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Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όλγα - Ελένη Αστάρα
Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Εφαρμογών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
oastara@gmail.com

Περίληψη
Αντικείμενο και στόχος της παρούσας εργασίας είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο

του πολιτισμού για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μέσα από επιστημονικά κείμενα, αλλά
και καταγεγραμμένους πολιτικούς στόχους και δράσεις αποδεικνύεται ότι η διασύνδεση του
πολιτισμού με τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης είναι σήμερα εμφανής διότι:
α) Μέσω της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς περιορίζονται οι εκπομπές CO2 και
αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή.
β) Προσελκύονται επενδύσεις και εξασφαλίζεται το πράσινο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται
σταθερές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας σχετικές με δραστηριότητες σε τομείς όπως η συντήρηση,
η κατασκευή, η παραγωγή τροφίμων, η παραδοσιακή θεραπεία και φαρμακοποιία, οι βιοτεχνίες
όλων των ειδών και των τεχνών γενικότερα, και ασφαλώς στον τουρισμό.
γ) Η αναγνώριση και η διατήρηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με
τη δίκαιη πρόσβαση σε αυτή και τη δίκαιη κατανομή των οφελών που απορρέουν από τη χρήση της,
ενισχύει την αίσθηση του τόπου και του «ανήκειν» και το σεβασμό προς τους άλλους. Ενισχύει
επίσης και την αίσθηση του σκοπού και των συλλογικών ικανοτήτων της διατήρησης του κοινού
καλού.

Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμός - Ανάπτυξη, Πολιτισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τη σημασία του πολιτισμού ως
απαραίτητη συνιστώσα του περιεχομένου αλλά και των πολιτικών που πρέπει να σχεδιάζονται
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Με τον ορισμό "βιώσιμη ανάπτυξη" νοείται "η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του
παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψει τις δικές της
ανάγκες". (Bundled Report, 1987)

Πολλές ήταν οι Διεθνείς Διασκέψεις και τα ιστορικά γεγονότα που αποτέλεσαν για τη
βιώσιμη ανάπτυξη καθοριστικούς παράγοντες στην αναγνώρισή της και την κατανόηση της
αναγκαιότητας για την εφαρμογή της. Αναφέρονται ενδεικτικά η Παγκόσμια Διάσκεψη για τον
Άνθρωπο και το Περιβάλλον το 1972 στη Στοκχόλμη, η δημοσίευση της Έκθεσης το «Κοινό μας
μέλλον», η Διάσκεψη Κορυφής της Γης το 1992 στο Ρίο καθώς επίσης και το Πρωτόκολλο του
Κιότο που σηματοδότησαν μια πιο φιλοπεριβαλλοντική και δεσμευτική διάθεση των κρατών να
προχωρήσουν σε πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά οι Διασκέψεις στο
Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 και στην Κοπεγχάγη το 2009 προκάλεσαν μια δυσαρέσκεια σε όσους
πιστεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθόσον υπερίσχυσε η οικονομία έναντι των περιβαλλοντικών
και κοινωνικών θεμάτων και οι αποφάσεις-πολιτικές δεν ήταν δεσμευτικές.

mailto:oastara@gmail.com
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Παράλληλα, πολλές ήταν και οι συμφωνίες-στρατηγικές της Ε.Ε. για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η στρατηγική της Λισαβόνας το 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ το 2001 που
αποφάσισε την προσθήκη μίας τρίτης, περιβαλλοντικής, διάστασης στη Στρατηγική της Λισσαβόνας
(Council of the European Union, 2001), που οδήγησε στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Επιπρόσθετα αναγνωρίσθηκε η συμβολή της περιβαλλοντικής
ενσωμάτωσης και ενεργοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την αποκαλούμενη Διαδικασία
του Κάρντιφ. Η νέα Αναθεωρημένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, εγκρίθηκε από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Ιούνιο του 2006. Ενώ το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την
τελική πρόταση για τη στρατηγική Ευρώπη 2020, μία στρατηγική για την έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Από την ανάπτυξη των στοιχείων που ακολουθούν επισημαίνεται ότι η βιώσιμη ανάπτυξη
διαφέρει από τη μεγέθυνση και παίρνει δύο μορφές: την ανάπτυξη που δεν στερεί τους φυσικούς
πόρους διαγενεακά και την ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη και άλλες συνιστώσες πέραν της
οικονομίας δηλαδή κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σε αυτές τις συνιστώσες
προστίθεται και αυτή του πολιτισμού όχι μόνο γιατί περιλαμβάνεται στις σύγχρονες αναλύσεις
διαφόρων μελετητών ως πτυχή μιας αναγεννημένης βιώσιμης ανάπτυξης αλλά γιατί μπορεί επί
της ουσίας να συνεισφέρει τα μέγιστα στους τρεις γνωστούς και καθιερωμένους πυλώνες που ήδη
αναφέρθηκαν.

Το κείμενο περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για το πώς ακριβώς ο πολιτισμός ή η
πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να συμβάλλει στο ιδεώδες της βιώσιμης ανάπτυξης.
Περιβαλλοντικά μέσω της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς περιορίζονται οι εκπομπές
CO2 και αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή. Οικονομικά προσελκύοντας επενδύσεις και
εξασφαλίζοντας το πράσινο, την τοπική βάση, σταθερές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που
αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα των βιώσιμων δραστηριοτήτων σε τομείς όπως η συντήρηση, η
κατασκευή, η παραγωγή τροφίμων, η παραδοσιακή θεραπεία και φαρμακοποιία, οι βιοτεχνίες
όλων των ειδών και των τεχνών γενικότερα, και ασφαλώς στον τουρισμό. Και τέλος κοινωνικά
αναγνωρίζοντας και διατηρώντας την πολυμορφία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό
με δίκαιη πρόσβαση σε αυτή και τη δίκαιη κατανομή των οφελών που απορρέουν από τη χρήση
της.

Όλα τα παραπάνω έρχεται να τα υποστηρίξει και να τα ενσωματώσει στις πολιτικές του το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004 με συγκεκριμένες θέσεις. Ειδικότερα θεωρεί ότι η Πολιτιστική
κληρονομιά παίζει ένα άκρως σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής 2020 για μια «Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Απόδειξη για
αυτό αποτελεί η διασύνδεση του πολιτισμού με δημόσιες πολιτικές στην περιφερειακή ανάπτυξη,
στην κοινωνική συνοχή, στη γεωργία, στη ναυτιλία, στο περιβάλλον, στον τουρισμό, στην
εκπαίδευση, στο ψηφιακό θεματολόγιο, στην έρευνα και στην καινοτομία. Αυτές οι πολιτικές
έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά και ταυτόχρονα η πολιτιστική
κληρονομιά προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για την επίτευξη των στόχων τους.

