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Περίληψη
Στις σημερινές δύσκολες κοινωνικές συνθήκες οι Ορθόδοξες εκκλησίες του Αιγάλεο με το

κοινωνικό τους έργο βοηθούν σημαντικά τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η παρούσα
εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει το κοινωνικό έργο που προσφέρουν οι εκκλησίες στους
πολίτες του Δήμου Αιγάλεο. Για το σκοπό αυτό αρχικά πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική
ανασκόπηση σε άλλες εμπειρικές έρευνες για τις Εκκλησίες της Μητρόπολης Νικαίας και
ακολούθως διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στη χρήση
διαστρωματικών δεδομένων, τα οποία προήλθαν από δειγματοληπτική έρευνα σε συγκεκριμένο
δείγμα πολιτών, το οποίο έχει άμεση σχέση με την εκκλησία. Συγκεκριμένα ερωτήθηκαν Ιερείς, μέλη
Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, μέλη Φιλοπτόχων Ταμείων και εθελοντές.

Από την έρευνα προέκυψε ότι σπουδαίο κοινωνικό έργο πραγματοποιείται από τις Εκκλησίες
με στόχο τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Στις περισσότερες ενορίες διοργανώνονται
συσσίτια καθημερινά που προσφέρονται σε άπορους πολίτες, δίνεται υλική και οικονομική βοήθεια
σε άτομα και οικογένειες που έχουν ανάγκη κ.ά. Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλές
κοινωνικές δραστηριότητες έχουν αναπτύξει οι ενορίες, όπως τα κατηχητικά σχολεία, την εκμάθηση
παραδοσιακών χωρών, τα μαθήματα βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, αγιογραφίας, κ.ά.

Λέξεις κλειδιά: Εκκλησίες - Ενορίες στο Δήμο Αιγάλεω, κοινωνικό έργο των εκκλησιών

Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας η ανάγκη του ανθρώπου για πίστη σε κάτι ανώτερο, τον
οδήγησε στις θρησκείες. Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς οι εκκλησίες αποτελούν το χώρο
όπου συμπροσεύχονται και τελούν τα μυστήρια της θρησκείας τους, όπως ακριβώς καθορίζονται
στο Τυπικό που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Για τον πιστό
χριστιανό η εκκλησία αποτελεί το πνευματικό καταφύγιο, όπου μπορεί να ανακουφιστεί και να
βρει τις λύσεις στα προβλήματά του.

mailto:mitoula@hua.gr
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Μέσα στις εκκλησίες αναπαράγονται τελετουργικά, τρόποι συμπεριφοράς και στάσεις ζωής.
Επομένως, οι εκκλησίες είναι κέντρα πολιτισμικά και κοινωνικά στις σύγχρονες κοινωνίες. Στην
Ελλάδα είναι κέντρα πολιτισμού, καθώς συνδέονται αναπόσπαστα με τον πολιτισμό, τις
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα του ελληνισμού. Στην ουσία ο Ελληνικός πολιτισμός και ο
Ορθόδοξος Χριστιανισμός εκφράζουν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, καθώς γύρω από τις
εκκλησίες στηρίχτηκε και δομήθηκε η σημερινή ελληνική κοινωνία. Έτσι, οι έννοιες της
εκκλησίας και της κοινωνίας, στην ορθόδοξη παράδοση δεν είναι παράλληλες, αλλά συνώνυμες.
Η εκκλησία είναι κοινωνία. Και κατά παράδοση στην ελληνική πραγματικότητα η κοινωνία στην
πλήρη και τέλεια μορφή της είναι εκκλησία. Η άμεση σχέση της εκκλησίας με τον κόσμο
χαρακτηρίζει γενικά ολόκληρη την ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά,
η Εκκλησία δεν φρόντιζε απλά να αναπτύξει αυτοτελές κοινωνικό έργο, αλλά να διακονήσει τον
άνθρωπο στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες του με τη συνεργασία όλων των προσφερόμενων
κρατικών και κοινωνικών παραγόντων. Έτσι, η πνευματική ζωή είναι απόλυτα σχετική με την
κοινωνική ζωή. Κατεξοχήν κοινωνική είναι η πνευματική ζωή. Στις ορθόδοξες ελληνικές
εκκλησίες συρρέουν κάθε Κυριακή οι πιστοί για να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία. Σε ένα
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, αυτό γίνεται μόνιμα και συνεχώς, ενώ σε ένα άλλο ποσοστό
αποσπασματικά, αλλά σίγουρα σε κάποια φάση της ζωής τους. Από τα παραπάνω λοιπόν γίνεται
αντιληπτό πως οι εκκλησίες κατέχουν σημαντική και εξέχουσα θέση στην ελληνιή τοπική
κοινωνία και τον απλό κόσμο και η προσφορά τους σε κοινωνικό επίπεδο είναι αναμφισβήτητη.

Την προσφορά αυτή διερευνά η παρούσα εργασία. Ως μελέτη περίπτωσης επελέγη ο Δήμος
Αιγάλεω και οι εκκλησίες που υπάρχουν στο τοπογραφικό διαμέρισμά του. Στο Δήμο υπάρχουν
Ιεροί Ναοί, Ιερά Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια, μικρά Εκκλησάκια και Εκκλησίες Γνήσιων
Ορθόδοξων Χριστιανών. Όλα αυτά έχουν ως αναπόσπαστο έργο τους, εκτός από το θρησκευτικό,
και το κοινωνικό, καθώς προσπαθούν με δράσεις και πρωτοβουλίες να συμβάλλουν στη βοήθεια
των πολιτών του Δήμου, σε πάσης φύσεως προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν.

Χάρτης 1: Οι Εκκλησίες και τα μικρά Εκκλησάκια στο Δήμο Αιγάλεω

Με κόκκινο χρώμα
1.Μετρό Αιγάλεω - Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Αιγάλεω
2. Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα Αιγάλεω
3. Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Αιγάλεω
4. Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Αιγάλεω
5. Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης Αιγάλεω
6. Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Αγίου Ελευθερίου, Αγίου Διονυσίου Αιγάλεω
7.Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Αιγάλεω
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Με μπλε χρώμα
1.Εκκλησάκι Αγίου Παντελεήμων
2.Εκκλησάκι Αγίου Δημητρίου του Καβαλάρη
3. Εκκλησάκι Αγία Τριάς
4. Εκκλησάκι Αγίου Στεφάνου
5. Εκκλησάκι Γενεθλίου της Θεοτόκου
6. Εκκλησάκι Αγίου Ιωάννη Ελαιώνος
Πηγή: maps.google.gr, επεξεργασία δική μας

1. Οι εκκλησίες του Δήμου Αιγάλεω και η κοινωνική τους προσφορά

Ο δήμος Αιγάλεω βρίσκεται στην Ελλάδα, στο δυτικό τμήμα της μεγαλύτερης και πλέον
αστικοποιημένης περιφέρειας της Ελλάδας, την Περιφέρεια Αττικής. Συνορεύει με δήμους Αγία
Βαρβάρα, Περιστέρι, Νίκαια, Χαιδάρι και Ταύρο. Ο πληθυσμός του δήμου ανέρχεται σε 69660
δημότες. (www.perifereianews.com) Η ιστορία της ευρύτερης περιοχής του Αιγάλεω είναι
μεγάλη από την αρχαιότητα ακόμη. Σήμερα είναι ένας αστικός δήμος.

Στα όρια του Δήμου υπάρχουν οι παρακάτω ορθόδοξες χριστιανικές εκκλησίες: [Η
Αίθουσα, (2002), Ομολογία Ι. Μ. Νικαίας]
- Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα
- Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος
- Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
- Ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης
- Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Αγίου Ελευθερίου, Αγίου Διονυσίου
- Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
- Εκκλησάκι Αγίου Παντελεήμων
- Εκκλησάκι Αγίου Δημητρίου του Καβαλάρη
- Εκκλησάκι Αγίας Τριάδος
- Εκκλησάκι Αγίου Στεφάνου
- Εκκλησάκι Γενεθλίου της Θεοτόκου
- Εκκλησάκι Αγίου Ιωάννη του Ελαιώνος

Στις σημερινές δύσκολες κοινωνικές συνθήκες οι Ενορίες του Αιγάλεω με το κοινωνικό
τους έργο βοηθούν σημαντικά τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αποτελούν το
καταφύγιο για πολλές οικογένειες και μόνους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν όχι μόνο
βιοποριστικά αλλά και γενικότερα προβλήματα. [Ι. Μ. Νικαίας, (1988), Ομολογία Ι. Μ. Νικαίας]

Οι εκκλησίες του Δήμου Αιγάλεω υπάγονται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Η Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αθηνών παραχώρησε από την 15.1.1971 στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, λόγω
γειτνιάσεως, αλλά και για ποιμαντικούς λόγους τους Δήμους Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας και
Χαϊδαρίου. Η Μητρόπολη Νικαίας έθεσε ως στόχο της να αποκτήσουν όλες οι Εκκλησίες της
Μητροπολιτικής Περιφερείας πνευματικά κέντρα τα οποία να συγκεντρώνουν στους κόλπους
τους νέους και γονείς. Με τη φροντίδα των Ενοριών σήμερα ενοριακά κέντρα διαθέτουν οι
περισσότεροι Ναοί. (Δίπτυχα Εκκλησίας της Ελλάδος, 2014)

Με την πάροδο των χρόνων η Ιερά Μητρόπολη απέκτησε δύο σημαντικά περιφερειακά
πνευματικά κέντρα και θεμελίωσε και ένα τρίτο, ιδιαίτερα αξιόλογο, ένα άνετο πνευματικό
κέντρο στο Αιγάλεω. Το πνευματικό κέντρο του Αιγάλεω βοηθά στην καλύτερη διεξαγωγή του
έργου της Εκκλησίας στην περιοχή του υπό μελέτη Δήμου. (Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας)
Ξεκινώντας από τις βασικές διδαχές του ορθόδοξου χριστιανισμού, τονίζεται ότι η διδασκαλία
των Πατέρων έχει χαρακτήρα βαθύτατα κοινωνικό. Η αγάπη είναι η υποδομή αλλά το πλαίσιο
είναι η κοινωνικότητα. [Κωνσταντέλος (1986), Πελαγίδης (2006)] Με αυτό το πρίσμα η
Μητρόπολη Νικαίας θεμελίωσε το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της. Βάση αυτού αποτελεί

http://www.perifereianews.com
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η αγάπη, η οποία έχει ως στόχο την προσφορά στον άνθρωπο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλες
ανάγκες ιδιαίτερα στη σημερινή ελληνική κοινωνία με τις σύγχρονες απαιτήσεις και δυσκολίες
που προκύπτουν από την οικονομική κρίση και όχι μόνο. Πολλές από τις εκδηλώσεις αγάπης,
φιλαδελφείας και στοργής προς το δοκιμαζόμενο ποίμνιό της η Μητρόπολη Νικαίας τις
διεκπεραιώνει τοπικά μέσω των Ενοριών της. Στην Ενορία διεξάγεται εκτός από ποιμαντικό και
ποικίλο άλλο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που αποβλέπει στην ψυχαγωγεία, αλλά και
ανακούφιση των αναγκών των ανθρώπων. [Ι. Μ. Νικαίας (1988), Η Αίθουσα, (2002), Ομολογία Ι.
Μ. Νικαίας]. Συγκεκριμένα:
 Πραγματοποιούνται Ειδικές Συνάξεις Ιερέων και Ιερατικά Συνέδρια.
 Λειτουργεί Ταμείο Προνοίας Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.
 Πραγματοποιούνται προσκυνηματικές εκδρομές και Ιερές αποδημίες στο εσωτερικό και

εξωτερικό, στις οποίες συμμετέχουν κληρικοί, αλλά και απλοί δημότες.
 Δίνονται ηθικές αμοιβές σε δημότες και διενεργείται λατρευτική αγωγή.
 Πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις για την πνευματική οικοδομή του λαού.
 Λειτουργεί Ένωση Γονέων με την ονομασία «Η αγία οικογένεια», όπου υποστηρίζεται η

οικογένεια στις πάσης φύσεως δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
 Η τοπική Εκκλησία επισκέπτεται συχνά το στράτευμα με στόχο την εμψύχωση και την

ενίσχυσή του.
 Στις κατά τόπους εκκλησίες έχουν δημιουργηθεί κατηχητικά σχολεία στα οποία μπορούν να

συμμετέχουν όλα τα παιδιά του Δήμου.
 Πραγματοποιούνται Ειδικές Μαθητικές Θείες Λειτουργίες.
 Υπάρχει συνεργασία της εκκλησίας με Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
 Υπάρχουν Προνοιακοί κύκλοι τόσο σε τοπικό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο σε ολόκληρο το

δήμο που έχουν ως σημείο αναφοράς την τοπική εκκλησία.
 Η εκκλησία επίσης συμμετέχει στον ανθρώπινο πόνο όπου υπάρχει ανάγκη μέσω παροχής

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διανομής τροφίμων, υποδήσεως και ρουχισμού.
 Παρέχεται ηθικοκοινωνική βοήθεια σε πολίτες που έχουν ανάγκη.
 Βοηθιούνται τόσο οικονομικά όσο και ηθικά οι φυλακισμένοι - αποφυλακισμένοι και οι

οικογένειές τους.
 Υπάρχει Κέντρο Κοινωνικής και Ηθικής συμπαράστασης.
 Πραγματοποιούνται επίκαιρες εκδηλώσεις στα πλαίσια των εκκλησιών του δήμου.
 Παρέχεται συμπαράσταση στους ανθρώπους που ζουν σε Ιδρύματα. Συγκεκριμένα

πραγματοποιούνται επισκέψεις στις Δικαστικές Φυλακές του Κορυδαλλού, στις Γυναικείες
Φυλακές Κορυδαλλού, στο Σωφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων Κορυδαλλού, σε Ιδρύματα
αγωγής ανηλίκων, στο Νοσοκομείο Κρατουμένων «Ο Απόστολος Παύλος», στο Ψυχιατρείο
Κορυδαλλού, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιώς, στο Νοσοκομείο
Λοιμωδών νόσων, στο Δρομοκαίτειο - Δημόσιο Νοσοκομείο, στο Συγκρότημα
αποκαταστάσεως αναπήρων - Ίδρυμα χρονίως πασχόντων Σκαραμαγκά, σε Παιδικούς
Σταθμούς και παιδικά ιδρύματα, σε Στέγες Γερόντων.

 Η εκκλησίες του Αιγάλεω είναι παρούσες και παρέχουν τη βοήθειά τους σε έκτακτα γεγονότα
που απαιτούν συμπαράσταση, όπως στο Ίδρυμα συμπαραστάσεως για την αποκατάσταση
απόρων κορασίδων, στο Γραφείο Εξυπηρετήσεως Εργαζομένων κ.ά.

 Βοηθιούνται υλικά και οικονομικά οι πολύτεκνοι.
 Με πρωτοβουλία της Εκκλησίας λειτουργούν «Σχολή Γονέων», Κατασκήνωση, Εσπερινό

Γυμνάσιο με την ονομασία «Οι τρεις Ιεράρχες», Εργαστήρι Λογιστικών Σπουδών «Το
Βυζάντιον», Επαγγελματική Σχολή Θηλέων «Η Αγία Φιλοθέη».

 Ενισχύονται υλικο-τεχνικά και πνευματικά στη λειτουργία τους Σχολές Αδελφών Νοσοκόμων,
όπως η Ανωτέρα Σχολή Νοσοκόμων Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας, η Ανωτέρα
Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων «Ολυμπιάς».
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 Πραγματοποιούνται αιμοδοσίες στο περιβάλλον των εκκλησιών.
 Ενισχύονται υλικο-οικονομικά στη λειτουργία τους Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία.
 Καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρχει στενή επαφή τοπικής Εκκλησίας με τους

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές.
 Δίνονται Έπαινοι Χρηστοήθειας και Επιμελείας, Βραβεύονται μαθητές για εξαίρετες πράξεις.
 Υπάρχει Χριστιανική Ένωση νέων - Προσκόπων.
 Δίνονται Υποτροφίες.
 Ενισχύονται υλικά και οικονομικά οι Βιβλιοθήκες.
 Λειτουργούν Σχολές Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής κ.ά.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται το επίσημα θεσπισμένο κοινωνικό έργο των εκκλησιών
του Δήμου Αιγάλεω. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο οι πολίτες του Δήμου
συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα κοινωνικού περιεχομένου των εκκλησιών και ποιοι είναι
οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους. Για να απαντήσουμε στην ερώτησή μας
πραγματοποιήσαμε επιτόπια έρευνα στο Δήμο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους νέους.

2. Επιτόπια Έρευνα - Στατιστική Ανάλυση

Η επιτόπια έρευνα της παρούσας εργασίας διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
συμμετοχή των πολιτών του δήμου Αιγάλεω στο κοινωνικό έργο που πραγματοποιούν οι Ενορίες
που ανήκουν χωροταξικά στο Δήμο Αιγάλεω. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επελέγη η μέθοδος
της πρωτογενούς δειγματοληπτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίων. Δημιουργήθηκε ένα
ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε συγκεκριμένο δείγμα πολιτών, το οποίο έχει άμεση σχέση
με την εκκλησία. Συγκεκριμένα ερωτήθηκαν Ιερείς, μέλη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, Μέλη
Φιλόπτωχων Ταμείων και εθελοντές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις εκκλησίες τις Κυριακές
αμέσως μετά τη λειτουργία. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα.

Η διαδικασία της διανομής και της συλλογής των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε
κατά το χρονικό διάστημα 1/3/2014-20/3/2014. Το σύνολο των ερωτηματολογίων που
μοιράστηκαν ήταν 100. Στην έρευνα ανταποκρίθηκε το 100% των ερωτηθέντων.

Η έρευνα έλαβε χώρα στις εκκλησίες - ενορίες του Δήμου Αιγάλεω. Συγκεκριμένα στους
ναούς Υψώσεως Τιμίου Σταυρού, Αγίας Αικατερίνης, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης, Αγίας Τριάδος, Άγιο Σπυρίδωνα και το Μητροπολιτικό
Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου. Οι συγκεκριμένοι ναοί βρίσκονται σε κεντρικά σημεία του
Δήμου Αιγάλεω (βλ. Χάρτη 1), με πολύ καλή διασπορά ώστε να επιτρέπεται η πρόσβασή τους
από το σύνολο των πολιτών του Δήμου. Επίσης, έχουν επαρκές μέγεθος ώστε να μπορούν να
φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό πιστών στις λειτουργίες.

Το ερωτηματολόγιο, περιλάμβανε δέκα (10) ερωτήσεις κλειστού τύπου με
προκαθορισμένες απαντήσεις, από τις οποίες οι ερωτηθέντες μπορούσαν να επιλέξουν παραπάνω
από μια. Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 1-3 και εξετάζει τα
δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, ιδιότητα του ερωτώμενου). Η δεύτερη
ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τις ερωτήσεις 4 έως 10 και εξετάζει την προσφορά
της ενορίας σε κοινωνικό έργο. Αυτό το κοινωνικό έργο αναφέρεται σε ενέργειες που
πραγματοποιεί η κάθε Ενορία για να ανακουφίσει όλους τους ανθρώπους που πλήττονται από
δυσκολίες. Στο ερωτηματολόγιο, επίσης, υπάρχουν και ερωτήσεις που επικεντρώνονται κυρίως
στους νέους.

Τα ερωτηματολόγια τα οποία συλλέχθηκαν, ελέγχθηκαν για την εγκυρότητα τους και
αριθμήθηκαν. Στη συνέχεια έγινε η εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα στατιστικής
ανάλυσης δεδομένων IBM SPSS STATISTICS 20.0, σε δύο διαφορετικά αρχεία δεδομένων (sav)
από το οποίο προέκυψαν οι κατανομές συχνοτήτων.
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Γράφημα 1: Το φύλο των ερωτώμενων Γράφημα 2: Η ηλικία των ερωτώμενων

Γράφημα 3: Η ιδιότητα των ερωτώμενων Γράφημα 4: Μέτρα για την ανακούφιση των
οικονομικά ασθενών ενοριτών

Γράφημα 5: Πόροι για την ενίσχυση του κοινω- Γράφημα 6: Δραστηριότητες για την
νικού έργου της εκκλησίας προσέλκυση των νέων στην Εκκλησία

Γράφημα 7: Η ανταπόκριση των νέων Γράφημα 8: Λόγοι για τη μη ανταπόκριση
στις ενέργειες της ενορίας των νέων στις ενέργειες της εκκλησίας

Γράφημα 9: Ύπαρξη προγράμματος για την
προσέγγιση αλλοδαπών στην Ενορία
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3. Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Από την εξέταση των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Όσον
αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, προκύπτει πως η συμμετοχή των γυναικών (75%) είναι
υψηλότερη σε σχέση με τη συμμετοχή των ανδρών (25%) σε όλες τις δραστηριότητες του
κοινωνικού έργου της εκκλησίας (Βλ. Γράφημα 1). Παρατηρείται, λοιπόν, μια ευαισθησία του
γυναικείου φύλου ως προς το κοινωνικό έργο της εκκλησίας. Σημειώνεται βέβαια ότι εξαιρούνται
οι ιερείς, οι οποίοι είναι στο 100% άντρες.

Ακολούθως, στην ανάλυση του προφίλ των ερωτώμενων προκύπτει πως η ηλικιακή
διασπορά του δείγματος συγκεντρώνεται στα μεσαία ηλικιακά στρώματα, αφού το 27% και το
25% των ερωτώμενων είναι ηλικίας από 30 έως 39 ετών και 40 έως 49 ετών αντίστοιχα. Όμως, το
πιο σημαντικό ποσοστό των ερωτώμενων (28%) βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 50+ ετών. Όπως
προκύπτει από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, το μικρότερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι
νέοι αφού μόνο το 13% είναι ηλικίας από 20 έως 29 ετών. Το μικρότερο ποσοστό 7%
καταλαμβάνει η ηλικιακή ομάδα από 10 έως 19 ετών. Από το στοιχείο αυτό προκύπτει το
συμπέρασμα πως η πλειοψηφία των ερωτώμενων είναι ενήλικοι, γεγονός που δείχνει τη
συμπαράστασή τους στο κοινωνικό έργο της εκκλησίας στην τοπική κοινωνία. (Βλ. Γράφημα 2)
Η μεγάλη συνεισφορά των μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων (80%) ενδεχομένως να οφείλεται στο
γεγονός πως έχουν περισσότερα βιώματα από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη ζωή τους και
θέλουν με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν τους συμπολίτες τους όσο περισσότερο μπορούν.
Αντίθετα, οι νέοι συμμετέχουν ελάχιστα (20%).

Ύστερα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ερώτησης 3 (ιδιότητα) προκύπτει ότι το
δείγμα είναι καλά ενημερωμένο πάνω στα εκκλησιαστικά θέματα αφού συμμετέχει σε αρκετά
μεγάλο ποσοστό (42%) εθελοντικά και προσφέρει στο κοινωνικό έργο των ενοριών. Στο αμέσως
επόμενο ποσοστό, αλλά αρκετά υψηλό 26% οι ερωτώμενοι απάντησαν πως είναι μέλη του
φιλόπτωχου ταμείου. Ακολούθως, το 24% των ερωτηθέντων είναι οι ιερείς των ενοριών που
βοηθούν και αυτοί με όλες τους τις δυνάμεις στο κοινωνικό έργο της ενορίας που διακονούν. Με
το μικρότερο ποσοστό 8% συμμετείχαν τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων. Παρατηρείται,
λοιπόν, μεγάλη ευαισθησία του δείγματος, γι αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους στην εκκλησία εθελοντικά. Σημαντική, επίσης, είναι και η συνεισφορά των
ερωτώμενων στο φιλόπτωχο ταμείο, αφού έτσι εξοικονομούνται κέρδη για την εκκλησία και
επιτρέπεται το ποιμαντικό της έργο. (Βλ. Γράφημα 3)

Όπως παρατηρείται από την ανάλυση της 4ης ερώτησης, η πλειοψηφία των ερωτώμενων
απάντησαν πως οι ενορίες βοηθούν τους οικονομικά ασθενείς ενορίτες με την καθημερινή
διοργάνωση συσσιτίων, με οικονομική ενίσχυση μέσω του φιλόπτωχου ταμείου και με παροχή
τροφίμων σε ποσοστό 100%. Είναι αλήθεια πως καθημερινά εκατοντάδες πολίτες του Δήμου
Αιγάλεω βρίσκουν καταφύγιο και ένα ζεστό πιάτο φαγητό στο περιβάλλον των εκκλησιών του
Δήμου. Τροφή κυρίως παρέχεται σε πολύτεκνες οικογένειες ή μοναχικά άτομα που δεν έχουν
κάποιο εισόδημα για να ζήσουν. Σε ποσοστό 80% οι ερωτώμενοι υποστηρίζουν ότι η ενορία τους
βοηθά τις οικονομικά ευπαθείς ομάδες σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γενικά,
υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού
αυτή είναι αρμόδια και έχει πληροφορίες και στοιχεία απαραίτητα για τους δημότες της (π.χ.
αριθμός πολύτεκνων οικογενειών, αριθμός ευπαθών οικογενειών). Πολύ καλή είναι και η
συνεργασία της εκκλησίας και με το Κοινωνικό Παντοπωλείο που διοργανώνει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση, αφού υποστηρίζονται μεταξύ τους με ανταλλαγή τροφίμων και αναγκαίων
αγαθών για τους δημότες των ενοριών. Σε ποσοστό 70% οι ερωτώμενοι, επίσης, υποστηρίζουν
πως υπάρχει καλή συνεργασία με κρατικούς φορείς (π.χ. Περιφέρεια, Πρόνοια, Ιδρύματα). (Βλ.
Γράφημα 4)
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Σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, οι πόροι για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου
των ενοριών, προέρχονται σε ποσοστό 100% από το παγκάρι της εκκλησίας και από τα έσοδα
που προκύπτουν από τις εκδρομές που διοργανώνει η κάθε ενορία. Ακολούθως, σε ποσοστό 70%
οι πόροι για τις προσφορές των ενοριών προς τους οικονομικά ασθενείς προέρχονται από δωρεές
απλών πιστών ανθρώπων, που στηρίζουν με αυτόν τον τρόπο το έργο της Εκκλησίας. Τέλος, ένα
ποσοστό 40% υποστηρίζει ότι οι εκκλησίες έχουν κάποια έσοδα για να πραγματοποιήσουν το
ποιμαντικό τους έργο από τη διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών. Από τις απαντήσεις γίνεται
αντιληπτό πως το κέντρο του κοινωνικού έργου της εκκλησίας είναι ο άνθρωπος, αφού οι πόροι
για την πραγματοποίηση αυτού του έργου πηγάζουν από τους πιστούς ανθρώπους, και
κατευθύνονται προς τη στήριξη άλλων ανθρώπων που δύσκολα επιβιώνουν. (Βλ. Γράφημα 5)

Επίσης, πολλές είναι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι ενορίες για την
προσέλκυση των νέων ανθρώπων στην εκκλησία. Το 100% των ερωτώμενων υποστηρίζει ότι
αυτό γίνεται με το κατηχητικό που διοργανώνουν οι ενορίες κάθε Κυριακή μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας. Ακολούθως, διοργανώνονται μαθήματα παραδοσιακών χωρών, στα οποία
συμμετέχουν πολλοί νέοι άνθρωποι. Ενώ, ένα μικρότερο ποσοστό (30%) θεώρησε σημαντικό ότι
πραγματοποιούνται μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Επίσης, ένα ποσοστό (20%) θεώρησε ότι οι
νέοι προσελκύονται στα τμήματα αγιογραφίας και στο κοινωνικό φροντιστήριο που
πραγματοποιούν οι ενορίες. Τέλος, ένα ποσοστό 25% των ερωτηθέντων θεωρούν σημαντική την
κοινωνική δικτύωση, καθώς μέσω αυτής γίνεται καλή προσπάθεια ώστε να προβληθεί το έργο της
εκκλησίας και να προσελκυστούν αρκετοί νέοι στην ενορία τους.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τονίζουμε ότι η εκκλησία έχει ανάγκη από ανθρώπους που θα τη
στηρίζουν και θα είναι στο πλευρό της. Με πλούσια δράση σε όλες τις ενορίες, όπως είναι τα
κατηχητικά σχολεία και τα μαθήματα παραδοσιακών χωρών οι νέοι άνθρωποι συμμετέχουν
ενεργά και δραστηριοποιούνται όλοι μαζί ενωμένοι στο περιβάλλον της εκκλησίας. Διακρίνεται,
επίσης, μια στροφή της εκκλησίας στις σύγχρονες τεχνολογίες που ιδιαίτερα χρησιμοποιούν οι
νέοι, όπως το facebook, το twitter. Με ένα αρκετά καλό ποσοστό (25%) οι ενορίες χρησιμοποιούν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καθοδηγήσουν και να στρέψουν τους νέους κοντά στην
εκκλησία. (Βλ. Γράφημα 6)

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (65%) απάντησαν ότι οι νέοι ανταποκρίνονται στις
ενέργειες και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι ενορίες τους. Αντίθετα όμως ένα υψηλό
ποσοστό (35%) του δείγματος απάντησε πως οι νέοι δεν ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες
των ενοριών τους. (Βλ. Γράφημα 7) Επειδή όμως η εκκλησία θέλει όλους τους νέους ανθρώπους
δίπλα της, γι αυτό έχει αναπτύξει όλες αυτές τις δράσεις που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν πιο
πάνω.

Οι ερωτώμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν κατά πλειοψηφία ότι οι
οικογενειακοί λόγοι και η έλλειψη ενδιαφέροντος αποτελούν τους κυριότερους λόγους που οι
νέοι δεν ανταποκρίνονται στις ενέργειες της εκκλησίας σε ποσοστό 90% και 85% αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων (70%) απαντά πως τα
στερεότυπα και οι αρνητικές προκαταλήψεις επηρεάζουν αρνητικά τους νέους, με αποτέλεσμα να
μην συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της εκκλησίας. Τέλος, σε ποσοστό 20% οι
συμμετέχοντες απάντησαν πως η ελλιπής ενημέρωση των νέων έχει ως αποτέλεσμα να μην
συμμετέχουν. (Βλ. Γράφημα 8)

Τέλος, η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτώμενων 100% απάντησαν αρνητικά όσον αφορά
στην ερώτηση για την πραγματοποίηση προγράμματος προσέγγισης των αλλοδαπών. Καμία
ενορία δεν πραγματοποιεί κάποιο τέτοιο πρόγραμμα βοήθειας των αλλοδαπών στη Μητρόπολη
Νικαίας και Αιγάλεω, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 9. Υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει η
εκκλησία να μεριμνήσει και να στηρίξει την ευπαθή αυτή κοινωνική ομάδα, που έχει πραγματική
ανάγκη από βοήθεια. (Βλ. Γράφημα 9)



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

12

Συμπεράσματα

Από τη έρευνα προέκυψε ότι οι πολίτες και κυρίως οι νέοι δυσκολεύονται να πλησιάσουν
την εκκλησία γιατί καλλιεργείται μία προκατάληψη για αυτήν. Αυτό το γεγονός παρατηρείται
μέσα στις εκκλησίες όπου το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων είναι ηλικιωμένοι. Επίσης σε
διάφορες συνάξεις που γίνονται στα πλαίσια της εκκλησιαστικής ζωής παρατηρείται το ίδιο
φαινόμενο.

Από παράθεση των παραπάνω στοιχείων και από την επιτόπια έρευνα διαπιστώνεται ότι
υπάρχει επαρκής αριθμός εκκλησιών στο Δήμο Αιγάλεω. Κάποιες από τις εκκλησίες αυτές
θεσπίστηκαν ως ενορίες, οι οποίες έχουν μία πολύ καλή διασπορά σε κεντρικά σημεία του Δήμου
(βλ. Χάρτη 1). Το γεγονός αυτό επιτρέπει να είναι προσβάσιμες από το σύνολο του πληθυσμού
του δήμου. Επίσης, οι εκκλησίες αυτές έχουν επίσημα θεσπισμένο ρόλο την κοινωνική προσφορά
(βλ. κεφάλαιο «Οι εκκλησίες του Δήμου Αιγάλεω και η κοινωνική τους προσφορά») και
πράττουν αυτό στην καθημερινότητά τους.

Από την έρευνα προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όπως το σπουδαίο κοινωνικό
έργο που προσφέρεται από τις Εκκλησίες στους νέους και τους ενήλικες που χρειάζονται βοήθεια.
Συγκεκριμένοι παράγοντες καθορίζουν το κοινωνικό έργο των εκκλησιών, καθώς τα έσοδα
προέρχονται κυρίως από την οικονομική προσφορά των πιστών στο παγκάρι της εκκλησίας, τα
έσοδα από το φιλόπτωχο ταμείο, αλλά κυρίως από τις προσφορές και τις δωρεές των πιστών που
βοηθούν σε σημαντικό βαθμό στο έργο όλων των εκκλησιών. Ακόμη, μέσω της διοργάνωσης
λαχειοφόρων αγορών, αλλά και κάποιων εκδηλώσεων - εκδρομών μένουν κάποια έσοδα για την
Εκκλησία με σκοπό να εκπληρώσει το έργο της.

Πιο συγκεκριμένα, στις περισσότερες ενορίες διοργανώνονται καθημερινά συσσίτια που
προσφέρονται σε άπορους πολίτες του Δήμου και οικονομικές ελαφρύνσεις. Επίσης, ενισχύονται
οι πολύτεκνες οικογένειες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, λόγω των καθημερινών
πολλών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν. Τέλος, σε συνεργασία με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, αλλά και αρμόδιους κρατικούς φορείς, η Εκκλησία συντονίζει το κοινωνικό της
έργο και βοηθά τους ενορίτες.

Από την έρευνα φάνηκε ότι οι ενορίες έχουν αναπτύξει πολλές δραστηριότητες για να
προσελκύσουν τους νέους κοντά τους, όπως το κατηχητικό, την εκμάθηση παραδοσιακών χωρών,
τα μαθήματα βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής, τα μαθήματα αγιογραφίας, αλλά και την
επικοινωνία μέσω των κοινωνικών διαδικτύων (facebook, twitter). Η συμμετοχή των νέων είναι
αρκετά υψηλή, όμως σίγουρα ακόμα περισσότεροι θα μπορούσαν να είναι κοντά στην εκκλησία
και να ωφελούνται από την προσφορά και το έργο της, το οποίο πολύ συχνά είναι αμιγώς
κοινωνικό και όχι θρησκευτικό. Η έρευνα έδειξε ότι η μη συμμετοχή των νέων στις
δραστηριότητες της Εκκλησίας έχει να κάνει κυρίως με την έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά και με
διάφορους οικογενειακούς λόγους.
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Περίληψη
Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο δυναμικό φαινόμενο, που απορρέει

από την περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (π.χ. εκπαίδευση, υγειονομική
περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.), η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην οικονομική
ανέχεια και περιθωριοποίηση. Ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
και παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσουν «θύματα» κοινωνικού αποκλεισμού.
Μια από τις κατηγορίες αυτές είναι τα άτομα που έχουν αναμειχθεί σε κρητικές βεντέτες, οι οποίοι
βιώνουν έντονα τη φτώχεια, την ανεργία, τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, βασικές
εκφάνσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από την παρούσα εργασία αναδεικνύονται οι
βασικές διαστάσεις του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού, έτσι όπως τον βίωσαν και τον
βιώνουν οι Κρητικοί που σχετίστηκαν με βεντέτα.

Οι κρητικοί προσηλωμένοι σε αυτό το έθιμο, γεμάτοι με αγανάκτηση, με κυρίαρχο το αίσθημα
της αντεκδικήσεως, παίρνουν το νόμο στα χέρια τους και καταλήγουν στο να διαπράττουν φόνους.
Ο αιματηρός αυτός κύκλος των αντεκδικήσεων έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες ξεκληρισμένες
οικογένειες, αλλά και την περιθωριοποίηση των εμπλεκομένων.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι κρητικές βεντέτες αποτελούν έναν άλλο δρόμο του
κοινωνικού αποκλεισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θύτες, εμπλεκόμενοι, ολόκληρες οικογένειες
καθώς και χωριά βρίσκονται στο περιθώριο στιγματισμένοι για το υπόλοιπο της ζωής τους, ακόμα
και στις περιπτώσεις που η βεντέτα έχει σταματήσει.

Λέξεις κλειδιά: Κρητική Βεντέτα, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Προληπτικά-Κατασταλτικά Μέτρα

Εισαγωγή

Ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αποκοινωνικοποίηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η
επανένταξη ορισμένων από αυτών στην κοινωνία είναι ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει
πολλούς μελετητές.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο δυναμικό φαινόμενο, που απορρέει
από την περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά (π.χ. εκπαίδευση, υγειονομική
περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.), η έλλειψη των οποίων οδηγεί συνήθως στην οικονομική
ανέχεια και περιθωριοποίηση. Ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
και παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσουν «θύματα» κοινωνικού

mailto:mvlahadi@yahoo.gr
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αποκλεισμού. Μια από τις κατηγορίες αυτές είναι τα άτομα που έχουν αναμειχθεί σε κρητικές
βεντέτες, που βιώνουν έντονα τη φτώχεια, την ανεργία, τον αποκλεισμό και την
περιθωριοποίηση, βασικές εκφάνσεις του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από την παρούσα
εργασία επιδιώκεται να αναδειχθούν οι βασικές διαστάσεις του προβλήματος του κοινωνικού
αποκλεισμού, έτσι όπως τον βίωσαν και τον βιώνουν οι Κρητικοί που σχετίστηκαν με βεντέτα.

Ο όρος «κοινωνικός αποκλεισμός» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του
1960, αναφερόμενος στα άτομα εκείνα που δεν προστατεύονταν από το κράτος πρόνοιας και
αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κοινό στοιχείο των αποκλεισμένων, σύμφωνα
με την πρώτη Έκθεση για το Κοινοτικό Παρατηρητήριο Κοινωνικού Αποκλεισμού (Carnations et
al., 1990), είναι η ισχνή σχέση τους με τους κύριους μηχανισμούς που παράγουν και διανέμουν
πόρους: την αγορά εργασίας, την οικογένεια ή άλλα διαπροσωπικά δίκτυα και το κράτος. O
κοινωνικός αποκλεισμός αναγνωρίζει ένα σύνολο παραγόντων (κοινωνικών – οικονομικών -
πολιτικών), οι οποίοι επιδρούν πολυσύνθετα στην κοινωνική θέση του ατόμου και συλλαμβάνει
την κοινωνική πραγματικότητα ως ένα πολυδιάστατο πεδίο, όπου δεν είναι μονοσήμαντη η
επίδραση οικονομικών αιτίων στην κοινωνική θέση του ατόμου, όπως συμβαίνει στο φαινόμενο
της φτώχειας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός του
«κοινωνικού αποκλεισμού». Μάλιστα, κάθε φορά ο όρος υποδηλώνει και ένα διαφορετικό
περιεχόμενο, ανάλογα με το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς που χρησιμοποιείται.

Η διατήρηση και αναπαραγωγή του κοινωνικού αποκλεισμού στις οικονομικά και
κοινωνικά προηγμένες κοινωνίες έρχεται σε αντίθεση με την επιδίωξη της αειφόρου ανάπτυξης
των κρατών και την αρχή της ισότητας των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πολίτη. Η
αντιμετώπιση, επομένως, του κοινωνικού αποκλεισμού, ως μείζον κοινωνικό πρόβλημα με
ιδιαίτερα σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις, πρέπει να απασχολεί και να προβληματίζει κάθε
τοπική κοινωνία, από τους τοπικούς άρχοντες και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης έως και
τον τελευταίο πολίτη.

Τα άτομα που βιώνουν τον αποκλεισμό δοκιμάζονται σκληρά, συναντώντας εμπόδια στην
άσκηση των φυσικών δικαιωμάτων τους, όπως είναι η ελευθερία και η αυτοπραγμάτωση, μέσα
στην κοινωνία που ζουν. Η παραβίαση των ατομικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι γι’
αυτούς μια τραυματική εμπειρία, που τα αναγκάζει να ζουν, πολλές φορές, σε συνθήκες
εξαθλίωσης.

Οι κοινωνίες ανέκαθεν είχαν την τάση να συμπεριφέρονται μειωτικά στους ανθρώπους που
παρουσίαζαν κάποια «διαφορετικότητα», όπως για παράδειγμα στους φτωχούς, τους ανάπηρους,
τους ψυχικά άρρωστους κ.ά. Η «διαφορετικότητα» του ατόμου και η ένταξή του σε αριθμητικά
μικρότερες πληθυσμιακές ομάδες, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών (φυλετικών,
κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών κ.ά.), αποτελούν από τα κυριότερα στοιχεία του
κοινωνικού αποκλεισμού.

Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και οι κρητικές βεντέτες αποκλείουν άτομα αλλά και ολόκληρα
χωριά από την κοινωνία. Οι Κρητικοί που κατοικούν στα ορεινά χωριά κυρίως, ακολουθούν κατά
παράδοση έναν άγραφο τρόπο απονομής δικαιοσύνης. «Bάντυτα» συνηθίζουν να λένε στην
Κρήτη την εκδίκηση που παίρνουν οι συγγενείς κάποιου που δολοφονήθηκε, σκοτώνοντας το
δράστη ή κάποιον συγγενή του.

Ο φόνος δηλαδή που τελείται με κίνητρο την εκδίκηση για έναν άλλο φόνο. «Είναι ένας
κοινωνικός κώδικας που στηρίζεται στην έννοια της τιμής και της προστασίας της», λέει
χαρακτηριστικά ο καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου Γιώργος Νικολακάκης. Και πρόκειται για ένα φαινόμενο παλιό όσο και η οργάνωση των
πρώτων ανθρώπινων κοινωνιών. Θα μπορούσαμε να θυμίσουμε τη διπλή εκδίκηση που
αποδίδουν στο Μίνωα έπειτα από τις επιθέσεις που δέχθηκε ο γιος του Ανδρόγεως στην περιοχή
του Μαραθώνα και της Αθήνας.

Οι κρητικοί προσηλωμένοι σε αυτό το έθιμο, γεμάτοι με αγανάκτηση, με κυρίαρχο το
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αίσθημα της αντεκδικήσεως, παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους και καταλήγουν στο να
διαπράττουν φόνους. Ο αιματηρός αυτός κύκλος των αντεκδικήσεων έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες
ξεκληρισμένες οικογένειες, αλλά και την περιθωριοποίηση των εμπλεκομένων.

Τέλος, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι κρητικές βεντέτες αποτελούν έναν άλλο δρόμο του
κοινωνικού αποκλεισμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θύτες, εμπλεκόμενοι, ολόκληρες
οικογένειες καθώς και χωριά βρίσκονται στο περιθώριο, στιγματισμένοι για το υπόλοιπο της
ζωής τους, ακόμα και στις περιπτώσεις που η βεντέτα έχει σταματήσει.

1. Ποσοτική έρευνα για τις βεντέτες

1.1. Περιγραφική ποσοτική συνέντευξη εμπλεκομένης σε κρητική βεντέτα
Στο συγκεκριμένο σημείο παρατίθεται περιγραφική ποσοτική συνέντευξη μιας

εμπλεκομένης σε κρητική βεντέτα.
Όπου «Δ»: ως δημοσιογράφοι Κοτρωνάρου Νικολέττα-Σαββίνα & Κύριο Εριντιόλα.
Όπου «Ε»: φίλη δράστη και
Όπου «Σ»: ο δράστης

Ε: -Το περιστατικό διεξήχθη το Φεβρουάριο του 1998, όποτε και ίσχυε ο νόμος του Παπαθεμελή
για το ωράριο των καταστημάτων. Όλα τα κέντρα δηλαδή νυχτερινής διασκέδασης έπρεπε να
κλείνουν 03.00 τα ξημερώματα. Να σημειωθεί πως τα ΕΚΑΜ βρίσκονταν για πρώτη φορά στο
Ρέθυμνο. Ο δράστης είχε υπό την ιδιοκτησία του ένα μπαρ στην παραλιακή του Ρεθύμνου. Ο Σ.
όλο το βράδυ βρισκόταν υπό κατάσταση μέθης. Κατά τις 23.00 το βράδυ οδηγούσε και πήγαινε
να ανοίξει το μαγαζί του. Στη μέση του δρόμου βρισκόταν σταματημένο ένα αυτοκίνητο με
ανοιχτές τις πόρτες και οι επιβάτες του υπό την επήρεια υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ.
Ο Σ. ήθελε να περάσει για να ανοίξει το μαγαζί του, εκείνοι όμως δεν τον άφηναν με αποτέλεσμα
να υπάρξει μία λογομαχία. Τελικά τους έπεισε και το αυτοκίνητο με τους επιβαίνοντες έφυγε. Ο
Σ. φοβούμενος για τα λόγια που αντάλλαξαν πήγε στο σπίτι του και έφυγε οπλοφορούμενος. Οι
επιβάτες εκείνοι τελικά πήγαν το βράδυ στο μαγαζί του Σ. και δημιούργησαν προβλήματα
ψάχνοντας τον υπεύθυνο του μαγαζιού Σ. Τελικά το προσωπικό κατάφερε να διώξει τους 3 και το
μαγαζί ήταν έτοιμο να κλείσει.
Κλείνοντας, μπήκαν στο μαγαζί μαζί τα 4 άτομα αλλά δεν τους έδωσαν σημασία και αρνήθηκαν
να ανοίξουν τη μουσική και να τους σερβίρουν. Το αφεντικό είπε στο προσωπικό να φύγει.