Είναι σαφές ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των πυλώνων της οικονομίας, της κοινωνίας του
περιβάλλοντος και του πολιτισμού μπορεί να οδηγήσει σε μια νέας μορφής αναγεννημένη
βιώσιμη ανάπτυξη που θα στηρίζει τη συνοχή της κοινωνίας, την οικονομική ανάπτυξη και την
περιβαλλοντική προστασία σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.

1. Η σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τον Πολιτισμό

Σε διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες με αμφισβητήσιμα
αρκετές φορές αποτελέσματα και συμφωνίες, που στόχο έχουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τις
περισσότερες φορές υπήρξαν οριστικοί και δεσμευτικοί κανόνες με στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά και την προώθηση της οικονομίας και της κοινωνίας στο περιεχόμενό της.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….…........Τεύχος 2015 / 2

6

Ειδικότερα η διαδικασία προσδιορισμού της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης έχει
συντελέσει στον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση του όρου «ανάπτυξη». Διακινδυνεύοντας την
υπεραπλούστευση, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η συζήτηση περί Βιώσιμης Ανάπτυξης
διευρύνει την έννοια της ανάπτυξης στις εξής δύο κατευθύνσεις:
1. η ανάπτυξη που πρέπει να ειδωθεί με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο συμπεριλαμβάνοντας

μεταξύ άλλων κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και όχι μόνον οικονομικά, και
2. η ανάπτυξη που πρέπει να επιτυγχάνεται με τρόπο ώστε να μη μειώνει τις δυνατότητες των

μελλοντικών γενεών, ενώ συγχρόνως να διασφαλίζει την ενδογενεακή ισότητα. (Μητούλα,
κ.ά. 2008)
Η διεύρυνση ως προς την πρώτη κατεύθυνση είναι φανερό ότι απαιτεί αλλαγές στη

θεώρηση της οικονομίας ως ενός συστήματος κυκλικής ροής. Και αυτό γιατί ενώ η οικονομική
έννοια της κυκλικής ροής υποθέτει ένα κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα, η ολοκληρωμένη
αντίληψη του κοινωνικού-οικολογικού και οικονομικού συστήματος αναφέρεται ξεκάθαρα σε
ένα οικονομικό σύστημα ανοικτό προς και από το περιβάλλον. Η διεύρυνση προς τη δεύτερη
κατεύθυνση, απαιτεί την ενσωμάτωση της αξιολόγησης της ενδο- και διαγενεακής ισότητας,
δηλαδή την αξιολόγηση καθαρά ηθικών αξιών. Η εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες
χώρες, και η μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων στις ανεπτυγμένες χώρες είναι
επιβεβλημένες όχι μόνο στη βάση ηθικών αξιών αλλά και εξαιτίας των σημαντικών αρνητικών
επιπτώσεων τις οποίες έχουν στο φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη δεύτερη αυτή θεώρηση, η
ενδογενεακή ισότητα προβάλει ως προϋπόθεση για τη διαγενεακή ισότητα. (Σαρτζετάκης,
Παπανδρέου, 2002)

Κατά συνέπεια, πρόκειται για την ανάπτυξη1 που σε αντίθεση με τον όρο μεγέθυνση2
περιλαμβάνει την έννοια τριών θεματικών πυλώνων και σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις
Διεθνών Οργανισμών και μελετητών τεσσάρων:

της Οικονομίας,
της κοινωνίας,
του περιβάλλοντος και
του Πολιτισμού

Ειδικότερα ο Luke (2013) θεωρεί ότι η ευρεία αποδοχή της βιώσιμης ανάπτυξης από τις
εταιρίες υποδεικνύει ότι αυτή η απατηλή ποιότητα εξυπηρετεί εντελώς αντιφατικούς
ιδεολογικούς σκοπούς, πολιτιστικές ανάγκες, οικονομικές ατζέντες ή κοινωνικούς στόχους,
καθώς οικοδομεί μια αδύναμη συναίνεση. Ωστόσο, αυτή είναι μια ιδιαίτερη και διαφορετική
στιγμή. Σταθερή ισχυρή συναίνεση πρέπει να διαμορφωθεί για την περιβαλλοντική προστασία,
έτσι ώστε οι ολοφάνερες, και τώρα προφανώς σε επιδείνωση περιβαλλοντικές καταστροφές της
Γης θα μπορούσαν να ελέγχονται, και ενδεχομένως να αντιστραφούν, και όχι απλώς να αντέξουν
σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση. (Luke 2013)

Οι Sneddon και Howarth (2005) υποστηρίζουν ότι η ριζοσπαστική κριτική της σχέσης
σύγχρονου ανθρώπου-περιβάλλοντος που συνυπάρχει μέσα στις έννοιες της βιωσιμότητας (ορατή
εάν κάποιος νοιάζεται για να τη δει) χρειάζεται να αναζωογονηθεί και να διασωθεί από εκείνες
που οι υπέρμαχοι της Β.Α. χρησιμοποιούν για να προωθήσουν την ατζέντα ανάπτυξης που είναι
αποδεδειγμένα μη βιώσιμη. Επίσης, θα πρέπει να διασωθούν από τους πλέον ακραίους επικριτές,
οι οποίοι έχουν αφήσει μόνο «στάχτες» στη διαδικασία της αποδόμησης της έννοιας. Με αυτό
τον τρόπο η έννοια θα ανακτήσει τα ιδανικά της βιώσιμης ανάπτυξης:
1. ισότητα διαμέσου και μεταξύ των γενεών, των τόπων και των κοινωνικών ομάδων,

1 ορίζεται η αύξηση - σε κάποια χρονική περίοδο - της οικονομικής ευημερίας που απολαμβάνει ο λαός μιας χώρας.
Σημαντικότερος δείκτης της ανάπτυξης είναι ο μακροχρόνιος ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλή ΑΕΠ, ενώ
χρησιμοποιούνται και άλλοι δείκτες, όπως για παράδειγμα δείκτες που σχετίζονται με το επίπεδο υγείας, μόρφωσης
και μακροβιότητας.
2 μεγέθυνση είναι ο μακροχρόνιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….…........Τεύχος 2015 / 2

7

2. οικολογική αξιοπρέπεια και
3. ανθρώπινη ευημερία και ποιότητα ζωής

Μια αναγεννημένη έννοια της βιωσιμότητας.-οικοδομημένη γύρω από την πλουραλιστική
αντίληψη της βιωσιμότητας, θα λαμβάνει υπόψη το πολιτικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό,
οικολογικό και οικονομικό περιεχόμενο του τόξου των τοπικών και παγκόσμιων ανθρώπινων
κοινοτήτων και ακόμα θα αναγνωρίζει τις πιο αφηρημένες και καθολικές έννοιες της δικαιοσύνης
και της ισότητας. Θα διορθώσει ψεύτικες διχοτομήσεις, όπως εκείνες που κατασκευάστηκαν
μεταξύ πρώτων και τρίτων χωρών. (Sneddon και Howarth, 2005)

Η παραπάνω όμως σχέση ανθρώπου – περιβάλλοντος συνήθως προέρχεται από μια
συμβατική αντίληψη της βιωσιμότητας ότι δηλαδή ισχύει μόνο για το φυσικό «περιβάλλον»
δημιουργώντας ένα κενό στην υφιστάμενη βιβλιογραφία. Αυτή η αντίληψη της Β.Α. αποκλείει
ιστορίες αλληλεπίδρασης του ανθρώπου-περιβάλλοντος που έχουν δημιουργηθεί από την ιστορία
ενός τόπου, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς του χώρους, καθώς και ευρύτερα πολιτιστικά
τοπία. Αν και η βιώσιμη ανάπτυξη (WCED, 1987) ως έννοια στηρίζεται σε διάφορες αρχές
μερικές από τις οποίες είναι πιο χρήσιμες στη διαχείριση των πολιτιστικών πόρων. Π.χ οι 27
αρχές της Διακήρυξης του Ρίο (United Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και
την Ανάπτυξη, 1992/Conf. 151/26 Τόμος Ι [Robinson, 1993]). Οι εν λόγω αρχές που σχετίζονται
με τη συμμετοχή της κοινότητας έχουν περισσότερη εφαρμογή στη διαχείριση των πολιτιστικών
πόρων, δεδομένου ότι οι κοινότητες είναι φορείς, θεματοφύλακες και άμεσοι χρήστες των πόρων
της πολιτιστικής κληρονομιάς. (Keitumetse, 2011)

Άλλωστε και οι Tweet και Sutherland (2007) παρέχουν ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο
πολιτισμός, μέρος του οποίου είναι και η αρχιτεκτονική κληρονομιά με την οποία ασχολούνται,
συνδέεται και με τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: τον περιβαλλοντικό, τον
οικονομικό και τον κοινωνικό.

Ειδικότερα η περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί το κυρίαρχο μέλημα της βιώσιμης
ανάπτυξης και έχει σχεδιαστεί ως ένας περιορισμός για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Κατευθύνεται
κυρίως προς τη χρήση των πόρων - τόσο τα φυσικών όσο και των περιβαλλοντικών - και
δεδομένου ότι αυτές αποτελούν καθιερωμένα θέματα έρευνας, που είναι άμεσα ποσοτικά, αυτή η
πτυχή της ανάπτυξης θεωρείται ως η πιο ανιχνεύσιμη. Η αυξανόμενη σημασία αυτής της
διάστασης είναι εγγυημένη, επειδή αντιμετωπίζει αυτές τις ανάγκες που είναι θεμελιώδεις για την
ανθρώπινη επιβίωση. Μέχρι πρόσφατα, η περιβαλλοντική εστίαση στην αρχιτεκτονική
κληρονομιά ασχολούνταν κυρίως με τα τεχνικά προβλήματα της διατήρησης του υλικού των
υφιστάμενων κτιρίων, για παράδειγμα, εκείνων που υπόκεινται σε επίθεση από χημικούς ρύπους
στα αστικά περιβάλλοντα.

Η οικονομική διάσταση θεωρείται ως η σημαντικότερη προϋπόθεση για την ικανοποίηση
των ανθρωπίνων αναγκών και για τις οποιεσδήποτε συνεχιζόμενες βελτιώσεις των συνθηκών
διαβίωσης των πολιτών. Ωστόσο αναγνωρίζεται πλέον ότι ούτε η οικονομική μεγέθυνση εν γένει,
ούτε η αύξηση των εσόδων σε προσωπικό επίπεδο είναι αρκετές ώστε να εγγυηθούν την πρόοδο
όλης της κοινωνίας. Όλο και περισσότερο, οι ποιοτικές πτυχές της προόδου θεωρούνται ως
εξίσου σημαντικές με τις υλικές βελτιώσεις. Με άλλη διατύπωση, δεν είναι πλέον ικανοποιητική
η οικονομική ανάπτυξη (μεγέθυνση) σε απομόνωση από όλες τις άλλες πτυχές της ανάπτυξης. Ο
ρόλος των ιστορικών κτιρίων στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αστικής
ανάπλασης αναγνωρίζεται τώρα, τουλάχιστο στο Ηνωμένο Βασίλειο (ODPM, 2004). Η
αρχιτεκτονική κληρονομιά προσελκύει τουρίστες, κυρίως στις καθιερωμένες πολιτιστικές πόλεις
κι έτσι τονώνεται η τοπική και εθνική οικονομία. Ο Βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός είναι το
θέμα ενός σημαντικού ερευνητικού έργου, PICTURE (Προ-ενεργή διαχείριση των επιπτώσεων
του Πολιτιστικού Τουρισμού στους Αστικούς Πόρους και οικονομίες)

Η κοινωνική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης τονίζει επίσης την ανάγκη για τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής για όλους τους πολίτες με την αύξηση επιπέδων του υλικού εισοδήματος και
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αυξάνοντας την κοινωνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε όλες οι ομάδες να έχουν δίκαιη πρόσβαση στην
εκπαίδευση, τα προς το ζην και τους πόρους. Η διάσταση αυτή είναι πιο σχετική με την ανάγκη
θεώρησης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ιδιαίτερα σημαντική για τη συζήτηση αυτή είναι η έννοια της μεταξύ των γενεών ισότητας μέσω
της οποίας η σημερινή γενιά συντηρεί το πολιτιστικό κεφάλαιο (Bourdieu, 1984) προς όφελος
των μελλοντικών γενεών (UNIDO, 2005). Ο πολιτισμός δια μέσου της Αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς, ως εκ τούτου, έχει ένα ρόλο να παίξει και στις τρείς διαστάσεις, (Tweet, Sutherland,
2007)

2. Η συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σύμφωνα με την
Unesco

Με ποιους τρόπους όμως ειδικότερα και αναλυτικότερα μπορεί η πολιτιστική κληρονομιά
να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη; Πώς μπορεί η σχέση μεταξύ της πολιτιστικής κληρονομιάς
και των διαφορετικών διαστάσεων-πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης να αρθρωθεί;

Η διασφάλιση των αγαπημένων τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς και του συνόλου
των άυλων πολιτιστικών εκφράσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που καθορίζουν
συλλογικά μια κοινότητα μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ότι αποτελεί συμβολή στην
ανθρώπινη ευημερία. Χωρίς την πολιτιστική κληρονομιά - τα γνωστά αξιοθέατα των πόλεών μας
και τα τοπία, τις παραδόσεις και τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής που κληρονομήθηκε από τους
προγόνους μας - θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς την ίδια την ύπαρξή μας ως άτομα.