Δ: -Τα άτομα αυτά ήταν γνωστοί του; Είχαν μήπως κάποια προηγούμενα; Εσείς προσωπικά τοuς
γνωρίζατε;
Ε: -Τα άτομα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τον Σ. αλλά ούτε και με εμένα. Ωστόσο είχαν, όπως
λεγόταν τότε, κακή φήμη.

Δ: -Δεν έμεινε κανένας στο μαγαζί με τον Σ. τότε;
Ε:- Όχι δεν έμεινε κανένας αλλά και ούτε ακούστηκε κάτι στο Ρέθυμνο εκείνο το βράδυ. Το
επόμενο πρωί οι ειδήσεις ανέφεραν για έναν νεκρό και έναν τραυματία σε ένα μπαρ του
Ρεθύμνου. Τα γεγονότα που προηγήθηκαν τα έμαθα αργότερα απο τον Σ. Μπαίνοντας στο μαγαζί
οι 4 άντρες εκβίασαν τον Σ. λέγοντάς του να ανοίξει το μαγαζί για να διασκεδάσουν. Ο Σ.
Αρνήθηκε επειδή είχε προβλήματα με την αστυνομία. Ύστερα από πολύ ώρα λογομαχίας ο Σ.
τούς απείλησε, βγάζοντας το όπλο του, ότι θα τούς σκοτώσει, και τα 2 από τα 4 άτομα έφυγαν. Οι
άλλοι 2 που παρέμειναν άρχισαν να τον χτυπούν και εκείνος φοβούμενος για τη ζωή του
πυροβόλησε δίχως να βλέπει τον έναν τραυματίζοντάς τον παρόλα αυτά θανάσιμα. Τον 2ο τον
τραυμάτισε από κοντά στη λεκάνη. Ο Σ. κάλεσε να έρθει ο συνέταιρός του για να τον βοηθήσει
να κρύψουν το πτώμα. Φεύγοντας από εκεί κάλεσε ασθενοφόρο και πήγε να κρυφτεί. Την



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

17

επόμενη μέρα ο Σ. παραδόθηκε ο ίδιος στις Τοπικές Αρχές.

Δ:- Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη;
Ε:- Αρχικά ναι, αλλά αργότερα ασκώντας έφεση και ξοδεύοντας πάρα πολλά χρήματα σε
δικηγόρους μειώθηκε η ποινή του στα 14 χρόνια και μεταφέρθηκε στις αγροτικές φυλακές
Χανίων όπου η ποινή μειώθηκε αυτόματα στα 7 χρόνια. Τελικά εξαιτίας καλής διαγωγής
αποφυλακίστηκε στα 4μισι χρόνια.

Δ:-Πώς ήταν η ζωή του μετά; Πού εγκαταστάθηκε μόνιμα μετά την αποφυλάκισή του;
Ε:-Μετά την αποφυλάκισή του ο Σ. Φοβούμενος για τα αντίποινα απο τους συγγενείς των
θυμάτων εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα με τον ξάδελφό του. Έχοντας όλη την περιουσία
του κινητή και ακίνητη δούλευε ως ταξιτζής αλλά ποτέ δεν μας είπε την ακριβή του διεύθυνση
και ζήτησε από την οικογένειά του και απο κοντινούς φίλους να μην επικοινωνούν μαζί του αλλά
ότι θα τους βρίσκει εκείνος. Μετά από 7 χρόνια η αντεκδίκηση τελικά ήρθε. Ένα βράδυ πριν μπει
στο ταξί που οδηγούσε ανατινάχτηκε και χτυπήθηκε από όπλο ο αδελφός του απο 2 δράστες,
χωρίς να τους αντιληφθεί. Ύστερα από αυτό το περιστατικό ο Σ. θεώρησε τον εαυτό του στόχο
και εγκαταστάθηκε στο εξωτερικό. Απο τότε η επικοινωνία μας μαζί του είναι περιορισμένη.

Δ: Η οικογένειά του τον βλέπει ή έχουν αποκοπεί οι σχέσεις τους εξαιτίας του γεγονότος;
Ε: Όχι, κανένας δεν έχει επαφή μαζί του. Ο Σ. επικοινωνεί μόνο μία στο τόσο με οικογενειακά
πρόσωπα. Μάλιστα ζήτησε και απο την οικογένειά του να μετακομίσει άμεσα αλλάζοντας τον
τόπο διαμονής της. Η ζωή του καταστράφηκε, έχασε περιουσία και οικογένεια. Θεωρείται ένας
ακόμη πολίτης που αυτόματα έγινε μέλος της μειοψηφίας μέσα στην ίδια του την κοινωνία.
Η παραπάνω βεντέτα αποδεικνύει ότι το φαινόμενο αυτό μαστίζει ακόμη το νησί. Όπως και στην
περίπτωση του Σ. με τον ίδιο τρόπο και όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι οικογένειες τους
περιθωριοποιούνται απο το κοινωνικό σύνολο. Μετά την αποφυλάκισή τους ξεκινάει ένας
αγώνας αναζήτησης και δημιουργίας νέας ζωής μακριά φυσικά απο τον τόπο του εγκλήματος
διότι νιώθουν παρείσακτοι στον ίδιο τους τον τόπο. Η ανασφάλεια και το αίσθημα του φόβου
τούς κυριεύει για την υπόλοιπη ζωή τους. Οι βεντέτες τελικά εκτός του ότι είναι ένα αιματηρό
έθιμο, διαγράφουν ουσιαστικά άτομα από την κοινωνία σαν να μην υπήρξαν ποτέ.

1.2. Ποσοτική έρευνα τύπου ερωτηματολογίου σε Ρέθυμνο και Χανιά
Σε αυτό το σημείο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας τύπου

ερωτηματολογίου που πραγματοποιήσαμε στο Νομό Ρεθύμνου και Χανίων με στόχο να δώσουμε
απάντηση στη βασική μας υπόθεση «Ποιοι είναι οι παράγοντες που συντελούν στη δημιουργία
της κρητικής βεντέτας τον 21ο αιώνα».

Το δείγμα μας συνολικά ορίζεται σε 100 κατοίκους στο σύνολο στους νομούς Ρεθύμνου και
Χανίων ηλικίας 18-60, ανεξαρτήτου μορφωτικού επιπέδου (βασικής / δευτεροβάθμιας &
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Ο καθένας απάντησε σε 4 βασικές ερωτήσεις σχετικές με την
κρητική βεντέτα. Στο τέλος της έρευνας συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία που θεωρήθηκαν
σημαντικά να παρατεθούν και με τη σειρά σας να εξάγετε τα δικά σας συμπεράσματα αλλά να
δώσετε και ιδιαίτερη έμφαση στα δικά μας αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι
απάντησαν πολίτες οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Κρήτης.

Αρχικά, θα παρατεθούν τρία γραφήματα σχετικά με την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και
την καταγωγή των ερωτηθέντων.
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Πίνακας 1

Ομάδα 1 18-24 ετών
Ομάδα 2 25-35 ››
Ομάδα 3 35-45 ››
Ομάδα 4 45-55 ››
Ομάδα 5 55-65 ››

Πίνακας 2

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (πανεπιστημιακές ή άλλου
τύπου σπουδές)

78%

Βασική &Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 24%

Πίνακας 3

Ηλικία
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Στη συνέχεια, θα παρατεθούν αναλυτικά οι 4 βασικές ερωτήσεις και τα συμπεράσματα τα
οποία εξήχθησαν όσον αφορά στο φαινόμενο της κρητικής βεντέτας σήμερα.

- Ερωτήσεις Έρευνας
1. Θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση θα μπορούσε να γίνει αφορμή για το ξεκίνημα μιας βεντέτας?
Και αν ναι, σε ποιο βαθμό?
Με κλίμακα από το 1-10
Όπου 1 ελάχιστη τιμή και 10 η μέγιστη

2. Υποτίθεται πως στο πέρασμα των αιώνων οι κοινωνίες έχουν εκσυγχρονιστεί. Για ποιο λόγο,
παρόλα αυτά, υφίσταται ακόμη ένα τόσο αιματηρό και παραδοσιακό φαινόμενο όπως η βεντέτα?
Κάντε αναφορά μέχρι 3 βασικές αιτίες

3. Υπό τη δική σας οπτική γωνία, είναι ακόμη εμφανή τα αρνητικά αποτελέσματα της βεντέτας
στην κοινωνία του σήμερα?
Με κλίμακα από το 1-10
Όπου 1 ελάχιστη τιμή και 10 η μέγιστη
 λ.χ. ταμπέλες σε άτομα που ακόμη και αν δεν ήταν εμπλεκόμενοι σε βεντέτα - «ο γιος του

φονιά»
 λ.χ. στιγματισμός ατόμου στην υπόλοιπη ζωή του
 λ.χ. ξεκληρισμός ολόκληρης της οικογένειας - μετανάστευση (ακόμη και εκτός πατρίδας)

4) Υποθετικά μιλώντας, αν ξεκινούσε βεντέτα ενδοοικογενειακώς ή μεταξύ της δικής σας
οικογένειας με κάποια άλλη, ποια θα ήταν η στάση σας στην περίπτωση που δολοφονούνταν
κάποιο πολύ δικό σας πρόσωπο - π.χ. γονείς ή αδέλφια

i. Ενεργητική στάση («παίρνω τον νόμο στα χέρια μου, οφθαλμόν αντί οφθαλμού»)
ii. Παθητική (περιμένω το θέμα να διευθετηθεί δια της νομικής οδού)

- Σχολιασμός
Με βάση τους ήδη προαναφερθέντες παράγοντες (ηλικία-Πίνακας 1, μορφωτικό επίπεδο-

Πίνακας 2 και καταγωγή-Πίνακας 3) διεξάγονται τα εξής συμπεράσματα:
Όσον αφορά στον ηλικιακό παράγοντα παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες της 2ης Ομάδας

παρόλο που συμπεριλαμβάνονται στη νέα γενιά > 25-35 ετών, υιοθετούν την άποψη ότι η
κρητική βεντέτα υφίσταται στην εκσυγχρονισμένη κοινωνία (32% από τους 100 ερωτηθέντες)
ενώ η 1η Ομάδα > 18-24 ετών, ενστερνίζεται την ίδια άποψη με ποσοστό 25%. Συγκεκριμένα από
τις τέσσερις ερωτήσεις που τούς τέθηκαν διακρίνεται διαφορά ανάλογα με την ηλικία του
πληθυσμού ως προς τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας έναντι της διαχρονικής παράδοσης της
βεντέτας. Με άλλα λόγια, οι μεγαλύτερες ηλικίες στηλιτεύουν την κρητική βεντέτα εξαιτίας του
εκσυγχρονισμού των κοινωνιών, ενώ οι νεότεροι την αποδέχονται θεωρώντας ότι συνδέεται με το
ζήτημα της κρητικής τιμής, του «άγραφου νόμου» και κυρίως την κληροδότηση αυτής της
παράδοσης από τους προγόνους τους. Δέος μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι κυρίως νεαροί
γηγενείς Κρητικοί είναι ένθερμοι στην ιδέα της αυτονομίας της Κρήτης λόγω του ότι η υπόλοιπη
Ελλάδα καταψηφίζει τις βεντέτες, ενώ εκείνοι τις θεωρούν ακόμη αποκλειστικά τοπικό
χαρακτηριστικό.

Με βάση το μορφωτικό επίπεδο, οι τελειόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανάγονται στο
78%, ενώ της δευτεροβάθμιας/βασικής εκπαίδευσης στο 24%, εξάγουμε το συμπέρασμα ότι με
την ισχύουσα οικονομική κατάσταση η βεντέτα θα μπορούσε ίσως εν μέρει με κάποιο τρόπο να
αποτελέσει τη λύση οικονομικών συναλλαγών έστω και αν οι συνέπειές της είναι ολέθριες σε
κοινωνικό και ηθικό επίπεδο. Όσον αφορά το πρώτο, οι ανθρώπινες σχέσεις φθείρονται και
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δημιουργείται ανταγωνιστικό κλίμα με σκοπό το ατομικό συμφέρον το οποίο έχει ως απόρροια
τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έπειτα, εμπλεκόμενοι ή μη σε μια τέτοια διαμάχη στιγματίζονται,
«ταμπελοποιούνται» από τον κοινωνικό περίγυρο εφ’ όρου ζωής (λ.χ. «ο γιός του φονιά»). Ο
γενικός μέσος όρος, 5 με κλίμακα έως 10, των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ακόμη και σήμερα είναι
αρκετά εμφανή τα αρνητικά αποτελέσματα της βεντέτας.

Τέλος, δεν μπορούσε να μη ληφθεί υπόψη μας ο παράγοντας καταγωγή ως αντίκτυπο των
απαντήσεων που δόθηκαν, αφού το 54% αφορά κατοίκους εκτός Κρήτης, το 28% αστικές
κρητικές περιοχές (π.χ Ρέθυμνο, Χανιά κλπ.) και το 18% αγροτικές περιοχές του νησιού.
Παρατηρείται ότι οι γηγενείς Κρητικοί στην πλειοψηφία τους δρούν με βάση το συναίσθημα και
την ηθική («Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος»). Πρωτεύοντα ρόλο στην
κρητική κοινωνία κατέχει η τιμή και η αξιοπρέπεια. Οι δύο αυτές αξίες πολλές φορές τούς
οδηγούν στο να πράξουν αυτόβουλα («παίρνω το νόμο στα χέρια μου»). Στον αντίποδα
κατατάσσονται οι μη γηγενείς οι οποίοι έχοντας προοδευτικές αντιλήψεις, θεωρούν τη βεντέτα
αναχρονιστικό στοιχείο.

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη και την προσωπικότητα του κάθε ατόμου, οφείλουμε
να επισημάνουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο ποσοστό της τελικής ερώτησης με την υπόθεση
τυχόν δολοφονίας κοντινού προσώπου σε πιθανή βεντέτα. Στους 100 δειγματολήπτες, οι 60
τάχθηκαν υπέρ του φόνου, γεγονός που προβληματίζει σε μεγάλο βαθμό σε μια δημόσια μάλιστα
δημοσκόπηση.

2. Η Κρητική Βεντέτα ως αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού

2.1. Ο ορισμός του κοινωνικού αποκλεισμού
Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός είναι ευρέως διαδεδομένος, ιδιαίτερα στον τομέα της

πολιτικής. Ωστόσο, οι έννοιες που τού αποδίδουν συνήθως ποικίλλουν και ορισμένες φορές
έρχονται σε αντίθεση. Οι δυσκολίες ορισμού της συγκεκριμένης έννοιας έγκειται στο γεγονός να
προσδιοριστούν με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού αποκλεισμού, τα αίτια που τον
προκαλούν και οι μηχανισμοί παραγωγής αλλά και αναπαραγωγής του, που οφείλονται στο
γεγονός ότι είναι πολλές οι πτυχές, τα χαρακτηριστικά του καθώς και οι αιτίες και οι συνθήκες
εκδήλωσής του. (Βλαχάδη, 2009). O όρος κοινωνικός αποκλεισμός χρησιμοποιήθηκε στην αρχή
της δεκαετίας του ΄70 για να αναφερθεί στα άτομα εκείνα που δεν προστατεύονταν από το κράτος
πρόνοιας και θεωρούνταν κοινωνικά παρείσακτα. Οι κοινωνικά αποκλεισμένοι αποτελούνταν
από άτομα με βιολογικές και ψυχολογικές αναπηρίες, ηλικιωμένους, χρήστες ναρκωτικών,
εγκληματίες, αυτοκτονικούς κτλ.

Στις δεκαετίες του ’70 και ’80, η παγκοσμιοποίηση και η νέα τάση προς την ιδιωτικοποίηση
και τη μείωση παροχής των κρατικών υπηρεσιών, καθώς και η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας
οδήγησαν σε αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και σε αστάθεια των κοινωνικών
σχέσεων. Αναγνωρίστηκε ότι η απασχόληση δεν σχετιζόταν μόνο με το εισόδημα, αλλά και με
την απόκτηση κοινωνικών δικτύων και με την αίσθηση της ευταξίας. Οι άνεργοι αποκλείονταν
από τη συμμετοχή στις φυσιολογικές δραστηριότητες της κοινωνίας. Κοινωνικός αποκλεισμός
είναι η συσσώρευση αθροιστικών διαδικασιών με διαδοχικές ανακολουθίες του οικονομικού, του
πολιτικού και κοινωνικού ιστού, που απομακρύνουν σταδιακά άτομα, ομάδες, κοινότητες και
περιοχές οδηγώντας τα σε δυσμενή θέση σε σύγκριση με τα κέντρα εξουσίας, τους πόρους και τις
επικρατούσες αξίες.

Παράγοντες οικονομικοί, κοινωνικοί, ιδεολογικοί, αλλά και πολιτικοί, συνδέονται και
επιδρούν μεταξύ τους.Το φαινόμενο του αποκλεισμού δεν είναι κάτι το καινούριο, καθώς από την
αρχαιότητα άνθρωποι και κοινωνίες ολόκληρες αποκλείονταν πρόσκαιρα ή δια παντός από το
σύνολο καθώς και από ορισμένες μορφές κοινωνικής ζωής. Άτομα που βρίσκονται στην Ελλάδα
και σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό
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συμβαίνει κυρίως λόγω των μαζικών μετακινήσεων εργατικών χεριών, του χάσματος μεταξύ του
βορρά και του νότου, των αλλαγών στο πολιτικό σύστημα της μορφής οργάνωσης της οικονομίας
στην Ανατολική Ευρώπη κατά την περίοδο του 1990 και λόγω της πολιτικής κρίσης των χωρών
της Μέσης Ανατολής και τμημάτων της Ασίας.

Η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού αναφέρεται σε δύο πεδία ανάλυσης. Το πρώτο
ασχολείται με τις δυναμικές διαδικασίες μέσω των οποίων συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες
συμβολοποιούνται ως διαφορετικοί από το κυρίαρχο πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς. Ο
χώρος, και ο στεγαστικός διαχωρισμός συνιστούν, στην προσέγγιση αυτή, το μέσο έκφρασης
αλλά και νοηματοδότησης των διαδικασιών του συμβολικού αποκλεισμού. Οι ανέστιοι Ρομά και
οι μετανάστες των «υπογείων» αποτελούν οικεία αλλά και επίκαιρα παραδείγματα. Η διάσταση
αυτή του ‘κοινωνικού αποκλεισμού’, αν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προβληματισμού
που συνοδεύει την έννοια, δεν συζητείται ικανά στην Ελλάδα. Ο σχετικός διάλογος εστιάζει στη
δεύτερη πλευρά της έννοιας, στις αιτίες και στις επιπτώσεις των απτών ανισοτήτων. Ο λόγος για
τη στάση αυτή βρίσκεται στην έμφαση που οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδίδουν στο
ρόλο της αγοράς εργασίας ως το βασικό μέσο αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Η
κριτική που ασκείται από τη σκοπιά αυτή είναι αιτιολογημένη. Οι αναλυτικές δυνατότητες της
έννοιας, όμως, περιορίζονται σημαντικά αν παραγνωριστεί η πολύπλευρη προοπτική κατανόησης
των διακρίσεων που αυτή προσφέρει.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός ως μορφή πολιτικής παρέμβασης συγκροτήθηκε σταδιακά κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 μέσα από την προσπάθεια συγκεκριμένων ‘συμβουλευτικών’
θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπροσδιορίσουν την Ευρωπαϊκή στάση απέναντι σε
εμμένουσες μορφές κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων. Η έννοια του αποκλεισμού λειτουργεί
ως γέφυρα ανάμεσα στις αγγλοσαξονικές προτεραιότητες καταπολέμησης της φτώχειας και στις
γαλλικές, περισσότερο και με τις ‘σχεσιακές’, προσεγγίσεις: εξετάζει το ζήτημα των
εισοδηματικών ανισοτήτων, αλλά ασχολείται επίσης με τις κοινωνικές και τις πολιτισμικές
διαστάσεις της στέρησης. Η γεφύρωση των διαφορετικών προσεγγίσεων επιχειρείται μέσα από
την θεωρία του Marshall (1950) για την ιδιότητα του πολίτη.

Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη δεν αναφέρεται εδώ στην απλή συμμετοχή των ατόμων
σε έναν πολιτικό φορέα, ή στη θέση τους σε σχέση με τους κυρίαρχους πολιτικούς θεσμούς. Το
ενδιαφέρον εστιάζεται στις ‘κοινωνικο-πολιτισμικές’, τις υλικές, τις συμβολικές και τις
διαλογικές διαστάσεις του αποκλεισμού, μεταφέροντας τη συζήτηση από τα θεσμοθετημένα
δικαιώματα, στη διαδικασία της ενεργούς κοινωνικής συμμετοχής σε αυτά, ενώ η περιορισμένη
δυνατότητα συμμετοχής θεωρείται ότι επηρεάζει αρνητικά το στόχο της ισότιμης πρόσβασης σε
ευκαιρίες ατομικής και συλλογικής εξέλιξης. Η έννοια των δικαιωμάτων, με άλλα λόγια, εξετάζει
τη σχέση των πολιτικών διακανονισμών με τις κοινωνικές δομές και δυναμικές, αναδεικνύοντας
την απόσταση ανάμεσα στα de jure και στα de facto δικαιώματα που απολαμβάνουν οι διάφορες
ομάδες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έννοια των δικαιωμάτων παρουσιάζει προβλήματα τόσο
στο απτό κανονιστικό της πλαίσιο, όσο και στη δυναμική, σχεσιακή της διάσταση.

Παρόμοια με άλλες χώρες, ο τύπος της ιδιότητας του πολίτη που θεσμοθετήθηκε στην
Ελλάδα προσδιόρισε την πρόσβαση στα νομικά και πολιτικά δικαιώματα του νεοσυσταθέντος
κράτους στη βάση της εθνοτικής καταγωγής των ατόμων. Η jus sanguinis αντίληψη του
ομοιογενούς κράτους, όμως, συνεχίζει να είναι παρούσα ως νομική κατηγορία. Η διαδικασία
κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας, για παράδειγμα, εξακολουθεί να διαφοροποιεί τα προς
πολιτογράφηση άτομα με βάση την Ελληνική ή μη καταγωγή τους, προβλέποντας παράλληλη
(ευκολότερη) σειρά ενεργειών για την υποκειμενικά προσδιορισμένη, αλλά θεσμικά
κατοχυρωμένη, κατηγορία των ομογενών αλλοδαπών. Επίσης, το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο
προνοεί αποκλειστικά για τη θρησκευτικά προσδιορισμένη μειονοτική ομάδα των
Μουσουλμάνων της Θράκης, ενώ δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη μειονοτικών ομάδων στη χώρα,
παρά τον ιδιαίτερα ευρύ ορισμό της σχετικής κατηγορίας. Ενδεικτικό της δυσκολίας με την οποία
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προσεγγίζεται το θέμα των μειονοτήτων αποτελεί η μη υπογραφή του ‘Ευρωπαϊκού Χάρτη των
Περιφερειακών ή Μειονοτικών Γλωσσών’ που καταρτίστηκε το 1992 από το Συμβούλιο της
Ευρώπης, καθώς και η μη επικύρωση της ‘Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών
Μειονοτήτων’, που υπογράφηκε από την Ελληνική κυβέρνηση στο Συμβούλιο της Ευρώπης το
1997. Η άρνηση της αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες
πληθυσμιακές ομάδες δημιουργεί προϋποθέσεις για διακρίσεις, αλλά και συνθήκες σύγχυσης. Το
κυρίαρχο χαρακτηριστικό του πρόσφατου δημόσιου διάλογου για την απόκτηση της Ελληνικής
ιθαγένειας, ήταν η δυσκολία ξεκάθαρης προσέγγισης των σχετιζόμενων εννοιών. Η τάση
ταύτισης στη συζήτηση του υποκειμενικού όρου της εθνικότητας με τον νομικό όρο της
ιθαγένειας, είναι ενδεικτική των προβλημάτων πραγμάτωσης των δικαιωμάτων που πρόκειται να
αντιμετωπίσουν αυτοί που θα τα αποκτήσουν.

Ο συμβολικός αποκλεισμός αποτελεί συγκροτησιακό παράγοντα των κοινωνικών
διακρίσεων Η ‘ευρύτητα’ με την οποία ο Ευρωπαϊκός διάλογος για τον αποκλεισμό προσεγγίζει
τους λόγους που περιορίζουν τη συμμετοχή στις κοινωνικές διαδικασίες, είναι ικανή να φέρει
προς συζήτηση χρόνια προβλήματα αποκλεισμού, συμπληρώνοντας την εικόνα σημαντικών
δεικτών όπως αυτού της φτώχιας. Η έμφαση που δίνεται στις διαδικασίες που προσδιορίζουν την
πρόσβαση στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, καθώς και στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην
εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, αναδεικνύει την ένταση και το κλίμα της απομόνωσης,
δίνοντας το έναυσμα για την αντιμετώπισή τους.

Το Παρατηρητήριο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών για τις Εθνικές Πολιτικές συνδέει τον
κοινωνικό αποκλεισμό με τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, με ένα συγκεκριμένο βασικό
βιοτικό επίπεδο και με τη συμμετοχή σε σημαντικές κοινωνικές και επαγγελματικές ευκαιρίες της
κοινωνίας.

Το Κέντρο Ανάλυσης του Κοινωνικού Αποκλεισμού στη Μ.Βρετανία κάνει διαχωρισμό
ανάμεσα στον εκούσιο και ακούσιο αποκλεισμό (Βurchardt et al., 1999). Διάφοροι μελετητές
έχουν κατά καιρούς ορίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό ως εξής:

Ο Le Grand (2002) θεωρεί ότι ένα άτομο είναι κοινωνικά αποκλεισμένο, εάν είναι κάτοικος
μίας περιοχής, αλλά για λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχό του δεν μπορεί να συμμετέχει στις
συνήθεις δραστηριότητες της συγκεκριμένης κοινωνίας, αν και θα ήθελε να συμμετέχει.

Ο Βarry (1998) περιόρισε τον παραπάνω ορισμό, υποστηρίζοντας ότι, αν και συχνά
ορισμένα άτομα ή ομάδες εθελουσίως προκρίνουν να μη συμμετέχουν, εντούτοις η απόφαση
αυτή είναι αποκύημα μιας λανθάνουσας εντύπωσης ότι η συμμετοχή τους δεν θα εκτιμηθεί από
τους υπόλοιπους ανθρώπους. Επομένως, αποκλεισμός υφίσταται μόνο, εάν η κοινωνία
πραγματικά αρνείται τη συμμετοχή.

Ο Amartya Sen (1999) διευρύνει την έννοια της φτώχειας εισάγοντας την έννοια της
δυνατότητας. Συνδυάζει την έλλειψη εισοδημάτων με απουσία δυνατοτήτων να αποκτήσει ένα
άτομο εισοδήματα ή να συμμετάσχει σε δραστηριότητες, που θα του προσφέρουν δυνατότητες
για κοινωνική ενσωμάτωση.

Ο Burchardt (2000) υποστηρίζει ότι ένα άτομο είναι κοινωνικά αποκλεισμένο, εάν δεν
συμμετέχει σε λογικό βαθμό σε συγκεκριμένες δραστηριότητες της κοινότητάς του και αυτό
οφείλεται σε αίτια που είναι πέρα από τον έλεγχό του, αν και θα ήθελε να συμμετέχει. Σε σχετική
εμπειρική έρευνα, οι Burchardt et al. διέγνωσαν πέντε είδη δραστηριοτήτων, στις οποίες οφείλει
να συμμετέχει κάθε άτομο: στην κατανάλωση, στην αποταμίευση, στην παραγωγή, στην πολιτική
δραστηριοποίηση και στην κοινωνική δράση.

Ο Atkinson (1998) προτείνει κάποιες διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού.
Συγκεκριμένα θεωρεί ότι πρόκειται για έναν πολυδιάστατο όρο. Ο κοινωνικός αποκλεισμός
περιλαμβάνει πολύ περισσότερες πτυχές από μια απλή χρηματοοικονομική θεώρηση. Ο
αποκλεισμός μπορεί να περιγραφεί καλύτερα, όταν συμπεριληφθούν όλες οι διαστάσεις αυτές και
κυρίως οι σχέσεις μεταξύ τους. Είναι έννοια αλληλεπιδραστική, παραδοσιακά ο κοινωνικός
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αποκλεισμός αναφερόταν ως κατάσταση, που περιέγραφε την απομόνωση των νοικοκυριών και
την ανικανότητα πρόσβασής τους σε πόρους. Σταδιακά όμως έγινε αντιληπτό ότι μια τέτοια
ατομικιστική προσέγγιση δεν λάμβανε υπόψη την αδυναμία της κοινότητας να παράσχει επιλογές
και δυνατότητες στα νοικοκυριά που κινδύνευαν. Η Αγγλοσαξονική Σχολή, επηρεασμένη από
τον φιλελευθερισμό, θεωρεί ότι η φτώχεια είναι αποτέλεσμα ατομικής ευθύνης και μέλημα της
κοινωνικής πολιτικής είναι να δώσει ίσες ευκαιρίες στον κάθε πολίτη, για να επιβιώσει σε μια
ανταγωνιστική κοινωνία. Αντίθετα, η Γαλλική Σχολή θεωρεί ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι
η διαδικασία απόσπασης από την κοινωνική ιεραρχία και σκοπός της κοινωνικής πολιτικής είναι
η κοινωνική ενσωμάτωση.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός βασίζεται στη σχετικότητα, την ιδέα δηλαδή ότι ο αποκλεισμός
μπορεί να διαγνωσθεί συγκρίνοντας τις συνθήκες μερικών ατόμων (ή ομάδων) σε σχέση με άλλα
σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Οι άνθρωποι μπορεί ακόμα να αποκλείονται από τη δράση
ορισμένων φορέων. Τα χαρακτηριστικά του αποκλεισμού μπορεί να γίνουν εμφανή μόνο με την
πάροδο του χρόνου, ως μια συσσωρευμένη αντίδραση. Έμφαση δίνεται όχι μόνο στα
αποτελέσματα της φτώχειας και στις πιθανότητές της, αλλά και στην έλλειψη προοπτικών για το
μέλλον. Ο κοινωνικός αποκλεισμός νοείται ως διαδικασία και όχι ως στατικό αποτέλεσμα.
Έμφαση επομένως δίνεται στην άρση των αιτίων του και όχι στην ενίσχυση ορισμένων
κοινωνικών ομάδων. Η έρευνα πρέπει να αποτυπώνει τις διεξόδους από τη φτώχεια και τις αιτίες
που οδηγούν σε αυτή.

Οι Χτούρης, Ζήση, Παπάνης και Ρόντος (2004) προτείνουν την αναγνώριση των σύνθετων
(ανταγωνιστικών) διαδικασιών, στις οποίες εγκλωβίζεται το άτομο στη διάρκεια της
κοινωνικοποίησής του, της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή της ενσωμάτωσής του στην αγορά
εργασίας. Οι διαδικασίες αυτές έχουν σχέση με: α) τις αντιθέσεις ανάμεσα στην προσπάθεια
κοινωνικής ανέλιξης της συνολικής οικογένειας και τις ατομικές προσπάθειες, β) την αντίθεση
ανάμεσα στην οικογενειακή οργάνωση παραγωγής και την αδιαφάνεια του τραπεζικού
συστήματος, την έλλειψη υποδομών και την απουσία συστημάτων στήριξης των επιχειρήσεων, γ)
τις δυσκολίες πρόσβασης και επικοινωνίας, της εσωστρέφειας του οικογενειακού θεσμού, δ) την
αντίθεση ανάμεσα στις δυσλειτουργίες των δημόσιων θεσμών και την ισχυρή παρεμβατική τους
λειτουργία, καθώς και το συγκεντρωτικό τρόπο οργάνωσης. Σύμφωνα με τον Levitas (1999),
υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις του κοινωνικού αποκλεισμού:

α) η ολιστική προσέγγιση (integrationist), κατά την οποία η απασχόληση θεωρείται ως η
βασική δύναμη ενσωμάτωσης μέσω του εισοδήματος, της αίσθησης ταυτότητας και αυταξίας,
που προσφέρει η εργασία, και των δικτύων.

β) η προσέγγιση της φτώχειας (poverty), κατά την οποία τα αίτια του αποκλεισμού
συσχετίζονται με το χαμηλό εισόδημα και την έλλειψη υλικών πόρων.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν μπορεί να προσεγγιστεί
αποκλειστικά και μόνο με οικονομικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα, το ανεπαρκές εισόδημα.
Εκτός από το βασικό αυτό κριτήριο, ο κοινωνικός αποκλεισμός αφορά και περιλαμβάνει τη
στέρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης σε κοινωνικά αγαθά.

Το περιεχόμενο της έννοιας του κοινωνικού αποκλεισμού εκτείνεται πέρα από το πεδίο της
οικονομικής ανοχής και περιλαμβάνει και πολιτικό επίπεδο, δηλαδή την απουσία ή το έλλειμμα
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά και το κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο, αφού ο
κοινωνικός αναφέρεται σε κατάσταση απομόνωσης, αποξένωσης καθώς και περιθωριοποίησης
σημαντικών τμημάτων του πληθυσμού. Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο η ανάλυση,
κατανόηση και εξήγηση του οποίου απαιτεί πολύπλευρη επιστημονική προσέγγιση. Οι
οικονομικές αναλύσεις οφείλουν να συνάδουν με κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του φαινομένου
του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και με εκτιμήσεις των ψυχολογικών επιπτώσεων που
υπάρχουν στα άτομα και στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

Παράλληλα, η κατοχύρωση ή μη των πολιτικών, ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
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στις ομάδες αυτές, αποτελεί βασικό κριτήριο για να αξιολογήσουμε τη σύγχρονη δημοκρατική
πολιτεία και τους θεσμούς της, αλλά και να δώσουμε ένα σύγχρονο περιεχόμενο στην έννοια των
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο βαθμός του πραγματικού αποκλεισμού συνίσταται στην πλήρη ρήξη
κοινωνικών δεσμών και μάλιστα δεσμών που συνδέονται με την απασχόληση, με την οικογένεια
και με την κατοικία. Τα άτομα που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση συχνά χαρακτηρίζονται
από την απάθεια, την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος για την κοινωνία που τα περιβάλλει και
την αδιαφορία για οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξής τους στην κοινωνία. Είναι αυτοί που
σχεδόν δεν μετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα και στη διαμόρφωση της προοπτικής τους, που
αδιαφορούν, που δεν διαθέτουν αντοχές, αδυνατούν να αντιδράσουν, βρίσκονται εγκλωβισμένοι
λόγω του «στίγματος» που έχουν και φοβούνται τα πάντα.

2.2. Πώς οι βεντέτες οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό
Παρά το χυμένο αίμα κατά τη διάρκεια μιας βεντέτας, βαθιά είναι η «ηθική ανακούφιση»,

και «αποκατεστημένο το κύρος» του εκδικητή, αφού από τη μια μπορεί να εκτίθεται σε έναν
καινούριο κύκλο αίματος, από την άλλη όμως έχει πράξει το «κοινωνικό του καθήκον», όπως
αυτός τουλάχιστον το εννοεί. Έχει, δηλαδή, δικαιωθεί ο ίδιος, και ταυτόχρονα έχει δικαιώσει τον
ήδη σκοτωμένο συγγενή του, στο όνομα του οποίου εκδικείται. Σε πιο παραδοσιακές μάλιστα
πράξεις βεντέτας το όνομα του αδικαίωτου νεκρού έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να ακουστεί κατά
τη διαδικασία της εκδικητικής πράξης. Παρά την τελική δικαίωση που αισθάνονται οι εκδικητές
και την υποστήριξη που σε ορισμένες περιπτώσεις λαμβάνουν από τους χωριανούς τους
(περίπτωση Παπαδόσηφου), αυτά τα άτομα δεν παύουν να αποτελούν στυγνούς εγκληματίες,
εγκληματίες που είναι σχεδόν αδύνατον να ζήσουν σε φυσιολογικές συνθήκες μετά την τέλεση
του φόνου.

Ολέθριο αποτέλεσμα της βεντέτας είναι το ξερίζωμα ενός ολόκληρου οικογενειακού
δέντρου καθώς και το ξεκλήρισμα ενός ολόκληρου χωριού. Το άγριο αυτό έθιμο στιγματίζει τους
θύτες, τις οικογένειες των θυτών και των θυμάτων αλλά και γενικότερα ολόκληρη την κρητική
κοινωνία. Οι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς, ο φόβος τούς κυριεύει καθώς το φαινόμενο αυτό
εξακολουθεί σε ορισμένα δυτικά χωριά της Κρήτης μέχρι και σήμερα. Όταν τα άτομα που έχουν
διαπράξει τα φονικά αποφυλακιστούν, τότε ξεκινάει ένας δύσκολος δρόμος για την επανένταξή
τους στην κοινωνία.

Οι εμπλεκόμενοι σε βεντέτα Κρητικοί αποτελούν μια κοινωνικά ευπαθή ομάδα. Όταν
διαπραχτεί ένα έγκλημα σε μια κλειστή κοινωνία, όπως αυτή της Κρήτης είναι φυσικό τα
γεγονότα να διαδοθούν σε όλους τους κατοίκους, με αποτέλεσμα το άτομο που έχει εμπλακεί
στην τέλεση του φόνου να στιγματιστεί για την υπόλοιπη ζωή του. Όταν ξεκινήσει μια βεντέτα
λοιπόν, τα μέλη της οικογένειας του αρχικού θύματος έχουν έναν και μοναδικό στόχο, την
εκδίκηση.Θεωρούν ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Μόνο σαν
πάθει ότι ’καμε, δίκη σωστή θα γίνει», ο συγκεκριμένος νόμος κυριαρχεί.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, υποκινούμενοι από την αδικία που αισθάνονται, το μίσος
αλλά και την αγανάκτηση απέναντι στην άλλη οικογένεια, το μόνο που αναζητούν είναι η
εκδίκηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος αποκτά άλλη σημασία, οι ώρες, οι μέρες ακόμα και
τα χρόνια περνάνε με μοναδικό σκοπό: το σχεδιασμό της εκδίκησης. Εφόσον λοιπόν ξεκινήσει
βεντέτα, συνήθως αιματηρά φονικά την ακολουθούν μέχρι την ύφεσή της. Ακόμα και όταν
τιμωρηθούν οι δολοφόνοι με την ποινή της φυλάκισης, οι οικογένειές τους φοβούνται για τα
αντίποινα.

Μετά την αποφυλάκισή τους, οι εμπλεκόμενοι σε κρητική βεντέτα, συνεχίζουν να
φοβούνται για τη ζωή τους. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά δεν μένουν στον τόπο του
εγκλήματος, αλλά μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή, φοβούμενοι την αντεκδίκηση. Γίνεται
εύκολα αντιληπτό ότι τα γεγονότα αυτά θα εξακολουθούν να τούς βασανίζουν με τον ένα ή τον
άλλον τρόπο.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

25

Επίσης, οι συχνές αυτές μετακινήσεις, αλλά και ο συνεχής κίνδυνος που νιώθουν
εμποδίζουν την ομαλή τους ένταξη στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή τους. Η ζωή τους δεν
είναι φυσιολογική. Αντιθέτως μάλιστα, τα συμβάντα αυτά τους εξαντλούν οικονομικά καθώς και
ψυχολογικά. Οι περισσότεροι έχουν ξοδεύσει όλα τους τα χρήματα και το βιος τους προκειμένου,
είτε να εξαγοράσουν την ποινή τους, είτε για την κάλυψη της δίκης αλλά και για την επανένταξή
τους σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια μεν, είναι
αποστασιοποιημένοι από την οικογένεια και τον τόπο τους δε. Οι Κρητικοί είναι άρρηκτα
συνδεδεμένοι με τον τόπο τους, με αποτέλεσμα η αναγκαστική αυτή «μετανάστευση» να τους
φθείρει ψυχολογικά. Το άγχος και ο φόβος τούς κυριεύουν, με συνέπεια την αβεβαιότητα. Η
ματαίωση και η αδυναμία να κάνουν όνειρα, έχουν ως συνέπεια το αίσθημα του θυμού, της οργής
και σε άλλες περιπτώσεις την κατάθλιψη των αποφυλακισμένων και του στενού τους
οικογενειακού κύκλου. Η αδυναμία να κάνουν όνειρα έχει ως απόρροια να μην προσδοκούν και
να νοηματοδοτούν την ζωή τους καθώς και τη ζωή των παιδιών τους. Οι βεντέτες εκτός απο τον
ξεκληρισμό της οικογένειας προκαλούν, όπως καταλαβαίνουμε, και τον κοινωνικό αποκλεισμό
των ανθρώπων της κρητικής πολιτείας.

Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, το έθιμο της βεντέτας σταματάει είτε με διαδοχικούς γάμους
ανάμεσα στις αντίπαλες οικογένειες, είτε με τη διαμεσολάβηση προσώπων υψηλού κύρους
(βεντέτα Πενταράκηδων-Σαρτζετάκηδων). Ωστόσο, τα εμπλεκόμενα άτομα συνεχίζουν με
δυσκολίες τη ζωή τους. Δεκάδες άνθρωποι και ολόκληρες οικογένειες κουβαλάνε μέχρι και
σήμερα το στίγμα της βεντέτας.

Ο κοινωνικός περίγυρος επειδή νιώθει φόβο απέναντί τους συνήθως δεν τους αποδέχεται
και τους αντιμετωπίζει με καχυποψία. Η ένταξή τους στην κοινωνία δεν είναι ομαλή, καθώς και
το κράτος δεν διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς για την αποδοχή τους μετά την
αποφυλάκιση. Οι θύτες δυσκολεύονται να γίνουν αποδεκτοί και να εξαφανίσουν τα φαντάσματα
του παρελθόντος. Οι βεντέτες υπήρξαν αιτία αποκλεισμού και ολόκληρων χωριών. Το Πάτημα
Αποκορώνα αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει σήμερα μια
χιλιοτρύπητη από τους πυροβολισμούς πινακίδα «Εδώ λοιπόν είναι το Πάτημα», αν και ο
αόριστος θα ταίριαζε περισσότερο. Δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το
μαύρο απόγευμα της 23ης Μαΐου του 1994 οπότε και γράφτηκε η πρώτη πράξη μιας τραγωδίας
που κατέληξε σε βεντέτα.

Μια 53χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών βρέθηκε δολοφονημένη και σεξουαλικά
κακοποιημένη σε αγροτική τοποθεσία του χωριού. Η σύγκρουση δύο οικογενειών για μια
σπιθαμή γης ήταν η αιτία της αλυσίδας των εκτελέσεων που άρχισε στο Πάτημα και απλώθηκε
στο Ρέθυμνο, την Αμαλιάδα, τη Μυτιλήνη και την Αθήνα. Έξι άνθρωποι βρέθηκαν στο χώμα από
έναν ανελέητο κύκλο αίματος που μπορεί να έκλεισε, άφησε όμως ανοιχτές πληγές. Τυπική
Κρητική βεντέτα της οποίας τις συνέπειες πληρώνουν σήμερα οι μόλις πέντε υπέργηροι κάτοικοι
του χωριού φαντάσματος, οι οποίοι βιώνουν μοναξιά και ερήμωση. Οι κάτοικοι αυτοί αποτελούν
θύματα μιας βαριάς κατάρας, που όσο και να βροντοφωνάζουν πως υπάρχουν, η φωνή τους
αντηχεί στα άδεια σπίτια, τους έρημους δρόμους. Θέλουν να απαλλαγούν από τα παλιά γεγονότα
που στιγμάτισαν το χωριό τους, και η ζωή τους, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, είναι πλέον ένα δράμα.
Στο χωριό αυτό σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, οι πέντε μοναδικοί κάτοικοι αρνούνται να
εγκαταλείψουν τον τόπο τους και τις περιουσίες τους.