Η θεώρηση αυτή, όσο αυτονόητη και αν είναι, δεν ήταν ωστόσο αρκετή για να εξασφαλίσει
για την πολιτιστική κληρονομιά και τον πολιτισμό γενικότερα, μια θέση μέσα στο διεθνές
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ). Ως εκ
τούτου, εκτός από την εγγενή αξία του για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, είναι
σημαντικό να διερευνήσει κανείς το πώς η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να κάνει μια κρίσιμη
και καθοριστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις βασικές διαστάσεις της, όπως
ορίζεται, για παράδειγμα, στην Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών: «Συνειδητοποιώντας το μέλλον
που θέλουμε για όλους» - με άλλα λόγια, στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος,
συμπεριλαμβανομένων των πυλώνων της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, της ειρήνης και
της ασφάλειας

Με την παροχή μιας ποικιλίας σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, ένα καλά
προστατευμένο ιστορικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών τοπίων και των
προστατευόμενων περιοχών που είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα και την ανάπτυξη των
παραδοσιακών γνώσεων και πρακτικών που σχετίζονται με τη φροντίδα του) μπορεί να συμβάλει
άμεσα στην ανακούφιση της φτώχειας και των ανισοτήτων με την παροχή ασφάλειας και την
προαγωγή της υγείας, καθώς και συμβάλλοντας στην παροχή στέγης, καθαρού αέρα, καθαρού
νερού, τροφίμων και άλλων βασικών πόρων που παρέχουν τα προς το ζην των κοινοτήτων. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες περιοχές, όπου η πολιτιστική κληρονομιά τείνει να είναι
λιγότερο «μνημειώδη» και συνδέεται με τις πρακτικές διαβίωσης των κοινοτήτων.

Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι επίσης σημαντική για την αντιμετώπιση
των κινδύνων που σχετίζονται με τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Η εμπειρία έχει
δείξει ότι η υποβάθμιση των φυσικών πόρων, παραμελημένες αγροτικές περιοχές, η άναρχη
δόμηση και η κακής μηχανικής νέες κατασκευές, αυξάνουν την ευπάθεια των κοινοτήτων και τον
κίνδυνο καταστροφών, ιδίως στις φτωχότερες χώρες. Από την άλλη πλευρά, ένα καλά
συντηρημένο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον που βασίζεται στις παραδοσιακές γνώσεις και
δεξιότητες και σε συνδυασμό με μια συνεκτική κοινωνία που θεμελιώνεται στην ισχυρή
πολιτιστική πρωτεύουσα, μπορεί να μειώσει σημαντικά υποκείμενους παράγοντες κινδύνου
καταστροφών και να ενισχύει την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων, και να σώσει ζωές. Ολόκληρες
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κοινότητες αυτοχθόνων στα Νησιά Ανταμάν και Νικομπάρ επέζησαν από το τσουνάμι στον
Ινδικό Ωκεανό το 2005, που σκότωσε πάνω από 200.000 ανθρώπους στην περιοχή, για
παράδειγμα, ως αποτέλεσμα της διατήρησης των mangroves η οποία προέβλεπε μια
αποτελεσματική ασπίδα για να απαλύνει τις επιπτώσεις του τσουνάμι και τη διατήρηση των
προφορικών παραδόσεων που αφορούν την εμπειρία των προηγούμενων σεισμών. Ιστορίες που
αφορούσαν «τεράστια ανακίνηση του εδάφους που ακολουθείται από ένα υψηλό τείχος του
νερού», που είχαν μεταδοθεί από γενιά σε γενιά αντανακλούσαν τη συλλογική μνήμη των
σεισμών και των τσουνάμι του παρελθόντος, με αποτέλεσμα αυτές οι κοινότητες να
μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος και να τους επιτρέψει να ξεφύγουν πριν τους χτυπήσει το
τσουνάμι.

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι
«εκ κατασκευής» πράσινες και ενσαρκώνουν ένα εγγενώς βιώσιμο πρότυπο της χρήσης της γης,
της κατανάλωσης και της παραγωγής που έχει αναπτυχθεί με την πάροδο αιώνων αν όχι χιλιετιών,
της συνεχούς προσαρμογής μεταξύ των κοινοτήτων και του περιβάλλοντός τους. Για το λόγο
αυτό, η επένδυση στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει αναγνωριστεί από
σημαντικούς παράγοντες, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα ως ένας καλός τρόπος για τον περιορισμό
των εκπομπών CO2 και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την οικονομική ανάπτυξη
χωρίς αποκλεισμούς, δεδομένου ότι θα προσελκύει επενδύσεις και θα εξασφαλίζει πράσινο,
τοπική βάση, σταθερές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα των
βιώσιμων δραστηριοτήτων σε τομείς όπως η συντήρηση, η κατασκευή, η παραγωγή τροφίμων, η
παραδοσιακή θεραπεία και φαρμακοποιία, οι βιοτεχνίες όλων των ειδών και των τεχνών
γενικότερα, και ασφαλώς στον τουρισμό. Αυτές οι θέσεις εργασίας βασίζονται σε ανθρώπινους
και άλλους πόρους που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, και σε
σύγκριση με άλλους τομείς δραστηριότητας που προσφέρουν οικονομικές ευκαιρίες σε όλες τις
ομάδες μέσα στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων.

Πάνω από όλα, όμως, η πολιτιστική κληρονομιά είναι στενά συνδεδεμένη με τις
θεμελιώδεις συνιστώσες της κοινωνικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Ως όχημα που εκφράζει
τις αξίες και την ταυτότητα και οργανώνει τις κοινότητες και τις σχέσεις τους με τις ισχυρές
συμβολικές και αισθητικές διαστάσεις της, η πολιτιστική κληρονομιά είναι απαραίτητη για την
πνευματική ευημερία των ανθρώπων στην πιο βαθιά έννοια. Η αναγνώριση και η διατήρηση της
πολυμορφίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με δίκαιη πρόσβαση σε αυτή και τη
δίκαιη κατανομή των οφελών που απορρέουν από τη χρήση της, ενισχύει την αίσθηση του τόπου
και του ανήκειν και το σεβασμό προς τους άλλους και την αίσθηση του σκοπού και των
συλλογικών ικανοτήτων της διατήρησης του κοινού καλού. Όλα αυτά συμβάλλουν στη συνοχή
των κοινοτήτων, και στη μείωση των ανισοτήτων. Η ενίσχυση των παραδοσιακών τρόπων
μετάδοσης της γνώσης και της ενσωμάτωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τυπική και μη
τυπική εκπαίδευση επιτρέπει στους ανθρώπους να επωφεληθούν πλήρως από το εκπαιδευτικό
δυναμικό της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι οικογένειες, οι φυλές, υπερήλικες, ομάδες
συνομηλίκων και των παραδοσιακών κατασκευών. Όλα παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη
συλλογική προσπάθεια. Η μετάδοση και η πρακτική της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς από
αυτές τις κοινότητες μεταφέρει έναν πλούτο γνώσεων και δεξιοτήτων στις νεότερες γενιές,
συμπεριλαμβανομένων των βασικών εννοιών της επιστήμης και της τεχνολογίας, τις μορφές
συμμετοχικής διακυβέρνησης και κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων. Για αυτό ακριβώς το
λόγο, η δυνατότητα της πρόσβασης, της απόλαυσης και της φροντίδας για την πολιτιστική
κληρονομιά αποτελεί βασικό πολιτιστικό δικαίωμα και πρωταρχική συνιστώσα του ίδιου του
ορισμού της ανθρώπινης ανάπτυξης.

Οι θεμελιώδεις ρόλοι της πολιτιστικής κληρονομιάς απειλούνται σήμερα από έναν αριθμό
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής αστικοποίησης που είναι τώρα σε εξέλιξη σε
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πολλά μέρη του κόσμου, με αποτέλεσμα την καταστροφή της δομημένης πολιτιστικής
κληρονομιάς και νέες προκλήσεις για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Οι νέες επεκτεινόμενες
πόλεις φιλοξενούν έναν αυξανόμενο αριθμό μεταναστών καθώς και ετερογενείς κοινότητες, και
στιγματίζονται από έναν αυξανόμενο αριθμό συγκρούσεων και πολιτικών εντάσεων. Σε τέτοιες
περιόδους κρίσης, η πρόσβαση και φροντίδα για την πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να βοηθήσει
τις ευάλωτες ομάδες ανθρώπων να ανακτήσουν την αίσθηση της συνέχειας, της αξιοπρέπειας και
της ενδυνάμωσης. Σε καταστάσεις που έπονται των συγκρούσεων, ιδίως, η αναγνώριση και η
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, όταν βασίζεται σε κοινές αξίες και συμφέροντα, μπορεί
να βοηθήσει στην προώθηση της αμοιβαίας αναγνώρισης και κατανόησης, ανεκτικότητας και
σεβασμού μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την
ειρηνική ανάπτυξη μιας κοινωνίας.

Μερικές φορές, και, ενδεχομένως, για αυτούς ακριβώς τους λόγους, η πολιτιστική
κληρονομιά καταστρέφεται σκόπιμα, με την πρόθεση να σβηστεί η ίδια η ταυτότητα των ατόμων
και των ομάδων, κόβοντας τους δεσμούς τους με τη γη και το σπάσιμο των δεσμών που θα τους
κρατήσει μαζί ως μια κοινότητα. Αυτό συνέβη το 2001 στο Αφγανιστάν, όταν καταστράφηκαν τα
γιγαντιαία αγάλματα του Βούδα στο Μπαμιγιάν, και παρόμοια καταστροφή γίνεται σήμερα στο
βόρειο Μαλί. Πέρα από την απώλεια των οφελών που συνδέονται με την απόλαυση και τη
διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τέτοιες πράξεις εκ προθέσεως καταστροφής ή δίωξης
κάνουν τη συμφιλίωση μεταξύ των αντιμαχομένων μερών πολύ πιο δύσκολη στο μέλλον, και δεν
βοηθούν τις κοινωνίες να γυρίσουν τη σελίδα προς την επίτευξη της ειρήνης. Η προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς από τους κινδύνους που συνδέονται με καταστάσεις σύγκρουσης,
ακόμη και όταν κινδυνεύουν ζωές και οι ανθρωπιστικές ανησυχίες αποτελούν προτεραιότητα, ως
εκ τούτου, δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ένα βασικό θέμα ασφάλειας. Αντίθετα, στη φάση μετά τη
σύγκρουση, η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να συμβάλει ώστε να
επουλωθούν οι πληγές του πολέμου. (Unesco 2013)

3. Η σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τον πολιτισμό ως πολιτική της Ε.Ε.

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. στη συνάντησή του το Μάιο του 2014 κατέληξε σε σημαντικά
συμπεράσματα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και την αντιμετώπισή της ως στρατηγικό
πόρο για την επίτευξη μιας βιώσιμης Ευρώπης.

Η Συνθήκη ορίζει ότι η Ε.Ε. πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή πολιτιστική
κληρονομιά προστατεύεται και ενισχύεται. Αυτό θα γίνει μέσα από τη βιώσιμη διαχείριση όλων
των πόρων που αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά δηλαδή αυτούς που κληρονόμησε από το
παρελθόν σε όλες τις μορφές και πτυχές - ενσώματων, άυλων και ψηφιακών (εκ γενετής ψηφιακό
και ψηφιοποιημένο), συμπεριλαμβάνοντας μνημεία, αξιοθέατα, τοπία, τις δεξιότητες, τις
πρακτικές, τις γνώσεις και τις εκφράσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας, καθώς και συλλογές
συντήρησης και διαχείρισης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες
και τα αρχεία. Οι πόροι αυτοί έχουν μεγάλη αξία για την κοινωνία από πολιτιστική,
περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη, εφόσον προέρχονται από την αλληλεπίδραση
μεταξύ των ανθρώπων και των τόπων μέσα στο χρόνο και εξελίσσονται συνεχώς.

Η αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως περιουσιακό στοιχείο για την Ευρώπη είναι
αυτονόητη και αυταπόδεικτη. Αποτελεί έναν μη ανανεώσιμο πόρο, μοναδικό που δεν μπορεί να
αντικατασταθεί. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή που βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές
προκλήσεις που σχετίζονται με πολιτιστικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και
τεχνολογικές μεταβολές που επηρεάζουν όλες τις πτυχές της σύγχρονη ζωής, η προστασία της
καθίσταται ζωτικής σημασίας.

Η πολιτιστική κληρονομιά παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την ενίσχυση του
κοινωνικού κεφαλαίου, διότι έχει την ικανότητα να:
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α) να εμπνεύσει και να προάγει τη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή.
β) να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής και την ευημερία των ατόμων και των κοινοτήτων τους.
γ) να προωθήσει την πολυμορφία και τον διαπολιτισμικό διάλογο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση
της αίσθησης "Ανήκειν" σε μια ευρύτερη κοινότητα και την καλύτερη κατανόηση και σεβασμό
μεταξύ των λαών.
δ) να συμβάλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη,
την πολιτιστική και κοινωνική συμμετοχή και την προώθηση διαλόγου μεταξύ των γενεών καθώς
και την κοινωνική συνοχή.
ε) να προσφέρει δυνατότητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της γνώσης, της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας.
στ) να είναι ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την τυπική, μη τυπική και άτυπη
εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση.

Η Πολιτιστική κληρονομιά έχει μια σημαντική επίδραση στον οικονομικό πυλώνα, διότι ως
αναπόσπαστο μέρος του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, συμβάλλει στη συμμετοχική
τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργεί σημαντικές εξωτερικές οικονομίες, ιδίως μέσω
της ενίσχυσης του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.