Τα άτομα αυτά λόγω της βεντέτας βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό κάθε μέρα από τους
υπόλοιπους Κρητικούς. Οι υπόλοιποι πολίτες φοβούνται να πλησιάσουν στον Πάτημα, αφού
θεωρείται μια άτυπα, θα λέγαμε, απαγορευμένη ζώνη.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μαζί με τη ζωή σταμάτησε και το ενδιαφέρον της
πολιτείας για το Πάτημα. Γιατρός πηγαίνει κάθε δεκαπέντε μέρες, συγκοινωνία δεν υπάρχει,
καθώς με το ξέσπασμα της βεντέτας ήρθε και η ερήμωση. Το μέλλον του χωριού είναι εύκολα
προβλέψιμο. Εξάλλου τα παραδείγματα στη Δυτική Κρήτη δεν είναι λίγα. Όπως η Ανάδενα στα
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ορεινά των Σφακιών, έτσι και το Πάτημα στον Αποκορώνα θα περάσει με μαύρα γράμματα στην
ιστορία ως ένας ακόμη τόπος που κατοικούν μόνο «στοιχιά μιας παλιάς βεντέτας».

Αντικείμενο μελέτης των κοινωνιολόγων, κατάρα που στιγματίζει το νησί, οι βεντέτες που
έχουν καταγραφεί στη νεότερη ιστορία της Κρήτης είναι δυστυχώς πολλές και οι συνέπειες τους
δραματικές. Από την ανελέητη σύγκρουση των Πενταράκηδων – Σαρτζετάκηδων, την
αλληλοεξόντωση για κτηματικές διαφορές των Συγγελάκηδων – Γρυλλάκηδων στον Αποκόρωνα,
την ενδοοικογενειακή βεντέτα των Στριλιγκάδων στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, των
Μπονατάκηδων – Κουκουλάδων στα Περβολάκια Κισάμου, μέχρι τη βεντέτα των
Μουζουράκηδων – Δικωνυμάκηδων στο Πάτημα, ο κύκλος αίματος σκέπασε τη γη με δεκάδες
ταφόπλακες. Οικογένειες ολόκληρες ξεκληρίστηκαν, ο φόβος της αντεκδίκησης κυρίευσε τις
μικρές τοπικές κοινωνίες και χωριά που άλλοτε έσφυζαν από ζωή και που κινδυνεύουν να
σβηστούν από το χάρτη.

Συμπεράσματα - Προτεινόμενα κατασταλτικά και προληπτικά μέτρα για τη βεντέτα

Αξίζει τον κόπο να δει κανείς ότι αυτές οι εσωστρεφείς ορεινές κοινωνίες λειτουργούν με
ισχυρή συλλογικότητα, ίσως μάλιστα αυτή η ισχυρή συλλογικότητα - που κυρίως προστατεύει το
σύνολο της κοινότητας και όχι το κάθε άτομο ξεχωριστά - να είναι ένας από τους λόγους που η
βεντέτα, και άλλα συναφή, έχουν μακροημερεύσει: επειδή έχουν βοηθήσει την κοινότητα να μη
διαλυθεί. Η ίδια η βεντέτα αναπτύσσεται ανάμεσα σε δυο ισχυρές και πολυμελείς οικογένειες,
όπως φαίνεται και από τη λέξη «οικογενειακά» που σημαίνει στην κρητική διάλεκτο βεντέτα,
αλλά και από το ότι τα οικογενειακά συμβούλια είναι αυτά που επιλέγουν το θύμα, ή - αντίθετα -
αντιμετωπίζουν κάθε απειλή (Ξυριτάκης, 2011).

Είναι ενδιαφέρον, δηλαδή, να υπογραμμιστεί ότι οι άγραφοι νόμοι που ορίζουν τη
λειτουργία στις ορεινές κλειστές κοινωνίες λειτουργούν διορθωτικά, με σκοπό να επιλυθούν τα
προβλήματα που προκαλούνται στο εσωτερικό της κοινότητας όχι μόνο από τις βεντέτες, αλλά
και από άλλα έκτακτα περιστατικά που αναστατώνουν μια από τις ισχυρές οικογένειες, επομένως
και την κοινότητα, λόγου χάριν μια απαγωγή, μια ζωοκλοπή ή μια καταπάτηση βοσκοτόπων. Η
διόρθωση πραγματοποιείται μέσα από αυστηρά καθορισμένους τρόπους, που και πάλι προσφέρει
το άγραφο δίκαιο, συνήθως με ένα γάμο ανάμεσα σε αντίπαλες οικογένειες. Άλλωστε, θα ήταν
αδιανόητη η ύπαρξη μιας κοινωνίας χωρίς τους εξομαλυντικούς μηχανισμούς της. Το παράξενο
δεν είναι ότι υπάρχουν όλα αυτά, το παράξενο είναι ότι συνυπάρχουν μαζί με το επίσημο Δίκαιο
του Ελληνικού Κράτους, καθώς και μαζί με τις κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται όχι μόνο
στο άστυ, αλλά και σε όλες τις ορεινές κοινότητες. Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο της
κρητικής βεντέτας εξακολουθεί μέχρι και σήμερα σε ορισμένα ορεινά χωριά, οι πολίτες, η τοπική
Διοίκηση και το ελληνικό κράτος γενικότερα, οφείλουν να λάβουν αποτελεσματικά και άμεσα
μέτρα για την καταπολέμηση του άγραφου αυτού νόμου. Συγκεκριμένα θα πρέπει οι αστυνομικές
αρχές να είναι πιο αυστηρές με τους κρητικούς. Στην Κρήτη παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο
της οπλοφορίας. Οι περισσότεροι Κρητικοί οπλοφορούν, για να αισθάνονται ασφάλεια, όπως
αναφέρουν οι ίδιοι. Οι αστυνομικές αρχές μπορεί να γνωρίζουν αυτό το γεγονός, ωστόσο οι
έλεγχοι που διεξάγουν είναι αναποτελεσματικοί.

Επιπροσθέτως, χρειάζεται και η τοπική Αυτοδιοίκηση να δράσει. Χρειάζεται σαφώς η
ανάπτυξη μηχανισμών για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στην Κρήτη. Το ελληνικό
κράτος οφείλει από την πλευρά του, να ακολουθήσει οργανωμένες τακτικές για την εξάλλειψη
της παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και για την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία των πρώην
καταδίκων, των ατόμων δηλαδή που είχαν εμπλακεί σε βεντέτα και αποφυλακίστηκαν.

Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι και η εκπαίδευση με την σειρά της
χρειάζεται να λάβει ορισμένα μέτρα. Ο εκσυγχρονισμός των ορεινών χωριών αλλά και η
μόρφωση θα μπορούσαν να εξομαλύνουν το αιματηρό αυτό έθιμο. Οι κάτοικοι ακόμα των



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

27

χωριών αυτών πρέπει να αναφέρουν περιστατικά ανομίας στις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να
αναλάβουν δράση αυτές μόνο. Όταν ενεργοποιηθούν τα παραπάνω μέτρα τότε το φαινόμενο θα
αποχωρήσει σε ένα μεγάλο βαθμό.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι το φαινόμενο της αποκοινωνικοποίησης των ατόμων που
έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις βεντέτας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανασφάλεια που νιώθουν
αυτοί για τη ζωή τους. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η τοπική κοινωνία της Κρήτης οφείλει να
διαθέτει μηχανισμούς για την ομαλή τους ένταξη και την φυσιολογική συνέχιση της ζωής τους. Η
ίδια η κοινωνία οφείλει να δεχτεί αυτούς τους ανθρώπους και να τους αποδεχθεί, διότι παρά το
κακό που προκάλεσαν παίρνοντας το νόμο στα χέρια τους, δεν παύουν να αποτελούν ανθρώπους,
πολίτες της σύγχρονης κοινωνίας που έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία διερευνά τη δυνατότητα χαρακτηρισμού και χρήσης παραδοσιακών

χρηστικών μονοπατιών ως πολιτιστικές διαδρομές. Ως μελέτη περίπτωσης επελέγη ένα
συγκεκριμένο μονοπάτι στο νησί της Ικαρίας στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο μονοπάτι είναι ένας
μόνο μικρός βρόγχος από το σύνολο του δικτύου των μονοπατιών του νησιού. Εντούτοις, όπως
απέδειξε η έρευνα, τόσο το πλήθος όσο και η ποιότητα των πληροφοριών και των εμπειριών που
προσφέρει είναι αποκαλυπτική, καθώς παρουσιάζει ποικιλία στοιχείων αρχιτεκτονικού,
λαογραφικού, ιστορικού, αλλά και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας είναι η επιτόπια
καταγραφή και παρατήρηση και οι συνεντεύξεις με κατοίκους της περιοχής. Τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν καταγράφηκαν σε χάρτες και αναλύθηκαν από τους ερευνητές. Η έρευνα έδειξε ότι
τα μονοπάτια ως στοιχεία του πολιτισμού ενός τόπου υποστηρίζουν την οργανική σύνδεση του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με το φυσικό, αποτελούν ιστορικά αρχιτεκτονικά γεγονότα και
συνεπώς χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και αξιοποίησης. Στο τέλος διατυπώθηκαν προτάσεις για
τη διατήρηση και την ανάδειξη των μονοπατιών και τη σύνδεσή τους με πολιτιστικά στοιχεία, μέσα
στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.

Λέξεις κλειδιά: παραδοσιακά μονοπάτια, πολιτιστικές διαδρομές, μονοπάτια στην Ικαρία

1. Εισαγωγή

Τα μονοπάτια και οι διαδρομές αποτελούν στοιχείο συνοχής, σύνδεσης και χρήσης του
χώρου. Στο φυσικό περιβάλλον συμβάλλουν στην οικειοποίηση του άγνωστου. Ένα μονοπάτι
μέσα στο δάσος ή στην άνυδρη κορυφή του βουνού κάνει το χώρο να μοιάζει λιγότερο ξένος. Για
τον Lynch τα μονοπάτια αποτελούν βασικό νοηματικό εργαλείο ερμηνείας (Lynch, 1960). Για
τους Hillier και Hanson είναι μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης και ερμηνείας των κοινωνικών
σχέσεων του τόπου (Hillier & Hanson, 1993). Τα μονοπάτια είναι κανάλια μεταφοράς
πληροφορίας, στοιχεία διασύνδεσης των κόμβων της ανθρώπινης δραστηριότητας και τελικά
στοιχεία συγκρότησης της κατοίκησης.

* Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Ν.Ζηκίδη, στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με επιβλέποντα καθηγητή τον Α.Οικονόμου.

mailto:nikfzik@teemail.gr
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Η ύπαρξη και κατασκευή τους στο χώρο αποτελεί αρχιτεκτονική κατασκευή. Είτε πρόκειται
για τον αστικό χώρο είτε για τον αγροτικό, η λειτουργία των μονοπατιών, η μορφολογία και η
δομή τους μαρτυρά την ύπαρξη της ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου» και
με αυτή τη σημασία εντάσσονται στο πλαίσιο του νόμου (Ν 3028/2002, άρθρο 2).

Σήμερα, οι διαδρομές στον κατοικημένο τόπο συνδέουν λειτουργικά τους
αντιπαραβαλλόμενους κόμβους (Σαλίγκαρος, 2009). Ταυτόχρονα είναι και αυτόνομα πολιτισμικά
-κοινωνικά γεγονότα. Με τρόπο μοναδικό ιστορικά, τα μονοπάτια εξυπηρετούν την
κοινωνικότητα, την οργάνωση, αλλά και την οργανική σύνδεση του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος με το φυσικό. Όπως όμως ήδη έχουμε πει είναι αρχιτεκτονικά στοιχεία και φέρουν
στοιχεία του πολιτισμού του τόπου. Στην ουσία δηλαδή, εκτός από το χρηστικό τους χαρακτήρα,
τα μονοπάτια παίζουν και το ρόλο των πολιτιστικών διαδρομών.

Σήμερα, οι πολιτιστικές διαδρομές αξιοποιούνται για να ανασυνθέσουν την ιστορία και την
αντίληψη του χώρου. Με μεθοδολογικό εργαλείο τους θεματικούς άξονες, επαναπροσεγγίζονται
οι πολιτιστικοί πόροι μέσω μιας νοηματικής συνέχειας (δρόμοι της ελιάς, ιστορικές διαδρομές
στην Αθήνα κ.ά.). Προτείνουν το «συντακτικό» σε ένα «κείμενο» (Καραβασίλη & Μικελάκη,
2007) που θα πρέπει να ξαναδιαβαστεί από τους επισκέπτες ή τους κατοίκους για να αντιληφθούν
τα μνημεία, τους τόπους, τα τοπία, τις παραδόσεις και γενικά την ιστορία. Επομένως, οι
πολιτιστικές διαδρομές αποτελούν ένα ισχυρό μεθοδολογικό και διαχειριστικό εργαλείο για την
ανάδειξη του πολιτισμού των τόπων. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εκπαίδευση, συλλογικές
δράσεις, είναι μερικές από τις κατευθύνσεις μιας αειφόρου διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων
με εργαλείο τις πολιτιστικές διαδρομές.

Η παρούσα εργασία διερευνά τη δυνατότητα χαρακτηρισμού και χρήσης παραδοσιακών
χρηστικών μονοπατιών ως πολιτιστικές διαδρομές. Ως μελέτη περίπτωσης επελέγη ένα
συγκεκριμένο μονοπάτι στο νησί της Ικαρίας στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο μονοπάτι
παρουσιάζει ποικιλία στοιχείων αρχιτεκτονικού, λαογραφικού, ιστορικού, αλλά και
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Όπως θα αποδειχτεί παρακάτω τα μονοπάτια ως στοιχεία του
πολιτισμού ενός τόπου υποστηρίζουν την οργανική σύνδεση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
με το φυσικό, αποτελούν ιστορικά αρχιτεκτονικά γεγονότα και συνεπώς χρήζουν ιδιαίτερης
προστασίας και αξιοποίησης.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας είναι η επιτόπια
καταγραφή και παρατήρηση και οι συνεντεύξεις με κατοίκους της περιοχής. Τα στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν καταγράφηκαν σε χάρτες και αναλύθηκαν από τους ερευνητές. Στη συνέχεια
έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και διατυπώθηκαν προτάσεις για τη διατήρηση και την
ανάδειξη των μονοπατιών, καθώς και τη σύνδεσή τους με πολιτιστικά στοιχεία.

2. Η Ικαρία

Η Ικαρία βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι νησί της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ανήκει στο
νομό Σάμου και από το 2009 αποτελεί έναν ενιαίο δήμο με πρωτεύουσα τον Άγιο Κήρυκο. Στο
νησί υπάρχουν συνολικά 80 οικισμοί. Ο πληθυσμός της Ικαρίας, σύμφωνα με την απογραφή της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής του 2011, ανέρχεται σε 9882 κατοίκους (ΕΣΑ, 2012). Κατά τους
θερινούς μήνες ο πληθυσμός ξεπερνά τις 24.000.

Σήμερα, οι χρήσεις γης στο νησί κατανέμονται ως εξής: αγροτικές χρήσεις (50%), αλιεία/
υδατοκαλλιέργειες (5%), τουρισμός/ αναψυχή (20%), αστικές/ βιομηχανικές/ μεταφορές (5%),
διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (10%), δεν χρησιμοποιείται
(10%).

Όσον αφορά στην οικονομία, το 31% των κατοίκων απασχολείται στον πρωτογενή τομέα,
το 21% στο δευτερογενή και το 48% στον τριτογενή.
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Η Ικαρία απέχει από την πρωτεύουσα της Ελλάδας την Αθήνα 140 περίπου μίλια (Μελάς,
2001). Το σχήμα του νησιού είναι επίμηκες. Ο Buondelmonti, περιηγητής του 15ου αιώνα
παρομοιάζει τη φυσική μορφολογία του νησιού με την εικόνα αναποδογυρισμένου πλοίου. Το
μήκος του νησιού είναι 40 km. Το μέγιστο πλάτος του δυτικά είναι 10 km και ανατολικά 6 km. Η
περίμετρος του νησιού είναι 98 km και η επιφάνειά του ανέρχεται σε 267 km2.

Γεωμορφολογικά η Ικαρία είναι ορεινό νησί. Διατέμνεται σε όλο το μήκος της από την
ορεινή μάζα του όρους Αθέρας με κυμαινόμενο ύψος κορυφών από 600 έως 1041 m. (Μελάς,
2001). Το νησί δεν έχει πεδινές εκτάσεις με εξαίρεση τις μικρές πεδιάδες του Κάμπου στο
κεντρικό τμήμα και του Φάρου στο ανατολικό τμήμα. Το έντονο φυσικό ανάγλυφο δημιουργεί
μικρές κοιλάδες λαγκάδια και οροπέδια, πολλά εκ των οποίων δεν είναι ορατά από τη θάλασσα.

Το νησί αποτελείται από διάφορα πετρώματα όπως γνευσιοειδείς γρανίτες, μαρμαρυγιακούς
σχιστόλιθους και μάρμαρα. Η διαφορά της μορφολογίας μεταξύ της βόρειας και νότιας πλευράς
γίνεται αντιληπτή από τη μορφολογία, την υδρογραφία και τη βλάστηση (Κτενάς & Μαρίνος,
1969).

Οι ελάχιστες εγκολπώσεις της ακτογραμμής προσφέρουν φειδωλά τη δυνατότητα φυσικού
ελλιμενισμού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην
περιοχή καθιστούν το νησί δυσπρόσιτο σε αρκετά σημεία του (Κόκκινος, 2005). Το έντονο
γεωλογικό ανάγλυφο σχηματίζει βαθιές κοιλάδες και ρέματα που διατρέχονται από χείμαρρους
και ποταμούς με κυριότερους τον Μύρσων, τον Χάρακα, τον Χάλαρη.

Στην Ικαρία υπάρχουν πολλές ιαματικές πηγές, γνωστές από την αρχαιότητα, οι οποίες
θεωρούνται μοναδικές παγκοσμίως (Παπαγιαννάκης, 2010).

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις διαγράφονται με αναβαθμούς στις απότομες πλαγιές, ενώ μόνο
σε λίγα σημεία οι προσχώσεις δημιούργησαν μικρές πεδινές εκτάσεις με κυριότερη αυτήν στο
χωριό Κάμπος (αρχαία Οινόη).

Το κλίμα της Ικαρίας είναι μεσογειακό (νησιωτικό) με μέση ετήσια βροχόπτωση 870mm.
Συχνά υπάρχει ομίχλη και σχηματίζονται νέφη στις κορυφές του υψηλότερου όρους του νησιού,
στον Αθέρα, πράγμα που συμβάλλει στην άνοδο της υγρασίας του αέρα ακόμη και το καλοκαίρι.

Το μέγεθος του νησιού, η μορφολογία του και οι περιβαλλοντικές συνθήκες απαίτησαν
κατά το παρελθόν διάνοιξη και χρήση μονοπατιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Με την
πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη, πολλά από αυτά τα μονοπάτια αντικαταστάθηκαν με
δρόμους. Όμως, πολλά είναι αυτά που ακόμη και σήμερα διατηρούν την παραδοσιακή κατασκευή
τους.

3. Δίκτυο Μονοπατιών του νησιού

Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί πως τα διάσπαρτα στοιχεία του ικαριακού οικιστικού
τοπίου δίνουν την εικόνα μιας ασυνέχειας. Όμως, παρόλο που ο κατοικήσιμος χώρος του νησιού
δίνει την εικόνα διασποράς, εντούτοις είναι οργανικά και λειτουργικά απόλυτα συνδεδεμένος.
Οι συνήθειες, τα έθιμα, οι κοινωνικές σχέσεις αλλά κυρίως το δίκτυο πάνω στο οποίο κινήθηκαν
όλα αυτά, διαμόρφωσαν τον κατοικημένο χώρο του νησιού. Παρ' όλες τις αντιξοότητες κατά τη
διάρκεια των ιστορικών χρόνων, η κατοίκηση προσανατολίστηκε με στόχο την οικειοποίηση του
χώρου.

Η ιδιαιτερότητα των διαδρομών-μονοπατιών μας βοηθά να κατανοήσουμε το ρυθμό της
Ικαριακής κοινότητας. Όσο αυτές οι διαδρομές ακολουθούν μη γραμμικές φόρμες, αλλά
βρογχικού τύπου χωρικές χαράξεις, κυκλικά επαναλήψιμες, τόσο ουσιαστικότερη γίνεται η
«κατάκτηση» του τόπου και άρα ισχυρότερη η συνέχεια του χώρου, ακόμα και αν οι αποστάσεις
ανάμεσα στους κόμβους του δικτύου είναι σχετικά μεγάλες. Αυτή η ρυθμικότητα για τον
Lefevre (2007) απαιτεί μνήμη. Και η μνήμη της επαναλήψιμης κίνησης δια μέσω των γνωστών
καθημερινών διαδρομών των κατοίκων, νοηματοδοτεί τελικά το δίκτυο των κινήσεων και
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διαδρομών έτσι ώστε να συγκροτεί το χωρικό χαρακτήρα του. Το χωριό ακόμα και αν δεν
οριοθετείται από προεδρικά διατάγματα ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, παραμένει σαφώς
ορισμένο στη μνήμη των κατοίκων. Τα όρια των οικιστικών ενοτήτων (χωριών, γειτονιών, κ.ά.)
που στην Ικαρία είναι περισσότερο διαρρέοντα από ότι στους άλλους τόπους λόγω του ιδιότυπου
τρόπου κατοίκισης, είναι απόλυτα αντιληπτά στους κατοίκους μέσω των διαδρομών. Τα
μονοπάτια ορίζουν τη χωρική έκταση (ή μάλλον την εμβέλεια) του χωριού αλλά και τη σχετική
θέση του στην ευρύτερη περιοχή του νησιού. Η ονομασία ενός χωριού αναφέρεται κυρίως στην
περιοχή την οποία το χωριό επικαρπώνεται (αγροτικές δραστηριότητες κ.ά.) και λιγότερο στη
γεωγραφική περιοχή της οικιστικής επέκτασης.

Με ωραίο τρόπο ο Σταυρίδης (2010) έδειξε ότι «..η επανάληψη των δράσεων, συνδυασμένη
με την αίσθηση της μονιμότητας που χαρακτηρίζει σχέσεις χωρικές, παρουσιάζεται ως η συνθήκη
που χαρακτηρίζει τον κατοικημένο χώρο". Η Ικαρία είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της
θεωρίας. Τα μονοπάτια νοούμενα ως χαράξεις της καθημερινότητας στο φυσικό χώρο, στο
έδαφος, συμβάλλουν στη συνοχή ανθρώπων και χώρου μέσω του ρυθμού που εμπεριέχουν ή
εκφράζουν. Ο τόπος γίνεται οικείος και γνωστός όχι μέσω κάποιας μορφολογικής
προτυποποίησης (οδός, αριθμός, συνοικία, πόλη) αλλά μέσω της μνήμης του χώρου. Μια
ταχυδρομική επιστολή προς κάποιον κάτοικο της Ικαρίας θα φτάσει στον προορισμό της, αρκεί
να περιέχει το όνομα του παραλήπτη και το όνομα του χωριού που αυτός κατοικεί. Ο ταχυδρόμος
γνωρίζει που κατοικεί κάποιος, αλλά κυρίως γνωρίζει το πώς θα πάει να τον βρει, τη διαδρομή
δηλαδή που θα πρέπει να ακολουθήσει μέχρι και το σπίτι του. Ακόμα και σε μια αστική περιοχή
όπου έλλειπε ο συντεταγμένος προσδιορισμός, θα υπήρχε και εκεί η αναγκαιότητα ανάπτυξης
δικτύου μονοπατιών-διαδρομών.

Χάρτης 1. Το δίκτυο μονοπατιών του νησιού το 1957 (υπόβαθρο χάρτης Μιχ. Μάζαρη



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

32

4. Η διαδρομή που ερευνούμε και τα κριτήρια επιλογής της

Μέχρι τη δεκαετία του '50 ελάχιστοι αυτοκινητόδρομοι υπήρχαν στο νησί της Ικαρίας και η
σύνδεση των οικισμών αλλά και των τριών μεγάλων χωριών (Ράχες, Μεσαριά-Εύδηλος, Άγιος
Κήρυκος) γινόταν ουσιαστικά πεζή. Υπήρχαν ελάχιστα αυτοκίνητα που δούλευαν ως ταξί μέχρι
εκεί που έφτανε κάποιος αμαξιτός δρόμος. Τα δυο μεγάλα λιμάνια (Εύδηλος, Άγιος Κήρυκος)
εξυπηρετούσαν την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού. Οι αποστάσεις μεταξύ των περισσότερων
οικισμών ήταν μεγάλες και έπρεπε να διανυθούν πεζή. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη ακτοπλοϊκή
χρήση και μικρότερων λιμανιών (Αρμενιστής, Καρκινάγρι) με τη χρήση μικρών σκαφών
(λάντζες). Τη διασύνδεση κυρίως των μεγαλύτερων παραλιακών κέντρων, συμπλήρωνε και η
τοπική ακτοπλοΐα με μικρά σκάφη (καΐκια), όσο οι καιρικές συνθήκες το επέτρεπαν. Η
διασύνδεση Βορρά-Νότου πεζή αποτελούσε έναν μικρό άθλο. Πολλές φορές με αντίξοες
συνθήκες (ισχυροί άνεμοι, ομίχλη κ.ά.) η διαδρομή διαρκούσε αρκετές ώρες. Χαρακτηριστικά
τοπόσημα όριζαν τα λίγα περάσματα και προσανατόλιζαν τους διαβάτες: Τοπόσημο ήταν ένα
μικρό ξωκλήσι (Άγιος Ισίδωρος), ένα μικρό οίκημα με λίγα απαραίτητα εφόδια («σπίτι της
μαμής»), ένας φυσικός σχηματισμός («μαύρος Λούρος»), το τοπωνύμιο ενός επικίνδυνου
περάσματος («το κακό Καταβασίδι») ή ένα μεσαιωνικό κάστρο (Καψαλινό κάστρο).

Σήμερα το οδικό δίκτυο στην Ικαρία (πρωτεύον και δευτερεύον) έχει επεκταθεί στο σύνολο
του νησιού. Πολλοί νέοι δρόμοι διανοίχτηκαν (οι περισσότεροι και όπου το επέτρεπαν οι κλίσεις
του εδάφους) στα ίχνη των παλιών μονοπατιών, συνδέοντας με την αυτοκίνηση το σύνολο των
οικισμών. Ακόμα και σε περιοχές δύσβατες και απομονωμένες, παρατηρούνται διανοίξεις
δρόμων για την εξυπηρέτηση ακόμα και της ελάχιστης δραστηριότητας. Το οδικό πλέγμα σήμερα
αναπτύσσεται σχεδόν περιμετρικά στο νησί, εκτός από ένα σημείο στη νότια πλευρά που ακόμα
δεν έχει ολοκληρωθεί.

Με βάση τα στοιχεία αυτά επιλέξαμε να ερευνήσουμε μία συγκεκριμένη παραδοσιακή
χρηστική διαδρομή στο κέντρο του νησιού της Ικαρίας. Η διαδρομή είναι 32 km και δεν
αντικαταστάθηκε από αμαξιτό δρόμο, όμως αποσπασματικά χρησιμοποιείται ακόμη από τους
κατοίκους. Τα κριτήρια με τα οποία την επιλέξαμε είναι:
- το φυσικό περιβάλλον της διαδρομής
- το ανθρωπογενές περιβάλλον που αναδεικνύεται στη διαδρομή
- τη θέση της στο νησί σε σχέση με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον
- τη σχέση της με το ευρύτερο δίκτυο μονοπατιών
- τη σχέση της με ιστορικά μνημεία
- τη σημερινή της λειτουργία (τουρισμός- προσβασιμότητα- κατάσταση-χρήση).

- Το φυσικό περιβάλλον της διαδρομής
Το μονοπάτι-διαδρομή που εξετάζεται ανεβαίνει σε υψόμετρο περίπου 360 m για να

καταλήξει ξανά στο ίδιο σημείο, συναντώντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της χλωρίδας του
νησιού. Οι μεγάλες σχετικά διαφοροποιήσεις του μικροκλίματος που οφείλονται στο έντονο
ανάγλυφο του εδάφους, σε συνδυασμό με την έντονη παρουσία του νερού (πηγές, ποτάμια),
διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο πολυποίκιλο φυσικό περιβάλλον σε μικρή σχετικά γεωγραφική
έκταση.

Στη γεωγραφική θέση που βρίσκεται η διαδρομή βρίσκονται οι δυο βασικοί γεωλογικοί
σχηματισμοί του νησιού. Αυτός της δυτικής Ικαρίας (αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από
πορφυροειδή γνευσιογρανίτη) και της ανατολικής (αποτελείται από ιζηματογενείς διαπλάσεις
μεταμορφωμένες ή μη). Στην περιοχή που αναφερόμαστε αναπτύσσεται σύστημα το οποίο
αποτελείται από εναλλασσόμενους ημιμεταμορφωμένους σχιστόλιθους με μάρμαρα και
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ασβεστόλιθους. (Κτενάς & Μαρίνος, 1969) γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο γεωλογικό
ενδιαφέρον ακόμα και λόγω της ποικιλίας των επιφανειακών πετρωμάτων.

-Το ανθρωπογενές περιβάλλον που αναδεικνύεται στη διαδρομή
Σε όλη τη διαδρομή εμφανίζονται διάσπαρτα τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας, τα

περισσότερα από τα οποία έχουν σήμερα εγκαταλειφτεί. Το νερό, ως κυρίαρχο φυσικό στοιχείο
της κατοίκισης, καθόρισε τις περιοχές των ανθρώπινων επεμβάσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζεται γύρω από δύο κομβικά σημεία: έναν νερόμυλο και την πηγή της Κεφάλας.
(Τοπωνύμιο Αλάμα). Αξίζει να αναφερθεί ότι η πηγή αυτή υδρεύει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο
μέρος της περιοχής της Μεσαριάς, καθώς και το λιμάνι του Ευδήλου. Το γεγονός αυτό την
καθιστά ευρύτερο τοπόσημο. Γενικά, η διαδρομή ορίζεται από τρία κεντρικά σημεία: α) το
σημείο της αφετηρίας στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο, το οποίο είναι και το χαμηλότερο
υψομετρικά σημείο β) το χωριό Δρούτσουλας γ) το χωριό Ακαμάτρα

Η Ακαμάτρα είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός και αποτελεί έναν από τους
περισσότερο επισκέψιμους και προσφιλείς ορεινούς οικισμούς του νησιού κυρίως κατά τις
τουριστικές περιόδους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 360m και χαρακτηρίζεται από αρχιτεκτονικό
ύφος αντιπροσωπευτικό της οικιστικής παράδοσης του νησιού.

Το δεύτερο σημαντικό κόμβο της διαδρομής σχηματίζει το χωριό Δρούτσουλας. Αν και δεν
έχει μέχρι τώρα χαρακτηρισθεί από κάποιο διάταγμα ως παραδοσιακός οικισμός, είναι εντούτοις
αξιόλογος. Είναι πολύ μικρότερος οικισμός από την Ακαμάτρα, στο ίδιο περίπου υψόμετρο με
αυτήν, αλλά με μικρότερη επισκεψιμότητα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ενώ το χωριό είναι δύσκολα
ή καθόλου ορατό από την παραλιακή ζώνη, δεν ισχύει και το αντίστροφο. Η ιδιαίτερη θέση του
στο γαιο-ανάγλυφο της περιοχής (αναπτύσσεται κατά το μήκος τοπικής κορυφογραμμής)
εξασφαλίζει την οπτική σύνδεση του χωριού με αρκετά μεγάλο τμήμα της βόρειας πλευράς του
νησιού (οπτικό εύρος προς την βόρεια πλευρά του νησιού περίπου 11 km). Το μονοπάτι κατά την
ανάπτυξή του παρουσιάζει μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων αλλά και
μικρών τεχνικών έργων όπως για παράδειγμα μικρές γέφυρες, τοιχία κ.ά.

-Η θέση της διαδρομής στο νησί σε σχέση με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον
Η περιοχή στην οποία αναπτύσσεται η διαδρομή, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και

κοντά σε μία από τις μεγαλύτερες οικιστικές περιοχές, αυτήν της Μεσαριάς, τοπωνύμιο
ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνει τα χωριά Ξανθή, Ακαμάτρα, Στελί, Πετροπούλι, Κοσοίκια.
Η Μεσαριά αποτελεί μια από τις παλαιότερες και πλέον ανεπτυγμένες οικιστικές περιοχές του
νησιού.

Αν και η διαδρομή είναι κυκλική, θεωρήθηκε αφετηριακό σημείο εκείνο που ξεκινάει κοντά
στην εκβολή του τοπικού ποταμού (Κεραμέ), στον κεντρικό και σημαντικότερο αυτοκινητόδρομο
του νησιού που συνδέει τον Άγιο Κήρυκο με τον Εύδηλο και τις Ράχες. Από τον κεντρικό αυτό
δρόμο διέρχεται το σύνολο σχεδόν των επισκεπτών του νησιού με προορισμό τις περισσότερο
γνωστές στον τουριστικό πολιτισμό περιοχές της Ικαρίας, τον Αρμενιστή και τον Να στη
βορειοδυτική πλευρά. Επίσης, σε απόσταση μόλις 1,5 km από την αφετηρία της διαδρομής
βρίσκεται ένα από τα δύο μεγαλύτερα λιμάνια του νησιού, αυτό του Ευδήλου.

-Η σχέση με το ευρύτερο δίκτυο μονοπατιών
Από το χωριό Δρούτσουλας συνεχίζει μονοπάτι προς το χωριό Αρέθουσα μέσω του

οικισμού Φοίνικας και προς τη νότια πλευρά του νησιού. Ωστόσο η βασικότερη πορεία (και η
πλέον σύντομη από την περιοχή της Μεσαριάς) προς τη νότια πλευρά, παραμένει (σήμερα ως
αυτοκινητόδρομος) από το χωριό Ακαμάτρα προς Κοσοίκια και Μαγγανίτη.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια γενική παρατήρηση που προκύπτει από τη
χαρτογράφηση των μονοπατιών. Ενώ εντός των οικιστικών ενοτήτων στο σύνολο της οικιστικής
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επέκτασης τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια πλευρά του νησιού υπάρχει υψηλή συνδεσιμότητα
μεταξύ των διαφόρων κόμβων, δεν ισχύει το ίδιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η διασύνδεση αυτή
πραγματοποιείται μέσω ενός σχεδόν γραμμικού μονοπατιού κατά μήκος της κορυφογραμμής του
Αθέρα, από όπου μέσω πέντε κομβικών σημείων διανέμονται οι εγκάρσιες (ως προς το σχήμα του
νησιού) κινήσεις. Αυτό πιθανόν να ήταν αποτέλεσμα αφενός της απότομης και δύσβατης
προσέγγιση της νότιας πλευράς και αφετέρου της ασυνέχειας του καλλιεργήσιμου τόπου
εκατέρωθεν από τις περιοχές, κατά μήκος της κορυφής, όπου είχαν αποδοθεί στην ελεύθερη
βοσκή άγριων κατσικιών.

-Η σχέση με τα ιστορικά μνημεία
Η αμεσότερη συσχέτιση του μονοπατιού είναι με το μεσαιωνικό κάστρο του Κοσκινά που

βρίσκεται στην κορυφή Κεφάλα. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από διαδρομή που ξεκινάει από
την είσοδο του χωριού Ακαμάτρα. Επίσης, σημαντική είναι και η οπτική σύνδεση που υπάρχει
στο μεγαλύτερο τμήμα της διαδρομής του μονοπατιού με το ναΐσκο του Αγίου Γεωργίου στην
κορυφή του λόφου και εντός του Κάστρου και ο οποίος αποτελεί ορόσημο της τοποθεσίας. Τέλος,
από αρκετά σημεία της διαδρομής υπάρχει οπτική επαφή με την περιοχή του Κάμπου, περιοχή
ευρημάτων από την κλασική αρχαιότητα μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους.

-Η σημερινή λειτουργία και χρήση του μονοπατιού
Η γεωγραφική θέση, αλλά και η οδική διασύνδεση των κόμβων, κάνει τη διαδρομή εύκολα

προσβάσιμη. Η σύνδεση των δύο βασικών κόμβων, του χωριού Δρούτσουλας και του χωριού
Ακαμάτρα μέσω αυτοκινητόδρομων που συνδέονται με το κεντρικό οδικό δίκτυο του νησιού,
άλλαξε ριζικά τη λειτουργική μορφή του μονοπατιού. Αν και οι φυσικές και κοινωνικές
λειτουργικές ανάγκες των χωριών επεκτείνονται και εξυπηρετούνται ακόμα από το μονοπάτι σε
μικρή σχετικά εμβέλεια γύρω από τους οικισμούς (χωράφια που ακόμα καλλιεργούνται, μαντριά
κ.ά.), το μεγαλύτερο μέρος παραμένει αχρησιμοποίητο. Σε μερικά σημεία η φυσική βλάστηση
διακόπτει την πορεία του μονοπατιού, ενώ σε κάποια άλλα η φυσική διάβρωση του εδάφους το
κάνει δυσδιάκριτο. Ωστόσο, τα ίχνη της πολύχρονης πορείας των ανθρώπων του τόπου παραμένει
ευκρινής και ικανή μαρτυρία πολιτισμού. Το τμήμα του μονοπατιού Κεραμέ- Δρούτσουλας
επισκέφτηκαν τον Ιούλιο του 2011 παιδιά του Σώματος Ελλήνων Οδηγών. Τα παιδιά, σε
συνεργασία με τον Ορειβατικό Πεζοπορικό Σύλλογο Ικαρίας δούλεψαν επί 10 μέρες, όπου
καθάρισαν και σηματοδότησαν το μονοπάτι. Το γεγονός αυτό δηλώνει το πρόσφατο ενδιαφέρον
για την ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού στο νησί.

5. Περιγραφή των ανθρωπογενών στοιχείων της διαδρομής
Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η διαδρομή που επιλέχθηκε καλύπτει όλα τα κριτήρια

που θέσαμε με τη έννοια της ποσότητας των στοιχείων. Επιπρόσθετα, παρόλο που και άλλες
περιοχές είναι εξίσου ενδιαφέρουσες, η περιοχή αυτή ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τους ερευνητές.

Τα σημαντικότερα ανθρωπογενή στοιχεία που συναντάει κανείς στη διαδρομή είναι
οικιστικές μονάδες, τοίχοι, μικροί ναοί, αλώνια, νερόμυλος, υδρευτικά-αρδευτικά έργα, πηγές

-Οικιστικές μονάδες
Η θέση Κεραμέ, θα αναφέρεται στο εξής σαν (Κ), θέση στην οποία τοποθετήσαμε την

αφετηρία της διαδρομής. Εντάσσεται στον οικισμό Αγίας Κυριακής -Κεραμέ, 1,5 km ανατολικά
του Ευδήλου. Στη θέση αυτή εκβάλει μικρός ποταμός, του οποίου οι προσχώσεις σχημάτισαν
έκταση κηπευτικών καλλιεργειών μέχρι το δέλτα, όπου και σχηματίζεται υγρότοπος τύπου
ρύακα-ποταμού (Ramsar M), παράκτιος με γλυκό νερό. Είδη ζώων όπως νεροχελώνες και χέλια
υπάρχουν εκεί.
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Τα σπίτια του οικισμού είναι διάσπαρτα χωρίς συνεκτικό πυρήνα. Ο μικρός ναός του Αγίου
Ιωάννη λειτουργεί ως τοπόσημο στην ευρύτερη περιοχή και σηματοδοτεί το χώρο.

Ο οικισμός του Δρούτσουλα, περισσότερο συνεκτικός, αποτελεί το δεύτερο σημαντικό
κόμβο. Θα αναφέρεται στο εξής σαν (Δ). Βρίσκεται σε υψόμετρο 370 m περίπου και
αναπτύσσεται σχεδόν γραμμικά κατά το μήκος τοπικής κορυφογραμμής με κατεύθυνση Βορρά-
Νότου. Οι καλλιέργειες του οικισμού αναπτύσσονται κυρίως Βοριοδυτικά, αφού ανατολικά το
έδαφος είναι απόκρημνο. Σήμερα συνδέεται με αυτοκινητόδρομο με το κεντρικό οδικό δίκτυο.
Κέντρο του οικισμού και ευρύτερο τοπόσημο (ορατό από μεγάλη απόσταση) είναι το
κωδωνοστάσιο της εκκλησίας του χωριού (Άγιοι Πάντες), ενώ ο περιβάλλων χώρος του ναού
θεωρείται κοινωνικό κέντρο (χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων, πανηγυριών κ.ά.). Ο οικισμός είναι
από τους παλαιότερους αγροτικού και κτηνοτροφικού χαρακτήρα οικισμούς του νησιού, με μικρό
σήμερα πληθυσμό και κύρια απασχόληση στον πρωτογενή τομέα (κυρίως κτηνοτροφία).
Οργανώνεται από ένα παράπλευρο της διαδρομής δίκτυο δρόμων -πεζόδρομων όπου την
κεντρικότερη πορεία καταλαμβάνει ο αυτοκινητόδρομος. Από κατοίκους του χωριού
πληροφορηθήκαμε ότι από το Δρούτσουλα ξεκινούν, εκτός από το μονοπάτι που εξετάζουμε, ένα
άλλο για το κάστρο του Κοσκινά, ένα δεύτερο για την κορυφογραμμή προς τον Άη Στάθη και ένα
τρίτο το οποίο ενώνει το χωριό με την Αρέθουσα (χωριό ανατολικά του Δρούτσουλα). Είναι
κατάφυτος οικισμός, με τα κτίρια να περιβάλλονται από μικρές οικογενειακές καλλιέργειες κατά
το πρότυπο της Ικαριακής οικιστικής πρακτικής. Τα περισσότερα κτίρια είναι πετρόκτιστα με
χρήση ασβεστοκονιάματος, και αρκετά με εμφανή λιθοδομή. Η ιδιαίτερα μικρή κλίμακα των
μεγεθών του οικισμού (μικρή έκταση, μονώροφα κτίρια) σε σχέση με αλλά χωριά, η σχετική
απομόνωσή του από μεγαλύτερα συγκροτήματα, η παλαιότητα αλλά και η ιδιαιτερότητα της
θέσης του (θέαση προς πολύ μεγάλο τμήμα της βόρειας πλευράς), τον καθιστούν έναν από τους
πλέον ενδιαφέροντες οικισμούς του νησιού.

Στον τρίτο οικιστικό πόλο βρίσκεται το χωριό της Ακαμάτρας το οποίο θα αναφέρεται στο
εξής σαν (Α). Αρκετά μεγαλύτερο χωριό σε έκταση αλλά και σε πληθυσμό σε σχέση με τα δύο
προηγούμενα, έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακό μαζί με δύο ακόμα περιοχές της Ικαρίας (Ράχες,
Λαγκάδα). (ΠΔ ΦΕΚ961Δ/12-9-2003). Αναπτύσσεται σε μεγάλη έκταση (περίπου 50 εκτάρια),
ακολουθώντας το τυπικό ικαριακό πρότυπο αραιοδόμησης και εναλλαγής καλλιεργειών και
κατοικιών εντός του οικισμού. Ωστόσο στη συνάντηση τριών από τους βασικότερους δρόμους,
διαμορφώνεται ο κεντρικότερος κοινόχρηστος χώρος, η πλατεία του χωριού, όπου υπάρχουν
καταστήματα, καφενεία και όπου οργανώνονται οι κοινωνικές λειτουργίες. Από το κέντρο αυτό
ξεκινάει και η πορεία-μονοπάτι προς (Κ) και προς (Δ). Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τους
οικισμούς της Νότιας πλευράς και τα υπόλοιπα χωριά της Μεσαριάς, διέρχεται σε μικρή
απόσταση από το κέντρο του, αποτρέποντας την αυτοκίνηση από τον πυρήνα του χωριού. Το
κτιριακό τοπίο συνθέτεται αρκετά από κτίσματα του 19ου αιώνα και ορισμένα πολύ παλαιότερα.
Αν και το χωριό θεωρείται ορεινό, η αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία περιέχει αρκετά
απλουστευμένα νεοκλασικά στοιχεία που εισήχθηκαν στο νησί, μαζί με την εμπορική άνθηση του
19ου αιώνα και την ακόλουθη πολιτιστική εξωστρέφεια των κατοίκων. Η ευρύτερη περιοχή του
χωριού έχει χαρακτηρισθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. (αρ. ΔΠΕ/4754/15-6-2002) μαζί
με τις περιοχές Πέζι και Λαγκάδα της περιοχής Ραχών.

-Τοίχοι
Πρόκειται για κατασκευές ξερολιθιάς κατασκευασμένες κυρίως με τοπικό υλικό.