Επιπρόσθετα υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπλαση της υπαίθρου και των
πόλεων όπως φαίνεται από πρωτοβουλίες στις οποίες έχουν προχωρήσει ευρωπαϊκές περιφέρειες
και πόλεις. Κατά συνέπεια, προωθεί τη δημιουργία ποικίλων θέσεων εργασίας

Η Πολιτιστική κληρονομιά παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για μια "Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»,
γιατί έχει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και συμβάλλει στην περιβαλλοντική
βιωσιμότητα. Αυτό διαφαίνεται από το ότι ο τομέας της πολιτιστικής κληρονομιάς ξεπερνά την
πολιτιστική ενότητα και σχετίζεται με δημόσιες πολιτικές στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην
κοινωνική συνοχή, στη γεωργία, συνδέεται στενά με πολιτικές στη ναυτιλία, στο περιβάλλον,
στον τουρισμό, στην εκπαίδευση, στο ψηφιακό θεματολόγιο, στην έρευνα και στην καινοτομία.
Αυτές οι πολιτικές έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά και
ταυτόχρονα η πολιτιστική κληρονομιά προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για την επίτευξη των
στόχων τους. Ως εκ τούτου, αυτό το δυναμικό θα πρέπει να αναγνωριστεί πλήρως και να
αναπτυχθεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους και λαμβάνοντας
υπόψη την αρχή της επικουρικότητας να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Να αναγνωρίσουν την εγγενή αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς και να αναπτύξουν το
δυναμικό του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως ένα κοινό στρατηγικό πόρο για
την ανάπτυξη μιας κοινωνίας που θα βασίζεται σε δημοκρατικές, ηθικές, αισθητικές και
οικολογικές αξίες, ιδίως σε μια στιγμή κρίσης έντονης κρίσης οικονομικών και κοινωνικών αξιών.
2. Να ενισχύσουν το διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη πολιτιστικής κληρονομιάς για τον
εντοπισμό και την εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών και δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση
και ανάπτυξη των πολιτιστικών θεμάτων, της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την
προώθηση της συνεργασίας με διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμούς, και ειδικότερα με το
Συμβούλιο της Ευρώπης
3. Να κινητοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους για τη στήριξη, την ενίσχυση και την προώθηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω μιας ολοκληρωμένης, ολιστικής προσέγγισης, λαμβάνοντας
υπόψη της τις πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και επιστημονικές
συνιστώσες.
4. Να συμβάλουν στην ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές
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5. Να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ της ΕΕ και των
εθνικών δημόσιων πολιτικών πέραν της πολιτιστικής πολιτικής, όπως η περιφερειακή ανάπτυξη,
η συνοχή, η γεωργία, η ναυτιλία, το περιβάλλον, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή, ο τουρισμός,
η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
6. Όπου είναι δυνατόν, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να κάνουν πλήρη χρήση
των διαθέσιμων προγραμμάτων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και να ενθαρρύνουν
τις επενδύσεις στην πολιτιστική κληρονομιά ως μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη
βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών
προγραμμάτων, καθώς και στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ
7. Να συνεχίσουν να στηρίζουν τη δράση της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Ταυτότητα
(European Heritage Label)
8. Να συνεχίσουν να προωθούν την εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά, την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη
βιώσιμη ανάπτυξη και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του κοινού, ιδιαίτερα των παιδιών και των
νέων, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών
9. Να βελτιώσουν τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων και ποσοτικών δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών στοιχείων, σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά.
10. Να ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη και διάδοση του ψηφιακού πολιτιστικού
περιεχομένου, καθώς και τη διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών κληρονομιάς που σχετίζονται με την
πολιτιστική και εκπαιδευτική αξία για τους πολίτες, και να προωθήσουν την πρόσβαση του
κοινού σε αυτούς τους πόρους και τις υπηρεσίες ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς,
συμπεριλαμβανομένων των μέσων της Europeana (Το Ίδρυμα Europeana και το Δίκτυό του
δημιουργούν νέους τρόπους για τους ανθρώπους να ασχολούνται με την πολιτιστική ιστορία τους,
είτε πρόκειται για εργασία, μάθηση ή για αναψυχή. Σύμφωνα με τη Europeana η πολιτιστική
κληρονομιά θα πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη με ένα ψηφιακό τρόπο, να προωθεί την
ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών. Αυτό βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της πολιτισμικής
πολυμορφίας και συμβάλλει σε μια ακμάζουσα οικονομία της γνώσης). (Council of the European
Union, 2014)

Συμπεράσματα

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτέλεσε την απάντηση στα ανακύπτοντα καίρια περιβαλλοντικά
προβλήματα που προκάλεσε η βιομηχανοποίηση της οικονομίας. Το αντικείμενο αυτής της
εργασίας ήταν να προσεγγίσει την αμφιλεγόμενη και στη σύγχρονη εποχή πλουραλιστική έννοια
της Βιώσιμης Ανάπτυξης καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα να συμπεριλαμβάνει τη θεματική
ενότητα του πολιτισμού στο περιεχόμενό της, η σημασία του οποίου παρουσιάζεται τόσο σε
Διεθνές όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την ανάπτυξη των παραπάνω θεμάτων προκύπτει ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει δύο
κατευθύνσεις:
1. Την ανάπτυξη που πρέπει να ειδωθεί με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο συμπεριλαμβάνοντας
μεταξύ άλλων κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και όχι μόνον οικονομικά, και
2. Την ανάπτυξη που πρέπει να επιτυγχάνεται με τρόπο ώστε να μη μειώνει τις δυνατότητες των
μελλοντικών γενεών, ενώ συγχρόνως να διασφαλίζει την ενδογενεακή ισότητα. (Μητούλα, κ.ά.
2008).

Κατά συνέπεια πρόκειται για την ανάπτυξη που σε αντίθεση με τον όρο «μεγέθυνση»
περιλαμβάνει την έννοια τριών θεματικών πυλώνων και σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις
Διεθνών Οργανισμών και μελετητών τεσσάρων:

της Οικονομίας,
της κοινωνίας,
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του περιβάλλοντος και
του Πολιτισμού

Ειδικότερα αναλυτές όπως ο ο Luke (2013) αλλά και οι Sneddon και Howarth (2005)
υποστηρίζουν ότι μια αναγεννημένη πλουραλιστική έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης θα πρέπει
να λαμβάνει υπόψη το πολιτικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό, οικολογικό και οικονομικό
περιεχόμενο του τόξου των τοπικών και παγκόσμιων ανθρώπινων κοινοτήτων και ακόμα να
αναγνωρίζει τις πιο αφηρημένες και καθολικές έννοιες της δικαιοσύνης και της ισότητας.