Διαφοροποιούνται τόσο στη μορφολογία τους όσο και στο σύστημα δόμησης, ανάλογα με τη
διαφοροποίηση που συναντάει κανείς στα πετρώματα του εδάφους αλλά και τη λειτουργία τους.
Στη διαδρομή που εξετάζουμε η ποικιλία και η εναλλαγή των πετρωμάτων είναι μεγάλη, λόγω
της θέσης του μονοπατιού στην ένωση των δύο κυρίαρχων γεωλογικών σχηματισμών του νησιού
(ανατολικού -δυτικού).
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Η χρήση των τοίχων συναρτάται κυρίως με την κτηνοτροφία τόσο θετικά (διαχείριση και
έλεγχος των αιγοπροβάτων) όσο και αρνητικά (προστασία καλλιεργειών από τα ζώα). Η
κτηνοτροφία παρέμενε κεντρικό στοιχείο της Ικαριακής οικονομίας αλλά και της κατανόησης του
συστήματος των τοίχων. Μια κατηγοριοποίηση με βάση το σκοπό που κατασκευάσθηκαν είναι η
παρακάτω:

α) τοίχοι για τη συγκράτηση της γης σε εδάφη με μεγάλη κλίση, όπου διαμορφώνεται
καλλιεργήσιμη έκταση. Βρίσκονται κυρίως κοντά στους οικισμούς ή εκεί που η ύπαρξη άφθονου
νερού επέτρεπε την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών (για παράδειγμα η περιοχή του νερόμυλου).

β) τοίχοι που περιβάλλουν εκτάσεις καλλιεργήσιμες, εκτάσεις για κτηνοτροφία (κυρίως
χειμαδιά, δηλαδή εκτάσεις σε χαμηλά υψόμετρα για βόσκηση των ζώων το χειμώνα) (ύστερο
στοιχείο του ικαριακού τοπίου) (Καπετάνιος) και εκτάσεις για προστασία των κυψελών
(μελισσοτόπι ή μελισσοκήπι).

Αν και κατά κανόνα στην Ικαρία οι τοίχοι αποκτούν καμπύλη μορφή ακολουθώντας το
φυσικό ανάγλυφο, στη διαδρομή που εξετάζουμε συναντάμε σε ένα σημείο (νερόμυλος)
ορθογωνικές μορφές διαμόρφωσης του εδάφους.

-Μικροί Ναοί
Διάσπαρτα μικρά ξωκλήσια υπάρχουν κατά μήκος του μονοπατιού. Η διαδρομή δεν περνά

ακριβώς από το χώρο που βρίσκονται, αλλά σε κοντινή απόσταση υπάρχει οπτική επαφή με αυτά
από πολλά σημεία. Τα κτίσματα αυτά, όπως και αλλού, λειτουργούν περισσότερο ως τοπωνύμια.
Το όνομα του Αγίου στον οποίο είναι αφιερωμένα αποτελεί και το τοπωνύμιο της περιοχής (Άη
Γιώργης, Σταυρός, κ.ά.). Παράλληλα, λειτουργούν και ως τοπόσημα, προσανατολίζοντας και
δίνοντας το μέτρο της διανυόμενης απόστασης.

-Αλώνια
Χαρακτηριστικό ίχνος του αγροτικού πολιτισμού είναι τα αλώνια τα οποία βρίσκονται

παράπλευρα του μονοπατιού. Συνήθως είναι τοποθετημένα δίπλα σε άλλοτε αρόσιμες μικρές
εκτάσεις γης, αφιερωμένες στη σπορά δημητριακών (κυρίως κριθάρι), και δείχνουν εμφανώς τη
σχέση τους με το μονοπάτι, καθώς μέσω αυτού γινόταν ημιμεταφορά. Οι σχιστόπλακες, υλικό
που υπάρχει σε αφθονία, χρησιμοποιήθηκαν για τη διάστρωση της βάσης και την κυκλική
οριοθέτηση του αλωνιού. Τα αλώνια παίζουν και αυτά το ρόλο του τοπόσημου και συχνά
συναρτώνται με το όνομα του ιδιοκτήτη («η άλωνα του παπά Γιώργη»).

-Νερόμυλοι
Οι νερόμυλοι είναι κατασκευασμένοι σε θέσεις με μόνιμη (κατά το δυνατόν) ροή νερού και

αποτέλεσαν κτίσματα ανώτερης κατασκευαστικής ποιότητας με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά,
μορφολογικά, λειτουργικά αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Άρχισαν να κατασκευάζονται
στα μέσα του 19ου αιώνα ως αποτέλεσμα της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και της αυξανόμενης
ζήτησης σε άλευρα. Αρχιτεκτονικά αποτελούνταν από έναν πύργο υδατόπτωσης (κρεμαστή) τον
κύριο χώρο άλεσης, το χώρο εκτόνωσης του νερού και ένα χώρο διαμονής, ο οποίος
λειτουργούσε και ως ξενώνας. Η λειτουργία τους ήταν σχετικά απλή και στηρίζονταν στη
διοχέτευση του νερού μέσω μικρών υδραγωγείων, στον πύργο του οποίου η κατάλληλη κωνική
εσωτερική διάταξη, η οποία αύξανε την ταχύτητα εκροής στο κάτω σημείο. Με αυτόν τον τρόπο
έδινε την απαραίτητη κινητική ενέργεια στον κατακόρυφο άξονα περιστροφής και ακολούθως
στις μυλόπετρες. Μορφολογικά οι νερόμυλοι ήταν κτίσματα ανώτερης τεχνικής λιθοδομής με
χρήση αρμολογήματος, κυρίως ο πύργος της νερόπτωσης. Δευτερεύοντα κτίσματα συμπλήρωναν
το συγκρότημα. Ο νερόμυλος αποτελούσε ιδιαίτερο κοινωνικό χώρο. Ήταν σημείο συνάντησης
και συναναστροφής, άλλα και σταθμός ξεκούρασης των διαβατών. Με αυτήν την έννοια, ήταν
σημαντικό τοπόσημο. Σήμερα σώζονται περίπου 70 νερόμυλοι σε όλο το νησί (Κόκκινος, 2005).
Ένας από αυτούς βρίσκεται στο μονοπάτι που εξετάζουμε.
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-Πηγές
Ένα από τα φυσικά χαρακτηριστικά του νησιού είναι η ύπαρξη πολλών φυσικών πηγών.

Μία από τις πιο σημαντικές πηγές του νησιού βρίσκεται στη θέση Αλάμα, στη βόρεια παρειά της
κορυφής Κεφάλα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 350 m περίπου και το νερό της προέρχεται από μεγάλο
βάθος. Υδρεύει, όπως έχει ειπωθεί, μία από τις μεγαλύτερες οικιστικές ενότητες της Μεσαριάς
και του Ευδήλου και αρδεύει κυρίως τις μικρές καλλιέργειες γύρω από την Ακαμάτρα.
Λειτουργεί ως σημείο στάσης και τοπόσημο ευρύτερης εμβέλειας λόγω της σημασίας της για την
ευρύτερη περιοχή. Τροφοδοτεί με σταθερή ροή το υδρόρεμα που καταλήγει στο Κεραμέ. (Κ).
Επίσης, χρησιμοποιείται από τους βοσκούς και τους διαβάτες ως σημείο στάσης και ξεκούρασης.

6. Καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων της διαδρομής

Επεξηγήσεις –μεθοδολογία
• Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκαν χάρτες. Η σήμανση των περιοχών κατοίκησης

ορίσθηκε με κριτήριο την ύπαρξη μικρών οικιστικών ενοτήτων και καλλιεργειών γύρω από
αυτές. Επίσης, δεν ταυτίζεται με τη θεσμοθετημένη πολεοδομική οριοθέτηση των οικισμών
(οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων), η οποία είναι αρκετά μικρότερη σε έκταση και βέβαια
δεν περιλαμβάνει το σύνολο των οικισμών.

• Τα κέντρα των οικισμών ορίστηκαν εκεί που υφίστανται οι περισσότερες κοινωνικές
εκδηλώσεις. Για παράδειγμα στην περίπτωση του χωριού Ακαμάτρα, το ρόλο της κεντρικής
πλατείας παίζει ένα τμήμα του κεντρικού δρόμου που διατρέχει το χωριό.

• Ως τοπόσημα σημειώνονται θέσεις σημαντικών κτισμάτων που λειτουργούν σήμερα, όπως ο
ναός της Παναγίας Λέφαινας στην Ακαμάτρα, ή λειτούργησαν κάποτε και παραμένουν στη
μνήμη των κατοίκων όπως ο παλαιός νερόμυλος που συναντάμε στη διαδρομή Δρούτσουλας-
Ακαμάτρα. Ακόμα, ως τοπόσημα σημειώνονται τοποθεσίες που αναφέρονται από τους
κατοίκους ως σημαντικές της διαδρομής (όπως σημεία ξεκούρασης ή αναφοράς για τη
διαδρομή, π.χ. η θέση «Γλύνη» ή το «σπίτι του Ξηρού» που όριζε με έναν τρόπο την περιοχή
του χωριού προς αυτήν την κατεύθυνση).
Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στην καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων

αναφέρονταν:
• Στις οπτικές φυγές ή συνδέσεις με τον ευρύτερο χώρο αλλά και με τους κόμβους του

μονοπατιού για κάποιον που διατρέχει το μονοπάτι.
• Στην ποιότητα και ποσότητα της επεξεργασίας του δαπέδου του μονοπατιού μέσω μιας

διαβάθμισης τεσσάρων υποπαραμέτρων. Στην έννοια δαπέδου θεωρούμε το σύνολο της
επεξεργασίας που φέρει η διαδρομή, όπως για παράδειγμα μικρές γέφυρες, έργα αντιστήριξης,
διαστρώσεις κ.ά. Με τη λέξη επεξεργασία εννοείται ο βαθμός και η ποιότητα των τεχνικών
έργων με σκοπό την κατασκευή, υποστήριξη και συντήρηση του μονοπατιού.

• Στην καταγραφή των γραμμικών ορίων εκατέρωθεν του μονοπατιού, που ορίζουν την κίνηση
ως οπτικοί φραγμοί ή παρυφές.

• Στην καταγραφή των υψομετρικών κλίσεων στην πορεία της κίνησης. Εκτός αυτών των
παραμέτρων καταγράφηκαν οι περιοχές με εμφανή ομοιογένεια, όπως καλλιεργούμενες
περιοχές ή περιοχές με εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης παλαιότερων καλλιεργειών. Ακόμα,
σημειώθηκαν τα σημαντικότερα ίχνη παλαιότερης κατοίκησης τα οποία σήμερα είναι
εγκαταλελειμμένα, όπως επίσης και τα «σημεία θέας». Καταγράφτηκε, επίσης, η εναλλαγή
«κλειστών» και «ανοικτών» περιοχών κατά μήκος της διαδρομής.
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Χάρτης 2. Τοπόσημα και περιοχές
Από το χάρτη φαίνεται η επέκταση των αγροτικών δραστηριοτήτων των κατοίκων του

οικισμού Δρούτσουλα προς τα παράλια, ενώ εγκαταλείπεται το τμήμα προς το χωριό Ακαμάτρα.
Αντίθετα, γύρω από την Ακαμάτρα αναπτύσσονται περιφραγμένες καλλιέργειες σε αρκετή
έκταση.

Τα σημεία των στάσεων τοποθετούνται στη μέση περίπου των αποστάσεων ανάμεσα στους
τρεις βασικούς κόμβους (Κεραμέ- Δρούτσουλας- Ακαμάτρα). Παράλληλα, τα σημεία αυτά
αποτελούσαν και προορισμό όπως για παράδειγμα η θέση 4 όπου η ύπαρξη του νερόμυλου
λειτουργούσε ως τοπικό κέντρο και από τους δυο οικισμούς. Τα σημεία αυτά λειτουργούν ακόμα
και σήμερα ως στάσεις από τους σημερινούς χρήστες του μονοπατιού.

7. Αποτελέσματα της Έρευνας

Συνεντεύξεις
Για τις ανάγκες της έρευνας και την καλύτερη καταγραφή των στοιχείων ερωτήθηκαν

κάτοικοι της περιοχής, νεώτερης αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι γνώριζαν τη διαδρομή.
Από την κοινότητα Ευδήλου μας δόθηκαν υπόβαθρα και τεχνικές πληροφορίες. Οι νεότεροι
κάτοικοι που ρωτήσαμε γνώριζαν τη διαδρομή αν και μας δήλωσαν ότι τη χρησιμοποιούν
ελάχιστα έως καθόλου. Οι περισσότεροι από αυτούς μένουν στον Δρούτσουλα και
χρησιμοποιούν τμήμα τού μονοπατιού για να πηγαίνουν σε κοντινά κτήματα ή στα ζώα τους
(οικιακή κτηνοτροφία). Από το Κεραμέ χρησιμοποιούσαν το μονοπάτι για τον ίδιο λόγο, αλλά
και για «κλαδί» (να κόψουν δηλαδή κλαδιά, κυρίως κουμαριάς για ζωοτροφή των οικόσιτων
ζώων το χειμώνα) (σήμερα αυτή η ανάγκη καλύπτεται από εμπορικές ζωοτροφές). Οι
παλαιότεροι αφηγήθηκαν προσωπικές ιστορίες και βιώματα. Έτσι, μας υπέδειξαν θέσεις στάσης,
τη σχέση του συγκεκριμένου μονοπατιού με το δευτερεύον δίκτυο μονοπατιών, το βαθμό
δυσκολίας της διαδρομής αλλά και τη χρήση του. Η σύνδεση του Δρούτσουλα με το Κεραμέ, και
κατ' επέκταση με το κέντρο του Ευδήλου, ήταν η περισσότερο ισχυρή κυρίως από τη μεριά των
κατοίκων του Δρούτσουλα. Είναι αξιοσημείωτο ότι αιτία μετακίνησης αποτελούσε και η
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εκπαίδευση καθώς στον Δρούτσουλα μετά το 1960 δεν υπήρχε σχολείο και τα παιδιά ήταν
υποχρεωμένα να ανεβοκατεβαίνουν καθημερινά στον Εύδηλο.

Όσον αφορά στο τμήμα Δρούτσουλας - Ακαμάτρα αναφέρθηκαν περισσότερο οι κοινωνικές
σχέσεις που υπήρχαν ανάμεσα στους δύο οικισμούς. Οι κάτοικοι του Δρούτσουλα, οικισμού
περισσότερο απομονωμένου από το ευρύτερο οικιστικό δίκτυο και σαφώς μικρότερου,
χρησιμοποιούσαν το μονοπάτι τις ημέρες πανηγυριών, των κοινωνικών συνευρέσεων κ.ά. Όπως
θα δούμε παρακάτω από την επιτόπια παρατήρηση, αυτό το τμήμα του μονοπατιού ήταν
περισσότερο ζωτικής σημασίας, παρότι εγκαταλελειμμένο τα τελευταία χρόνια. Όμως αυτό
πρέπει να συνέβαινε αρκετά παλαιότερα. Σε μια περιγραφή αναφέρθηκε ότι το τμήμα αυτό στα
χρόνια του πολέμου και του εμφυλίου πολέμου εθεωρείτο απομονωμένο πέρασμα και γι' αυτό
ασφαλές.

Η διασύνδεση Ακαμάτρας - Κεραμέ θεωρούνταν σημαντική τόσο για εμπορικούς λόγους,
όσο και για λόγους κοινωνικούς, αφού η Ακαμάτρα αποτελούσε κέντρο κοινωνικών εκδηλώσεων
με ευρύτερη αναφορά στο νησί. Παρ' όλα αυτά το τμήμα του μονοπατιού 200 περίπου μέτρα μετά
σημείο 7 και προς το Κεραμέ, ακολουθούσε μία σχεδόν παράπλευρη πορεία, η οποία σήμερα έχει
διακοπεί από ιδιωτικές περιφράξεις και ενδεχομένως καταπατήσεις. Το μονοπάτι που συνεχίζει
σήμερα από το σημείο 7 και μετά, ήταν δευτερεύουσας σημασίας, γεγονός το οποίο
διαπιστώνεται και από την επεξεργασία που φέρει (χάρτης 2).

Επιτόπια παρατήρηση
Με τη βοήθεια των χαρτών και μετά από επιτόπια παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυση

των στοιχείων διαπιστώσαμε ότι:
• Η οπτική επαφή από την παραλία προς τα δύο χωριά είναι ελάχιστη έως μηδαμινή.
Αντίστροφα, από τη θέση των οικισμών αλλά και από μεγάλο μέρος της διαδρομής, η οπτική
επαφή προς τα παράλια είναι μεγάλη και ευρεία. Αυτό φαίνεται να ακολουθεί το οικιστικό
μοντέλο που ακολουθήθηκε στα νησιά, όπου στόχος ήταν η απόκρυψη των οικισμών από τη
θάλασσα και ο έλεγχος της παράλιας ζώνης.
• Ελάχιστο τμήμα του μονοπατιού είναι οπτικά «κλειστό», ενώ μικρό μέρος είναι εντελώς
«ανοικτό». Το μεγαλύτερο τμήμα διαγράφεται παράπλευρα με τα τεχνητά ή τα φυσικά όρια,
αφήνοντας τη θέαση ανεμπόδιστη προς τη μία ή την άλλη πλευρά.
• Το τμήμα από Κεραμέ μέχρι Δρούτσουλα είναι σχετικά καλά συντηρημένο και
χρησιμοποιείται από τους κατοίκους στους χώρους όπου υπάρχουν καλλιέργειες, από το Κεραμέ
προς τον Δρούτσουλα. Αυτό συμφωνεί και με το γεγονός της σταδιακής εγκατάλειψης των
εδαφών για βόσκηση προς τα ορεινά.
• Αντίθετα, το τμήμα του μονοπατιού από τον Δρούτσουλα μέχρι την Ακαμάτρα έχει την
περισσότερη επεξεργασία. (χάρτης 2). Στο τμήμα αυτό συναντάει κανείς τα στοιχεία με το
σημαντικότερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή (έναν νερόμυλο, μία από τις σημαντικότερες πηγές
της βορείου Ικαρίας, την Αλάμα, στη θέση 5 (χάρτης 2). Αυτό πιθανώς να δηλώνει την έντονη
κοινωνική πολιτισμική οικονομική σχέση των δύο οικισμών στο παρελθόν. Εντούτοις σήμερα
έχει τη λιγότερη συντήρηση.
• Το ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στο τμήμα Κεραμέ - Δρούτσουλας
πλησιάζει περισσότερο στο παραδοσιακό γαιοχρηστικό μοντέλο, όπου η ζώνη των καλλιεργειών
είναι κλειστό αυτάρκες σύστημα, παρά αυτό που εμφανίζεται στην περιοχή Ακαμάτρας- Κεραμέ.
• Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία (τοίχοι, διαστρώσεις μονοπατιών, κτίσματα) χρησιμοποιούν υλικά
τα οποία υπάρχουν στην κοντινή περιοχή (ποικιλία πετρωμάτων κ.ά.). Για παράδειγμα, η
διάστρωση του μονοπατιού γίνεται με μάρμαρο εκεί όπου το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται σε
αφθονία.
• Το τμήμα από Ακαμάτρα - Κεραμέ είναι το λιγότερο χρησιμοποιούμενο. Καλλιέργειες
φτάνουν περίπου μέχρι τη θέση 7 από την πλευρά της Ακαμάτρας, ενώ από την πλευρά του
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Κεραμέ δεν υπάρχουν. Η χρήση του από τους κατοίκους είναι πολύ μικρή από το σημείο 7 και
προς το Κεραμέ, γεγονός που διαπιστώνεται και από τη σχετική επεξεργασία που μαρτυρεί το
δάπεδο. Στην εγκατάλειψη του συγκεκριμένου τμήματος του μονοπατιού συνέβαλε προφανώς και
η διάνοιξη του δρόμου από τον Εύδηλο για την Ακαμάτρα (αρχές δεκαετίας του ΄70).

Ελεύθερη περιγραφή της διαδρομής
Το μονοπάτι ξεκινάει από τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο στο Κεραμέ (βλ. χάρτη 3) (φ.1)

ανηφορίζοντας προς τον Δρούτσουλα. Στην αρχή διασχίζει περιοχές με μικρές καλλιέργειες,
ελαιόδεντρα, μικρούς αμπελώνες ανεπτυγμένους κυρίως γύρω από τις τελευταίες κατοικίες του
οικισμού. Στο σημείο αυτό η διαδρομή είναι σκιερή με σχετικά περιορισμένη θέα. (φ.2) Ανάμεσα
από τα δένδρα, κάπου κάπου, φαίνονται λίγα σπίτια της Ακαμάτρας. Σε μικρές περιφραγμένες
αυλές συναντάμε λίγα οικόσιτα ζώα των οικογενειών. Το μονοπάτι διαγράφεται στις παρυφές των
πεζουλιών, ενώ σε άλλα σημεία υποστηρίζεται με ξερολιθιά από τοπική σχιστόπλακα (φ.3). Μετά
από περίπου 700 μ το τοπίο αρχίζει να αλλάζει. Η βλάστηση είναι πιο χαμηλή και περισσότερες
οπτικές ανοίγονται κυρίως προς τα δυτικά και νοτιοδυτικά. Κυριαρχεί ο σχίνος, το πουρνάρι αλλά
και πλήθος αρωματικών θάμνων. Η μυρωδιά της λεβάντας είναι έντονη. Το μονοπάτι δεν είναι
αυστηρά οριοθετημένο, ενώ συνεχίζει να ελίσσεται ανάμεσα σε βράχους και συστάδες δένδρων,
εναλλάσσοντας τη σκιά με το φως. Σε κάποιο σημείο για μικρή απόσταση, το δάπεδο είναι
διαστρωμένο προσεκτικά με λίθους (ντουσεμές), κατάλοιπο παλαιότερων χρόνων (φ.4).

Μέχρι αυτού του σημείου δεν υπάρχει καμία οπτική αντίληψη της απόστασης από το χωριό
Δρούτσουλας. Ωστόσο γνωρίζουμε για μια περιοχή που θα συναντήσουμε στο μέσο περίπου της
διαδρομής. Η μικρή αυτή περιοχή, γνωστή με το τοπωνύμιο Γλύνη, αποτέλεσε σταθμό και
σταυροδρόμι για τους Ικαριώτες. Πράγματι, μετά από μία ώρα περίπου περπάτημα, μετά από μια
απότομη στροφή σε ένα κλειστό σημείο, εμφανίζεται ένα πλάτωμα. Στα δεξιά, λίγο μετά την
είσοδο σε αυτό το «οροπέδιο», υπάρχουν τα ερείπια ενός παλιού μονόχωρου λιθόκτιστου
κτίσματος (φ.5). Είναι ένα παλιό μετόχι που σκοπό είχε την προστασία των διαβατών σε
περίπτωση κακοκαιρίας. Η κλίση του εδάφους εδώ είναι μικρή, επιτρέποντας το σχηματισμό
μεγαλύτερων αγρών, κυρίως με ελιές (φ.5α). Αφήνοντας το οροπέδιο της Γλύνης, και
ανηφορίζοντας, εντύπωση προκαλεί η διάστρωση του μονοπατιού για περίπου 70μ με μεγάλα
κομμάτια μαρμάρου με ανώτερη τεχνική κατασκευή (φ.5β, φ.5γ). Πολύ κοντά, μια κυκλική
σχιστόπλακα έχει τη θέση τραπεζιού για τους περαστικούς (φ.6). Λίγο μετά, στα αριστερά, και σε
50μ περίπου απόσταση από το μονοπάτι, βλέπουμε τη μικρή εκκλησία «Γενέθλιον της Παναγίας».
(φ.6α) Η πρόσβαση στο ναό από το μονοπάτι δεν είναι εύκολη, παρ' ότι υπάρχει πρόσβαση από
τον παραπλήσιο αυτοκινητόδρομο. Αρκετά γρήγορα το τοπίο αλλάζει. Η θέα είναι ανεμπόδιστη
προς τα ανατολικά και μερικώς προς νότο. Φαίνονται καθαρά στα ανατολικά τα χωριά της
Αρέθουσας και του Καραβοστάμου (φ.6β). Η πορεία ανηφορίζει ανάμεσα από μεγάλους
γρανιτένιους βράχους. Λίγο μετά το μονοπάτι διαγράφεται ακριβώς πάνω σε μία μεγάλη
οριζόντια φυσική φλέβα λευκού μαρμάρου και για περίπου 120μ (φ.7,7α) υπάρχουν ίχνη
ελάχιστων επεμβάσεων με σκοπό την απορροή των υδάτων. Εδώ το τοπίο είναι εντελώς ανοικτό
με ελάχιστα δένδρα. Στο νότο, στο βάθος, διαγράφεται η κορυφή Κεφάλα ενώ ελάχιστα
διακρίνεται στην κορυφή η θέση του κάστρου του Κοσκινά (φ.8). Δυτικά φαίνεται το χωριό
Ακαμάτρα και πίσω από αυτό τα ορεινά χωριά του Φραντάτου (φ.8α). Στα ανατολικά η θέα είναι
ανεμπόδιστη και βόρεια διακρίνεται το λιμάνι του Ευδήλου.(φ.8β) Το έδαφος έχει μικρή σχετικά
κλίση και από εδώ αρχίζουμε να έχουμε αντίληψη της συνολικής πορείας που θα διανύσουμε.
Προχωρώντας, αρχίζουν να εμφανίζονται οι κατασκευές και δράσεις του χωριού Δρούτσουλας.
Βλέπουμε ένα μικρό χειμαδιό, καλότεχνα διαμορφωμένες πεζούλες, καλή διάστρωση του
μονοπατιού (φ.9), βλάστηση και καλλιέργειες με ενδιάμεσα κυπαρίσσια (φ.9α).
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Η πορεία μας δεν διατρέχει το χωριό. Για να το επισκεφτούμε θα πρέπει λίγο να
παρεκκλίνουμε. Η πορεία που ακολουθούμε διασταυρώνεται σε ένα σημείο με τον
αυτοκινητόδρομο που τον ακολουθούμε για 300μ περίπου. Παλαιότερα το μονοπάτι διέσχιζε τον
κεντρικό χώρο του χωριού και την πλατεία (φ.9β, φ.9γ) για να συνεχίσει προς την Ακαμάτρα ή
ανατολικά προς την Αρέθουσα. Ένα τοπικό δίκτυο μονοπατιών οργάνωνε το χώρο του οικισμού.
Σήμερα στη θέση της κεντρικής πορείας χαράχθηκε ο αυτοκινητόδρομος, ενώ οι παράπλευροι
βρόγχοι συνεχίζουν τη λειτουργία τους υποστηρίζοντας ακόμα την οργάνωση του οικισμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ ο αυτοκινητόδρομος αναπτύσσεται σχεδόν παράλληλα και σε μικρή
απόσταση από την πορεία του μονοπατιού, σε κανένα σημείο εκτός του σημείου διασταύρωσης
δεν υπάρχει οπτική επαφή με αυτόν.

Αφήνοντας το χωριό και ακολουθώντας την παλιά διαδρομή συναντάμε διαμορφωμένο
χωματόδρομο που οδηγεί προς τα νότια και στο κάστρο. Στην έξοδο του χωριού υπάρχει πόρτα
(ποριά) που κλείνει την πρόσβαση των ζώων, προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις γύρω από τον
οικισμό (φ.10). Αμέσως μετά υπάρχει ένα μικρό ρέμα στα αριστερά και ένας τεράστιος
γρανιτένιος όγκος σχηματίζει ένα φυσικό τοίχο-όριο. Στη βάση του υπάρχει μικρή σπηλιά που
λέγεται πως λειτούργησε ως κρησφύγετο των ανταρτών την περίοδο του εμφυλίου πολέμου.
Παρατηρούμε τμηματικά τα ίχνη της διάστρωσης του παλαιού μονοπατιού από ακανόνιστους
λίθους μαρμάρου και γρανίτη. Το πλάτος του είναι περίπου 1.5μ. Η ποιότητα της κατασκευής του
φανερώνει έργο σημαντικό για τα δεδομένα της περιοχής (φ.10α).

Στη δεξιά πλευρά, 500μ περίπου από το χωριό συναντάμε μικρό οικισμό, ερειπωμένο
σήμερα, με περίπου 6-7 κτίσματα. Το μονοπάτι παλαιότερα διέσχιζε τον οικισμό αυτό. Σε όλα τα
κτίσματα έχει καταστραφεί η στέγη, ενώ οι τοίχοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Αρκετά από
αυτά είναι ευρύχωρα, έχουν επίχρισμα εσωτερικά και εξωτερικά. Επίσης, έχουν ανεπτυγμένη, για
ένα αγροτικό περιβάλλον, μορφολόγηση (καμάρες, κόγχες κ.ά.) φανερώνοντας ευμάρεια και
πλούτο (φ.11, φ.11α). Την εικόνα συμπληρώνουν οι αναβαθμοί που συγκρατούσαν το έδαφος για
καλλιέργειες, σε έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Σήμερα υπάρχουν λίγα ελαιόδεντρα και
αμυγδαλιές. Στη συνέχεια, το τοπίο του μονοπατιού παρουσιάζεται χωρίς δέντρα με χαμηλούς
θάμνους, ανοικτό και προσβλητέο στους δυνατούς νότιους ανέμους. Η θέα κυριαρχείται από τον
ορεινό όγκο της Κεφάλας με το κάστρο στην κορυφή (φ.11β, φ.11γ), αλλά και δυτικά από το
χωριό της Ακαμάτρας που διαγράφεται σε μικρή απόσταση, Στο μυχό της κοιλάδας υπάρχει
ποταμός με εποχιακή ροή. Εδώ συναντάμε τα ερείπια ενός παλιού νερόμυλου (φ.11α). Σε μικρή
έκταση γύρω από αυτό το σημείο και σε πρανή με μεγάλες κλίσεις, η πυκνότητα αλλά και οι
διαμορφώσεις των πεζουλιών με σκοπό την καλλιέργεια είναι εντυπωσιακή (φ.12). Είναι
κτισμένα με τοπικό σχιστόλιθο και τεχνική αρτιότητα και δεσπόζουν στο τοπίο. Το σημείο αυτό
λειτουργεί ως τοπόσημο και μερικές φορές ως κέντρο κοινωνικής συναναστροφής.

Η πορεία συνεχίζεται ανηφορικά μέχρι το σημείο της πηγής της Αλάμας. Η εικόνα της
ευρύτερης περιοχής φανερώνει βοσκότοπο. Αριστερά συναντάμε μικρό λιθόκτιστο με περίβολο,
τυπικό δείγμα Ικαριακής παραδοσιακής αγροτικής αρχιτεκτονικής (φ.12α). Απέναντι, προς τα
ανατολικά, βλέπουμε το μονοπάτι που αφήνουμε πίσω μας και πιο μακριά διαφαίνεται το
καμπαναριό της πλατείας, σήμα του χωριού Δρούτσουλας. Η πηγή που συναντάμε υδρεύει και
αρδεύει ένα μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής μέχρι το λιμάνι του Ευδήλου (φ.12β).
Πρόκειται για σπηλαιοπηγή. Νεώτερα αλλά και παλαιότερα έργα υδραγώγησης και διαμόρφωσης
της πρόσβασης σε αυτό, φανερώνουν τη σημαντικότητα του σημείου (φ.12γ).

Μέχρι την Ακαμάτρα το μονοπάτι διασχίζει περιφραγμένες καλλιέργειες (νεώτερη
αντιμετώπιση της βοσκής σε σχέση με τον κοινοτικό περίβολο που συναντήσαμε στο
Δρούτσουλα) προσφέροντας απεριόριστη θέα προς το τόξο Δυτικά-Βόρεια-Ανατολικά (φ.12δ).
Λίγο πριν την είσοδο στο χωριό (φ.12ε) υπάρχει διασταύρωση με μονοπάτι (ποδηλατοδρόμος)
που οδηγεί στο κάστρο του Κοσκινά. Η διαδρομή είχε διάρκεια περίπου τρεις ώρες έως την
πλατεία του χωριού της Ακαμάτρας (φ.12στ, φ.12ζ).
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Σημείο προσανατολισμού και σήμα ευρύτερο είναι η εκκλησία της Παναγίας Λέφαινας
(φ.12η). Το μονοπάτι περνάει μπροστά από το ναό, διασχίζει το χωριό ανάμεσα από τα περιβόλια
και ακολουθεί τον αυτοκινητόδρομο για 300μ περίπου. Συνεχίσει ακολουθώντας την οριοθέτηση
των περιβολότοιχων, μέχρι μία μικρή πηγή. Εκεί βρίσκεται μια μεγάλη διώροφη κατοικία που για
τους κατοίκους αποτελούσε τοπόσημο. Παλαιότερα λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς και
στάσης (φ. 13). Για το σημερινό επισκέπτη δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο μπορεί να
θεωρηθεί ως όριο της ευρύτερης περιοχής του χωριού της Ακαμάτρας. Συνεχίζοντας, το
«κατοικήσιμο» τοπίο δίνει σιγά σιγά τη θέση του στο «φυσικό». Συναντάμε ξανά τμήματα με
λίθινη διάστρωση, σε κάποια σημεία κατεστραμμένα ή διαβρωμένα (φ.13α).
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Χάρτης 3. Θέσεις πολιτιστικής διαδρομής (Πηγή υποβάθρου, Terrain, Ελληνική Χαρτογραφική Εταιρία).

Ακολουθώντας τα όρια παλιών πεζουλιών κατηφορίζουμε, μέχρι να φτάσουμε σε ένα παλιό
εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα. Στο «ήσυχο» τοπίο διαγράφεται μια κεντρική διώροφη κατοικία
(σπίτι της «μαμάκας») (φ.14, 15). Πρόκειται για ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά δείγματα της
Ικαριακής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα. Λίγο πιο μακριά, υπάρχει ένα μικρότερο αλλά αρκετά
παλαιότερο ισόγειο κτίσμα, που βρίσκεται στα όρια της μικρής αυτής γειτονιάς. Μια μαρμάρινη
πλάκα στο δάπεδο της αυλής του έχει χαραγμένο έναν ελληνικό αριθμό. Πιθανώς τη χρονολογία
κατασκευής του (φ.16). Από εδώ η θέα είναι σχετικά περιορισμένη. Ωστόσο, εξακολουθούμε να
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βλέπουμε τον Δρούτσουλα προς τα νοτιοανατολικά, αλλά και την πυκνή βλάστηση του ποταμού
στη κοιλάδα δεξιά.

Θα συνεχίσουμε την πορεία κατηφορίζοντας προς το Κεραμέ, ανάμεσα στην πυκνή
βλάστηση από πουρνάρια και σχίνους, (φ.16α). Ο παφλασμός του νερού του ποταμού, που ίσως
λόγω αντήχησης ακούγεται έντονα, μας πληροφορεί για την απόσταση μέχρι την κοίτη. Μετά
από περίπου μια ώρα από την Ακαμάτρα, κινούμαστε πλέον κατά μήκος της κοίτης του ποταμού
κάτω από την πυκνή παραποτάμια βλάστηση (φ.17). Δίπλα σχεδόν στον ποταμό θα
συναντήσουμε μια μικρή εκκλησία, τον Ταξιάρχη, και δυο ερειπωμένα κυκλικά πέτρινα κτίσματα
ιδιαίτερα καλής δόμησης.

Η πορεία τελειώνει στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, ο σημερινός επισκέπτης θα
μπορούσε να συνεχίσει μέχρι την εκβολή του ποταμού στη θάλασσα (φ.18).

8. Συμπεράσματα

Από την περιγραφή, ανάλυση και παράθεση των παραπάνω στοιχείων προέκυψαν
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Πρώτα απ'όλα οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν δείχνουν τη
χρηστικότητα και τη λειτουργία του μονοπατιού σε σχέση με τους οικισμούς, τον περιβάλλοντα
χώρο και τη μεταξύ των οικισμών σχέση.

Τα μορφολογικά στοιχεία και η αντίληψη του ευρύτερου χώρου μέσω της συγκεκριμένης
πορείας, ανέδειξαν την οργανική σύνδεση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με το φυσικό.
Επιπλέον διαπιστώθηκαν στοιχεία της ιστορικής εξέλιξης των περιοχών που το μονοπάτι
διατρέχει. Από αυτό συμπεραίνεται ότι το μονοπάτι αποτελεί δομικό αρχιτεκτονικό στοιχείο της
περιοχής που αναπτύσσεται. Είναι παλαιότερη κατασκευή που συντηρείται κατά διαστήματα και
επαναλειτουργεί παρά την κυριαρχική ανάπτυξη του οδικού δικτύου. Βέβαια, ένα μέρος του έχει
εγκαταλειφθεί ή αντικατασταθεί με χωματόδρομο-ποδηλατόδρομο (το τμήμα από Δρούτσουλα-
Ακαμάτρα). Ουσιαστικά πρόκειται για επιλογή επανάχρησης από μεριάς των κατοίκων και των
επισκεπτών, ενός παλαιότερου αρχιτεκτονικού στοιχείου με διαφορετικούς κατά περίπτωση
όρους. Υποστήριξη οικογενειακών αγροτικών λειτουργιών, πεζοπορία, αναψυχή, τουρισμός
πολιτιστικό ενδιαφέρον είναι μερικοί από τους σημερινούς λόγους χρήσης. Θα είχε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η καταγραφή και ανάλυση του ρόλου του δικτύου μονοπατιών σε μικρότερη κλίμακα,
όπως για παράδειγμα, στην εσωτερική οργάνωση των οικισμών που αναφέραμε. (Δρούτσουλα-
Ακαμάτρα Κεραμέ). Αυτό μπορεί να γίνει σε μία μεταγενέστερη έρευνα.

Στις μέρες μας ο τουρισμός φαίνεται να επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία των μονοπατιών,
αντιστρέφοντας την όποια παραδοσιακή λειτουργία τους. Νοούμενος ως υπερδομή διαμορφώνει
νέες χωρικές ποιότητες και σχέσεις μεταξύ των κατοικημένων και μη περιοχών, θέτοντας
ουσιαστικά ερωτήματα επανάχρησης του χώρου. Όσον αφορά στο συγκεκριμένο μονοπάτι-
διαδρομή που επιλέξαμε να μελετήσουμε, τα συμπεράσματα επαλήθευσαν την αρχική μας
υπόθεση για το ρόλο και τη σημασία του στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το μονοπάτι αυτό διαθέτει ποικιλία πολιτισμικών και φυσικών
πόρων και κάλλιστα μπορεί να οριστεί ως πολιτιστική διαδρομή. Έχει, λοιπόν, τη δυνατότητα να
αξιοποιηθεί τουριστικά και να συμβάλλει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτισμικών και
φυσικών χαρακτηριστικών του νησιού της Ικαρίας.

9. Προτάσεις

Με βάση την αρχική μας θέση ότι ένα από τα πλέον βασικά στοιχεία της πολιτισμικής
ταυτότητας ενός τόπου είναι το δίκτυο των διαδρομών των κατοίκων τόσο εντός των οικισμών
όσο και εκτός, υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει αυτό το δίκτυο να αναδειχθεί και να προστατευθεί.
Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε για το νησί της Ικαρίας:
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- τη δημιουργία εξειδικευμένου θεσμικού πλαισίου προστασίας (ενδεχομένως σε επέκταση του
ΠΔ ΦΕΚ961Δ/12-9-2003) του δικτύου μονοπατιών, τόσο εκτός των οικισμών όσο και εντός, με
στόχο εκτός των άλλων τον περιορισμό του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάνοιξης δρόμων.
- στο πλαίσιο του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), να
ορισθούν αρμοδιότητες και ολοκληρωμένες διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση και να
καταγραφούν στα υπόβαθρα των χαρτών, τα δίκτυα των μονοπατιών.
- να καθορισθούν συμβατοί με τη διατήρηση των μονοπατιών αλλά και το ιδιαίτερο Ικαριακό
περιβάλλον, όροι δόμησης
- όσον αφορά στο συγκεκριμένο μονοπάτι, προτείνουμε τη διατήρηση και την ανάδειξή του
εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές του προγράμματος LEADER+ με την παρατήρηση ότι θα πρέπει
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οι όποιες επεμβάσεις να σεβαστούν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία
του τοπίου, τη μορφολογία του μονοπατιού, καθώς και την αρχιτεκτονική και πολεοδομική
ταυτότητα του τόπου. Επίσης προτείνεται η χρήση τοπικών υλικών (ανάλογα με την ποικιλία που
εμφανίζεται στο νησί.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία επιχειρεί τη χαρτογράφηση του χώρου του πολιτιστικού τουρισμού και

σκιαγραφεί τις δυνατότητες ανάπτυξής του. Θέτει ερωτήματα που αφορούν επιστημολογικά
ζητήματα και τη σχέση του τουρισμού με τον πολιτισμό. Καταγράφει κάποιους από τους άπειρους
πολιτιστικούς πόρους που εγγυώνται ορθολογικές και βιώσιμες λύσεις καθιέρωσης του πολιτιστικού
τουρισμού στην ελληνική περιφέρεια. Τα επιστημονικά και επιστημολογικά ζητήματα σε επίπεδο
θεωρητικής διερεύνησης του θέματος προτείνουν ακριβή γνώση των “μύθων” και της
“πραγματικότητας”, δηλαδή των αναπτυξιακών εξελίξεων και των δυνατοτήτων της ελληνικής
υπαίθρου. Παράλληλα ανιχνεύει τις αιτίες που δυσχεραίνουν την προώθηση των πολιτιστικών
αποθεμάτων της χώρας και προτείνει λύσεις μακριά από την εμπορευματοποίηση, για την
πραγματική ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Λέξεις κλειδιά: Τοπίο, Περιβάλλον, Αειφορία, Πολεοδομία, Αστικός Σχεδιασμός, Άνδρος

1. Εισαγωγή

Αρχικό έναυσμα για τη μελέτη της πρόσφατης εξέλιξης των τοπίων της Άνδρου αποτέλεσε
η έκδοση από την Καΐρειο Βιβλιοθήκη και τις εκδόσεις Άγρα, του λευκώματος «Η Άνδρος του
Ανδρέα Εμπειρίκου», (Πετσόπουλος 2009), στο οποίο εκτίθενται 240 περίπου μαυρόασπρες
φωτογραφίες που παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικές απόψεις φυσικών και
οικιστικών τοπίων του νησιού, καλύπτοντας ένα χρονικό διάστημα που ξεκινάει το 1920 και
εντοπίζεται κυρίως στο μέσο του 20ου αιώνα (δεκαετίες 1950 και 1960). Η ματιά του Εμπειρίκου
στρέφεται επομένως με ιδιαίτερη ευαισθησία προς τα «τοπεία» του νησιού προσπαθώντας να δει,
πίσω από τις στατικές τους εικόνες, τα «συναισθήματα» που αυτά γεννούν στους ανθρώπους, σε
διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής, αλλά και τις «αλήθειες» της ζωής που αυτά
αντικατοπτρίζουν. Στην πορεία επεξεργασίας αυτού του υλικού, δημοσιεύθηκε μια ακόμα έκδοση
της Καϊρίου Βιβλιοθήκης, με τίτλο «Χαιρετίσματα από την Άνδρο … Ταχυδρομικά Δελτάρια
1900 - 1960» (Σταθάτος 2007). Πρόκειται για μια πλούσια συλλογή από Cartes Postales της
εποχής, που παρουσιάζουν στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής, πλαισιωμένα από τα
χαρακτηριστικά φυσικά και οικιστικά ανδριώτικα τοπία.

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει, με βάση επιλεγμένες λήψεις από το
παραπάνω αρχειακό υλικό, σε συνδυασμό με μια αντίστοιχη, συστηματική, πρόσφατη
φωτογραφική καταγραφή, την εξέλιξη χαρακτηριστικών φυσικών και ανθρωπογενών / οικιστικών
τοπίων του νησιού, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας της Άνδρου. Σκοπό
αυτής της συγκριτικής παρατήρησης και μελέτης αποτελεί, μια καταρχήν διατύπωση
παρατηρήσεων και επισημάνσεων αναφορικά με τις αλλαγές που έχουν υποστεί οι εξεταζόμενες
κατηγορίες τοπίων στο πέρασμα του ενός περίπου αιώνα, και συγχρόνως και μια προσπάθεια
ερμηνείας των αιτιών, των διαδικασιών και των συνεπειών αυτών των μεταβολών. Τέλος,

mailto:kserraos@arch.ntua.gr
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επιδίωξη αποτελεί επίσης και η διατύπωση ορισμένων νύξεων σχετικά με τις προοπτικές της
περαιτέρω εξέλιξης του περιβάλλοντος και των ενδιαφερόντων τοπίων του νησιού, καθώς επίσης
και των αναγκαίων σχετικών δράσεων από πλευράς αρμοδίων φορέων.

2. Εννοιολογικές επισημάνσεις

Από τη γλωσσική και εννοιολογική διερεύνηση της λέξης «τοπίο» (Δημητράκος 1964,
Κριαράς 1995, Wikipedia 2013, Ν. 3827/2010 «Κύρωση της ευρωπαϊκής σύμβασης του τοπίου»),
είναι φανερό ότι κατά την τελευταία 80-ετία υπάρχει μια διεύρυνση της έννοιας αυτής, από την
πιο στενή / παραδοσιακή, που περιγράφει έναν τόπο / γεωγραφική ενότητα πεπερασμένης
έκτασης και με κοινά φυσικά χαρακτηριστικά, του οποίου μπορεί κανείς να έχει την εποπτεία
(θέα) και ο οποίος παρουσιάζει καλλιτεχνικό / αισθητικό ενδιαφέρον απευθυνόμενος
αποκλειστικά και μόνο στην αίσθηση της όρασης, σε μια πολύ πιο διευρυμένη και πολυεπίπεδη
προσέγγιση, που κατανοεί το «τοπίο» ως ένα σύνολο χαρακτηριστικών (μορφές, ήχοι, οσμές,
γεύσεις, υφή υλικών/ επιφανειών, γνωστικές / συναισθηματικές εμπειρίες, κοινωνικά /
πολιτιστικά στοιχεία, κλπ), τα οποία συνδυάζει ο παρατηρητής σε μια υποκειμενική θεώρηση του
«τοπίου» με βάση τις αισθήσεις, τη μνήμη και την αντίληψή του (πρβλ. ΕΜΠ/ΕΠΣ, 2000,
Μωραΐτης 2005).

3. Χαρακτηριστικά τοπία της Άνδρου

3.1. Χώρα Άνδρου. Οικιστική ανάπτυξη
Η Χώρα της Άνδρου βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού και εκτείνεται, ως

γραμμικός οικισμός, κατά μήκος μιας χερσονήσου που αναπτύσσεται ανάμεσα στους όρμους του
Νειμποριού και του Παραπορτίου (Σχ. 1). Κατά τον 16ο – 17ο αιώνα ο οικισμός ήταν οχυρωμένος,
με τείχος που σχημάτιζαν οι εξωτερικοί τοίχοι των σπιτιών, και περιοριζόταν στο ακρότατο
τμήμα της χερσονήσου, ανατολικά από τη σημερινή «Πόρτα». (Σχ. 2). Σε Carte Postale του 1910
(Σταθάτος 2007) (Σχ. 3) παρουσιάζεται μια άποψη της Χώρας της Άνδρου από την περιοχή του
Υψηλού. Σε αυτήν, εύκολα διακρίνεται, ότι την εποχή αυτή η Χώρα εκτεινόταν με πυκνή δόμηση
μόνο στην περιοχή της καθαυτό χερσονήσου και μέχρι την Εκκλησία της Παναγίας (Κοίμηση της
Θεοτόκου), η οποία δεσπόζει πάνω σε μια εδαφική έξαρση. Λίγο πιο πάνω διακρίνεται το
Δημοτικό Σχολείο, και αμέσως δεξιότερα το Γηροκομείο (κτισμένο το 1894 με δωρεά του
Κωνσταντίνου Εμπειρίκου), το οποίο βρίσκεται σε μια ουσιαστικά αδόμητη και αδιαμόρφωτη
περιοχή εκτός του πυκνοδομημένου ιστού. Στην ευρύτερη περιοχή του Γηροκομείου
αναπτύσσονται με διάσπαρτο τρόπο τα πρώτα αρχοντικά, οι αστικές δηλαδή κατοικίες των
εύπορων ανδριωτών (Δανιόλου 2011).



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

48

Σχ. 2.

Γενική άποψη του Κάτω
Κάστρου περί το 1700.
Λιθογραφία του Γάλλου
περιηγητή Tournefort
(αναπαραγωγή από το:
Νήσος Άνδρος 2007/1,
παράδοση, πολιτισμός,
περιβάλλον, ανάπτυξη,
κοινωνία, Εκδόσεις
Τυπωθήτω, Αθήνα).

Η σημερινή εικόνα (Σχ. 4) δείχνει ότι στο διάστημα του ενός αιώνα που μεσολάβησε, έλαβε
χώρα μια σημαντική οικιστική ανάπτυξη (Δεμαθάς 2008) που σχεδόν τετραπλασίασε την έκταση
του οικιστικού ιστού της Χώρας, με παράλληλη πύκνωση και της ήδη δομημένης περιοχής της
χερσονήσου και με σημαντική παρουσία τουριστικών / παραθεριστικών καταλυμάτων μικρής
κλίμακας στην τελευταία οικιστική επέκταση στο δυτικότερο άκρο του οικισμού.

Άξιο προσοχής είναι, ότι η οικιστική επέκταση της Χώρας δεν υλοποιήθηκε με διάσπαρτο
τρόπο, αλλά εντοπίστηκε σε μια γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος του άξονα της χερσονήσου, με
τρόπο τέτοιο που να προκύπτει σήμερα ένας, σε σημαντικό βαθμό, συμπαγής αστικός ιστός.
Περιορισμένης κλίμακας οικιστική επέκταση διαπιστώνεται επίσης και προς την περιοχή του
Νειμποριού, σε μια ζώνη μικρού εύρους κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί προς Λάμυρα /
Αποίκια / Βουρκωτή. Καταλυτικής σημασίας γι αυτή την εξέλιξη και την μη επέκταση του
οικισμού προς τις δύο εκατέρωθεν της χερσονήσου εύφορες πεδιάδες (Λιβάδια και Νειμποριό)
υπήρξε πιθανότατα και το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές υφίστανται (ακόμα και σήμερα)
μεγάλες εκτάσεις, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν εξεδήλωσαν την επιθυμία και την πρόθεση να τις
αξιοποιήσουν για οικιστική χρήση.

Σχ. 1.

Χώρα Άνδρου. Γενική
άποψη. Στα αριστερά
διακρίνεται ο όρμος του
Νειμποριού και στα
δεξιά ο όρμος του
Παραπορτίου.
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Σχ. 3 και 4.

Χώρα Άνδρου. Αριστερά: Carte Postale του 1910
(Σταθάτος 2007). Κάτω: Αύγουστος 2013.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα, αφενός μεν να διαφυλαχθεί η δομή και η σημασία της
Χώρας, ως μιας συμπαγούς και αναγνωρίσιμης αστικής οντότητας μέσα σε μια ευρεία ενδοχώρα
και αφετέρου δε να διατηρηθεί η ευρύτερη ύπαιθρος που την περιβάλλει, τόσο οι εύφορες πεδινές
εκτάσεις που εξακολουθούν και διατηρούν σε κάποιο βαθμό, ακόμα και σήμερα, τη σημασία τους
για την τοπική πρωτογενή παραγωγή, όσο και οι γύρω χαρακτηριστικοί ορεινοί όγκοι. Επομένως,
το χαρακτηριστικό τοπίο που διαμορφώνεται από την έντονη αντίθεση ανάμεσα στην
πυκνοκτισμένη οικιστική ζώνη της Χώρας και στην σχεδόν πλήρως αδόμητη γύρω ύπαιθρο, αν
και διαπιστώνεται ότι έχει ενσωματώσει μια σημαντική οικιστική ανάπτυξη, κατάφερε να
διαφυλάξει τη βασική δομή, λειτουργία και μορφή του.

3.2. Χώρα Άνδρου. Κεντρικός Πεζόδρομος Γ. Εμπειρίκου
Ραχοκοκαλιά της Χώρας αποτελεί ο πεζόδρομος της Αγοράς (Γεωργίου Εμπειρίκου) (Σχ 5

έως 10), που ξεκινάει από την οικία Λ.Θ. Βογιατζίδη (1917), καταλήγει στην Πλατεία Καΐρη και
στο Αρχαιολογικό Μουσείο και συνεχίζει με μικρή θλάση στη χάραξή του προς την πλατεία της
Ρίβας. Ο πεζόδρομος της Αγοράς αποτελεί τον πρώτο πεζόδρομο που κατασκευάστηκε στην
Ελλάδα. Υλοποιήθηκε το 1901 από το Δήμαρχο Γ. Εμπειρικό (Καμπάνης, Μπασαντής 2012) και
συνιστά έκτοτε ένα σημαντικό αστικό τοπίο, στο οποίο στρέφει επανειλημμένα το ενδιαφέρον
του και ο Α. Εμπειρίκος. Οι φωτογραφίες του, των ετών 1953 και 1956 μαρτυρούν τη σημασία
αυτού του άξονα ως εμπορικού κέντρου της Χώρας Άνδρου. Τα οικοδομικά μέτωπα είναι συνεχή,
έχουν ενιαία κλίμακα και κοινό αρχιτεκτονικό ύφος με παρουσία χαρακτηριστικών νεοκλασικών
μορφολογικών στοιχείων (Βαλμά 2013), αλλά και στοιχείων αρ νουβώ, νέο-μπαρόκ,
εκλεκτικιστικών, ή και νεοβυζαντινών - νεορωμανικών. Η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων στη μορφή
και κυρίως στη δομή των κτιρίων, ασφαλώς συνδέεται ευθέως με την ανάπτυξη της ναυτιλίας στο
νησί -που κατέστησε δυνατή τη μεταφορά νέων αρχιτεκτονικών προτύπων από όλα τα μέρη στα
οποία έφταναν τα ανδριώτικα καράβια-, όπως επίσης βέβαια και με τη δημιουργία πλούτου, ο
οποίος αποτέλεσε προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτών των προτύπων στο νησί, με την εμπλοκή
επώνυμων ελλήνων αρχιτεκτόνων (Βασιλόπουλος 2013). Η συνολική εικόνα της Αγοράς
αποπνέει σαφή αστικό χαρακτήρα, κάτι που υπογραμμίζει και η παρουσία των χρηστών της,
ειδικά δε στη λήψη του 1956.

Στο πέρασμα από τη δεκαετία του 1950 στην 1η δεκαετία του 2000, ο πεζόδρομος της
Αγοράς διατηρεί καταρχήν με αξιοπρόσεκτη συνέπεια τα βασικά του χαρακτηριστικά: Τον εν
γένει εμπορικό του χαρακτήρα, το αστικό του ύφος, την ανθρώπινη κλίμακα των κτιρίων του,
καθώς επίσης και τη δυνατότητά του να αποτελεί κύριο πόλο έλξης ανθρώπων. Προφανώς και
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είναι αναμενόμενο, ότι έχει υποστεί όμως και πολλές αλλαγές. Ο παλιός κτιριακός πλούτος έχει
σε σημαντικό βαθμό μεταβληθεί. Νέα κτίρια από μπετόν σύγχρονης μορφολογίας παίρνουν τη
θέση των παλιών πέτρινων νεοκλασικών ή νεοκλασικίζοντων. Αν και τηρούνται οι γραμμές των
μετώπων, όπως επίσης, στις πιο πολλές περιπτώσεις, και η αρχιτεκτονική κλίμακα του δρόμου, οι
μεταβολές αυτές δεν παύουν να εισαγάγουν νέα στοιχεία σε αυτό το αστικό τοπίο, είτε εντελώς
ξένα προς το σύνολο (π.χ. πλάκες από μπετόν και πρόβολοι κατά μήκος των κηρίων), είτε
αμφίβολης τοπικότητας (π.χ. καμάρες στις όψεις), αλλοιώνοντας σημαντικά το χαρακτήρα και τη
μορφή του. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας (Σχ. 6 και
10), όπως επίσης και αυτό του ΟΤΕ, λίγο πιο πάνω, δυτικότερα, στο βορεινό μέτωπο της
πλατείας Γουλανδρή.

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να επισημάνουμε μακροσκοπικά και την μεταβολή των χρήσεων
που έχει υποστεί ο πεζόδρομος της Αγοράς στο πέρασμα αυτών των δεκαετιών. Από τις αμιγώς
εμπορικές χρήσεις που είχαν στο παρελθόν κύριο σκοπό την τροφοδοσία του πληθυσμού της
Χώρας και της ενδοχώρας της με τα αναγκαία προϊόντα και αγαθά και που εκτιμάται ότι είχαν
και μια σταθερή παρουσία στη ροή του χρόνου, η σύνθεση των χρήσεων των κτιρίων έχει
μετακινηθεί, σε ένα βαθμό, προς νέου τύπου εμπορικές δραστηριότητες, που στοχεύουν κυρίως
στον επισκέπτη / παραθεριστή και για το λόγο αυτό έχουν και έντονη εποχικότητα. Τέτοιες
χρήσεις αφορούν κυρίως την εστίαση, με επέκταση και σε υπαίθρια τραπεζοκαθίσματα,
προσφάτως δε και επάνω στον πεζόδρομο, όπως επίσης και το εμπόριο τουριστικών, εποχικών
και παραδοσιακών ειδών και προϊόντων. Σε σχέση με άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, τηρείται
ακόμα, κατά την εκτίμηση μας, μια καλή ισορροπία μεταξύ των μόνιμων εμπορικών χρήσεων και
των εποχικών, που στις περιόδους παραθεριστικής κίνησης εξασφαλίζει μια μοναδική ζωντάνια
στην Αγορά καθ’ όλο σχεδόν το 24-ωρο, η οποία όμως στις λοιπές περιόδους υποχωρεί
σημαντικά (για χρήσεις γης, πρβλ. Αραβαντινός 1999).

Μια ακόμα Carte Postale του 1904 (Σταθάτος 2007) παρουσιάζει μια γενική άποψη του
άνω δυτικότερου τμήματος της οδού Γ. Εμπειρίκου. Η φωτογραφία αυτή έχει ληφθεί με αντίθετη
κατεύθυνση σε σχέση με τις προηγούμενες, δηλαδή από το σημερινό Δημαρχείο (οικία
Εμπειρίκου) προς τη σημερινή Καΐρειο Βιβλιοθήκη. Στη θέση αυτή, συγκεντρώνονται οι πιο
προβεβλημένες κατοικίες των εύπορων ανδριωτών, ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα αστικά
σπίτια (Δανιόλου 2011), που προσδίδουν με το μέγεθος, τη δομή και την πλούσια νεοκλασική
μορφολογία τους, έναν έντονο αστικό χαρακτήρα στο δρόμο (Σχ. 11, 12). Η οπτική φυγή τείνει
προς την ύπαιθρο με φόντο τους γειτονικούς ορεινούς όγκους, δίνοντας στον παρατηρητή την
αίσθηση της προοπτικής μιας διαρκούς επέκτασης της αστικής αυτής γειτονιάς προς τα δυτικά.
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Σχ. 5 έως 8. Χώρα Άνδρου. Πεζόδρομος της Αγοράς. Άνω αριστερά: λήψη του Α. Εμπειρίκου 1953
(Πετσόπουλος 2009). Άνω δεξιά: Οκτώβριος 2004. Κάτω αριστερά: Αύγουστος 2013 πρωί. Κάτω δεξιά:
Αύγουστος 2013 βράδυ.

Σχ. 9 και 10. Χώρα Άνδρου. Πεζόδρομος της Αγοράς. Αριστερά: λήψη του Α. Εμπειρίκου 1956
(Πετσόπουλος 2009). Δεξιά: Αύγουστος 2013.
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Σχ. 11 και 12. Χώρα Άνδρου. Οδός Γ. Εμπειρίκου. Άποψη του δυτικότερου άνω τμήματος. Αριστερά: Carte Postale
του 1904 (Σταθάτος 2007). Δεξιά: Αύγουστος 2013. Στο βάθος διακρίνεται η οικία Βογιατζίδη (1917).

Το πέρασμα στη σημερινή εποχή, βρίσκει αυτό το τμήμα της οδού Γ. Εμπειρίκου να
διατηρεί μεν το βασικό αστικό του χαρακτήρα, με πολλές όμως μεταβολές. Κύρια τέτοια
μεταβολή αφορά τον οικοδομικό όγκο, με κάποια από τα παλιά αστικά σπίτια να δίνουν τη θέση
τους σε νεώτερα κτίρια, άλλης μορφολογίας και κλίμακας (Σχ. 12). Εμφανίζονται πλέον άλλα
πρότυπα αστικής κατοίκησης (το πέρασμα από το «αρχοντικό» στην τυπολογία της «αστικής
βίλας»), ο οικοδομικός όγκος υποχωρεί από τη γραμμή δόμησης, προς όφελος της δημιουργίας
προκηπίου φύτευσης, κάτι που αποτελεί ένα νέο στοιχείο γι αυτόν τον χώρο, και με αυτόν τον
τρόπο διαρρηγνύεται η χαρακτηριστική συνέχεια του αστικού μετώπου του δρόμου. Σε άλλες
περιπτώσεις εμφανίζονται νέα κτίρια, που τηρούν μεν την σύνδεση με το οικοδομικό μέτωπο,
πλην όμως έχουν πλέον άλλη δομή, κατασκευή και μορφολογία (π.χ. ταχυδρομείο, ΟΤΕ). Η
χρήση της κατοικίας υποχωρεί προς όφελος νέων, κοινόχρηστου χαρακτήρα λειτουργιών
(ταχυδρομείο, Λέσχη Ανδρίων, Ίδρυμα Κυδωνιέως και Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αστυνομία,
Καΐρειος Βιβλιοθήκη, κλπ). Η είσοδος του αυτοκινήτου αποτελεί μια ακόμα μεταβολή των
δεδομένων της οδού Γ. Εμπειρίκου, που αφορά όμως μόνο το ανώτατο τμήμα, δυτικότερα από το
Εμπειρίκειο Γυμνάσιο Άνδρου, μιας και όλο το υπόλοιπο τμήμα ευτύχησε να διατηρήσει
αδιάκοπα το χαρακτήρα του αμιγούς πεζόδρομου.

Τέλος, το 1917 ανεγείρεται στη σημερινή Πλατεία Ιερού Λόχου, στην περιοχή που σήμερα
βρίσκονται η Αστυνομία (οικία Μάρκου Δράκου, 1912, που παραχωρήθηκε στην εκκλησία), το
νέο Δημαρχείο (οικία Θ.Ν. Βούλγαρη, 1917, που αγοράστηκε από το Δήμο Άνδρου) και η
Καΐρειος Βιβλιοθήκη (οικία Γ. Δάμπαση, 1919, που περιήλθε στην οικογένεια Καμπάνη και εν
συνεχεία παραχωρήθηκε το 1988 από τη Μ. Καμπάνη στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη) (Καμπάνης,
Μπασαντής 2012) και με μέτωπο κάθετο στον άξονα της οδού Γ. Εμπειρίκου, η οικία Λεωνίδα
Βογιατζίδη, ένα τεράστιο διώροφο κτίριο, το οποίο με την παρουσία του εκεί θέτει το τέλος του
πεζοδρόμου προς τα δυτικά και ανακόπτει, οριστικά πλέον, την οπτική φυγή προς την ύπαιθρο
ενδοχώρα. Η παρέμβαση αυτή σηματοδοτεί από πολεοδομική άποψη μια νέα εποχή και κρίνεται
επιτυχής μιας και «περικλείει» προς αυτή την κατεύθυνση το δημόσιο χώρο και διευκολύνει με
αυτό τον τρόπο την ανάγνωσή του. Επιπλέον, δίνει σαφή όρια στον κύριο και σημαντικό αυτόν,
από πολεοδομική και λειτουργική άποψη, άξονα της Χώρας, ο οποίος αποκτά πλέον αρχή, μέση
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και τέλος, εκτεινόμενος σε ένα μήκος 500 μέτρων, από το σημείο αυτό, απ’ όπου ξεκινά, μέχρι
την Καμάρα στην Πλατεία Καΐρη, όπου και τελειώνει, με ενδιαφέρουσες εναλλαγές εντυπώσεων
σε όλη τη διαδρομή. Με αυτόν τον τρόπο ο πεζόδρομος Γ. Εμπειρίκου γίνεται εποπτικός και
αναγνωρίσιμος για τον πεζό περιπατητή, αποκτά ορατή και εύκολα αντιλήψιμη κλίμακα μεγέθους
και επομένως καθίσταται ένας οικείος και ευχάριστος αστικός χώρος (για ζητήματα αντίληψης του
χώρου, πρβλ. Sitte 1909).

3.3. Νειμποριό
Η παραλία του Νειμποριού εκτείνεται στα βόρεια της Χώρας της Άνδρου και είναι, από

αυτήν, εύκολα προσιτή με τα πόδια (Σχ. 13). Από εδώ ξεκινά ο σύγχρονος δρόμος και το παλιό
μονοπάτι (Φιλιππίδης 2010) για τις Στενιές, το χωριό των Καπεταναίων της Άνδρου, και τα
Αποίκια, το χωριό της πηγής Σάριζας. Στο ανατολικότερο άκρο αυτού του όρμου βρίσκεται το
λιμάνι της Χώρας, που επεκτάθηκε πρόσφατα και φιλοξενεί κυρίως ψαρόβαρκες, καΐκια και
μικρότερα ή μεγαλύτερα σκάφη, ιστιοπλοϊκά και αναψυχής.

Σε Carte Postale του 1940 (Σχ. 14) και του 1950 (Σχ. 16) ο όρμος και η παραλία του
Νειμποριού παρουσιάζεται ως ένας ειδυλλιακός τόπος που χαρακτηρίζεται από την απόλυτη
ηρεμία και ησυχία. Κυριαρχεί η παρουσία της θάλασσας και της αμμουδιάς, που σβήνει ψηλά
προς τα δυτικά, στα πρώτα δέντρα, όπου υπάρχουν κάποια λίγα μικρά κτίσματα. Χαρακτηριστικό
σημείο αναφοράς που διατηρείται μέχρι σήμερα είναι ο ναός του Αγ. Νικολάου, στην άκρη του
όρμου προς βορά, στη θέση που μεταγενέστερα κατασκευάστηκαν οι εγκαταστάσεις του
Ναυτικού Ομίλου Άνδρου. Από αυτή την πλευρά του όρμου, ένας μικρός δρόμος εξυπηρετεί την
πρόσβαση προς τα παραλιακά κτίσματα και σβήνει στην αμμουδιά. Το τοπίο διατηρεί σε μεγάλο
βαθμό τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Η παρουσία του ανθρώπου είναι ήπια και διακριτική και
σαφώς υποταγμένη / προσαρμοσμένη σε αυτό το περιβάλλον.

Σχ. 13. Χώρα
Άνδρου. Νειμποριό.
Γενική άποψη.
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Σχ. 16 και 17. Χώρα Άνδρου. Νειμποριό άποψη προς τα νότια (Χώρα). Αριστερά: Carte Postale του 1950 (Σταθάτος
2007). Δεξιά: Αύγουστος 2013.

Σχ. 14 και 15. Χώρα Άνδρου. Νειμποριό, άποψη προς τα βόρεια. Αριστερά: Carte Postale του 1940 (Σταθάτος 2007).
Δεξιά: Αύγουστος 2013.

Σήμερα πλέον οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στην παραλία του Νειμποριού είναι
σημαντικές (Σχ. 15, 17). Η κατασκευή ενός υπερυψωμένου σε σχέση με τη θάλασσα δρόμου,
αφενός μεν περιορίζει σημαντικά το εύρος της αμμουδερής παραλίας, αφετέρου δε αποκόπτει τον
περιπατητή από το φυσικό στοιχείο της θάλασσας. Η ηρεμία του τόπου έχει υποβαθμιστεί
σημαντικά: Τόσο ο δρόμος, που τους μήνες αιχμής είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος, όσο και οι
δραστηριότητες αναψυχής που αναπτύσσονται κατά μήκος του, παράγουν σημαντικές οχλήσεις.
Το Νειμποριό, από στέκι των ντόπιων ψαράδων, προορισμός για ανάπαυλα στην ακροθαλασσιά
και κοντινό μπάνιο στη Χώρα, έχει μετατραπεί σε κύρια ζώνη διέλευσης προς τις
βορειοανατολικές και βόρειες περιοχές του νησιού, όπως επίσης και πόλος θερινής κυρίως
αναψυχής για τη νεολαία, με έμφαση στη μουσική, στο ποτό και στο φαγητό. Τέλος η
«αξιοποίηση» σημαντικών τμημάτων της παραλίας με τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων
(πρβλ. σχετικό κανονισμό Δ. Άνδρου, 1.6.2013 – 31.12.2013 στο:
http://diavgeia.andros.gr/?p=774), αλλάζει σημαντικά τους όρους χρήσης της από τους
λουόμενους.

3.4. Γαύριο
Το Γαύριο (Υδρούσα) είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός στα βορειοδυτικά της Άνδρου,

με 950 περίπου κατοίκους. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του καλά προστατευμένου από
τους ισχυρούς βοριάδες όρμου του Χάρακα (Σχ. 18) και αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κύριο
λιμάνι του νησιού. Λόγω αυτής του της λειτουργίας, το Γαύριο έχει εξελίχθη οικιστικά, με πυκνό
τρόπο, στην παραλιακή ζώνη γύρω από το λιμάνι (Σχ. 19, 20), και με διάσπαρτο τρόπο στη γύρω
περιοχή, με έμφαση στη ζώνη του δρόμου προς Μπατσί / Χώρα. Τα φαινόμενα της οικιστικής



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

55

διάχυσης είναι επίσης εμφανή, τόσο στην απέναντι από το λιμάνι δυτική παρειά του όρμου, όσο
και σε όλη τη γύρω περιοχή, του εκτός δόμησης καθεστώτος βοηθούντος και της ανοχής του
κράτους απέναντι στην αυθαιρεσία επιτρέπουσας (Σχ. 21).

Σχ. 18. Γαύριο. Γενική
άποψη. Ο οικιστικός
πυρήνας αναπτύσσεται
στην περιοχή του
λιμανιού. Σε όλη την
γύρω περιοχή, με
έμφαση κατά μήκος του
δρόμου προς Χώρα,
όπως επίσης και δυτικά,
απέναντι από το λιμάνι
διαπιστώνονται
εκτεταμένα φαινόμενα
οικιστικής διάχυσης.

Σχ. 19 και 20. Γαύριο. Αριστερά: λήψη του Α. Εμπειρίκου 1953 (Πετσόπουλος 2009). Δεξιά:
Οκτώβριος 2004.

Σχ. 21. Γαύριο. Άποψη της ευρύτερης περιοχής της οικιστικής διάχυσης. Οκτώβριος 2004.

Με αφορμή αυτές τις διαπιστώσεις αξίζει τον κόπο να διατυπώσουμε ορισμένες γενικότερες
σχετικές παρατηρήσεις μιας και το φαινόμενο της οικιστικής διάχυσης παρουσιάζεται και σε
άλλες περιοχές του νησιού, καθώς επίσης και σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και το ελληνικό
πολεοδομικό δίκαιο έχει θεσπίσει, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα την έννοια του
εγκεκριμένου «Ρυμοτομικού Σχεδίου», το οποίο «καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους
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κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δομήσιμους χώρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε κάθε
τμήμα ή ζώνη» του οικισμού, όμως παράλληλα αυτοαναιρείται (Ρίζος 2004), καθιστώντας τη
δόμηση δυνατή, ουσιαστικά παντού στο χώρο (βλ. μεταξύ άλλων: ΠΔ 6/17.10.1978, ΠΔ
24/31.5.1985, ΠΔ 29.12.1989/22.1.1990) (Σκουρής 1991), τηρουμένων ορισμένων μόνο
περιορισμένων προϋποθέσεων και εξασφαλίζοντας συγκριτικά υψηλούς Συντελεστές Δόμησης
(π.χ. προκειμένου περί παραγωγικών δραστηριοτήτων), καθώς επίσης και μικρές αρτιότητες
(ιδίως εάν συνυπολογισθούν και οι ποικίλες παρεκκλίσεις) (Αναιρούση, Οικονόμου 1997,
Ρωμανός 2004).

Αποτέλεσμα του παραπάνω σχήματος είναι η εκτεταμένη ανάπτυξη ενός νόμιμου δικτύου
διάχυτων οικιστικών, παραγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων και αντίστοιχων κτιριακών
εγκαταστάσεων στον περί- και έξω-οικιστικό χώρο (Σχ. 22). Ο χώρος τείνει επομένως πλέον προς
νέες οικιστικές μορφές, οι οποίες εύλογα θα περιγράφονταν ως αραιοδομημένοι μικτοί αγροτικοί
/ οικιστικοί σχηματισμοί, με έμφαση βέβαια σε ζώνες ιδιαίτερης ελκυστικότητας, όπως είναι ο
περι-οικιστικός χώρος, οι ακτές και οι λοιπές παραθεριστικές ζώνες, όπως επίσης και οι παρόδιες
ζώνες των κύριων δρόμων (ΕΜΠ/ΣΠΕ 2001).

Τα προβλήματα που προκύπτουν από το παραπάνω σχήμα είναι πολλά και γνωστά (πρβλ.
Αραβαντινός 1999). Μεταξύ αυτών θα αναφέραμε τη ραγδαία αλλοίωση και υποβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου, την καταστροφή της γεωργικής γης, τις
συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών, το υψηλό κόστος δημιουργίας και συντήρησης
εκτεταμένων κυκλοφοριακών και τεχνικών υποδομών, καθώς επίσης και τους κινδύνους από την
κατά κανόνα ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων.

Οι μεμονωμένες φωνές διαμαρτυρίας, οι οποίες μεταξύ άλλων διατυπώνουν απόψεις περί
κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης, είτε με ριζικό και άμεσο τρόπο, είτε και με σταδιακά
βήματα (Αναιρούση, Οικονόμου 1997, Ρίζος 2004, Ρωμανός 2004), όπως επίσης και οι διάφορες
σχετικές σποραδικές ρυθμίσεις, δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να λειτουργήσουν ως «πιλότος» για
ευρύτερες ρυθμίσεις. Επομένως, προς το παρόν δε διαφαίνεται κάποια συνολική σαφής πολιτική
προς την κατεύθυνση της κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης, μιας και αφενός μεν οι
καλλιεργημένες εδώ και δεκαετίες προσδοκίες αξιοποίησης της εκτός σχεδίου γης και άντλησης
απ’ αυτήν αξιόλογου οικονομικού οφέλους και αφετέρου δε η ανεπάρκεια μιας ισχυρής πολιτικής
βούλησης, που θα ήταν απαραίτητη για την προώθηση μιας τέτοιας, αναμφισβήτητα αντιλαϊκής,
επιλογής, καθιστούν προς το παρόν το όλο εγχείρημα, δυστυχώς, ανέφικτο.

Σχ. 22. Ευρύτερη περιοχή Γαυρίου. Εκτός Σχεδίου Πόλης οικιστική διάχυση. Ιούλιος 2010.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

57

Έντονα συνδεδεμένο με το φαινόμενο της οικιστικής διάχυσης, είναι και αυτό της
πολεοδομικής αυθαιρεσίας. Διότι η έλλειψη σχεδιασμού, και κατ’ επέκταση και κρατικής
παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο κάλυψης στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών, όσο και σε
επίπεδο πολεοδομικού ελέγχου, αφήνει σημαντικά περιθώρια στους ιδιώτες, να «αυτενεργήσουν».
Η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί την ουσιαστικότερη μορφή αυτενέργειας στο χώρο. Αυτή
εκδηλώνεται, είτε μέσα από αποκλίσεις από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (προσθήκες
ορόφων, κλείσιμο εξωστών και ημιϋπαιθρίων χώρων, κλπ.), είτε και μέσα από καταπατήσεις και
παράνομη οικοδόμηση δημόσιων εκτάσεων, εντός ή εκτός σχεδίου, καθώς επίσης και ρεμάτων
και δασικών περιοχών (Μαυρίδου 1985, Φιλιππίδης 1990, Οικονόμου 2004).

Σήμερα πλέον, αν και το φαινόμενο της αυθαιρεσίας στον πολεοδομικό χώρο έχει
περιοριστεί, συγκριτικά με παλαιότερες περιόδους, δεν έχει καταστεί δυνατόν να εξαλειφθεί. Η
εξασφάλιση καθεστώτος νομιμότητας (π.χ. ρύθμιση / νομιμοποίηση κατασκευών και υπερβάσεων,
ένταξη των αυθαίρετων περιοχών στο σχέδιο πόλης, κλπ), που κατά καιρούς προωθείται (πρβλ.
πρόσφατες ρυθμίσεις: ν. 3843/2010, ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013), είναι αναμφισβήτητο ότι δεν
αποτελεί σε καμία περίπτωση λύση και εγγύηση ενός ποιοτικού και βιώσιμου περιβάλλοντος,
διότι δεν αντιμετωπίζει, αλλά αντιθέτως διαιωνίζει το πρόβλημα αυτό και στο μέλλον (Ρίζος 2004,
Ρωμανός 2004).

3.5. Στενιές
Οι Στενιές, γνωστές ως το χωριό των Καπεταναίων της Άνδρου, είναι ένας οικισμός 210

κατοίκων, που αναπτύσσεται σε υψόμετρο 80 μ., στις παρυφές ενός κατάφυτου λόφου, με
άφθονα τρεχούμενα νερά και θέα προς τη θάλασσα, προς τον όρμου των Γιαλίων (Σχ. 23).

Από τη συγκριτική παρατήρηση των διαθέσιμων εικόνων της περιοχής, της Carte Postale
του 1910 (Σχ. 24), της λήψης του Α. Εμπειρίκου του 1954 (Σχ. 25) και της πρόσφατης
φωτογραφίας των Στενιών και της ευρύτερης περιοχής τους (Σχ. 26), προκύπτει αβίαστα το
συμπέρασμα ότι ο οικισμός των Στενιών, αυτός καθαυτός, έχει διατηρήσει, στο πέρασμα του ενός
περίπου αιώνα, την οικιστική δομή του, τα βασικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά του, καθώς
επίσης και τη σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με την ύπαιθρο. Μια επίσκεψη στον οικισμό
πιστοποιεί ότι έχει διατηρηθεί με θαυμαστή συνέπεια και μεγάλο μέρος του κτιριακού πλούτου,
όπως επίσης και του δημόσιου χώρου του. Η φυσιογνωμία επομένως του χαρακτηριστικού αυτού
τοπίου, του συμπαγούς οικισμού των Στενιών κάτω από τον γυμνό βραχώδη γραμμικό ορεινό
όγκο του Κουραμένι, στη θέση που ξεκινούν τα νερά και η πυκνή βλάστηση, διατηρείται μέχρι
και σήμερα σχεδόν ατόφια.

Όσο όμως αυτό το τοπίο διατηρείται αναλλοίωτο, άλλο τόσο έχει υποστεί σημαντικές
μεταβολές ο χώρος ανάμεσα στον οικισμό και στη θάλασσα. Σε αυτό το χώρο, αφενός μεν λόγω
της ελκυστικής φυσικής του ομορφιάς και αφετέρου δε λόγω της άμεσης επαφής του με τη
θάλασσα, έχει αναπτυχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντική οικιστική δραστηριότητα
(Δεμαθάς 2008), που αφορά κυρίως παραθεριστικές κατοικίες, πολλές από τις οποίες
εντυπωσιάζουν με το μέγεθος και τη «διακριτή» αρχιτεκτονική τους (Δάρδανος 2007) (Σχ. 26).

Σχ. 23. Στενιές.
Γενική άποψη.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
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Σχ. 24 και 25. Στενιές. Αριστερά: Carte Postale του 1910 (Σταθάτος 2007). Δεξιά: λήψη του Α. Εμπειρίκου 1954
(Πετσόπουλος 2009).

Σχ. 26. Στενιές. Πανοραμική άποψη της ευρύτερης περιοχής που αποτελεί πόλο έλξης μεγάλων παραθεριστικών
κατοικιών (Αύγουστος 2013).

3.6. Όρμος Στενιών / Γιάλια
Τα Γιάλια (από τη λέξη αιγιαλός) είναι ο όρμος των Στενιών, με τις δύο αμμουδερές

παραλίες, τα μπρος και πίσω Γιάλια, που χωρίζονται μεταξύ τους από το βράχο Χιονατάκι. Στα
μπροστινά Γιάλια εκβάλει ο ποταμός Μελιός ο οποίος έχει υπόγεια ροή κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες και ορατή επιφανειακή κατά τους υπόλοιπους, ενώ τα πίσω Γιάλια αποτελούν μια και
αρκετά πιο απομονωμένη, καλά προφυλαγμένη από το μελτέμι παραλία. Ολόκληρος ο όρμος των
Στενιών αναπτύχθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες οικιστικά, για χρήση κυρίως παραθεριστική,
με διάσπαρτο τρόπο, σε εφαρμογή των δυνατοτήτων που παρέχει το καθεστώς της εκτός σχεδίου
δόμησης (Σχ. 30). Ανεγέρθηκε έτσι ένα πλήθος μικρών και μεγάλων παραθεριστικών κατοικιών
με ιδιαίτερο επίκεντρο κατά την τελευταία δεκαετία, τον όρμο των πίσω Γιαλίων, που μέχρι
πρότινος παρέμενε ανέγγιχτος.

Με αυτόν τον τρόπο δεσμεύθηκαν και μεταβλήθηκαν σημαντικά, ευαίσθητες και πολύτιμες
φυσικές ζώνες αυτού του τοπίου, έχοντας σήμερα πλέον υποστεί μη αναστρέψιμες φθορές. Οι
μεταβολές αυτές δεν αφορούν μόνο την παρουσία, σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα εκτεταμένων
κτιριακών εγκαταστάσεων μέσα σε μεγάλες ιδιοκτησίες γης, αλλά και τη μεταλλαγή των
χαρακτηριστικών του αδόμητου χώρου και κατ’ επέκταση και της υπαίθρου, με αλλαγή του
αναγλύφου του εδάφους, λόγω εκτεταμένων εκσκαφών, κατασκευή μεγάλων τοιχίων
αντιστήριξης και εκτεταμένη φύτευση, μη τυπική για την περιοχή (Δάρδανος 2007) (Σχ. 27, 29).
Οδηγείται επομένως σταδιακά το τοπίο αυτό, μέσα από την έντονη ανθρωπογενή παρέμβαση, σε
μια πλήρη μεταβολή της φυσιογνωμίας του.
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Σχ. 27.

Όρμος Στενιών . Γενική
άποψη των παραλιών
Γυάλια / πίσω Γυάλια.

Οι παραπάνω εξέλιξη είναι εύκολα ορατή κατά τη συγκριτική παρατήρηση της λήψης του Α.
Εμπειρίκου της δεκαετίας (μάλλον) του 1950 (Σχ. 28) και της πρόσφατης αντίστοιχης λήψης του
2013 (Σχ. 29). Πέρα από τη δραματική μεταβολή της συνολικής μορφής, αλλά και των επιμέρους
χαρακτηριστικών του τοπίου στην πλαγιά πάνω από τον όρμο των πίσω Γιαλίων, πολύ
χαρακτηριστικός είναι και ο τρόπος με τον οποίον η φύση αντιδρά σε κάθε ανθρώπινη
παρέμβαση και μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά της, δυστυχώς επί τα χείρω:

Σχ. 28 και 29. Όρμος Στενιών. Αριστερά: λήψη του Α. Εμπειρίκου (Πετσόπουλος 2009). Δεξιά: Αύγουστος 2013.
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Η κατασκευή του δρόμου από οπλισμένο σκυρόδεμα πίσω από την παραλία των Γιαλίων,
ανέτρεψε πλήρως την ισορροπία μεταξύ θάλασσας και στεριάς, με τελικό αποτέλεσμα σε ένα
βάθος χρόνου μιας 50-ετίας, την ανάπτυξη έντονων φαινομένων διάβρωσης και τη συρρίκνωση
της αμμουδερής παραλίας κατά τουλάχιστον τα 2/3 του εύρους της (12 και πλέον μέτρα), σε
ορισμένα δε σημεία και την σχεδόν πλήρη εξαφάνισή της. Οι συνέπειες επομένως των
ανθρωπογενών παρεμβάσεων σε αυτό το τόσο ευαίσθητο τοπίο, ανέτρεψαν, όχι μόνο τη
φυσιογνωμία και την αισθητική του, αλλά και την ίδια τη μορφή και τη δομή του. Σήμερα πλέον,
και για ένα βάθος χρόνου αρκετών δεκαετιών, οι μεταβολές αυτές δε μοιάζει να είναι πιθανό
ή/και εφικτό να ανατραπούν.

Σχ. 30. Όρμος Στενιών. Πανοραμική άποψη της ευρύτερης περιοχής της διάχυτης παραθεριστικής ανάπτυξη.
Αύγουστος 2013.

4. Ο ρόλος του σχεδιασμού

Σε χωροταξικό επίπεδο, κατευθυντήριο για τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού είναι το
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΥΑ 25290, ΦΕΚ 1487Β/10.10.2003). Σύμφωνα με αυτό, η Άνδρος
κατατάσσεται στη ομάδα εκείνη των νησιών «που αναπτύσσονται τουριστικά, ενώ διαθέτουν και
άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσιμους πόρους. Σε αυτά η έμφαση θα πρέπει
να δοθεί σε δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των
δραστηριοτήτων και στην αποτροπή της εξάρτησης από τη μονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη»
(Σχ. 31). Επιπλέον η Άνδρος καταγράφεται ως νησί στο οποίο βρίσκονται κάποιες από τις
κυριότερες αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας. Τέλος διατυπώνονται και ορισμένες γενικότερες
κατευθύνσεις για το σχεδιασμό, που αφορούν μεταξύ άλλων, την ανάγκη δραστικού περιορισμού
της εκτός σχεδίου δόμησης (κατάργηση παρεκκλίσεων, αναπροσαρμογή όρων δόμησης, επιβολή
περιορισμών), καθορισμού χρήσεων γης στην ύπαιθρο, όπως επίσης και υιοθέτησης της αρχής
της «συμπαγούς πόλης».

Ο ειδικότερος, τοπικός σχεδιασμός για την Άνδρο, αν και περιλαμβάνει πολλές ρυθμίσεις
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα. Λείπει
δυστυχώς ένα ενιαίο και δεσμευτικό χωρικό σχέδιο που θα καθόριζε για όλο το νησί τους όρους
χρήσης του χώρου, όπως επίσης και τους όρους προστασίας των περιβαλλοντικά ευαίσθητων
περιοχών και των χαρακτηριστικών τοπίων του νησιού, μεταξύ άλλων και ως σημαντικών
αναπτυξιακών πόρων που χρήζουν κατάλληλης διαχείρισης, στο πλαίσιο της επιδίωξης για
βιώσιμη ανάπτυξη (βλ. και NCC 2012).

Από πλευράς χωρικών σχεδίων πολεοδομικού περιεχομένου υφίστανται δύο Ζώνες
Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), για την περιοχή της τέως Κοινότητας Γαυρίου (ΠΔ 25.2.1997) και
για την περιοχή του Δήμου Άνδρου και τις νησίδες Γαυριονήσια (ΠΔ 19.10.2011), μέσω των
οποίων καθορίζονται, το κατώτατο όριο κατάτμησης και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης
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για συγκεκριμένες και μόνο περιοχές της εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός
ορίων οικισμών ζώνης.

Σχ. 31. ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης.

Όσον αφορά τον περιβαλλοντικό τομέα, υφίσταται μια πλειάδα ρυθμίσεων που αφορούν
και πάλι συγκεκριμένες και μόνο περιοχές. Μεταξύ αυτών αξίζει να αναφερθούν: Χαρακτηρισμός
Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Άνδρου του δικτύου Natura 2000, Διαχειριστικό Σχέδιο της
Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Άνδρου του δικτύου Natura 2000, χαρακτηρισμός του όρμου
Βιτάλι και του Κεντρικού Ορεινού Όγκου, ως Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου Natura
2000, χαρακτηρισμός έξι περιοχών ως «Καταφυγίων Άγριας Ζωής», καθορισμός ως Τοπίου
Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους της περιοχής «Διποτάματα», έγκριση καταλόγου μικρών
νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη
των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν και τέλος καταγραφή, ως
σημαντικής για πουλιά, της περιοχής με την ονομασία «Κεντρική Άνδρος» (NCC 2012. Πρβλ.
και http://www.biodiversity.gr).

Τέλος σε διαδικασία προώθησης βρίσκεται Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με αντικείμενο
το χαρακτηρισμό χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων του νησιού ως Περιφερειακού Πάρκου και
τον καθορισμό αντίστοιχου Φορέα Διαχείρισης (Δήμος Άνδρου 2013). Πρόκειται για μια
πρόταση σύνθεσης και συντονισμού των διαφόρων υφιστάμενων χωρικών σχεδίων με σκοπό τη
θεσμοθέτηση ενός ενιαίου διαχειριστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος και του
τοπίου -βάσει του ν. 3937/ 2009-, που θα καλύπτει τα 2/3 περίπου του νησιού (Σχ. 32) (Μελέτη
για λογαριασμό του Δήμου Άνδρου από το Τμήμα ΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το
Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου που αποτελεί υποστηρικτικό μηχανισμό του δικτύου «Δάφνη» /
εταιρείας νησιωτικών Δήμων Αιγαίου). Σκοπό του όλου εγχειρήματος αποτελεί «η προστασία, η
διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου, ως φυσικής κληρονομίας και
πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής νήσου Άνδρου,
που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική,
γεωμορφολογική και εκπαιδευτική τους αξία».
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Σχ. 32. Όρια και ζώνες Περιφερειακού Πάρκου Άνδρου (Δήμος Άνδρου 2013).
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5. Ορισμένες συμπερασματικές διατυπώσεις

Από τη διερεύνηση που προηγήθηκε, θα καταλήγαμε στην άποψη, ότι τα τοπία της Άνδρου
θα μπορούσαν να διακριθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: στα αστικά / οικιστικά τοπία, στα
τοπία της ηπειρωτικής υπαίθρου και στα παράκτια τοπία.