Άλλοι μελετητές όπως ο Keitumetse το 2011 προχωράνε ακόμα περισσότερο και
επισημαίνουν ότι η σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος δεν μπορεί να αποκλείει ιστορίες
αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών των δύο που έχουν δημιουργηθεί από την ιστορία ενός τόπου, τα
μνημεία και τους αρχαιολογικούς του χώρους, καθώς και τα ευρύτερα πολιτιστικά τοπία.

Επιπρόσθετα οι Tweet και Sutherland (2007) υπογραμμίζουν τη συμβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς με το παράδειγμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στους τρεις πυλώνες της
Βιώσιμης Ανάπτυξης τον περιβαλλοντικό, τον οικονομικό και το κοινωνικό.

Κατά συνέπεια επιτυγχάνεται η σύνδεση μεταξύ της Βιώσιμης Ανάπτυξης και του
πολιτισμού. Αναλυτικότερα μέσω της Unesco και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας
παρουσιάζεται μια ξεκάθαρη εικόνα της συμβολής του Πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διασύνδεση του πολιτισμού, με βάση την έκθεση της Unesco, με τους τρεις πυλώνες της
βιώσιμης ανάπτυξης γίνεται εμφανής γιατί α) μέσω της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς
περιορίζονται οι εκπομπές CO2 και αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή β) προσελκύονται
επενδύσεις και εξασφαλίζεται το πράσινο, σταθερές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας που
αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα των βιώσιμων δραστηριοτήτων σε τομείς όπως η συντήρηση, η
κατασκευή, η παραγωγή τροφίμων, η παραδοσιακή θεραπεία και φαρμακοποιία, οι βιοτεχνίες
όλων των ειδών και των τεχνών γενικότερα, και ασφαλώς στον τουρισμό και γ) Η αναγνώριση
και η διατήρηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με δίκαιη
πρόσβαση σε αυτή και τη δίκαιη κατανομή των οφελών που απορρέουν από τη χρήση της,
ενισχύει την αίσθηση του τόπου και του ανήκειν και το σεβασμό προς τους άλλους και την
αίσθηση του σκοπού και των συλλογικών ικανοτήτων της διατήρησης του κοινού καλού. Όλα
αυτά συμβάλλουν στη συνοχή των κοινοτήτων.

Τέλος το Συμβούλιο της Ε.Ε. στη συνάντησή του τον Μάιο του 2014 επιβεβαιώνει τις
παραπάνω θέσεις του Διεθνούς Οργανισμού και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα ότι η αξία της
πολιτιστικής κληρονομιάς ως περιουσιακό στοιχείο για την Ευρώπη είναι αυτονόητη και
αυταπόδεικτη. Αποτελεί ένα μη ανανεώσιμο πόρο, μοναδικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή που βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις που
σχετίζονται με πολιτιστικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές
μεταβολές που επηρεάζουν όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής, η προστασία της καθίσταται
ζωτικής σημασίας. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η Πολιτιστική κληρονομιά παίζει ένα
συγκεκριμένο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για μια
«Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», Αυτό γίνεται εμφανές από το ότι ο τομέας
της πολιτιστικής κληρονομιάς σχετίζεται με δημόσιες πολιτικές στην περιφερειακή ανάπτυξη,
στην κοινωνική συνοχή, στη γεωργία, συνδέεται στενά με πολιτικές στη ναυτιλία, στο
περιβάλλον, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση, στο ψηφιακό θεματολόγιο, στην έρευνα και στην
καινοτομία. Αυτές οι πολιτικές έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά
και ταυτόχρονα η πολιτιστική κληρονομιά προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για την επίτευξη των
στόχων τους.

Αποτελεί κατά συνέπεια κοινό τόπο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να ενισχυθεί
ενσωματώνοντας τον πυλώνα του πολιτισμού στο εννοιολογικό περιεχόμενό της αλλά και σε
επόμενο στάδιο στις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Με την αλληλεπίδραση μεταξύ των πυλώνων
της οικονομίας, κοινωνίας περιβάλλοντος και πολιτισμού η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να
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αναγεννηθεί και να υποστηρίξει πολιτικές που θα στηρίζουν την συνοχή της κοινωνίας, την
οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.
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Περίληψη
Η παρούσα δημοσίευση πραγματεύεται τον σχεδιασμό Διαδρομών Πολιτισμικού Τουρισμού

στη Μεσσηνία και την προώθησή τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και περιφέρειας. Η
καινοτομία του συνίσταται στη σύμπραξη του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης
Πολιτισμικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών
Σπουδών (Σ.Α.Ε.Π.Σ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα. Με αφετηρία την
παρουσίαση των οργανωτικών δομών, του οράματος και των στρατηγικών στόχων των Σ.Α.Ε.Π.Σ./
Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α., καθώς και την ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο
δρουν, προτείνεται η υποθετική συγκρότηση μιας υπηρεσίας Διαδρομών Πολιτισμικού Τουρισμού
(ΔΠΤ) στη Μεσσηνία, καθώς και μιας στρατηγικής μάρκετινγκ για την προώθησή τους με κύριο
στόχο την επίτευξη των στρατηγικών, μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών στόχων της Σχολής προς
υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Έτσι, μέσω της προσφοράς ουσιαστικής
τεχνογνωσίας στο πεδίο του Πολιτισμικού Τουρισμού και της συνεργασίας με τοπικούς και
υπερτοπικούς φορείς συμμετέχει το Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. ενεργά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της
Μεσσηνίας.

Λέξεις κλειδιά: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Πολιτισμικών Σπουδών (Σ.Α.Ε.Π.Σ.), Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών
Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.), Καλαμάτα, Μεσσηνία, Περιφέρεια Πελοποννήσου, σχεδιασμός και
προώθηση Διαδρομών Πολιτισμικού Τουρισμού (ΔΠΤ), τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη,
μάρκετινγκ

Εισαγωγή: σκοπός και μεθοδολογία

Η δημοσίευση αυτή στηρίζεται σε μία πρωτότυπη περιπτωσιολογική μελέτη (case study),
που εκπόνησαν οι δύο συγγραφείς (Σπηλιοπούλου και Κουρή, 2011) στη θεματική ενότητα του
«Πολιτισμού», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων,
καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών -τριών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου» του ΕΠΕΑΕΚ1.