Τα αστικά / οικιστικά τοπία, έχουν ως γενεσιουργό αφετηρία της διαμόρφωσής τους την
ανάπτυξη της ναυτιλίας στο νησί, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα για μεταφορά και εισαγωγή
νέων αρχιτεκτονικών προτύπων -και γενικότερα και νέων για το νησί αστικών προτύπων ζωής-
αλλά και για εξασφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των αντίστοιχων
έργων και κατασκευών. Περαιτέρω, οι εύπορες ναυτικές / εφοπλιστικές οικογένειες στήριξαν σε
κάθε εποχή και εξακολουθούν να στηρίζουν τον τόπο τους, μέσα από τη χρηματοδότηση
δημόσιων κοινωφελών, αλλά και ιδιωτικών έργων, καθώς επίσης και ευρύτερα, μέσα από δράσεις
στους τομείς της οικονομίας της κοινωνίας και του πολιτισμού, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο
τα χαρακτηριστικά της αστικότητας. Τα αστικά / οικιστικά τοπία της Άνδρου (με βάση την
ανάλυση για τη Χώρα Άνδρου και για τις Στενιές), παρά τις όποιες πιέσεις οικιστικής εξέλιξης
αναπτύχθηκαν στο νησί, διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τον συμπαγή χαρακτήρα τους και την
ιστορική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία τους, καθώς επίσης, σε γενικές γραμμές, και τη σχέση
τους με την περιβάλλουσα μη δομημένη ύπαιθρο. Ειδικά δε όσον αφορά τη Χώρα, θα
παρατηρούσαμε, ότι, επιπλέον των παραπάνω, διατηρήθηκε και η σχέση της με τον κοινωνικό
ιστό αυτής της περιοχής του νησιού, μιας και εξακολουθεί να αποτελεί κύριο επίκεντρο
κοινωνικής, εμπορικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και πολιτικής ζωής.

Τα τοπία της ηπειρωτικής υπαίθρου χαρακτηρίζονται από τον ποικίλο και ενδιαφέροντα
φυσικό πλούτο του χώρου. Χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν τα άφθονα νερά και η πλούσια
βλάστηση. Με αφετηρία το νερό και τα εύφορα εδάφη βρήκε σημαντικό πεδίο η ανάπτυξη της
γεωργίας. Εκεί που η κλίση του εδάφους δεν ήταν ευνοϊκή, διαμορφώθηκαν με ξερολιθιές,
επάλληλοι αναβαθμοί, οι γνωστές ανδριώτικες «αιμασιές» (ή και «μασές»), με στόχο τη
συγκράτηση του χώματος και τη διαμόρφωση επιπέδων κατάλληλων για γεωργική αξιοποίηση.
Το στοιχείο αυτό «έδεσε» με τα χρόνια με το φυσικό τοπίο και αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος
της φυσιογνωμίας του. Δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της κατηγορίας των τοπίων
αποτελούν οι διάσπαρτοι οικισμοί, που έλκουν την αιτία διαμόρφωσής τους, τόσο από τη μεγάλη
αξία και σημασία της καλλιεργήσιμης γης, όσο κυρίως από τη φεουδαρχική δομή της ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία εξέλιξης του χώρου, σε μεγάλο βαθμό με χειρονακτική εργασία, σε όλο το
διάστημα μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, συνδέεται, μεταξύ άλλων, άμεσα και με τον ήπιο
τρόπο των παρεμβάσεων και κατ’ επέκταση και με την αρμονική ένταξη των κατασκευών στο
φυσικό τοπίο. Η ενεργοποίηση μηχανικών μέσων στην εξέλιξη του χώρου, οδήγησε και σε σαφώς
πιο δραστικές παρεμβάσεις, μεγαλύτερης κλίμακας από αυτές του παρελθόντος και κατ’
επέκταση και σε ανεπιτυχέστερη ένταξη των κατασκευών στο ανάγλυφο του εδάφους και εν γένει
στο τοπίο. Η οικιστική διάχυση, αν και παρατηρείται σε περιορισμένη έκταση σε σχέση με άλλα
νησιά, έχει αφήσει, παρ’ όλα αυτά, τα σημάδια της, με έμφαση στις περιοχές που δέχονται τις
μεγαλύτερες πιέσεις από δραστηριότητες τουρισμού / παραθερισμού. Η γενικευμένη μεγάλης
έκτασης αυθαιρεσία έχει, σε αυτό το πλαίσιο, αποφευχθεί, με εξαίρεση βεβαίως τις τυπικές για
όλη τη χώρα υπερβάσεις. Η παραθεριστική κατοικία αποτελεί το κύριο πεδίο ανάπτυξης της
εκτός σχεδίου δόμησης, με δύο κυρίως εκφράσεις: είτε την εμπορική, έτοιμη προς πώληση
κατοικία, μικρής μεν έκτασης, αλλά με αναλογικά μεγάλες υπερβάσεις δόμησης, είτε την
ιδιόκτητη κατοικία, με τυπικές, μικρότερες ή μεγαλύτερες υπερβάσεις δόμησης, αλλά κυρίως με
πολύ μεγαλύτερα απόλυτα μεγέθη κτισμένου όγκου και σαφώς εντονότερες παρεμβάσεις και
στον ακάλυπτο / αδόμητο χώρο που συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο του ευρύτερου τοπίου.

Τα παράκτια τοπία της Άνδρου συνιστούν ζώνες εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, που
αποτελούν γι αυτό το λόγο έναν σημαντικό και ιδιαίτερα ελκυστικό τουριστικό πόρο του νησιού.
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Το γεγονός όμως αυτό, σε συνδυασμό με τον ελλιπή σχεδιασμό, σε επίπεδο τόσο χωρικό, όσο και
διαχειριστικό, έχει οδηγήσει σε σημαντικές μεταλλαγές των σχετικών περιοχών, λόγω ανάπτυξης
χρήσεων, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και υποδομών τουρισμού / παραθερισμού με έμφαση
βέβαια στις περιοχές αιχμής (π.χ. Γαύριο και Μπατσί), στις περιοχές δηλαδή εκείνες που
διαθέτουν τα κατάλληλα φυσικά χαρακτηριστικά και συγχρόνως παρέχουν και εύκολη
προσβασιμότητα. Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις είναι επομένως σημαντικές και σε μεγάλο
βαθμό μη οργανωμένες και χωρίς σχεδιασμό επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στο τοπίο.

Και στις τρεις παραπάνω κατηγορίες τοπίων του νησιού, με μεγαλύτερη έμφαση στα τοπία
της ηπειρωτικής υπαίθρου και σε αυτά της παράκτιας ζώνης, διαπιστώνονται έντονες
ανθρωπογενείς παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών που συνδέονται με δύο κυρίως αρνητικά
«φαινόμενα» χωρικής ανάπτυξης: Αφενός μεν με την εκτός Ρυμοτομικού Σχεδίου οικιστική
διάχυση, και αφετέρου δε με την πολεοδομική αυθαιρεσία.

Σχετικά με την εκτός οικισμών και εγκεκριμένων σχεδίων πόλης οικιστική διάχυση,
αποτελεί κοινό τόπο, καταρχήν μεταξύ των σχετικών επιστημονικών κύκλων εδώ και χρόνια
(πρβλ, μεταξύ άλλων: Αναιρούση, Οικονόμου 1997, Ιωάννου Σερράος 2007, Ρίζος 2004), αλλά
πλέον και δια στόματος του σχετικά πρόσφατου επίσημου σχεδιασμού (πρβλ. ΠΠΧΣΑΑ
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), πως θα πρέπει να προωθηθούν πολιτικές προς την κατεύθυνση της
σταδιακής κατάργησης της Εκτός Σχεδίου Δόμησης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, παρά με
συντονισμένες, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αποφασιστικές θεσμικές
παρεμβάσεις, στη βάση ενός σεναρίου άμεσης δράσης που θα μπορούσε για παράδειγμα να
διαρθρώνεται ως εξής:
 Έναρξη ενός δημόσιου και επιστημονικού διαλόγου (π.χ. 3 – 4 ημερίδες σε Πανεπιστήμια,

στο ΤΕΕ, στο Υπουργείο, κλπ) με καθορισμένη χρονική διάρκεια λίγων μηνών.
 Συγχρόνως αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για Εκτός Σχεδίου περιοχές σε όλη τη

χώρα με διάρκεια ίση με αυτή του δημόσιου διαλόγου.
 Στη συνέχεια: α) κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων, β) αύξηση του ορίου κατάτμησης (π.χ.

σε 10 / 20 στρέμματα κατά περίπτωση), γ) αύξηση του ορίου αρτιότητας / οικοδομησιμότητας
(π.χ. σε 6 / 10 / 20 στρέμματα κατά περίπτωση), δ) περιορισμός της επιτρεπόμενης δόμησης
(π.χ. στο μισό απ’ ότι ισχύει σήμερα, ξεκινώντας από 150 τμ για τα 6 στρέμματα), ε)
συνυπολογισμός ημιυπαίθριων και αίθριων χώρων, όπως επίσης και όλων των επιφανειών
κλειστών χώρων (π.χ. υπογείων) στη δόμηση, στ) αύξηση του κόστους έκδοσης οικοδομικής
άδειας και ζ) υποχρεωτική εισφορά σε γη προς όφελος του δημοσίου, ως αντιστάθμισμα της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλεί η Εκτός Σχεδίου Δόμηση. Τα παραπάνω ήδη θα
καθιστούσαν την Εκτός Σχεδίου Δόμηση ασύμφορη (π.χ. για κατασκευαστές παραθεριστικών,
αλλά και μόνιμων κατοικιών) και άρα θα επιτυγχανόταν άμεσα ένα σημαντικό όφελος προς
τη σωστή κατεύθυνση.

 Προγραμματισμός περαιτέρω δράσεων προς την κατεύθυνση επιπλέον περιορισμών.
Σχετικά με το φαινόμενο των αυθαιρέτων (και εν γένει της αυθαιρεσίας στη χώρα μας σε

όλους τους τομείς), το βασικό πρόβλημα έγκειται στο γεγονός, ότι η ανοχή που καταρχήν
επιδεικνύει η πολιτεία και η νομιμοποίηση στην οποία στη συνέχεια προχωρά, έχει διαβρώσει τα
ήθη των πολιτών. Η όποια διαχείριση του ζητήματος των αυθαιρέτων θα όφειλε κατά την
εκτίμησή μας να συνυπολογίσει τρεις σημαντικές παραμέτρους, στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός
«κράτους δικαίου», καθώς επίσης και μιας ανάπτυξης στη βάση της αειφορίας: α) Να κινηθεί στη
βάση της ισχύουσας μετά το 1983 νομοθεσίας, η οποία όπως είναι γνωστό προέβλεπε την
επιβολή στις αυθαίρετες κατασκευές προστίμων ανέγερσης και διατήρησης ( ο ρυπαίνων
πληρώνει). Αυτά θα μπορούσαν πιθανότατα να αναπροσαρμοστούν προς τα κάτω, όχι όμως και
να μειωθούν δραστικά, έτσι ώστε οι αυθαιρετούντες να οδηγηθούν και σε κατεδαφίσεις, κάτι που
θα ήταν και το κύριο τελικό ζητούμενο από πολεοδομική και περιβαλλοντική άποψη. β) Να
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εξασφαλίσει τη μη συνέχιση της αυθαιρεσίας και στο μέλλον. Η έως τώρα εμπειρία από τα
διάφορα εγχειρήματα νομιμοποίησης / εξαίρεσης από κατεδάφιση / λοιπής ρύθμισης αυθαιρέτων,
δείχνει ότι προφανώς αυτά δεν πέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά αντιθέτως, σε
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα είχαν αρνητική επίπτωση. Διότι διαμόρφωσαν την πεποίθηση
σε ευρείες μάζες του κόσμου, ότι η αυθαιρεσία είναι κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτή και
επομένως ενθάρρυναν τον κόσμο να συνεχίσει να αυθαιρετεί. γ) Να διαμορφώνει συνθήκες
βελτίωσης του αστικού χώρου. Είναι γνωστό ότι όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις κινούνται προς την
κατεύθυνση της αύξησης κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στον οικιστικό ιστό. Οι
ελληνικές πόλεις παρουσιάζουν σε αυτόν τον τομέα μεγάλη υστέρηση, η οποία επιτείνεται ακόμα
περισσότερο λόγω της αθρόας αυθαίρετης αύξησης του ΣΔ, που σε πολλές περιπτώσεις
υπερβαίνει ακόμα και το 50%. Εκτιμούμε επομένως, ότι προς αποκατάσταση της
περιβαλλοντικής ισορροπίας (με έμφαση στην ισορροπία μεταξύ δομημένης επιφάνειας και
κοινόχρηστων / κοινωφελών χώρων) στον αστικό ιστό, τα σχετικά πρόστιμα, σύμφωνα με την
μετά το 1983 νομοθεσία, που θα έπρεπε να επιβληθούν και να εισπραχθούν, θα όφειλαν να
«επενδυθούν» στο μεγαλύτερο βαθμό και κατά προτεραιότητα στην εξασφάλιση νέων
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

Ως κύριο πρόβλημα για τη χάραξη μιας πολιτικής κατά των αυθαιρέτων και των
αυθαιρετούντων, συχνά προβάλλεται εδώ και χρόνια από πλευράς αρμοδίων, ότι το κράτος
αδυνατεί να εντοπίσει τις αυθαίρετες κατασκευές (!). Έτσι, όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, η
καταγραφή των αυθαιρέτων βασίζεται κυρίως στην καταγγελία από ιδιώτες, διαδικασία η οποία,
είναι αυτονόητο ότι υπόκειται σε ποικίλους μικρο -κοινωνικούς και -πολιτικούς κανόνες και γι
αυτό, απλά, δε λειτουργεί. Προφανώς το κράτος, προς όφελος της προάσπισης του ίδιου του
ρόλου του, θα όφειλε να αναπτύξει και να εδραιώσει τους μηχανισμούς εκείνους που θα επίλυαν
αυτό το (επίπλαστο) πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως και προς διευκόλυνση αυτής της
διαδικασίας θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί και μια «ανοικτή γραμμή ανώνυμη καταγγελίας»
που θα έδινε στον πολίτη τη δυνατότητα να επισημαίνει στις αρμόδιες δημόσιες αρχές τις
περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να ελεγχθούν. Η διαδικασία αυτή θα δρούσε επιπλέον ως
σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για τη συνέχιση της αυθαιρεσίας.

Εξαιρετικής σημασίας σε αυτή τη συζήτηση είναι και το ζήτημα της αποτροπής των
«μελλοντικών αυθαιρέτων», κάτι το οποίο θα όφειλε -κατά την εκτίμησή μας- να περνάει από μια
διαδικασία ελέγχου των κατασκευών κατά τη φάση ανέγερσης, και εν συνεχεία και περιοδικού
επανελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Η διαδικασία αυτή θα έπρεπε να γίνεται από
ανεξάρτητους «φορείς ελέγχου», ιδιωτικά γραφεία διαπιστευμένα από το κράτος, όπως άλλωστε
διδάσκει και η σχετική διεθνής, αλλά και η έως τώρα ελληνική εμπειρία (πρβλ. ΚΤΕΟ, φορείς
ελέγχου ανελκυστήρων, νηογνώμονες, κλπ). Οι διαπιστευμένοι αυτοί φορείς θα εξέδιδαν μετά
από κάθε έλεγχο / επανέλεγχο σχετικά πιστοποιητικά με συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Με αυτό
τον τρόπο θα ήταν δυνατόν να δομηθεί ένα αδιάβλητο σύστημα διαρκούς ελέγχου κατασκευών
και να περιοριστεί σημαντικά, αν όχι και να εξαλείφει εντελώς η οικοδομική αυθαιρεσία.

Μια αποτελεσματική πολιτική κατά των αυθαιρέτων θα είχε προφανή οφέλη για όλους: α)
το κράτος θα εισέπραττε χρήματα (πολύ περισσότερα απ’ όσα εισέπραξε μέχρι τώρα με τις
πρόσφατες ρυθμίσεις) β) τα αυθαίρετα θα περιορίζονταν γιατί κάποιοι θα επέλεγαν να
κατεδαφίσουν γ) το μέλλον της αυθαιρεσίας στη χώρα μας θα επλήτετο σοβαρά, δ) θα
επικρατούσε ένα αίσθημα δικαίου στους πολίτες και ε) θα εξασφαλιζόταν μια σημαντική
συνεισφορά προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης και προστασίας του φυσικού και αστικού
περιβάλλοντος της χώρας, όπως επίσης και των χαρακτηριστικών της τοπίων.

Σήμερα πλέον τίθεται με επιτακτικό τρόπο, στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που
διαμορφώνει η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας, το ζήτημα της «ανάπτυξης» του
νησιού. Είναι περισσότερο από προφανές ότι η συζήτηση αυτή δεν μπορεί παρά να γίνει υπό το
πρίσμα της ανάγκης προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος και του τοπίου του νησιού,
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όπως επίσης και των ειδικότερων επιμέρους σχετικών πόρων, στοιχείο που αποτελεί πλέον και μια
ουσιαστική, κατευθυντήρια, απαρέγκλιτη θα λέγαμε παράμετρο για τον όποιον σχεδιασμό.

Τις τελευταίες δεκαετίες, αρχικά στην κεντρική Ευρώπη και εν συνεχεία και στην Ελλάδα,
αυξάνει η συνειδητοποίηση της ανάγκης για βαθμιαία επιστροφή του ανθρώπου από την πλήρη
κατάκτηση και εκμετάλλευση της φύσης, στη λογική ενός σεβασμού του περιβάλλοντος και του
τοπίου, μεταξύ άλλων και κάτω από την ομπρέλα της έννοιας της «αειφορίας» (πρβλ. και
εισαγωγική τοποθέτηση στο: Παλαιοκρασσάς 2009). Ο σεβασμός του περιβάλλοντος / τοπίου
κατά το παρελθόν, βασιζόταν στη βαθιά γνώση των κανόνων που το διέπουν, μέσα από μια σχέση
αλληλεξάρτησης και συμπληρωματικότητας. Σήμερα πλέον, μια τέτοια σχέση δεν υφίσταται στον
ίδιο βαθμό, και πιθανότατα δεν μπορεί να υπάρξει σε όλες τις περιπτώσεις σχέσης τοπίων
(φυσικών / πολιτιστικών) και ανθρώπων. Όμως ο σεβασμός του περιβάλλοντος / τοπίου θα
μπορούσε σήμερα, και θα όφειλε, να βασιστεί σε δύο τουλάχιστον μεταξύ τους
αλληλοσυμπληρούμενες παραμέτρους: α) στη βαθιά και πολύπλευρη γνώση της ιστορίας του
τόπου, προκειμένου να γίνει δυνατή η κατανόηση της υπόστασης / οντότητας / αξίας του σε
βραχυχρόνιο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και β) στον συνυπολογισμό της
αντικειμενικής φέρουσας ικανότητας του τόπου, όσον αφορά τη δυνατότητά του να συνεισφέρει
τους πόρους του και να παραλαμβάνει ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (Βαγιάννη, Σπιλάνης 2002).

Μέσα σε αυτό το ευρύ πλαίσιο, πολλές απόψεις πολιτικής διατυπώνονται, με κύριο σημείο
τομής την έννοια της «ανάπτυξης» της Άνδρου (Γλυνός 2011, Δεμαθάς, 2009, 2013,
Παλαιοκρασσάς 2009, Πίππας 2008). Με αυτή την αφετηρία, εκτιμούμε, ότι ένα σύγχρονο
μοντέλο ανάπτυξης για την Άνδρο που θα επεδίωκε με συνειδητό τρόπο την διαφύλαξη και
προστασία του περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων και χαρακτηριστικών τοπίων του νησιού, θα
όφειλε να συνυπολογίσει, μεταξύ άλλων, και τις παρακάτω παραμέτρους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα για το νησί έχει εκ των πραγμάτων, όπως εξ αρχής επισημάνθηκε στο
πλαίσιο αυτής της εργασίας, ο τομέας του τουρισμού / παραθερισμού, ο οποίος, με τον τρόπο που
αναπτύσσεται σήμερα, πλήττει σταδιακά όλο και εντονότερα τη φυσιογνωμία των τοπίων του
νησιού, υποθάλποντας με αυτόν τον τρόπο και την ίδια του την υπόσταση και βιωσιμότητα. Η
προώθηση αυτού του τομέα δραστηριοτήτων θα όφειλε επομένως α) να εξασφαλίσει την
προστασία και διατήρηση των αξιόλογων φυσικών πόρων και της φυσιογνωμίας των τοπίων του
νησιού και με αυτόν τον γνώμονα να εξελιχθεί και στο χώρο και β) να προτείνει και να αναπτύξει
και άλλους συμπληρωματικούς, ήπιους και συμβατούς με τα δεδομένα του χώρου και του τοπίου
τομείς (στο ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Άνδρος προσδιορίζεται ως ζώνη ειδικής
τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας), κάτι που μεταξύ άλλων δύναται να οδηγήσει και σε
σημαντική διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Τέτοιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού θα
μπορούσαν πέρα από τον περιπατητικό, τον προσκυνηματικό και τον πολιτιστικό, που είναι ήδη
γνωστές μορφές τουρισμού στην Άνδρο, να δώσει έμφαση στον οικοτουρισμό και στον
αγροτουρισμό, όπως επίσης και σε άλλες μορφές, όπως είναι ο καταδυτικός, ο αρχαιολογικός, ο
συνεδριακός, ο καλλιτεχνικός, ακόμα και ο σχολικός τουρισμός.

Παράλληλα με τον τουρισμό / παραθερισμό, άλλοι τομείς ενδιαφέροντος θα ήταν, η
αειφόρος πρωτογενής ανάπτυξη και παραγωγή, με έμφαση στα τοπικά / παραδοσιακά ή/και
βιολογικά προϊόντα (στο ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Άνδρος προσδιορίζεται ως
κύριος τόπος γεωργίας / κτηνοτροφίας της Περιφέρειας), η προώθηση μέτρων για τη διευκόλυνση
της ναυτιλιακής δραστηριότητας με εφαρμογή των υφιστάμενων πλέον νέων τεχνολογιών
επικοινωνίας / τηλεεργασίας, όπως επίσης τέλος και η προώθηση δράσεων για την ανάπτυξη του
ενεργειακού τομέα στο νησί με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η ανασυγκρότηση της παραγωγικής δομής του νησιού συνδέεται άμεσα και με το ζήτημα
της βελτίωσης, συμπλήρωσης και αναβάθμισης των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών. Μεταξύ
αυτών, θα κατανοούσαμε, πέρα από τις υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών, κυρίως αυτές
που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων, κάτι που προφανώς έχει ιδιαίτερη
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περιβαλλοντική βαρύτητα, αλλά και μεγάλη σημασία για την προστασία του τοπίου. Η
κατάρρευση το 2010 του ΧΑΔΑ στην περιοχή της Σταυροπέδας, είναι γνωστό ότι δημιούργησε
πολλά και δυσεπίλυτα περιβαλλοντικά προβλήματα και είχε σημαντικές και δύσκολα
αναστρέψιμες επιπτώσεις στο παράκτιο και στο θαλάσσιο τοπίο αυτής της περιοχής (Φιλιππίδης
Γ. 2012). Τέτοια συμβάντα είναι περισσότερο από αυτονόητο ότι θα πρέπει στο μέλλον πάση
θυσία να αποφευχθούν. Επιπλέον, σημασία θα είχε και η αναβάθμιση των πάσης φύσεως
υπηρεσιών που παρέχονται προς πολίτες, δραστηριοποιούμενους, και επισκέπτες, και μεταξύ
αυτών ιδιαιτέρως των μηχανισμών αδειοδότησης, παρακολούθησης και ελέγχου των
επιβαρυντικών για το περιβάλλον και το τοπίο ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, με κυριότερη απ’
αυτές, λόγω της έκτασης που δύναται να λάβει, της μεγάλης διασποράς της στο χώρο, όπως
επίσης και της πρακτικά μη αντιστρεψιμότητάς της, την οικιστική.

Σχετική με την τελευταία αυτή παρατήρηση είναι και η ανάγκη και οικιστική
αναδιοργάνωση. Εδώ θα κατανοούσαμε πρωτίστως, τη λήψη άμεσων θεσμικών ρυθμίσεων, σε
τοπικό επίπεδο, αλλά αναγκαστικά σε κάποιο βαθμό και σε εθνικό, και συμπληρωματικά σε όσα
σχετικά αποσπασματικά μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, με έμφαση σε δύο κυρίως ζητήματα
που θίγουν ανεπανόρθωτα τα τοπία της Άνδρου: α) στον δραστικό περιορισμό της εκτός Σχεδίου
δόμησης με μελλοντική προοπτική την πλήρη απαγόρευσή της και β) στον αποτελεσματικό
έλεγχο των πάσης φύσεως αυθαιρεσιών στον οικοδομικό τομέα με απώτερο στόχο την πλήρη
εξάλειψη αυτού του περιβαλλοντικά επιβαρυντικού, αλλά και κοινωνικά προσβλητικού
φαινομένου. Ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση περί οικιστικής δομής, θα όφειλε επίσης να δοθεί
στους παραδοσιακούς ή / και ενδιαφέροντες οικισμούς, για τους οποίους θα απαιτείτο σε πρώτη
φάση τουλάχιστον η οριοθέτησή τους, ώστε να διαφυλαχθεί η σχέση τους με την περιβάλλουσα
ύπαιθρο, όπως επίσης και στους φθίνοντες ορεινούς οικισμούς, που αποτελούν χαρακτηριστικά
και ενδιαφέροντα στοιχεία του ανδριώτικου πολιτιστικού τοπίου, πλην όμως δυστυχώς έχουν
απολέσει, κατά τα τελευταία χρόνια, μεγάλο μέρος των μόνιμων κατοίκων τους και κατ’
επέκταση και της ζωντάνιας τους, αλλά και του ντόπιου λαϊκού πολιτισμού με τον οποίον ήταν
συνυφασμένοι.

Δε θα πρέπει εδώ να παραλείψουμε να επισημάνουμε, ότι για την τήρηση μιας ισορροπίας
μεταξύ περιβάλλοντος / τοπίου και ανθρωπογενούς δράσης, κατευθυντήρια είναι αρμονική σχέση
των ανθρώπων με τον τόπο τους. Σήμερα είναι πια δεδομένο ότι ο παλαιός ομοιογενής
κοινωνικός ιστός, έχει αντικατασταθεί από έναν νέο και αρκετά διαφοροποιημένο, που
απαρτίζεται εκτός από τους εναπομείναντες ντόπιους, από έλληνες επαγγελματίες και
αλλοδαπούς μετανάστες, όπως επίσης και από ημιμόνιμους παραθεριστές και συνταξιούχους.
Σημαντικό στοίχημα και με περιβαλλοντική, πέρα από την κοινωνική του διάσταση, θα
αποτελούσε, το ανομοιογενές αυτό σχήμα των «νέων ανδριωτών» (Πίππας 2008) να ενταχθεί
κατά το δυνατόν ομαλά στον ντόπιο κοινωνικό ιστό και να μπορέσει να αισθανθεί το νησί και ως
δικό του τόπο, ώστε να το θεωρήσει σε μια πιο μακροχρόνια προοπτική και να συμβάλει στη
διαφύλαξη των ευαίσθητων και πολύτιμων περιβαλλοντικών δομών του.

Τέλος, μεγάλη σημασία, ως συντονιστικό σχήμα για την πρόληψη και το χειρισμό των
χωρικών επιπτώσεων όλων των δεδομένων και χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν, θα ήταν
η ύπαρξη ενός συνολικού για όλο το νησί χωρικού σχεδιασμού ο οποίος θα όφειλε, για να έχει
επιχειρησιακή αξία και χρησιμότητα για τον τόπο, να απολαμβάνει μια κατά το δυνατόν ευρεία
κοινωνική αποδοχή. Μέχρι στιγμής το νησί δεν ευτύχησε να διαθέτει έναν τέτοιου είδους
σχεδιασμό, παρά μόνο ένα σύνολο από επιμέρους χωρικές και τομεακές ρυθμίσεις για τις πιο
ευαίσθητες περιοχές και τα πιο κρίσιμα θεματικά πεδία, κατά κύριο λόγο περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος. Αυτό είναι σίγουρα θετικό, όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα ενιαίο σχέδιο
που θα αναγνωρίσει ασυμβατότητες, συγκρούσεις, αλλά και συμπληρωματικότητες στο χώρο, θα
θέσει προτεραιότητες και θα προτείνει ισόρροπες ρυθμίσεις. Η Ειδική Χωροταξική Μελέτη που
ανατέθηκε το 1992 από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, με σκοπό τον καθορισμό μιας Ζώνης Οικιστικού
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Ελέγχου για ολόκληρο το νησί (Δαρδανός 2010), που θα ρύθμιζε με ενιαίο τρόπο, τουλάχιστον το
κρισιμότατο καθεστώς της οικιστικής εξέλιξης, δεν μπόρεσε εν τέλει για λόγους, φαινομενικά
διοικητικούς, αλλά στην πραγματικότητα εμφανώς ουσιαστικούς, που συνδέονταν με τη
διαφωνία των τοπικών αρχών και κατ’ επέκταση και της τοπικής κοινωνίας με τους
προβλεπόμενους περιορισμούς στη οικοδόμηση του χώρου, να ευοδωθεί. Την περίοδο αυτή
προωθείται άλλη μια συμπληρωματική με τα προηγούμενα χωρική ρύθμιση, που συνδέεται με τη
δημιουργία του «Περιφερειακού Πάρκου Άνδρου» και έχει μεταξύ άλλων ως σκοπό και το
συντονισμό των υφιστάμενων ήδη χωρικών ρυθμίσεων για το νησί. Η όλη προσπάθεια είναι
σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν παύει να υφίσταται η ανάγκη της εκπόνησης και
έγκρισης ενός πλήρους χωρικού σχεδίου (ΣΧΟΟΑΠ) σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα μας,
που θα καλύψει ολόκληρη την έκταση του νησιού, θα συνυπολογίσει τις μέχρι τώρα ρυθμίσεις με
χωρικό ενδιαφέρον, θα συνεκτιμήσει συνδυαστικά όλο το φάσμα των τομεακών παραμέτρων που
έχουν χωρικές επιπτώσεις και θα πετύχει τέλος και την απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση και
συμφωνία. Ίσως ένα τέτοιο εγχείρημα να αποτελεί και το μεγαλύτερο στοίχημα για την Άνδρο
των επόμενων ετών.
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Περίληψη
Το Κάστρο των Σαλώνων* (Δήμος Δελφών) παρέχει μια μοναδική δυνατότητα για την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να καταστεί η χρονική απόσταση πεδίο μιας παραγωγικής
κατανόησης της ιστορικής συνέχειας. Ωστόσο, οι υπάρχουσες συνθήκες διατήρησής του δεν
ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στις απαιτήσεις μιας διαχείρισης, που να απηχεί τις αξιώσεις μιας
σύγχρονης κοινωνίας με αυτοσυνειδησία. Σε αυτήν την προοπτική προτείνουμε τρόπους διαχείρισης
του Κάστρου των Σαλώνων, ώστε να αποκατασταθεί η συνέχεια στη χρήση του μέσα από εναλλακτικές
πρακτικές, οι οποίες κινούνται παράλληλα και συμπληρωματικά προς το αξιοκεντρικό μοντέλο
διαχείρισης των επίσημων φορέων, αντιμετωπίζοντας την πολιτισμική κληρονομιά ως το ορατό
τεκμήριο της ζώσας εμπειρίας του παρελθόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’αυτό είναι ο χρήστης του
συγκεκριμένου τόπου να έχει αποκτήσει προηγουμένως ένα ορισμένο έθος που να καθιστά το παρελθόν
βιωμένη εμπειρία του παρόντος. Το ερμηνευτικό εργαλείο που προτείνουμε, προβάλλει την
αναγκαιότητα σύνδεσης ενός αρχιτεκτονικού συνόλου ως ενός τόπου κατ’ουσίαν “αόρατου” και
“απροσπέλαστου” εντός της καθημερινότητας των Αμφισσαίων, με τον περιβάλλοντα χώρο, σύνδεση
μέσα από την οποία ξεπηδά το ζωντανό παρόν της πόλης της Άμφισσας.

Λέξεις κλειδιά: Κάστρο Σαλώνων (Άμφισσας), ολιστική προσέγγιση στην πολιτισμική διαχείριση,
αξιοκεντρικό πρότυπο πολιτισμικής διαχείρισης, πολιτισμική τοπογραφία, πολιτισμικός
εγκιβωτισμός

Εισαγωγή

Το πλήρως εγκαταλελειμμένο Κάστρο, με υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για τους
επισκέπτες του, λόγω της ενδεχόμενης κατάρρευσης μερών των τειχών που το περιβάλλουν,
καθίσταται σήμερα η μαρτυρία μιας χρήσης, η οποία έχει το χαρακτήρα κατάχρησης (μουσικές
εκδηλώσεις, αναψυχή), λειτουργεί ερήμην του χώρου, όπως συμβαίνει με τις παρεμβάσεις
δημοσίων φορέων (πευκοφύτευση, ξύλινα κιγκλιδώματα, ικρίωμα μουσικών εκδηλώσεων, ξύλινα
παγκάκια ανάπαυσης, μεταλλικοί πάσσαλοι ηλεκτροφωτισμού ή καλάθια απορριμμάτων χωρίς
πλέον λειτουργική χρήση, ιστοί σημαίας) και ιδιωτών (λίθινη κρήνη, πλήθος σκουπιδιών). Ο μη
ειδικός αδυνατεί να κατανοήσει τους πολύπλοκους ιστορικούς συσχετισμούς, το βάθος της
ιστορικής εμπειρίας και την πληθώρα των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων (Monioudi-Gavala, 2001),
που οι διαδοχικοί “χρήστες” του Κάστρου συσσώρευσαν στη διάρκεια των αιώνων, καθιστώντας
το έτσι μοναδικό στο είδος του, καθώς συμπυκνώνει τις ιστορικές φάσεις ποικίλων πολιτισμικών
ολοτήτων (αρχαίου ελληνικού, ρωμαϊκού, βυζαντινού, φράγκικου, καταλανικού, οθωμανικού και
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νεοελληνικού πολιτισμού). Επιπλέον, καθώς δεν σέβεται τον περιβάλλοντα χώρο στην ιστορική
του διαχρονία, το Κάστρο των Σαλώνων μαρτυρεί τη συνθήκη μιας ασυνέχειας.

Βασική ερμηνευτική γραμμή μας είναι ότι σε κάθε προσπάθεια διαχείρισης της πολιτισμικής
κληρονομιάς του Κάστρου των Σαλώνων θα πρέπει να υπερισχύσει, παράλληλα με το μοντέλο
αξιοκεντρικής διαχείρισης που προτείνουν ως προς τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την
προβολή του Κάστρου οι επίσημοι φορείς, μια εναλλακτική ολιστική προσέγγιση (Agbaje-Williams,
2008: 61–64), που βασίζεται στην προάσπιση της συνέχειάς του στον χώρο και τον χρόνο, με την
οποία συμπλέκεται η αδιατάρακτη ιστορική γνώση με όλη την ποικιλομορφία της. Το Κάστρο
συνιστά αφ’εαυτό την εξαντικειμενίκευση μιας διάρκειας, η οποία, στην παρούσα κατάσταση, νοείται,
δυστυχώς, αποκλειστικά με όρους ασυνέχειας. Σε αυτό εντοπίζουμε το τεκμήριο της “επικής” λήθης
της ιστορίας, καθώς η ιστορία της Άμφισσας εμφανίζεται ως παντελώς αποσυνδεδεμένη από τη
σύγχρονη ζωή της πόλης. Ωστόσο, εδώ θα ήθελα να προβληματιστώ όχι τόσο επάνω στην
εργαλειακή-τεχνογνωστική διάσταση της διαχειριστικής πρακτικής σε ζητήματα πολιτισμού, αλλά
επάνω σε πρακτικές μιας εναλλακτικής εννοιολόγησης και αποτίμησης, στις σχέσεις του ιστορικού
καταλοίπου και της ιδιοποίησης των πολιτισμικών διαστάσεων των υλικών καταλοίπων στη βάση
μιας ολιστικής θεώρησης, που τα νοηματοδοτεί εκ νέου. Οι ιστορικές μεταπτώσεις που έλαβαν χώρα
στο Κάστρο της Άμφισσας (Rubió y Lluch, 1912: 73–96; Bon, 1937: 164–186; Lerat, 2008: 59-64,
264-274; Σφηκόπουλος χ.η., 72–97), δηλαδή οι αλλαγές όχι μόνο ως προς το σχήμα αλλά και ως
προς τον τρόπο δόμησης, αντιστοιχούν σε μια πολιτισμική τοπολογία ή τοπιογραφία, που συγκροτεί
την ιστορία του Κάστρου ως άρθρωση μιας πληθώρας ετερόκλητων πολιτισμικών κωδίκων.

Αναζήτηση ταυτότητας

Η διερώτηση για την πολιτισμική διαχείριση του Κάστρου των Σαλώνων έχει ως αφετηρία το
ερώτημα αν το ιστορικό παρελθόν του Κάστρου στην υπάρχουσα κατάστασή του συγκροτεί έναν
ιστό σημασίας στο πεδίο του τόπου και, επιπλέον, αν δημιουργεί μια αίσθηση ταυτότητας στο
πλαίσιο μιας διεργασίας ιστορικής ανάδρασης με το παρόν της πόλης. Στοιχειοθετούν άραγε, υπό τις
παρούσες συνθήκες συντήρησης του Κάστρου, οι συμβολικά αρθρωμένες πρακτικές, οι οποίες είναι
εναποθηκευμένες ως ιστορική παρακαταθήκη σε αυτό, αξιώσεις πολιτισμικής επικοινωνίας με το
παρόν και προβολής στο μέλλον; Η εννόηση του Κάστρου δεν πρέπει να είναι μονόπλευρη και
αποδεσμευμένη από το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Rössler, 2009: 298–305) που το
φιλοξενεί και σε σχέση πρώτιστα με ό,τι γειτνιάζει μαζί του.

Αν περιχαρακωθούμε αποκλειστικά στην ύπαρξη του Κάστρου αυτή καθεαυτή (δηλαδή στην
αποκατάσταση μιας ομοιογένειας του αρχιτεκτονικού παρελθόντος), κινδυνεύουμε να λησμονήσουμε
ότι η ιστορική διάσταση ενός χώρου δεν αποτιμάται εργαλειακά στη βάση μιας μονομερούς
αποτίμησής του. Το Κάστρο δεν υπάρχει απλώς ως αντικείμενο εναλλακτικών διαχειριστικών
επιλογών. Η αποκατάστασή του θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο μιας συνολικής διερώτησης για το
συνανήκειν του στον ιστορικό χώρο και χρόνο. Το Κάστρο αποκτά, στο πλαίσιο αυτό, μια ευρύτερη
εμβέλεια, καθώς με αυτό ως άξονα ανοίγονται ομόκεντροι κύκλοι δράσης, που καθιστούν δυνατό
έναν οιονεί διάλογο με το ιστορικό παρελθόν, αλλά και με το παρόν: Κάστρο και ενδοχώρα, Κάστρο
και Δελφοί, Κάστρο και δελφικό τοπίο, Κάστρο και ελαιώνας, Κάστρο και Βυρσοδεψεία (Χάρμαινα),
κ.ο.κ. Συνεπώς, η κατανόηση της ιστορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στη
συγκεκριμένη, αποδεσμευμένη από τα ευρύτερα αυτά πολιτισμικά σύνολα, γεγονικότητα ενός
απομονωμένου αρχιτεκτονήματος. Το ζητούμενο είναι να συνδεθεί βιωματικά το διαχειριστικό
μοντέλο που θα υιοθετηθεί, όποιο και αν είναι αυτό, με το βιωματικό “εμείς” της κοινότητας. Αυτό
μπορεί να καταστεί εφικτό μόνο εάν συνεκτιμηθεί το πολιτισμικό περιβάλλον του κατοίκου της
σύγχρονης Άμφισσας και τούτο, διότι η πολιτισμική διαχείριση σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση
διαφορών που αφορούν στη χρήση της πολιτισμικής κληρονομιάς, οι οποίες είναι εν πολλοίς
διαφορές μεταξύ αντιτιθέμενων αξιών και εννοιολογήσεων του παρελθόντος. Επιπρόσθετα, το ισχύον



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

72

νομοθετικό πλαίσιο που άπτεται της πολιτισμικής κληρονομιάς, λειτουργεί υπέρ της ενδυνάμωσης
των εξουσιαστικών δομών, οι οποίες ενισχύουν την παρέμβαση των ειδικών και ειδικότερα των
αρχαιολόγων, που έχουν την ευθύνη εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας (Geering & Roberts, 1992;
Leone & Preucel, 1992: 115–135). Υπό αυτές τις συνθήκες ενδυναμώνεται όχι μόνο η θεσμική,
αλλά και η συμβολική εξουσία της αρχαιολογίας στα μάτια των τοπικών κοινωνιών, πράγμα που
ενίοτε οδηγεί σε αρνητική αποτίμηση της σχέσης της τοπικής κοινωνίας με τα ιστορικά κατάλοιπα.

Κατά βάθος, η απαξίωση του Κάστρου υπήρξε η απόρροια ευρύτερων μετασχηματισμών που
έχουν να κάνουν με ζητήματα συγκρότησης της ταυτότητας του νεοελληνικού έθνους-κράτους
(Νούτσος, 2006: 148–166). Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε προτεραιότητα στη μελέτη της αρχαιότητας σε
βάρος του νεοελληνικού πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων ασφαλώς του βυζαντινού, και ακόμη
περισσότερο του οθωμανικού. Η αποκλειστική προσήλωση στο αρχαιοελληνικό ιδεώδες ώθησε το
νεοελληνικό κράτος, αλλά και τη νεοελληνική κοινωνία, να αντλεί ιδεώδη και αξίες από τους
αρχαίους προγόνους και να υποτιμά την πρόσφατη ιστορία του (Hamilakis, 2007: 57–124). Το
πρόσφατο παρελθόν λειτουργούσε αποτρεπτικά σε αυτή την ανάγκη του νεοελληνικού κράτους και
της κοινωνίας για ιστορική διαχρονία και, δυστυχώς, λόγω αυτής της απαξίωσης, δημιουργήθηκε μια
τεράστια σύγχυση νοοτροπιών με αποτέλεσμα την εξιδανίκευση της αρχαιότητας ως του μοναδικού
μέσου για την ασφαλή εθνική ταυτότητα. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση του Κάστρου των Σαλώνων,
η γειτνίαση της Άμφισσας στους Δελφούς λειτούργησε καταλυτικά για την πολιτισμική
αναδιοργάνωση του τόπου, καθώς το πανελλήνιο ιερό της αρχαιότητας και ο αρχαιολογικός του
χώρος νοηματοδοτήθηκαν αντιστικτικά προς μνημεία, όπως το Κάστρο των Σαλώνων, που
αποτελούσαν κυρίως τεκμήρια της νεοελληνικής ταυτότητας.

Μέσα στην πολυδαίδαλη περιπέτεια αναζήτησης της εθνικής ταυτότητας δεν απαξιώθηκε μόνο
το Κάστρο των Σαλώνων, αλλά και ο δημώδης πολιτισμός στον οποίο πρωτοστατούσαν τα
παραδοσιακά επαγγέλματα της πόλης (λ.χ. του βυρσοδέψη, του σχοινοποιού, του κουδουνοποιού),
αλλά και η αγροτική ζωή. Από την επανάσταση και δώθε, ο νεοελληνικός πολιτισμικός εαυτός
εκλήφθηκε όχι στη βάση μιας πολιτισμικής ετερογένειας και περιπλοκότητας, αλλά μιας
καθαρότητας που η ελληνική αρχαιότητα υποσχόταν ως εργαλείο για την καλλιέργεια της εθνικής
αυτοσυνειδησίας. Όμως, ένας ιστορικός τόπος, όπως το Κάστρο των Σαλώνων, τυγχάνει να είναι η
κατ’εξοχήν μαρτυρία αυτής της πολιτισμικής ανομοιογένειας και της διαδοχής των πολιτισμών. Η
ελληνική Ανεξαρτησία, από τη μεριά της, δεν επιβεβαίωσε παρά τη θριαμβευτική παλινόρθωση μιας
δυτικότροπης παιδείας. Για παράδειγμα, απέναντι στην άναρχη πολεοδομική οργάνωση της
Άμφισσας, η Ιτέα εκφράζει το νέο Καποδιστριακό ιδεώδες της πολεοδομικής συγκρότησης που
εισήγαγε ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας (1776–1832). Κατά συνέπεια,
η μόνη βιώσιμη εθνική συνείδηση θα έπρεπε να λειτουργήσει μεσολαβητικά, απαλείφοντας τις
ασύνδετες μεταξύ τους πολιτισμικές ετερογένειες του πρόσφατου παρελθόντος.

Τα συστήματα σημαινόντων του νεοελληνικού έθνους-κράτους προσανατόλισαν τη
φυσιογνωμία του προς ένα συγκεκριμένο μακρινό παρελθόν, που αγνόησε τις “ταπεινές” αναλογίες
της νεοελληνικής, καθώς και της οθωμανικής κοινωνικής πραγματικότητας. Η παλινωδία της
αποθήκευσης της λαογραφικής συλλογής του Γεωργίου Κουτσοκλένη, της οποίας εκκρεμεί η
επανέκθεση –ίσως μια από τις πιο σπουδαίες σε πλούτο και ποικιλία λαογραφικού υλικού στον
ελλαδικό χώρο–, η υποβάθμιση των παραδοσιακών επαγγελμάτων της πόλης και μάλιστα η
εξαφάνισή τους, η υποβάθμιση μέχρι πολύ πρόσφατα της συνοικίας των ταμπάκων της Άμφισσας
(Χάρμαινα) –αξίζει να αναφερθεί ότι το εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο Μουσείο
Υδροκίνησης της Δημητσάνας του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς για τα στάδια
επεξεργασίας του δέρματος έχει γυριστεί στα ταμπάκικα της Άμφισσας (Ζαρκιά, 1997: 21–29)–, η
ανεπανόρθωτη καταστροφή των βυζαντινής αισθητικής τοιχογραφιών του μητροπολιτικού ναού της
Άμφισσας του Σπύρου Παπαλουκά (1892-1957) (Κωτίδης, 1993: 202–205), όλα αυτά αποτελούν
ένα σύνολο περιπτώσεων μελέτης, που δεν τροφοδοτεί μόνο την ύλη των κοινωνικών αλλαγών που
επισυνέβησαν πριν και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, αλλά μαρτυρεί με τον πιο έκδηλο τρόπο τις
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διιστάμενες πολιτισμικές σημασίες, που νοηματοδοτούν τη συγκρότηση της ταυτότητας της πόλης
της Άμφισσας στο παρόν. Η τελευταία θα πρέπει να αποκαταστήσει άμεσα τη σχέση της με το
πολύμορφο παρελθόν της, να επανεκτιμήσει την πολιτισμική της ποικιλότητα ως μια μοναδική πηγή
πλούτου, που μπορεί να επιδράσει θετικά στη διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντός της.

Αυτό που υπαινίσσομαι, αλλά και θέτω ως αίτημα, σχετίζεται με το γεγονός ότι ίσως είναι
καιρός να “αποκαθαρθεί” ο χώρος του Kάστρου από τις σπασμωδικές παρεμβάσεις ενός
αποκαρδιωτικού παρόντος που το μετατρέπει βεβιασμένα, και πολύ συχνά, με υψηλό βαθμό
επικινδυνότητας, σε χώρο αναψυχής και εκδηλώσεων. Οι όποιες παρεμβάσεις, από τη δεντροφύτευση
μέχρι το κακόγουστης αισθητικής θεατρικό ικρίωμα που έχει στηθεί εντός του, είναι εκεί εξαιτίας της
αδυναμίας για ιστορική νοηματοδότηση. Είναι οι παρεμβάσεις μιας πολιτικής εντυπωσιασμού των
μαζών που πολύ συχνά δεν αξιοποιεί αλλά προσβάλλει τον δημόσιο χώρο, ενώ παράλληλα αγνοεί
επιδεκτικά το πρόσφατο πολιτισμικό παρελθόν.

Αρχές πολιτισμικής διαχείρισης που θα μπορούσαν να εκληφθούν και ως προτάσεις

1. Το Κάστρο των Σαλώνων θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας τοπιογραφίας, με άλλα λόγια να
ιδωθεί με τρόπο ολιστικό.
2. Η διαχείριση του Κάστρου δεν θα πρέπει να αναλώνεται αποκλειστικά στις προτεραιότητες που
θέτει το τεχνολογικό μονοπώλιο και η διαπάλη οικονομικών συμφερόντων θα υποταχθεί σε μια
μακρόπνοη προοπτική.
3. Αν λάβουμε υπ’όψιν μόνο την αρχαιολογική σημασία του Κάστρου, οδηγούμαστε αναπόφευκτα
σε μια απομείωση του αντιληπτικού ορίζοντα της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς το Κάστρο δεν
ανήκει αποκλειστικά στο παρελθόν, αλλά πρώτιστα στο παρόν, όπου και η ένταξη σε ένα
οικοσύστημα/φυσικό περιβάλλον.
4. Θα πρέπει να εστιάσουμε στη λειτουργία των πολιτισμικών δυνάμεων που έχει ως σημείο
εκκίνησης τη σχέση πολιτισμικής επικοινωνίας με την ιστορική συνείδηση.
5. Θα πρέπει να προβληματισθούμε με τη διεθνοποιημένη πρακτική της εμπορευματοποίησης με
κάθε μέσο, και μάλιστα για τους κοινούς τρόπους προβολής που αγνοούν συστηματικά τη βιωμένη
σχέση του πράγματος με τον τόπο και τους επιμέρους κύκλους συνάφειας που αυτό συνάπτει.
6. Για να αποκατασταθεί η σύνδεση του Κάστρου με το κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης της Άμφισσας,
θα πρέπει να εννοηθεί ως αξίωση για συνεχή πολιτισμική εκπαίδευση. Υπό αυτές τις συνθήκες
προκύπτει η αντίληψη της βιωμένης ύπαρξης του πολιτισμικού χώρου, που διαθέτει την ικανότητα
μετατροπής του μεμονωμένου υλικού “αντικειμένου” σε “πράγμα” ενταγμένο σε πολλά ετερογενή
αλλά ομόκεντρα πολιτισμικά σύνολα (Wallace & Hannam, 2013: 99–101). Η νοηματοδότηση του
παρελθόντος δεν θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στα αυστηρά πλαίσια της αρχαιολογικής του
ανάγνωσης, χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψιν η βιωμένη εμπειρία του παρόντος. Το Κάστρο των
Σαλώνων δεν είναι μόνο η διαδοχή των ιστορικών του φάσεων, όπως το θέλει πρωτίστως η ματιά του
αρχαιολόγου, αλλά και η πλημμελής και επιλεκτική χρήση του ή και η αχρηστία του, όπως και η
σημερινή ερείπωσή του, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την κατανόηση του παρόντος του Κάστρου
ως μιας πολιτισμικά νοηματοδοτημένης τοπιογραφίας (Roos, 2010: 112). Οι προγενέστερες χρήσεις
του δεν θα πρέπει να λειτουργούν σε βάρος της κατανόησης της σπουδαιότητάς του στο παρόν,
γεγονός που διαμορφώνει μια διαφορετική προσέγγιση και αφορά άμεσα στον τρόπο βίωσης της
πολιτισμικής κληρονομιάς. Δίχως να αγνοείται το βάθος της πολιτισμικής τοπιογραφίας του Κάστρου,
αυτό που προέχει είναι να δημιουργηθούν εκείνοι οι μηχανισμοί, που θα συνδέσουν την πολιτισμική
κληρονομιά ενός τόπου με τις δράσεις των ανθρώπων (Poulios, 2010: 170–185).

Το ερώτημα, συνεπώς, είναι εάν επιζητούμε, μέσω της αποκατάστασης, την αποκλειστική
αναβίωση του ιστορικού παρελθόντος ή τη χρήση του χώρου ως ενός βιωμένου τόπου διαρκούς
μάθησης. Η πολιτισμική διαχείριση του Κάστρου συνιστά μια σημαντικότατη ευκαιρία πολιτισμικής
ανάγνωσης του παρελθόντος που να σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με τις διαδοχές της χρήσης του χώρου,
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τα υλικά κατασκευής των τειχών του, την αρχιτεκτονική οργάνωση του χώρου, τις επεκτάσεις ή
συρρικνώσεις του μεγέθους της πόλης της Άμφισσας στη διαχρονία, τις μεθόδους της βαλλιστικής
και τη σχέση τους με τα υλικά κατασκευής, κ.ο.κ. Στόχος εδώ είναι να αναληφθούν μια σειρά από
βιωματικές δραστηριότητες, που να συμφιλιώνουν τους κατοίκους του τόπου όχι μόνο με το ιστορικό
παρελθόν, αλλά και με την καθημερινότητά τους (Roos, 2010: 112).
7. Παράλληλα, το ίδιο το Κάστρο των Σαλώνων έχει ενσωματώσει, λόγω της πολυχρησίας του,
συσσωρευμένα κεφάλαια συμβολικών αξιών, που αναλογούν ως αξίες διαφορετικών κοινωνικών
σχηματισμών (Bourdieu, 1990: 112–121). Αυτές οι ετερόκλητες μορφές ζωής θα πρέπει να
αποτελούν στοιχεία αυτοαναγνώρισης υπό τη μορφή συμβόλων, βιωμάτων και γνώσεων και όχι
παραπομπή σε μια ανοίκεια αναφορά.
8. Το πολύπλοκο ζήτημα διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς θέτει μια σειρά από περίπλοκα
προβλήματα, πολιτικά, οικονομικά, νομικά και αρχαιολογικά, δεδομένου ότι η διαχείριση αφορά
στην περίπτωσή μας μια δεδομένη κοινότητα και έναν δεδομένο τόπο. Όμως, η επανάχρηση των
τόπων σχετίζεται και με νέους χρήστες, με την επισκεψιμότητά τους και τη χρήση τους ως τόπων με
πυκνό ιστορικό περιεχόμενο (Baram & Rowan, 2004: 5).
9. Είναι αυτονόητο ότι κανένα διαχειριστικό σχέδιο δεν συνιστά εκ προοιμίου μια μαγική λύση, που
θα αντιστρέψει σε μια μέρα μια κατάσταση απαξίωσης δεκαετιών. Οι εμπλεκόμενοι στη διαχείριση
του Κάστρου φορείς καλούνται, στη βάση τής από κοινού αναγνώρισης των πολυάριθμων
δυσχερειών, να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία που προϋποθέτει όχι μόνο διαφάνεια στις
αποφάσεις και ετοιμότητα για ανταπόκριση στις προκλήσεις, αλλά και στη συντήρηση ενός οιονεί
διαλόγου με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, δημόσιους λειτουργούς, περιβαλλοντικές οργανώσεις,
φορείς τουρισμού και στοχευμένους τουρίστες, θρησκευτικές αρχές, μη κυβερνητικούς οργανισμούς,
ερευνητές, καθώς και με την τοπική κοινότητα, με φορείς ή μεμονωμένα άτομα που θέλουν να
κάνουν χρήση του χώρου για εμπορική ή πολιτιστική-ψυχαγωγική χρήση. Τέλος, θα πρέπει να
λάβουν υπ’όψιν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επερχόμενων γενεών (Demas, 2002: 28, 31). Ως εκ
τούτου, η διαχείριση θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις τοπικές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες και
να είναι βαθιά ριζωμένη σε μια ιστορική αυτοσυνειδησία (Demas, 2002: 28, 31).
10. Δεν θα ήταν παράλειψη να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η ανάγκη συντήρησης και πολιτισμικής
διαχείρισης αποκτά ολοένα και αυξανόμενη σημασία στο περιβάλλον της αναπτυσσόμενης και πολύ
ισχυρής τουριστικής βιομηχανίας (Fowler, 1987: 409-423; Smith, et al., 1992: 43–47). Εντούτοις,
όταν επιβάλλεται ως αναγκαιότητα για την τουριστική ανάπτυξη που έχει στη βάση της τη
συστηματικότητα μιας αρχιτεκτονικής ανακαίνισης, η διαχείριση συνιστά μια συγκυριακή μόνο
αναγκαιότητα, καθώς λειτουργεί στη βάση μιας πρακτικής υποκαταστασιμότητας, όπου το σύστοιχο
της αποκατάστασης είναι η οικονομική ανάπτυξη και η προσέλκυση τουρισμού. Επίσης, η διαχείριση
στον επίσημο αξιοκεντρικό της (value-based) προσανατολισμό εστιάζει σαφώς προς τον επείγοντα
και ζωτικό σκοπό της επέμβασης και της σωτηρίας από τη φθορά. Το Κάστρο, ωστόσο, έστω και στη
μετασχηματισμένη μορφή του, δεν παύει να είναι η παρουσία ενός πολύπλοκου συστήματος
συμβολικών σχέσεων, η ιδιοποίηση του υλικού ανά εποχές, η καταστροφή και η διαδικασία της
ερείπωσης, ένας χώρος που στην υπάρχουσα κατάσταση εγκιβωτίζει την αιώνια λειτουργία της
φθοράς, ή η απαξίωση της ιστορίας όπως την αντιλαμβάνονται τα δρώντα υποκείμενα της Άμφισσας.
Ο χώρος σημασιοδοτείται από μικρές αφηγήσεις υπό μορφή ιστορίας “τόπων”, που τοποθετούνται
στη γραμμική σειρά του χρονολογίου. Το πλήθος των μικρών ή μεγάλων αφηγήσεων “τόπου”, με την
πυκνότητα των αναπαραστάσεών τους που οργανώνουν το πολύπλοκο ιστορικό παρελθόν,
αντιστοιχεί σε πρακτικές νοηματοδότησης του χώρου.
11. Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί εκ προοιμίου δεδομένο ότι ο προσανατολισμός μιας διαχειριστικής
πρακτικής καλλιεργεί μια ορισμένου τύπου ιστορική δεκτικότητα. Η ιστορική συνείδηση είναι μια
διαλεκτική παρόντος παρελθόντος και έχει να κάνει και με τη δεκτικότητα του ατόμου απέναντι στο
παρελθόν, πώς δηλαδή αυτό προβάλλεται στο παρελθόν. Η συντήρηση ενός υλικού καταλοίπου από
μόνης της είναι μονόδρομος, καθώς υπακούει σε ένα μοντέλο διαχείρισης μεμονωμένων
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αντικειμένων. Αντιθέτως, όλη η προσπάθεια δεν θα πρέπει να εξαντλείται ασφαλώς στην
αναστήλωση ή σε όποιες διαχειριστικές, ήπιες ή μη, παρεμβάσεις. Εάν η διαχείριση της κληρονομιάς
δεν ενταχθεί σε ένα πλαίσιο, ώστε να υπάρξει μια συνολική νοηματοδότηση του τόπου, δεν θα έχει
απήχηση στη συνείδηση των ανθρώπων. Μια διαχείριση περίκλειστη στα όρια της συντήρησης-
αποκατάστασης δεν είναι απαραίτητος όρος ότι νοηματοδοτεί κιόλας το πολιτισμικό παρελθόν.
12. Οι λειτουργίες της συντήρησης και αποκατάστασης υπόσχονται μια αντιστρέψιμη ολότητα, που
παράγεται από την εφαρμογή μιας εξειδικευμένης πρακτικής, όπου αναχαιτίζονται όλες οι
αβεβαιότητες και οι ασάφειες του παρελθόντος. Η πρακτική αυτή βασίζεται στην εξουσιαστική
πρακτική ενός προτύπου αποκατάστασης με τη δημιουργία μιας υφολογικής ενότητας, όπου
κυριαρχεί το νέο. Στον ερειπιώνα ενσωματώνονται όλες οι στοιχειώδεις ενότητες μιας διαφοράς
(αμφίσημη γλώσσα μιας απροσδιοριστίας) σε αντίθεση με μια ενότητα οργάνωσης μέσω της
αποκατάστασης (κανονιστικό πρότυπο ανάσχεσης της φθοράς με τη χρήση της τεχνικής). Ο
αρχαιολόγος, ο συντηρητής, ο αρχιτέκτονας αναλαμβάνουν έναν ρόλο μεσάζοντα/διαμεσολαβητή
ανάμεσα στο υλικό κατάλοιπο και την επανανοηματοδότησή του.

Επιπλέον, μέσα από την αποκατάσταση, ο αρχαιολόγος, ο συντηρητής, ο αρχιτέκτονας
επιθυμούν να προσδώσουν εκ νέου αυθεντικότητα στην παράδοση που η φθορά αυτή καθεαυτή τής
το στερεί. Με την αποκατάσταση της αυθεντίας του πράγματος είναι εξίσου συνδεδεμένη και η
ιστορική συνειδητότητα. Η αυθεντία της παράδοσης και η αποκατάσταση της ιστορικής
συνειδητότητας νοούνται όταν επέλθει η αποκατάσταση. Με την αποκατάσταση είναι συνυφασμένη
και η αυθεντική κατανόηση του παρελθόντος. Η αποκατάσταση, όμως, είναι η διαδικασία μιας νέας
προβολής όχι στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον, για το οποίο άλλωστε ενδιαφέρεται. Πρωτίστως η
διαχείριση είναι κατ’εξοχήν η πρακτική εκείνη που ενθαρρύνει τη διαμόρφωση μιας νέας προβολής,
όχι για την αυθεντική προβολή του παρελθόντος στο παρόν, αλλά η τεκμηρίωση μιας πρόσληψης του
παρελθόντος στο παρόν. Πρόκειται για την επιβεβαίωση μιας πρόσληψης του παρελθόντος, που
καθοδηγείται από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις χρήσεις του υλικού στο παρόν και που αποσκοπεί
να νομιμοποιήσει την κατανόηση του παρελθόντος στο παρόν. Η διαχείριση εμπεριέχει λοιπόν την
ανάγκη κατανόησης μέσω της ένταξης του διαχειριζόμενου υλικού στο παρόν, ενώ επίσης επιχειρεί
να αποκαταστήσει τη σχέση ανάμεσα στη συντήρηση και την αλήθεια.

Εδώ το διακύβευμα έχει να κάνει με το πώς θα αναγνωσθεί αυτό το αποτύπωμα στο πλαίσιο
της καλλιέργειας της ιστορικής συνείδησης ως ενσωμάτωση στην ιστορική διάρκεια, και όχι ως κάτι
τελείως ξένο και ανοίκειο. Το ζήτημα του παρελθόντος δεν μπορεί να περικλειστεί αποκλειστικά στο
γεγονός ότι αποτελεί ένα μέσο γνώσεως, αλλά να εκληφθεί ως ιδιοποίηση στο παρόν και στο κάθε
παρόν του παρελθόντος, όπου μεταβιβάζεται. Δηλαδή να καταστεί εμφανής, στην περίπτωσή μας, ο
ρόλος που διαδραματίζει η ίδια η φθορά για τη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης στο παρόν.
Δεδομένου ότι το Κάστρο ανήκει σε ένα προδιαρθρωμένο συμβολικό δίκτυο το οποίο μετέχει μιας
ορισμένου τύπου ιστορικής κατανόησης, θα πρέπει να διευρυνθούν οι ομόκεντροι κύκλοι συνάφειας
που προσδίδουν μια ολοποιητική λειτουργία στην κατανόηση του παρελθόντος, και ο παρατηρητής
μπορεί να είναι παρών εντός τους. Το ζητούμενο είναι, στην προκειμένη περίπτωση, να
διαχειριστούμε κάτι περισσότερο από κατάλοιπα του παρελθόντος, εγκαθιστώντας μια σχέση
διάρκειας ανάμεσα στους χρήστες της κληρονομιάς μέσα από την υιοθέτηση της βιωμένης
πολιτισμικής κληρονομιάς και την υιοθέτηση μιας ενιαίας πολιτισμικής τοπογραφίας (Prangnell, et
al., 2011: 149–150).
13. Στην τωρινή του κατάσταση το Κάστρο συμπυκνώνει την εξέλιξη ενός ευρέος χώρου με τους
ποικίλους δημογραφικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς του μετασχηματισμούς. Η
προσέγγιση ενσωματώνει μια ευρύτερη διάσταση που αφορά στην εξέλιξη της τοπιογραφίας, η οποία
καθιστά δυνατή τη διασύνδεση πολιτισμικών και φυσικών πόρων (Athanassopoulos & Wandsnider,
2004: 10). Οι μικρές ή μεγάλες αφηγήσεις “τόπου” αντιστοιχούν σε χωρικές ενδείξεις, έκδηλες, λ.χ.
στην περίπτωσή μας, στα υλικά τεκμήρια των διαφόρων οικοδομικών φάσεων του Κάστρου. Οι ίδιες
αυτές αφηγήσεις “τόπου” διαπλέκονται, ωστόσο, με ευρύτερες γεωγραφίες, διαμορφώνοντας ένα
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τοπογραφικό δρομολόγιο, που αρθρώνεται πάνω σε έναν κοινό σε όλες τους χώρο. Το Kάστρο των
Σαλώνων είναι μια οδοιπορία, που αντί να πραγματοποιείται με τα πόδια την ανιχνεύουμε, για
παράδειγμα, μέσω της αλληλοδιαδοχής των τεχνοτροπιών στην εξέλιξη των οικοδομικών του
φάσεων. Συνεπώς, οι τοπογραφικές επιτελέσεις του Κάστρου εντός ενός ευρέος χωρικού συστήματος
μάς βοηθούν να αντιληφθούμε τα διάφορα επίπεδα του σημασιολογικού προσδιορισμού του χώρου.
Επάνω στο ίδιο τείχος μπορεί κανείς κατ’ουσίαν να ανασυγκροτήσει διαφορετικούς “τόπους” με τις
σημαίνουσες ο καθένας πρακτικές του: το αρχαίο σύστημα των καλοπελεκημένων ογκόλιθων σε
σειρές, όπου φροντίζουν οι αρμοί της κατώτερης ζώνης να μην αντιστοιχούν στους αρμούς της
ανώτερης ή το μεσαιωνικό σύστημα δόμησης με κεραμίδια, άμμο, κροκάλες, ασβέστη, αβγά,
τριμμένο κεραμίδι. Οι τυπολογίες αυτές ως προς την κατασκευή οργανώνουν τοπογραφικές
ταξινομήσεις, που ανήκουν σε μια ευρύτερη χωρική τάξη.

Από τον τόπο στον χώρο

Οι τοπογραφικές αυτές συμπυκνώσεις διαθέτουν αυτονομία και έχουν ως προϋπόθεση την
υιοθέτηση κάποιων αρχών και κριτηρίων, με αποτέλεσμα να συγκροτούν τοπογραφίες του ιδίου. Ο
χώρος μετρά τη διαδοχή των τοπογραφιών του ιδίου και μάλιστα τα μικρά ή μεγάλα ανύσματα της
διαδοχής, δηλαδή μια διαφορά, όπου όσο μεγάλη η ταχύτητα των αλλαγών τόσο μεγαλύτερη και η
διαφορά. Ο χώρος λειτουργεί έτσι πολυεστιακά, εμπεριέχοντας πλήθος συμβολικών ετεροσχεσιών,
δηλαδή απομακρύνσεων, ή ακόμη και τη συμβολαιική εγγύτητα των τοπιογραφικών πραγματώσεων.
Κατά συνέπεια, ο χώρος συγκροτείται από μια ποικιλία χρήσεων και πρακτικών, μοιάζει με σελίδα
ενός γραπτού κειμένου, η οποία αναγιγνώσκεται από διαφορετικούς χρήστες σε διαφορετικές εποχές.
Συνεπώς, το Κάστρο της Άμφισσας, ως ενιαίος ανθρωπολογικός χώρος, συγκροτείται εννοιολογικά
από τις διαφορές / μεταβολές της τοπογραφίας του. Οι πρακτικές χρήσεις των διαφορετικών “τόπων”
εντός του συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η γνώση των επιμέρους
“τόπων” τόσο βαθύτερη καθίσταται η συνείδηση για τον χώρο. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας
διαδικασίας μετασχηματισμού ενός υλικού φαινομένου του παρελθόντος σε συμβολικό εντός του
παρόντος (Carman, 2002: 194).

Από τα προλεχθέντα καθίσταται φανερό ότι η διαφορά τόπου και χώρου εμπεριέχει δύο
ουσιώδεις καθορισμούς. Ο τόπος δύναται να αναχθεί στα νεκρά υλικά κατάλοιπα, στα “ερείπια της
ιστορίας”, ενώ ο χώρος διαθέτει μια ευρύτητα που ξεπερνά την αδράνεια του αντικειμένου, τα
δεδομένα της απλής αποκατάστασης, που δεν έχει να προσθέσει στα ιστορικά κατάλοιπα τίποτα
περισσότερο από το να τα διατηρήσει στη διαχρονία, προκειμένου τα τελευταία να μην στερηθούν
την αυθεντία με την οποία τα έχει φορτίσει το παρελθόν. Ο χώρος δεν αναδεικνύει μόνο τον τόπο της
μνήμης, αλλά και την ταχύτητα των ιστορικών μεταβάσεων, τις αλλαγές, τις αλληλοεπικαθήσεις,
τους αποκλεισμούς και τις συγκρούσεις, καθώς κινείται πάντα προς την κατεύθυνση της
νοηματοδότησης του παρελθόντος από τη συνείδηση. Ο χώρος συνιστά μέρος της ιστορικής
αυτοσυνειδησίας και ταυτόχρονα και της αέναης κατασκευής της πολιτισμικής ταυτότητας (Clarke,
1988: 44–49; Moser, 1996: 32–42). Συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι απλά να αποκαταστήσουμε ένα
υλικό κατάλοιπο, αλλά να εμπλουτίσουμε την αυτοσυνειδησία μας σε ατομικό και σε συλλογικό
επίπεδο. Ή με όρους διαχείρισης, το ζήτημα είναι πώς η αντίληψη για την αρχαιολογική αξία ενός
αντικειμένου δύναται να μορφοποιηθεί εντός ενός σύγχρονου ευρύτερου σχηματισμού (Rockman,
2012: 5).

Το ζητούμενο του μετασχηματισμού του τόπου σε βίωμα/χώρο, τεκμηριωμένου θαυμάσια μέσα
στη φιλολογία της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς (Davison, 1991: 1–13; Fowler, 1992),
ή αλλιώς η πραγμάτωση του τόπου ως χώρου, είναι ουσιαστικά η πορεία από το εντός στο εκτός, σε
ένα άνοιγμα που θραύει τις οριοθετήσεις των δεσμεύσεων του τόπου, καθώς μέσω της ιστορικής
συνείδησης επιχειρείται η εν λόγω πραγμάτωση. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η μετάβαση; Θα πρέπει να
καταβληθεί προσπάθεια να αναγνωσθούν όλες οι αφηγήσεις για τον τόπο, μην λησμονώντας πως η
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αποκατάσταση του χώρου γίνεται κειμενικά μέσα από την ανάγνωση νεκρών πραγμάτων ή
διαφορετικά αδρανών πραγμάτων, όπως είναι κατ’αναλογία η σημασία της μυθολογίας στην
προσπάθεια συγκρότησης ιστορικής συνείδησης ή εκείνη του παράλογου κόσμου του λαϊκού
παραμυθιού, όπου μύθος και παραμύθι κάνουν να αφυπνιστούν τα νεκρά και αδρανή αντικείμενα ή
αλλιώς οι νεκροί τόποι του παρελθόντος. Η αποκατάσταση της συνείδησης για τον χώρο του θανάτου,
για παράδειγμα, δεν έχει ανάγκη από μνημόσυνα, αλλά απαιτεί κυρίως μέγιστη προσπάθεια να
κατασκευάσουμε αφηγήσεις με ταυτοποιήσεις τόπων με τις διακριτές τους ταυτότητες, δηλαδή να
γίνουμε ταξιδιώτες κι όχι τουρίστες. Αυτό που χρειάζεται ο χώρος είναι νέες περιηγητικές αφηγήσεις,
οι οποίες θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η αφήγηση των χώρων θα πρέπει
να είναι καθημερινή, να απορροφά όσο το δυνατόν περισσότερο από τον καθημερινό μας χρόνο. Να
γιατί έχουμε ανάγκη από δρομολόγια που να πολλαπλασιάζουν κινήσεις μέσα σε έναν ευρύ
ανθρωπολογικό χάρτη, ο οποίος θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες διαδρομές, όπου και θα
αυξάνονται οι αφηγήσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε, είναι αφηγηματικές αναλήψεις δρομολογίων,
καθώς μόνο μέσω αυτών μπορεί να υπάρξει συνείδηση του χώρου. Οι τοπικές περιτμήσεις της
ενιαίας αφήγησης του Κάστρου συναρθρώνονται σε έναν ενιαίο χώρο στο πλαίσιο τόσο ενός αστικού
περιβάλλοντος και δικτύου συναφειών όσο και ενός αγροτικού τοπίου. Αυτός ο δομικός επιμερισμός
του χώρου με τις οριοθετήσεις και τους τοπικούς του περιορισμούς είναι μια πολιτισμικά ενεργός
πρακτική, η οποία μάς προσφέρει τη βεβαιότητα ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα, ότι μοιραζόμαστε
ένα κοινό παρελθόν (Lowenthal, 1990).

Σημασιοδοτημένη για δεκαετίες μέσα από ευκαιριακούς σχεδιασμούς, η χρήση του Κάστρου
των Σαλώνων απέκλεισε για μεγάλο διάστημα την πιθανότητα να αποτελέσει αυτό οργανικό μέρος
της ζωής της πόλης της Άμφισσας. Εκείνο που θα πρέπει να διαπνέει το εγχείρημα της διαχείρισης
είναι η καλλιέργεια μιας πολιτισμικής, ολιστικού τύπου συνέχειας, η οποία θα εμπεριέχει ασφαλώς
σαφείς μαρτυρίες με τη μορφή αφήγησης του χώρου. Σε αυτή την αφήγηση θα έχουν θέση η
πνευματική ζωή του τόπου, η λαϊκή παράδοση με τα περιφρονημένα επαγγέλματα των τεχνιτών, η
προφορική παράδοση, οι πολιτισμικοί κώδικες του καθημερινού βίου, οι τοπικές καλλιέργειες, τέλος,
η τοπογραφία του τειχισμένου Κάστρου ως ασφαλούς τόπου σε υψηλή θέση με έδρα εξουσίας, που
ελέγχει τη γύρω ύπαιθρο (διάκριση κυρίαρχου-υποτελούς χώρου).

Συμπέρασμα

Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια νέα παράδοση που θα βασίζεται: α. στην τεκμηριωμένη
ανάγνωση του παρελθόντος με τη συστηματική αποτύπωση εκ μέρους των ειδικών, τη συμμετοχή
του μέγιστου αριθμού των μελών της πόλης και την κατάθεση προτάσεων στη βάση τού να
επιτευχθεί μια δημιουργική σύνθεση των απόψεων, β. στην ευρεία εκπαίδευση των τοπικών
παραγόντων και φορέων (από τους δημοτικούς εκπροσώπους μέχρι τους εκπαιδευτικούς), γ. στην
ένταξη στο παρόν της πόλης, που θα προκύψει όχι από την ευκαιριακή συμμετοχή στην τοπική
πολιτισμική ζωή (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις ή αποσπασματικά συγκυριακά πολιτισμικά
δρώμενα άσχετα με τον τόπο). δ. Το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να συντονιστεί με σκοπό
τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα σε μια περίοδο όπου, αφενός οι επιστημονικές απαιτήσεις είναι
πολυσύνθετες και βασίζονται στη διεπιστημονικότητα και, αφετέρου, οι οικονομικές ανάγκες είναι
δυσθεώρητες για τα δεδομένα των μικρών τόπων. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα
πρέπει λοιπόν να βασιστεί στη συνέργεια της κυρίαρχης κρατικής εξουσίας και των θεσμικών της
εκπροσώπων με τους τοπικούς φορείς και τις αυτόνομες κοινωνικές ομάδες, τέλος, με τους
επιστημονικούς και διαχειριστικούς φορείς. Η συνέργεια αυτή θα είναι αποτελεσματική εάν
ικανοποιηθούν δύο προϋποθέσεις: α. η γνώση του νομικού πλαισίου, το οποίο είναι συχνά περίπλοκο
και δαιδαλώδες, β. έχοντας ως βάση την αυστηρή προσήλωση στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
στο πεδίο της πολιτισμικής διαχείρισης. Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση της κληρονομιάς του Κάστρου
των Σαλώνων θα πρέπει να υιοθετεί μια ολιστική θεώρηση, που να αντιτάσσεται στην περιορισμένη
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σκοπιά μιας τεχνοκρατικά προσανατολισμένης διαχείρισης, να δημιουργεί νέες μορφές ενσωμάτωσής
του στην τοπική κοινωνία και να καλλιεργεί μια νέα νοοτροπία έναντι του παρελθόντος ως αντίδοτο
στα δεινά της εν πολλοίς απαξιωτικής σημερινής πολιτισμικής συνθήκης.

* Μια πρώιμη μορφή του άρθρου παρουσιάσαμε στο Συνέδριο Το Κάστρο των Σαλώνων (Άμφισσας). Ιστορική Διαδρομή -
Δυνατότητες και Προοπτική Ανάδειξης, που διοργάνωσαν στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας από 22 έως και 24 Νοεμβρίου
2013 ο Δήμος Δελφών, η 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και η Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών
Αρχαιοτήτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή για την πρόσκληση που μου απηύθυνε με την αποδοχή
της εισήγησής μου.
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Περίληψη
Τα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία αποτελούν ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Το

θρησκευτικό στοιχείο εμπλέκεται εμφανώς με το ιστορικό και το πολιτιστικό. Ο πολιτιστικός και
θρησκευτικός τουρισμός αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς και ελλαδικού τουρισμού.
Πρόκειται για αναδυόμενες μορφές τουρισμού, που αποβλέπουν προς την ποιότητα και τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Αυτές οι μορφές τουρισμού δίνουν έμφαση στη διατήρηση, την αναβίωση και την
αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων για τη δημιουργία τουριστικών ροών.

Ο βασικός στόχος αυτού του άρθρου είναι η διερεύνηση των προοπτικών ανάπτυξης του
θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού στο Νομό Χίου. Ο εν λόγω στόχος υλοποιείται με τη
διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας μέσω ερωτηματολογίων, από την οποία επιδιώκεται να
επιβεβαιωθεί αν η θρησκευτική - πολιτιστική δραστηριότητα του νησιού μπορεί να συμβάλει στην
τουριστική ανάπτυξη αυτού.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η Χίος ως θρησκευτικός – πολιτιστικός προορισμός δεν έχει
αναπτυχθεί αρκετά, όμως υπάρχουν πολλές προοπτικές ανάπτυξης. Το νησί έχει όλες τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού συνδυαστικά
με τον πολιτιστικό αλλά και με άλλες ειδικές και εναλλακτικές μορφές. Για το λόγο αυτό προτείνεται
η διαμόρφωση ενός πλαισίου τουριστικής πολιτικής και στρατηγικής που να αίρει τα εμπόδια που
υπάρχουν και να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτικός Τουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, Θρησκευτικά Μνημεία,
Iστορικά Μνημεία, Χίος, τουριστική ανάπτυξη

Εισαγωγή

Ο πολιτιστικός τουρισμός αναφέρεται στην περιήγηση με κεντρικό κίνητρο την επίσκεψη
των πολιτιστικών μνημείων και των πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς ενός προορισμού, όπως
αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, δομημένο περιβάλλον και πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Ο θρησκευτικός τουρισμός αξιοποιεί το θρησκευτικό στοιχείο του χώρου ή της
εκδήλωσης. Η ανθρώπινη μετακίνηση στο χώρο, με σκοπό την αναζήτηση του ιερού ή του θείου,
αποτελεί μια ψυχολογική ανάγκη για κάθε άτομο, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας ή θρησκείας,
η οποία συνεπάγεται πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες στους διάφορους
θρησκευτικούς προορισμούς.
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Η Χίος, που ανήκει στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, έχει τις δυνατότητες να
αναπτύξει αυτές τις μορφές τουρισμού. Το όμορφο φυσικό τοπίο, που δημιουργείται από το
αρμονικό συνταίριασμα του ήλιου με τη θάλασσα, αποτελεί ένα ωραίο προορισμό για απόδραση
και φυγή από την καθημερινότητα. Συνδυάζει με ξεχωριστό τρόπο τόσο το φυσικό όσο και το
ανθρωπογενές περιβάλλον. Το βόρειο τμήμα της έρχεται σε αντίθεση με το νότιο. Η βόρεια Χίος
είναι κυρίως ορεινή, ενώ η νότια Χίος κυριαρχείται από τα μαστιχόδεντρα και ένα μοναδικό
φυσικό τοπίο, όπου τα αγριολούλουδα (τουλίπες, ανεμώνες κτλ.) δίνουν ένα ιδιάζον χρώμα.

Θεωρείται από πολλούς το νησί του Ομήρου, ενώ είναι γνωστή για το μοναδικό προϊόν, τη
μαστίχα, που παράγεται μόνο σε αυτό το μέρος του κόσμου. Διατηρεί ζωντανό τον πολιτισμό της
μέσα από ήθη, έθιμα και παραδόσεις, που αποτελούν ακόμα και σήμερα μέρος της καθημερινής
ζωής του νησιού. Τόσο η βυζαντινή του περίοδος όσο και η γενοβέζικη κυριαρχία που την
ακολούθησε, έχουν κληροδοτήσει στο νησί ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά μνημεία και μοναδικούς
οικισμούς, που σε ταξιδεύουν στον χρόνο. Πρόκειται για ένα νησί που για κάποιους λόγους
έμεινε μακριά από την πιεστική και άναρχη τουριστική ανάπτυξη, που έχει διατηρήσει τις
παραδοσιακές μορφές ζωής και τη σπουδαία αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά, με
κατοίκους που βιώνουν καθημερινά τις παραδόσεις τους.

1. Τα θρησκευτικά στοιχεία που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της Χίου

Στη Χίο υπάρχουν περισσότερα από 30 μοναστήρια και εκατοντάδες εκκλησίες, που μαρτυρούν
την πλούσια θρησκευτική κληρονομιά της. Ο πλούτος των θρησκευτικών μνημείων, οι μύθοι που
παραμένουν ζωντανοί με το πέρασμα των αιώνων και τα αναρίθμητα θαύματα που αντηχούν στο
πανέμορφο τοπίο της περιοχής, προσελκύουν το ενδιαφέρον και κάνουν τη Χίο ιδανικό
προορισμό για χιλιάδες προσκυνητές. Κατάνυξη, αφοσίωση και πίστη συνθέτουν ένα ξεχωριστό
οδοιπορικό, που προσφέρει στον επισκέπτη ψυχική γαλήνη και συγκίνηση. Οι εντυπωσιακές
αγιογραφίες, τα ψηφιδωτά, οι σπάνιες βυζαντινές εικόνες και τα ιερατικά κειμήλια δίνουν την
δυνατότητα στον επισκέπτη να εξερευνήσει και να γνωρίσει το σπάνιο ιστορικό και πολιτισμικό
παρελθόν της Χίου. Είναι εμφανές, βέβαια, ότι το νησί της Χίου διαθέτει τόσο αξιόλογα
θρησκευτικά μνημεία που αποτελούν κίνητρο στους τουρίστες να τα επισκεφτούν και να
θαυμάσουν την ιδιαίτερη θρησκευτική αξία τους όσο και πλήθος άλλων ναών, όπου γίνονται
θρησκευτικές εορτές και αποτελούν αντικείμενο προσκυνήματος και ευκαιρία προσέλκυσης
τουριστών (Λαγός, 2011: 7-19).

1.1. Εκκλησίες και Ιερές Μονές της Χίου
Η Χίος διακρινόταν ανέκαθεν για την ευλάβεια των κατοίκων της και για την έντονη

εκκλησιαστική της ζωή. Αυτό μαρτυρούν – εκτός των άλλων - και οι πολυάριθμοι Ενοριακοί
Ιεροί Ναοί του νησιού (109), τα Παρεκκλήσια (182), τα Εξωκλήσια (368), οι Ιδιωτικοί Ναοί
(272), καθώς και οι πολλοί Μοναστηριακοί Ιεροί Ναοί του (19). Στο νησί βρίσκονται μερικά από
τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Νέα Μονή, που τού
δίνουν τη δυνατότητα να καταστεί προορισμός θρησκευτικών ταξιδιών, όχι μόνο για τους
Έλληνες, αλλά και για τους Ορθόδοξους της Ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με τον Λιαδή (2011: 59-70), η Χίος διαθέτει αξιόλογα θρησκευτικά αξιοθέατα
(μονές και εκκλησίες), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής μας κληρονομιάς και
προσελκύουν τουρίστες, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν στοιχείο προωθητικό της ανάπτυξης
του θρησκευτικού τουρισμού. Απαιτείται η διαμόρφωση ενός πλαισίου τουριστικής πολιτικής σε
τοπικό επίπεδο, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήθος επιλεγμένων ενεργειών για τον σχεδιασμό και
τη διαχείριση του θρησκευτικού τουρισμού.

Αναφέρουμε μερικά από τα πιο σπουδαία θρησκευτικά μνημεία του Νομού Χίου, όπως:
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 Εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων στα Φανά: Ανασκαφικές έρευνες από τον Κ.
Κουρουνιώτη και από την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή δίνουν στοιχεία για το Ιερό του
Φαναίου Απόλλωνα, σημαντικό τόπο λατρείας της αρχαίας Χίου, με μία μακρόχρονη
παράδοση από τον 9ο αιώνα π.Χ. Αργότερα, στα πρωτοβυζαντινά χρόνια, μετατράπηκε σε
χριστιανικό κέντρο, για να καταλήξει σήμερα στο μικρό εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων,
κτισμένο στον ίδιο ακριβώς χώρο (Νομαρχία Χίου 1988).

 Παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Ισιδώρου (4ος αι.): Ο Ιερώνυμος Justiniani αναφέρει
ότι ο ναός κτίστηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Μονομάχο μαζί με τη Νέα Μονή. Η
παράδοση αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Μαρκιανός έκτισε τον ναό τον 5ο αιώνα μ. Χ.

 Νέα Μονή (έτος ιδρύσεως 1042): Η περίφημη «Νέα Μονή», το τεράστιο αυτό
μοναστηριακό συγκρότημα της μεσοβυζαντινής περιόδου, βρίσκεται στο κέντρο του
ιστορικού νησιού. Σύμφωνα με τον Μπούρα (1981: 51), η Νέα Μονή είναι το πιο σπουδαίο
από τα μοναστήρια του νησιού και μνημείο διεθνούς σημασίας, επειδή θεωρείται
μεγαλούργημα της καλλιτεχνίας. Η οικοδόμηση του Καθολικού άρχισε στο τέλος του 1042 ή
στις αρχές του 1043 και κράτησε δώδεκα χρόνια. Ο αρχιτεκτονικός του τύπος είναι ο
οκταγωνικός του ελλαδικού χώρου και αποτελεί το σπουδαιότερο δείγμα του λεγόμενου
νησιώτικου οκταγωνικού τύπου ναού, γνωστού μόνο στη Χίο και την Κύπρο. Τα ψηφιδωτά
του Καθολικού της Νέας Μονής αντιπροσωπεύουν τον τύπο της αυστηρής βυζαντινής τέχνης
και είναι απαράμιλλης αξίας. Οι ψηφίδες που χρησιμοποιήθηκαν, είναι μικρές και
πολυεδρικές, για να αντανακλούν το φως, φτιαγμένες από φυσικούς λίθους ή γυαλί. Η Νέα
Μονή, ως Βυζαντινό Μνημείο, συνδέεται στενότατα με την πολυτάραχη και αγωνιστική
πορεία του Έθνους και της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για μία σελίδα της ελληνικής
ορθοδοξίας στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Η Νέα Μονή, λόγω της εξαιρετικής της
σημασίας από την άποψη της Ιστορίας της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, ανήκει στα
μνημεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς και
προστατεύονται από την UNESCO (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Νέα Μονή Χίου

 Παναγία η Κρήνα (έτος ιδρύσεως 1287): Η Παναγία η Κρήνα είναι το πιο κοντινό μνημείο
με τη Νέα Μονή και κτίστηκε στα τέλη του 13ου αιώνα. Ο ναός της Παναγίας της Κρήνας
ανήκει επίσης στον αρχιτεκτονικό τύπο των «νησιώτικων» οκταγωνικών ναών του ελλαδικού
χώρου και μιμείται σε περιορισμένο μέγεθος το καθολικό της Νέας Μονής (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Παναγία η Κρήνα

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.chios.aegean.gr/2gym-chiou/images/comenius/DSC00223.JPG&imgrefurl=http://www.chios.aegean.gr/2gym-chiou/comenius/comenius_nea_moni1.htm&h=509&w=680&tbnid=YY-XqL_srgPmyM:&zoom=1&docid=kEHsw8JmBfy6GM&hl=el&ei=b08LVOPLLcmWatHggbAF&tbm=isch&ved=0CEQQMyg8MDw4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1182&page=8&start=141&ndsp=22
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.protothema.gr/files/1/2014/08/10/xios/4.jpg&imgrefurl=http://www.protothema.gr/travelling/article/401609/huffington-post-hios-to-magiko-nisi-tis-elladas-/&h=450&w=675&tbnid=Z-1eIOwaZZyxSM:&zoom=1&docid=SzOxrXEHfmv08M&hl=el&ei=_gMMVLnXPMTjasu0gsgP&tbm=isch&ved=0CGQQMyg8MDw&iact=rc&uact=3&dur=1006&page=4&start=59&ndsp=24
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-V-Mr14A9VUA/U-R7gkC1vwI/AAAAAAAABuo/Fngd78AgQEA/s1600/P1120440.jpg&imgrefurl=http://vizantinaistorika.blogspot.com/2014/08/xio.html&h=435&w=580&tbnid=A8OGKE0fCTnAzM:&zoom=1&docid=svJ7SMoQXJteMM&ei=NkkLVILcH8vVauW7gJgH&tbm=isch&ved=0CDEQMygpMCk4yAE&iact=rc&uact=3&dur=396&page=13&start=232&ndsp=21
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://chios2014.my.tripper-tips.com/images/photos/250/1/81/165081.jpg&imgrefurl=http://chios2014.my.tripper-tips.com/&h=166&w=250&tbnid=wSwp5OO3OLwywM:&zoom=1&docid=7CjM06R5-px_HM&hl=el&ei=KlALVL2JMIuVas7cgPAD&tbm=isch&ved=0CD4QMygWMBY&iact=rc&uact=3&dur=474&page=2&start=16&ndsp=20
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 Άγιοι Απόστολοι Πυργίου (13ος αι.): Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο των νησιώτικων
οκταγωνικών ναών. Αποτελεί πάλι μικρό αντίγραφο του καθολικού της Νέας Μονής και
είναι ένα άριστα διατηρούμενο βυζαντινό μνημείο (Χαλκιά -Στεφάνου 2003).

 Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Βυζαντινό Κάστρο της Χίου: Εντυπωσιακός είναι ο
Ορθόδοξος Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Βυζαντινό Κάστρο της πόλης, που βρίσκεται στην
οδό Αγίου Γεωργίου. Στην ίδια θέση υπήρχε αρχικά βυζαντινή εκκλησία του 10ου ή 11ου
αιώνα (Μονιούδη – Γαβαλά, 2001: 57).

 Παναγία Αγιογαλούσαινα (13ος αι.): Η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Παναγία την
Αγιογαλούσαινα. Βρίσκεται στην είσοδο του σπηλαίου, όπου υποστηρίζεται ότι στάζει άγιο
γάλα. Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια στον ελλαδικό χώρο, στο οποίο
εγκαταστάθηκαν άνθρωποι από την πρώιμη νεολιθική εποχή (6.000 – 5.000 π.Χ.). Στη Χίο
υπάρχουν πολλά φυσικά σπήλαια. Τα τελευταία χρόνια έχουν αξιοποιηθεί κάποια από αυτά,
όπως των Ολύμπων, του Αγίου Γάλακτος και του Λιθίου (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Παναγία Αγιογαλούσαινα και Σπήλαιο Αγίου Γάλακτος

 Παλαιός Ταξιάρχης Μεστών (15ος αι.): Πρόκειται πιθανότατα για μία από τις παλαιότερες
Χριστιανικές εκκλησίες της Χίου. Η χρονολογία κατασκευής της δεν είναι γνωστή, αλλά
εκτιμάται περίπου στο 1412. Έχει εικόνες των Ταξιαρχών, των αγίων στους οποίους είναι
αφιερωμένη η εκκλησία (Χαλκιά-Στεφάνου, 2003: 296). Το πιο σημαντικό δείγμα
αρχιτεκτονικής που απόμεινε είναι η είσοδος, η «Πορτοσιά» του ναού. Ιδιαίτερα ελκύει το
αξιοθαύμαστο ξυλόγλυπτο τέμπλο, που φέρει ανάγλυφες εικόνες με θέματα από την Παλαιά
και Καινή Διαθήκη.

 Μονή Τιμίου Προδρόμου ή Μονή Μουνδών Διευχών (έτος ανακαινίσεως 1582): Η Μονή
των Μουνδών είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός στην ιστορία και την τέχνη. Πλούσια
εκκλησιαστική ιστορία, ενδιαφέρουσα μοναστηριακή τέχνη, περισπούδαστη μεταβυζαντινή
λαϊκή τοιχογράφηση, συνδυάζει ένα περιζήτητο καλλιτεχνικό-ιστορικό τρίπτυχο, που την
κατατάσσει στην υψηλή θέση των λιγοστών Χιώτικων και Αιγαιοπελαγίτικων μνημείων
(Αξιωτάκης, 1985: 9). Άγνωστη παραμένει η ακριβής χρονολογία της ιδρύσεως της Μονής.
Η μοναδική πληροφόρηση την οποία έχουμε από επίσημη γραπτή πηγή είναι τα Σιγίλια του
Πατριάρχου Ιερεμίου Β΄ των ετών 1574 και 1578 (Αξιωτάκης, 2001:54).

 Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Πλακιδιώτισσας ή Βλακιδιώτισσας ή
Πλακουριώτισσας στην Καλλιμασιά (έτος ιδρύσεως 1625): Το 1625 ο κτήτορας της Μονής
αφιέρωσε τον ναό της Θεοτόκου στη Νέα Μονή Χίου, της οποίας αποτέλεσε μετέπειτα
μετόχι. Στον μοναστηριακό χώρο υπάρχει μουσείο όπου διαφυλάσσονται κειμήλια της
Μονής, όπως σκεύη, άμφια και βιβλία.

 Μονή Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Βροντάδου ή Μονή Μυρσινιδίου ή Μερσινίδι (έτος
ιδρύσεως 1887): Το «Μερσινίδι», όπως είναι συνήθως γνωστό στον Χιακό λαό, είναι από τις
νεότερες Μονές της Χίου. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας ή Μονή
Μυρσινιδίου ή απλώς Μερσινίδι βρίσκεται λίγο πιο βόρεια από την κωμόπολη του
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Βροντάδου και απέχει επτά χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού. Μαζί με την Νέα
Μονή και την Μονή Αγίου Μηνά θεωρείται από τα πλέον ιερά προσκυνήματα της Χίου
(Εικόνα 4).



Εικόνα 4: Παναγία Μυρτιδιώτισσα

 Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Χίου (1888): Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Χίου,
σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, κτίστηκε επί Γενουατών (1346 – 1566), αλλά είναι
άγνωστη η ακριβής χρονολογία του. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η βοτσαλωτή αυλή του
Ιερού Ναού. Είναι μοναδικό το «λιλαδωτό» με τα θαυμάσια σχέδια (χριστιανικές
παραστάσεις, παραδείσια τοπία, γεωμετρικά σχήματα κ.ά.) (Χαλκιά -Στεφάνου, 2003).

 Μονή ή Ιερός Παρθενών Παναγίας της Βοηθείας, της Χρυσαφίτισσας στον
Φραγκομαχαλά (έτος ιδρύσεως 1930): Η Μονή ιδρύθηκε το 1930 από τον Iερομόναχο
Άνθιμο Bαγιάνο στα δυτικά της πόλεως της Χίου. Εορτάζει τη Δευτέρα του Θωμά, καθώς
την ημέρα αυτή βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας στην οποία είναι αφιερωμένος ο ναός. Το
καθολικό της Μονής και η κοινοβιακή Τράπεζα έχουν αγιογραφηθεί το 1934 από τον
ζωγράφο-αγιογράφο Γεώργιο Παναγιωτάκη της Σχολής Καλών Τεχνών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Επίσης, άλλα σπουδαία θρησκευτικά μνημεία είναι τα ακόλουθα:
 Παναγία Αγρελωπού ή Αγρελωπούσαινας (Καλαμωτή) (14ος αι.)
 Άγιος Ιωάννης Αργέντης (Παλαιός Καταρράκτης) (14ος αι.)
 Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών ή του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ (Νένητα) (1305)
 Μονή Παναγίας της Τουρλωτής ή Τρουλωτής (Φραγκομαχαλάς) (15ος αι.)
 Μονή της Αγίας Ματρώνας της Χιοπολίτιδος ή Μονή Χαλάνδρων (Μέσα Διδύμα)
 Μονή Αγίων Πατέρων (Καρυές, 1570)
 Άγιος Γεώργιος (Ανάβατος)
 Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Μονή Ρουχουνίου (Καταρράκτης)
 Μονή Ταξιαρχών (Νένητα, 1844)
 Ταξιάρχης (Ανάβατος, 1882)
 Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνων (Κάμπος)
 Ιερός Παρθενών ή Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (Φραγκοβούνι, 19ος αι.)
 Μεγάλος Ταξιάρχης (Μεστά, 19ος αι.)

1.2. Ιερό Προσκύνημα Αγίας Μαρκέλλας
Στον όρμο της Αγίας Μαρκέλλας, ανάμεσα σε πλατάνια, έχει κτισθεί ο ναός που είναι

αφιερωμένος στην Αγία. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ελλάδας,
όπου υπάρχουν αρκετά κελιά, που μπορούν να φιλοξενήσουν τους προσκυνητές. Ο ναός της
Αγίας Μαρκέλλας που κτίστηκε στον τόπο του μαρτυρίου της, έχει το σχήμα της βάτου και
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χρονολογείται περί το 1500. Η εικόνα της Αγίας Μαρκέλλας θεωρείται θαυματουργή. Στις 22
Ιουλίου, ημέρα μνήμης της Αγίας, όταν ο ιερέας διαβάζει την παράκληση στο σημείο του
μαρτυρίου της, θεωρείται ότι το νερό της θάλασσας βράζει. Μετά την τέλεση της Θείας
Λειτουργίας οι πιστοί παίρνουν το θαυματουργό αγίασμα για να τους προστατεύει (Χαλκιά-
Στεφάνου, 2003: 116-123). Την ημέρα αυτή γίνεται μεγάλο πανηγύρι και έρχονται προσκυνητές
από όλο το νησί, αλλά και την Ελλάδα και το εξωτερικό (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Αγία Μαρκέλλα Χίου

1.3. Θρησκευτικές εορτές της Χίου – Πανηγύρεις («Πανηγύρια»)
Πέρα από τα θρησκευτικά μνημεία της Χίου, που βρίσκονται σε συγκεκριμένους τόπους

λατρείας και εν δυνάμει προσελκύουν τουρίστες με οποιοδήποτε κίνητρο, λόγω της υψηλής
καλλιτεχνικής, ιστορικής και μνημειακής τους σημασίας, λαμβάνουν χώρα και θρησκευτικές
εορτές μεγάλης σπουδαιότητας, τα λεγόμενα «πανηγύρια», κατά τη διάρκεια των οποίων τιμάται
στις πλατείες των χωριών η μνήμη των Αγίων και τα οποία συνοδεύονται από χορευτικές
δραστηριότητες, όπως:
 Η γιορτή της Παναγίας της «Ρουχουνιώτισσας» (τη Δευτέρα του Πάσχα στον Καταρράκτη)
 Το πανηγύρι των Αγίων Πάντων (κινητή εορτή των αρχών Ιουνίου, στον Κάμπο της Χίου)
 Το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων (στα Θυμιανά της Χίου, την 1η Ιουλίου)
 Το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας (στο Βερβεράτο της Χίου, στις 17 Ιουλίου)
 Το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλλας (στη Βολισσό της Χίου, στις 22 Ιουλίου)
 Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής (στον Ζυφιά και στην Καλαμωτή, στις 26 Ιουλίου)
 Το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονος (στο Βασιλεώνοικο, στον Δαφνώνα και στον Άγιο

Γεώργιο τον Συκούση, στις 27 Ιουλίου)
 Το πανηγύρι της Παναγίας (στο Χαλκειός, στον Άγιο Γεώργιο τον Συκούση και στον

Καταρράκτη, στις 15 Αυγούστου)
 Το πανηγύρι της Αγίας Βάσης (στον Κάμπο της Χίου, στις 21 Αυγούστου)
 Το πανηγύρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (στον Κάμπο και τη Σπαρτούντα της Χίου,

στις 29 Αυγούστου)
Πρέπει να επισημάνουμε ότι σχεδόν σε κάθε χωριό της Χίου γίνεται πανηγύρι κατά τους

καλοκαιρινούς μήνες και συγκεκριμένα όταν εορτάζει η κεντρική εκκλησία του χωριού, η
λεγόμενη «χωριοεκκλησιά». Επίσης, με αφορμές τους κυριότερους σταθμούς της ζωής, όπως η
γέννηση, η βάφτιση, τα αρραβωνιάσματα και ο γάμος, αλλά και τις άλλες θρησκευτικές εορτές
και επετείους, διατηρήθηκαν αμέτρητα τελετουργικά κυρίως έθιμα με πλατιά κοινωνική απήχηση.

1.4. Βυζαντινά και Εκκλησιαστικά Μουσεία Χίου
Το πολιτιστικό, ιστορικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Χίου είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε

μνημεία παγκόσμιας εμβέλειας και ακτινοβολίας, αρχαία και νεότερα. Ένα σημαντικό μέρος του
τοπικού πολιτισμού και της παράδοσης έχει να κάνει με τα ήθη και τα έθιμα, τον παραδοσιακό
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τρόπο ζωής και ένδυσης, αλλά και τις παραγωγικές δραστηριότητες και τα επαγγέλματα του
παρελθόντος. Ιδιαίτερα αξιόλογα είναι τα βυζαντινά και εκκλησιαστικά μουσεία του νησιού,
όπως:
 Βυζαντινό Μουσείο Χίου: Το Μουσείο στεγάζεται σε παλαιό μουσουλμανικό τέμενος, που

κτίσθηκε με χορηγία του Σουλτάνου Αβδούλ Μετζήτ στα μέσα του 19ου αιώνα, στην
πλατεία της πόλης της Χίου (Μετζητιέ Τζαμί).

 Βυζαντινό Μουσείο Ιεράς Νέας Μονής: Το Μουσείο λειτουργεί στον όροφο του κτίσματος,
ο οποίος αποτελείται από δύο αίθουσες και έναν μικρό χώρο, ενώ στο ισόγειο υπάρχει
παρεκκλήσι και αποθήκη. Εκτίθενται αρκετά ενδιαφέροντα δείγματα εκκλησιαστικής και
κοσμικής αργυροτεχνίας του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα, εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής,
καθώς επίσης και εικόνες της ίδιας εποχής. Το σημαντικότερο έκθεμα του Μουσείου είναι το
περίφημο "πευκί", μεταξωτό ύφασμα μεγάλων διαστάσεων με αργυροχρυσοΰφαντα
διακοσμητικά μοτίβα, έξοχο δείγμα της χιακής υφαντικής τέχνης.

 Βυζαντινό Μουσείο Βαβύλων : Εκτίθενται αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας και θαυμάσιες
εικόνες από την Παναγία την Κρήνα.

 Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Κουρουνίων: Συναντάμε
αξιόλογα έργα του αγιογράφου Ν. Παναγιωτάκη.

Επίσης, μερικά άλλα αξιόλογα Εκκλησιαστικά Μουσεία είναι τα ακόλουθα:
 Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιερού Τάγματος «Παντελεήμων Φωστίνης»
 Εκκλησιαστικό Μουσείο Μονής Παναγίας Πλακιδιώτισσας στην Καλλιμασιά
 Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς
 Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου
 Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου

Αναμφισβήτητα η Χίος μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης ατόμων θρησκευτικού τουρισμού,
αφού ο συνδυασμός Προσκυνημάτων, Mονών και Mουσείων αποτελεί αφορμή για την επίτευξη
του σκοπού αυτού.

1.5. Οι Άγιοι της Χίου
 Οι Όσιοι Πατέρες (Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ)
 Άγιοι Μηνάς, Βίκτωρας και Βικέντιος (Πολιούχοι της Χίου)
 Αγία Μαρκέλλα
 Άγιος Ισίδωρος (Πολιούχος της Χίου)
 Άγιος Άνθιμος
 Όσιος Νικηφόρος ο Χίος (1750-1821)

1.6.Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική Παράδοση Χίου
Σε ολόκληρη τη Χίο είναι βαθιά ριζωμένη η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική παράδοση.

Βρήκε ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί στους θόλους του
Μητροπολιτικού Ναού του νησιού. Μεγάλες και ευλαβείς μουσικές προσωπικότητες άφησαν
ανεξίτηλα τα ίχνη τους και δημιούργησαν παράδοση για τον τρόπο εκτέλεσης των Ιερών
Ακολουθιών και αποδόσεως της βυζαντινής μουσικής. Σπουδαίοι πρωτοψάλτες μετέφεραν από το
κέντρο της Ορθοδοξίας, την Κωνσταντινούπολη, τη βυζαντινή μουσική στη Χίο.

1.7.Ξυλογλυπτική – Γλυπτική
Η θρησκευτική τέχνη αναπτύχθηκε στη Χίο κυρίως στον τομέα της γλυπτικής και ιδιαίτερα

της ξυλογλυπτικής. Περίφημα είναι τα χιώτικα τέμπλα, τα οποία γνώρισαν μεγάλη διάδοση τον
17ο - 19ο αιώνα στο Αιγαίο και τα μικρασιατικά παράλια. Τα χιώτικα τέμπλα αποτελούν ένα
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χαρακτηριστικό τύπο, ο οποίος συνδυάζει το ορθόδοξο εικονογραφικό πρόγραμμα με πλούσιο
διάκοσμο από στοιχεία που προέρχονται από τη βυζαντινή και τη δυτική χριστιανική τέχνη.
Χαρακτηριστική είναι η ολόγλυφη παράσταση της Σταύρωσης στην κορυφή του τέμπλου με τα
χαρακτηριστικά σύμβολα του Θείου Πάθους. Σημαντικότερα δείγματα της τέχνης αυτής είναι τα
τέμπλα του Ταξιάρχη στο Καστροχώρι των Μεστών (1833) και του Αγίου Δημητρίου στη Βέσσα
(1840-41).

1.8.Τεχνική του ψηφιδωτού
Η Νέα Μονή Χίου χρωστά τη μεγάλη φήμη της σε πανελλήνιο αλλά και παγκόσμιο επίπεδο

στα λαμπρά ψηφιδωτά που κοσμούν τους τοίχους του Καθολικού της. Τόσο η τεχνοτροπία όσο
και η τεχνική κατασκευής τους είναι εξαιρετικής ποιότητας και καθιστούν το Καθολικό της Νέας
Μονής ένα από τα πλέον σημαντικά βυζαντινά μνημεία του ελλαδικού χώρου, εφάμιλλο των
μνημειακών ναών της Κωνσταντινούπολης (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Ψηφιδωτά Νέας Μονής Χίου

1.9. Τεχνική του βοτσαλωτού
Τα βοτσαλωτά δάπεδα αποτελούν από τους χρόνους της κλασικής αρχαιότητας μέχρι τις

μέρες μας ένα εξαίρετο δείγμα διακόσμησης των αυλών της Χίου. Τα βοτσαλωτά δεν ήταν
προνόμιο μόνο των αρχόντων του Κάμπου, αλλά βρίσκονταν και σε πολλές εκκλησίες. Τα
ποικίλα και μοναδικά βοτσαλωτά σχέδια εξακολουθούν να γοητεύουν και να δημιουργούν
ιδιαίτερη εντύπωση (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Βοτσαλωτές αυλές Χίου

1.10. Παραδοσιακό έθιμο – Ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο (Πάσχα)
Ο ρουκετοπόλεμος -που έχει τις ρίζες του στους χρόνους της τουρκικής κατοχής- είναι ένα

φαντασμαγορικό έθιμο, που λαμβάνει χώρα κάθε Μεγάλο Σάββατο κατά τη διάρκεια της
Ανάστασης στον Βροντάδο. Πήρε το όνομα του από τους Χιώτες και πρόκειται στην ουσία για
έναν αναίμακτο «πόλεμο» μεταξύ των ενοριών του Αγίου Μάρκου και της Παναγιάς Ερυθιανής,
που βρίσκονται στην κορυφή δύο αντικριστών λόφων. Ο στόχος για τους ενορίτες της Παναγιάς
της Ερυθιανής είναι ο τρούλος του Αγίου Μάρκου και ο στόχος για τους ενορίτες του Αγίου
Μάρκου είναι το ρολόι της Παναγιάς της Ερυθιανής. Ο ρουκετοπόλεμος αντικατέστησε τα

http://www.google.gr/imgres?imgurl=https://c1.staticflickr.com/3/2423/3591624161_057a7f1c73.jpg&imgrefurl=https://www.flickr.com/photos/galantis/3591624161/&h=375&w=500&tbnid=D3DAJB1frCF_KM:&zoom=1&docid=gSL8dEZ8-WbDTM&hl=el&ei=_gMMVLnXPMTjasu0gsgP&tbm=isch&ved=0CG4QMyhGMEY&iact=rc&uact=3&dur=6299&page=4&start=59&ndsp=24
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.haidari.gr/Portals/1/files/Images/Byzantine Period/133.jpg&imgrefurl=http://byzantiumtoday.wordpress.com/category/%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7/&h=401&w=424&tbnid=tUKejdgiCaX7SM:&zoom=1&docid=kQnAzUHvelRrfM&hl=el&ei=_gMMVLnXPMTjasu0gsgP&tbm=isch&ved=0CGwQMyhEMEQ&iact=rc&uact=3&dur=939&page=4&start=59&ndsp=24
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.homeroupolis.info/images/erithiani4a.jpg&imgrefurl=http://www.homeroupolis.info/about_vrontados.htm&h=281&w=419&tbnid=FP3QInSJNE2FGM:&zoom=1&docid=9-WnomwWkTWsZM&hl=el&ei=l1gLVK3NCdDlaJKYgtAK&tbm=isch&ved=0CCAQMygYMBg4ZA&iact=rc&uact=3&dur=382&page=7&start=121&ndsp=20
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/xios/votsaloto.jpg&imgrefurl=http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/xios/in_agiou_mina.html&h=197&w=300&tbnid=o2mI9Ch-CqkISM:&zoom=1&docid=zvsbzuDihCmw_M&hl=el&ei=flgLVIvONsXXaN2rguAJ&tbm=isch&ved=0CCkQMygLMAs&iact=rc&uact=3&dur=3185&page=1&start=0&ndsp=15
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κανονάκια και τα όπλα «σουρντάδα», που προκαλούσαν δυνατές εκρήξεις και τα οποία έριχναν
οι Βρονταδούσοι επί Τουρκοκρατίας το Μ. Σάββατο. Όταν οι Τούρκοι από φόβο μήπως αυτό
οδηγήσει σε κάποια εξέγερση τα απέσυραν το 1889, οι Βρονταδούσοι ξεκίνησαν τον
ρουκετοπόλεμο. Εκατοντάδες ρουκέτες εκτοξεύονται από τις αντίπαλες πλευρές, προσφέροντας
ένα θέαμα φαντασμαγορικό (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο της Χίου (Πάσχα)

1.11. Μουσουλμανικά Μνημεία της Χίου
 Κοιμητήριο (Νεκροταφείο) Οθωμανών (Turkish Cemetery): Στο Κάστρο υπάρχει και το

παλαιό νεκροταφείο επιφανών Οθωμανών. Σε αυτό έχουν ενταφιαστεί από το 1822 μέχρι το
1890 σημαντικοί Τούρκοι, μεταξύ των οποίων και ο Καρά - Αλής, Καπετάν Πασάς του
τουρκικού στόλου, τη ναυαρχίδα του οποίου ανατίναξε το 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης.

 Μπαϊρακλή Τζαμί ή Τέμενος Μπαϊρακλή (Bairakli Mosque): Βρίσκεται στο Βυζαντινό
Κάστρο και κτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα.

 Μετζητιέ Τζαμί ή Τζαμί Σουλτάν Μετζήτ: Βρίσκεται στην πλατεία Βουνακίου. Μετά την
απελευθέρωση χρησιμοποιήθηκε ως Αρχαιολογικό Μουσείο και σήμερα στεγάζει βυζαντινά
και μεταβυζαντινά ευρήματα.

 Οσμανιέ Τζαμί: Βρίσκεται στην πόλη της Χίου και κτίστηκε το 1892.

1.12. Καθολικά Μνημεία της Χίου
 Καθεδρικός Ναός Δυτικών (S. Nicola di Bari) και Επισκοπή στην περιοχή Αγίου Ιακώβου

στην πόλη
 Γαλλικό εκκλησάκι Καπουκίνων (S. Felice)
 Καθολικό Νεκροταφείο στον Κοφινά
 Γαλλική Μονή Καλογραιών
 Καθολική Εκκλησία στο Φραγκοβούνι

1.13. Εβραϊκά Μνημεία της Χίου
 Εβραϊκό Νεκροταφείο
 Σχολείο Ισραηλιτών
 Συναγωγή Ισραηλιτών
 Εβραϊκές επιγραφές
 Εβραϊκή συνοικία στο Βυζαντινό Κάστρο της Χίου

Μέσα στον περιτειχισμένο χώρο του Κάστρου της Χίου υπήρχε εβραϊκή συνοικία, που
ονομαζόταν Giudecca ή Ghetto. Βρισκόταν προς το «Επάνω Πορτέλλο». Πιθανολογείται ότι
Εβραίοι κατοικούσαν μέσα στο κάστρο πριν τον σεισμό του 1389, ενώ κατοίκησαν στην εκτός
κάστρου πόλη μετά το σεισμό του 1881 (Μονιούδη-Γαβαλά, 2001: 25, 31).

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.iefimerida.gr/sites/default/files/imagecache/node_image660/xios-royketopolemos-660.jpg&imgrefurl=http://www.iefimerida.gr/node/46149&h=300&w=660&tbnid=8CWuVDjVWJw_OM:&zoom=1&docid=5yk7m971EXYSMM&ei=ZkkLVPHqDcbPaLq4gNAG&tbm=isch&ved=0CBQQMygMMAw4rAI&iact=rc&uact=3&dur=270&page=17&start=312&ndsp=20
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.fimes.gr/wp-content/uploads/pasxa-xios.jpg&imgrefurl=http://www.fimes.gr/2011/04/pasxa-ethima/&h=292&w=420&tbnid=iuUZTIxW93jphM:&zoom=1&docid=UBMHWr7ixmMuyM&ei=eE4LVMXSPMPbaN3sgVA&tbm=isch&ved=0CEkQMyhBMEE4kAM&iact=rc&uact=3&dur=102&page=25&start=460&ndsp=20
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2. Πρωτογενής εμπειρική έρευνα
2.1. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας

Ως προς την μεθοδολογία επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου. Η
συγκεκριμένη έρευνα υλοποιήθηκε σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο περιελάμβανε τον
σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, το οποίο στηρίχτηκε κυρίως σε ερωτήσεις κλειστού τύπου.
Κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους
φορείς που εμπλέκονται στην τουριστική ανάπτυξη και από διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις.
Στο τρίτο στάδιο έγινε η επεξεργασία των δεδομένων με τη χρήση του λογισμικού SPSS. Στο
τελευταίο στάδιο ερμηνεύτηκαν και αξιολογήθηκαν τα διάφορα αποτελέσματα που προέκυψαν
από τη στατιστική επεξεργασία των συλλεχθέντων πληροφοριών - δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκε
η μέθοδος της απλής δειγματοληψίας και επιλέχθηκαν άτομα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη
του θρησκευτικού τουρισμού στη Χίο, τόσο από τους δημόσιους φορείς όσο και από τις
τουριστικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι φορείς που επιλέχθηκαν ήταν η εκκλησία, οι δημόσιοι
φορείς που εμπλέκονται με τον τουρισμό και τουριστικές επιχειρήσεις. Έγινε επεξεργασία 205
ερωτηματολογίων, που ήταν σωστά και πλήρως συμπληρωμένα. Ο αριθμός των απαντήσεων
θεωρείται ικανοποιητικός, τόσο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της στατιστικής
επεξεργασίας όσο και της εξαγωγής αξιόπιστων επιστημονικών συμπερασμάτων.

2.2. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας
Η πλειοψηφία των πληροφορητών είναι άνδρες και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο

64,16%, ενώ στις γυναίκες αντιστοιχεί το 35,84% του δείγματος. Η ηλικία των πληροφορητών
κυμαίνεται από 18 έως 65+ έτη. Έχουμε τέσσερις ηλικιακές ομάδες και το μεγαλύτερο ποσοστό
(55,49%) αντιστοιχεί στην ηλικιακή ομάδα των 36 – 50. Το ποσοστό του δημόσιου τομέα είναι
22,54% και αναφέρεται στις υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό, όπως:
Περιφερειακή Ενότητα Χίου (Τμήμα Τουρισμού και Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού)
και Δήμος Χίου (Γραφείο Τουρισμού, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Ειδική Επιτροπή
Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Χίου). Το ποσοστό της εκκλησίας είναι 23,70% και
αναφέρεται στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών και στους ιερείς των εκκλησιών
και των μοναστηριών της Χίου. Τέλος το ποσοστό των τουριστικών επιχειρήσεων είναι 53,76%
και περιλαμβάνει ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, καταστήματα τουριστικών ειδών, εστιατόρια
και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Ο τουρισμός, γενικά, είναι λίγο αναπτυγμένος στη Χίο με ποσοστό 51,45%, κάτι που ισχύει
και για τον θρησκευτικό τουρισμό. Τόσο ο δημόσιος τομέας όσο και η εκκλησία και οι
τουριστικές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι ο θρησκευτικός τουρισμός είναι λίγο αναπτυγμένος με
αντίστοιχα ποσοστά 51,3%, 46,3% και 49,5% (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1: Η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στη Χίο

Είναι αναπτυγμένος ο θρησκευτικός τουρισμός στη
Χίο;

ΣύνολοΚαθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
Δεν

γνωρίζω

Φορέας 1.Δημόσιος
τομέας

30% 51,3% 15,4% 2,6% 0% 100%

2.Εκκλησία 2,4% 46,3% 31,7% 19,5% 0% 100%

3.Τουριστικές
επιχειρήσεις

35,5 % 49,5% 12,9% 0% 2,2% 100%

Ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στη Χίο και στους τρεις
φορείς υπερισχύει η άποψη ότι είναι αρκετές οι προοπτικές για την εν λόγω ανάπτυξη στο νησί με
αντίστοιχα ποσοστά 48,7%, 43,9% και 34,4% (Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Προοπτικές ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στη Χίο

Πιστεύετε ότι μπορεί η Χίος να υποστηρίξει τον
θρησκευτικό τουρισμό;

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Δεν γνωρίζω

Φορέας 1.Δημόσιος τομέας 2,6% 23,1% 48,7% 25,6% 0%

2.Εκκλησία 0% 29,3% 43,9% 26,8% 0%

3.Τουριστικές
επιχειρήσεις

18,3% 31,2% 34,4% 14% 2,2%

H ανεπαρκής τουριστική προβολή, οι υψηλές τιμές συγκριτικά με άλλους προορισμούς και
οι ελλείψεις σε υποδομές είναι μερικά από τα εμπόδια ανάπτυξης του τουρισμού στη Χίο. Η
πλειοψηφία συμφωνεί ότι το νησί δεν προβάλλεται επαρκώς, κάτι που αποδεικνύουν τα ποσοστά
που συγκεντρώθηκαν και ειδικότερα 53, 8% από τον δημόσιο τομέα, 65, 9% από την εκκλησία
και 86% από τις τουριστικές επιχειρήσεις (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3: Η προβολή της Χίου

Είναι επαρκής η προβολή της
Χίου;

ΣύνολοΝαι Όχι

Φορέας: 1.Δημόσιος τομέας 46,2% 53,8% 100%
2.Εκκλησία 34,1% 65,9% 100%
3.Τουριστικές
επιχειρήσεις

14% 86% 100%

Σχετικά με τις ελλείψεις σε υποδομές στο νησί, παρατηρείται ότι τόσο οι καταφατικές όσο
και οι αρνητικές απαντήσεις κυμαίνονται περίπου στα ίδια ποσοστά. Ειδικότερα, σημειώνουμε
ότι το 50,3% και των τριών φορέων απάντησε καταφατικά και το 49,7% απάντησε αρνητικά.

Οι φυσικές ομορφιές – θέλγητρα, η τοπική φιλοξενία, τα μνημεία, η διαμονή και η εστίαση
συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία τις εντυπώσεις των επισκεπτών. Αναφορικά με τις φυσικές
ομορφιές της Χίου, τα υψηλά ποσοστά εντοπίζονται τις «άριστες» φυσικές ομορφιές της, 46,2%,
51,2% και 64,5% αντίστοιχα στον δημόσιο τομέα, την εκκλησία και τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Πρέπει να αναφέρουμε και το ποσοστό 0% που συναντάμε τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και
στην εκκλησία ως την απάντηση «καλές» εντυπώσεις (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Οι εντυπώσεις των τουριστών για τις φυσικές ομορφιές της Χίου

Ποιες είναι οι εντυπώσεις των τουριστών για τις
φυσικές ομορφιές της Χίου;

ΣύνολοΚαλές
Αρκετά
Καλές

Πολύ
Καλές Άριστες

Φορέας:
1.Δημόσιος
τομέας

0% 7,7% 46,2% 46,2% 100%

2. Εκκλησία 0% 4,9% 43,9% 51,2% 100%
3. Τουριστικές
επιχειρήσεις

1,1% 9,7% 24,7% 64,5% 100%

Αναφορικά με την έλλειψη συντονισμού των φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό, οι
ερωτώμενοι εκτιμούν ότι πράγματι δεν υπάρχει συνεργασία και συντονισμός και τα ποσοστά
κατανέμονται ως εξής: 87,2% για τον δημόσιο τομέα, 80,5% για την εκκλησία και 80,5% για τις
τουριστικές επιχειρήσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα ποσοστά ξεπερνούν το 80%, γεγονός που
επιβεβαιώνει την μεγάλη έλλειψη συντονισμού.

Ως προς τα μέτρα πολιτικής που πρέπει να ληφθούν, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των
ερωτωμένων πιστεύει «πολύ» ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για τους
τουρίστες – προσκυνητές και συγκεκριμένα έχουμε τα ακόλουθα ποσοστά: 48,7% για τον
δημόσιο τομέα, 63,4% για την εκκλησία και 60,2% για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Αξίζει να
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σημειωθεί ότι ο δημόσιος τομέας εμφανίζει στο ερώτημα αυτό μεγαλύτερο ποσοστό από την
εκκλησία.

Επιπρόσθετα, η σύσταση ειδικού φορέα για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στη
Χίο είναι «αρκετά» απαραίτητη και συγκεκριμένα στον δημόσιο τομέα αντιστοιχεί το ποσοστό
59%, στην εκκλησία αντιστοιχεί το 56,1% και τέλος στις τουριστικές επιχειρήσεις το ποσοστό
47,3%. Άξιες λόγου είναι και οι εκτιμήσεις των ερωτωμένων για πιθανά μέτρα μείωσης του
κόστους στον νομό. Τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώνονται στην καταφατική απάντηση και των
τριών φορέων και συγκεκριμένα 61,5% για τον δημόσιο τομέα, 68,3% για την εκκλησία και
53,8% για τις τουριστικές επιχειρήσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι υψηλές τιμές αποτελούν
αρνητικό παράγοντα στην τουριστική ανάπτυξη.

Παρατηρείται ότι έχει γίνει σαφής η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής. Βασικό ρόλο παίζει η χρήση νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα η
κατασκευή ιστοσελίδας για την προβολή του νησιού. Συγκεκριμένα έχουμε τα ακόλουθα
ποσοστά: 59% για τον δημόσιο τομέα, 53,7% για την εκκλησία και 51,6% για τις τουριστικές
επιχειρήσεις (Πίνακας 5).

Πίνακας 5: Κατασκευή σχετικής ιστοσελίδας για την προβολή του νησιού

Θεωρείτε απαραίτητη την κατασκευή
σχετικής ιστοσελίδας για την προβολή της

Χίου;

ΣύνολοΛίγο Αρκετά Πολύ

Φορέας 1.Δημόσιος τομέας 5,1% 35,9% 59% 100%
2.Εκκλησία 12,2% 34,1% 53,7% 100%
3.Τουριστικές
επιχειρήσεις

17,2% 31,2% 51,6% 100%

Είναι απαραίτητος ο συντονισμός όλων των φορέων που σχετίζονται με τον τουρισμό; Οι
ερωτώμενοι υποστηρίζουν αυτήν την άποψη και ειδικότερα προέκυψαν τα παρακάτω ποσοστά:
48,7% για τον δημόσιο τομέα, 63,4% για την εκκλησία και 60,2% για τις τουριστικές
επιχειρήσεις (Πίνακας 6).



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2015 /1

93

Πίνακας 6: Είναι απαραίτητος ο συντονισμός των φορέων για την ανάπτυξη του θρησκευτικού
τουρισμού στη Χίο;

Απαιτείται συντονισμός των φορέων για
την ανάπτυξη του θρησκευτικού

τουρισμού στη Χίο;

ΣύνολοΛίγο Αρκετά Πολύ

Φορέας 1.Δημόσιος τομέας 23,1% 28,2% 48,7% 100%
2.Εκκλησία 2,4% 34,1% 63,4% 100%
3.Τουριστικές
επιχειρήσεις

11,8% 28% 60,2% 100%

Συμπερασματικά, είναι εμφανές ότι η Χίος δεν έχει αναπτύξει ικανοποιητικά τον
θρησκευτικό τουρισμό, παρόλο που διαθέτει αξιόλογα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία. Σαφώς,
υπάρχουν εμπόδια για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, αλλά είναι πολλές και οι
προοπτικές που έχει. Συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής και στοχευμένες δράσεις των φορέων που
εμπλέκονται με τον τουρισμό, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην τουριστική ανάπτυξη
του νησιού.

3. Συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας και μέτρα πολιτικής για την ανάπτυξη του
θρησκευτικού τουρισμού στη Χίο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, ο θρησκευτικός και πολιτιστικός
τουρισμός δεν έχουν αναπτυχθεί στο νησί, καθώς δεν υπήρχε και δεν υπάρχει σχέδιο τουριστικής
ανάπτυξης. Αναφορικά με την υπάρχουσα κατάσταση του θρησκευτικού τουρισμού στη Χίο,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπλεκομένων φορέων διαπιστώνεται ότι:
 ο θρησκευτικός τουρισμός δεν είναι αρκετά αναπτυγμένος
 οι ντόπιοι δεν είναι ενημερωμένοι αρκετά σχετικά με τον τουρισμό
 υπάρχουν πολλές προοπτικές υποστήριξης της ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στο

νησί
 η κατάσταση των θρησκευτικών μνημείων είναι ικανοποιητική
 οι φυσικές ομορφιές είναι μοναδικές

Ως προς τα εμπόδια που εντοπίζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ανάπτυξη του
θρησκευτικού τουρισμού στο νησί αναφέρουμε τα εξής:
 έλλειψη γενικότερης τουριστικής προβολής του νησιού
 έλλειψη σε κατάλληλες υποδομές
 υψηλές τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών
 έλλειψη συντονισμού μεταξύ τους

Σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστούν για την ανάπτυξη του
θρησκευτικού τουρισμού στη Χίο, επισημαίνουμε:
 τη σύσταση φορέα κατάλληλου για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού
 τη μείωση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών
 την βελτίωση των υποδομών του νησιού
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 την αξιοποίηση και συντήρηση των θρησκευτικών – ιστορικών μνημείων
 την κατασκευή σχετικής ιστοσελίδας
 τη συνεργασία όλων των φορέων, που έχουν σχέση με τον τουρισμό
 την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συμπερασματικά, η Χίος διατηρεί ζωντανό τον πολιτισμό της μέσα από ήθη, έθιμα και
παραδόσεις, που αποτελούν ακόμα και σήμερα μέρος της καθημερινής ζωής. Πράγματι, είναι
εφικτό η Χίος να υποστηρίξει τον θρησκευτικό τουρισμό και κατ’ επέκταση τον τουρισμό
γενικότερα. Βασική προϋπόθεση για την τουριστική ανάδειξη και προβολή του νησιού είναι η
συνεργασία όλων των φορέων και ο καθορισμός ενός γενικότερου πλαισίου τουριστικής
πολιτικής με συγκεκριμένες στρατηγικές. Η Χίος έχει τις δυνατότητες να αυξήσει τη ζήτηση του
τουριστικού προϊόντος της, αναπτύσσοντας τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό, καθώς
έχει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η ύπαρξη πολλών μνημείων, μοναστηριών και
εκκλησιών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην τοπική τουριστική ανάπτυξη.

Τα θρησκευτικά μνημεία που παράλληλα έχουν και ιστορικό ενδιαφέρον, συγκεντρώνουν
τους περισσότερους τουρίστες – προσκυνητές. Η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στη Χίο
μπορεί να συνδυαστεί και με τα συστατικά του πολιτιστικού τουρισμού. Ειδικότερα, καθετί που
έχει αξία ιστορική, πολιτισμική, αισθητική, αλλά και ανθρωπολογική είναι σε θέση να προβληθεί
και να αξιοποιηθεί παράλληλα με τον θρησκευτικό τουρισμό. Ο θρησκευτικός τουρισμός σε
συνέργεια με τον πολιτιστικό μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους ανάπτυξης, να τονώσουν την
οικονομία και να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες στη Χίο. Είναι βέβαια απαραίτητο να
αποκτήσει η Χίος μία δυναμική τουριστική ταυτότητα, μέσω των μοναδικών θρησκευτικών και
ιστορικών μνημείων που διαθέτει.
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Οδηγίες Συγγραφής Άρθρων

1. Όλα τα επιστημονικά άρθρα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπη εργασία, η οποία δεν έχει
προηγουμένως δημοσιευθεί και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση για άλλη δημοσίευση,
αναθεώρηση και έκδοση.

2. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και η έκτασή τους να
κυμαίνεται μεταξύ 6000 - 8000 λέξεων, ενώ όλα τα υπόλοιπα συμπληρωματικά κείμενα δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τις 2000 λέξεις, εκτός από τις αναφορές, τους πίνακες και τα
διαγράμματα. Πρέπει να είναι δημιουργημένα με προδιαγραφές μεγέθους Α4, σε απλό
διάστημα, με περιθώριο 2,5 εκατοστά, και να περιλαμβάνουν τον αριθμό της σελίδας. Τα
περιθώρια πρέπει να είναι συνεπή σε όλες τις σελίδες.

3. Η πρώτη σελίδα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονόματα των συγγραφέων, την
επαγγελματική τους ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική τους διεύθυνση, τα
τηλέφωνα και φαξ.

4. Τα άρθρα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύνολο λέξεων - κλειδιών (μέχρι 7) στα ελληνικά και
στα αγγλικά, μια περίληψη (μέχρι 250 λέξεις), που ακολουθούνται από την εισαγωγή, τη
μεθοδολογία και τα στατιστικά δεδομένα, τα αποτελέσματα, την ανάλυση, τα συμπεράσματα
και τις αναφορές.

5. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι πρέπει να είναι σύντομοι.
6. Το κείμενο πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά TIMES NEW ROMAN, μέγεθος 12pt,

κανονικό, σε μία ενιαία στήλη, με πλήρης στοίχιση.
7. Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να έχουν τίτλους, ενιαία και συνεχή αρίθμηση, να είναι

ενσωματωμένα στο κύριο κείμενο του άρθρου σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο. Οι πίνακες
και τα σχήματα τοποθετούνται με τίτλους και αύξοντα αριθμό μέσα στο κείμενο. Οι πίνακες
αναφέρονται με τις πιθανές πηγές τους, όπως και όλες οι απεικονίσεις (χάρτες, γραφήματα,
διαγράμματα, φωτογραφίες κ.ά.) οι οποίες ονομάζονται Σχήματα. Τα έγχρωμα κείμενα ή
διαγράμματα γίνονται αποδεκτά για on-line δημοσίευση.

8. Οι υποσημειώσεις πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, με συνεχή αρίθμηση σε όλο το
κείμενο και να εμφανίζονται στο τέλος κάθε σελίδας.

9. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να υπάρχουν μέσα στο κείμενο με πρώτο το επίθετο των
συγγραφέων ακολουθούμενο από το έτος δημοσίευσης. Για παράδειγμα:
(Smith και Jones, 1995).

10. Στην περίπτωση τριών ή περισσοτέρων συγγραφέων αναφέρεται το πρώτο επίθετο
ακολουθούμενο από το κ.ά. Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές τοποθετούνται στο τέλος
του κειμένου. Πρέπει να περιλαμβάνουν τα επίθετα και τα αρχικά όλων των συγγραφέων
(στην πρωτότυπη γλώσσα), το έτος δημοσίευσης (σε παρένθεση), τον τίτλο του άρθρου ή του
βιβλίου, τον πλήρη τίτλο του περιοδικού μέσα σε εισαγωγικά, τον τόμο και τις σελίδες, καθώς
και, στην περίπτωση βιβλίων και άλλων ντοκουμέντων, τον τόπο έκδοσης και τον εκδοτικό
οίκο. Για παράδειγμα:
Στεφάνου Ι., Μητούλα Ρ., (2003), «Η Παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και η
Φυσιογνωμία της Ελληνικής πόλης», εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, Αθήνα

11. Τα κείμενα που δεν συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές θα επιστρέφονται
στους συγγραφείς για τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
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