1 Πράξη: «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), συγχρηματοδοτούμενο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

mailto:iaspi@uop.gr
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Αφού πρώτα παρουσιασθούν συνοπτικά το ιστορικό, οι στόχοι, η φιλοσοφία και το όραμα
των Σ.Α.Ε.Π.Σ./Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α., καθώς και βασικά στοιχεία της οργάνωσης και διοίκησής τους,
όπως οι υπηρεσίες και οι δράσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και οι κεντρικοί στρατηγικοί τους
στόχοι, ακολουθεί ο θεωρητικός σχεδιασμός μιας στρατηγικής μάρκετινγκ, που βασίζεται στην
ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της Σχολής (SWOT analysis - ανάλυση
Δυνάμεων-Αδυναμιών, Ευκαιριών-Απειλών) και στην εξέταση δεδομένων δευτερογενούς έρευνας,
κυρίως αναφορικά με το πεδίο του Πολιτισμικού Τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με
έμφαση στη Μεσσηνία. Βάσει των παραπάνω, σχεδιάζονται Διαδρομές Πολιτισμικού Τουρισμού
(ΔΠΤ) για τον εσωτερικό και τον διεθνή τουρισμό, η υλοποίηση των οποίων προϋποθέτει τη
συνεργασία με φορείς του Δήμου Καλαμάτας, της Μεσσηνίας και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου. Προβάλλονται επίσης επιχειρήματα για το πώς θα καταστεί δυνατή η
αποτελεσματική προώθηση των στρατηγικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών στόχων της
Σ.Α.E.Π.Σ., καθώς και η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την καινοτόμο αυτή
υπηρεσία. Κατόπιν τούτου ορίζονται μεσοπρόθεσμοι στόχοι μάρκετινγκ για την προτεινόμενη
καινοτόμο υπηρεσία και παρατίθεται αναλυτικό πρόγραμμα δράσης για την επίτευξή τους, βάσει
των «4 P» του μείγματος μάρκετινγκ, που εξετάζονται διεξοδικά: Προϊόν, Χώρος, Τιμή,
Προώθηση (Kotler, 1994). Τέλος, προτείνονται μέτρα ελέγχου του βαθμού υλοποίησης του
προγράμματος δράσης και επίτευξης των θεσπισμένων στόχων.

1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Σ.Α.Ε.Π.Σ.)

1.1 Ιστορικό και αποστολή
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 13/2000 και

ξεκίνησε την λειτουργία του το 2002 (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2011). Με έδρα την
Τρίπολη έχουν τεθεί σε λειτουργία Σχολές διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων στις πέντε
πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου1. Η αποστολή του είναι η ανάπτυξη
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια μέσω της παραγωγής διδακτικού και
ερευνητικού έργου και της προσφοράς περιεχομένων σπουδών, που ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές ενός σύγχρονου ΑΕΙ εθνικής και διεθνούς εμβέλειας2.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου επιδιώκει επίσης να
συνεισφέρει στην δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση του τοπικού πληθυσμού, ενώ φιλοδοξεί
να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος και πόλος πνευματικής συνεργασίας και δημιουργίας για
τον απανταχού Ελληνισμό.

Η Σ.Α.Ε.Π.Σ. ιδρύθηκε με το Π.Δ. 118/2003 στην Καλαμάτα, την πρωτεύουσα της
Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Μεσσηνίας. Αποτελείται από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.), η εκπαιδευτική λειτουργία του οποίου
άρχισε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04, και από το Τμήμα Φιλολογίας, που λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2005-06. Η Σχολή στεγάζεται σε κτήρια του πρώην 9ου Συντάγματος Πεζικού
στο Παλαιό Στρατόπεδο Καλαμάτας, που παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Καλαμάτας και
μετατράπηκαν σε σύγχρονους χώρους διδασκαλίας και διοίκησης (εικ. 1) με την υποστήριξη του
Δήμου Καλαμάτας, του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και των χορηγών Βασιλείου
Κωνσταντακόπουλου και Κωνσταντίνου Αρνόκουρου, καθώς και με κονδύλια από το Γ΄
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου
2000–2006, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την
Ελλάδα.

1 http://www.uop.gr
2 Βάσει του άρθρου 1 του Ν. 1268/82, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει μεταξύ άλλων ως αποστολή να
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.
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Εικ. 1: Το κτήριο Διοίκησης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
στην Καλαμάτα

Βάσει του ιδρυτικού Π.Δ. που καθορίζει την αποστολή των δύο Τμημάτων της Σ.Α.Ε.Π.Σ.1,
και σύμφωνα με τους στόχους που έθεσαν τα ίδια τα Τμήματα για την περαιτέρω πορεία τους, το
Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. οφείλει:
α) «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και τη Διαχείριση των
Πολιτισμικών Αγαθών (Δ.Π.Α.)2.
β) να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια, που εξασφαλίζουν την
άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
γ) να οργανώσει μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με
εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος3,
δ) να συμβάλει στην ανάπτυξη των Πολιτισμικών Σπουδών σε συνδυασμό με τις σύγχρονες
μορφές Διαχείρισης των Πολιτισμικών Αγαθών και τη χρήση των νέων τεχνολογιών».

Το πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. χαρακτηρίζεται από ευρύτητα, ώστε να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευομένων,
προσφέροντάς τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας.

Η Σ.Α.Ε.Π.Σ. διαθέτει τις υποδομές ενός σύγχρονου ΑΕΙ (εικ. 2), εξασφαλίζοντας στο
Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. τη δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικών και πολιτισμικών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας για διαφορετικές ομάδες κοινού, που περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας
εξοπλισμένες με σύγχρονη τεχνολογία, πλούσια Bιβλιοθήκη, Εργαστήρια Αρχαιομετρίας,
Ενάλιας Αρχαιολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αμφιθέατρο για τη διεξαγωγή τελετών,
συνεδρίων, ημερίδων κ.ά. Επιπλέον, διαθέτει διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που καλύπτει
ποικίλους τομείς των Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του
ιδιαίτερα νευραλγικού κλάδου της Δ.Π.Α.

1 Π.Δ. 118/2003, Φ.Ε.Κ. Α΄ 102/5.5.2003.
2 Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην Ιστορία του Πολιτισμού (αρχαίος, βυζαντινός, νεώτερος/σύγχρονος ελληνικός
και ευρωπαϊκός πολιτισμός), την Μουσειολογία, την ανασκαφική και την επιτόπια έρευνα, καθώς και σε
καινοτόμους κλάδους, όπως η Πολιτισμική Ανθρωπολογία, το Περιβάλλον και η Διατήρηση της Πολιτισμικής
Κληρονομιάς, η Αρχαιομετρία, η Ενάλια Αρχαιολογία, η Νομισματική κ.ά.
3 Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών
αγαθών και περιβάλλοντος» εγκρίθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 2088, 31.7.2014, και πρόκειται να ξεκινήσει το εαρινό
εξάμηνο του 2014/15.
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Εικ. 2: Τα Διδακτήρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

1.2 Οι στρατηγικοί στόχοι της Σ.Α.Ε.Π.Σ.
Ο χαρακτήρας της Σ.Α.Ε.Π.Σ. καθορίζεται από το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ ως

μη κερδοσκοπικός. Ως ο μοναδικός φορέας Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ως όραμα να συμβάλει στην πολιτισμική, κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της
χώρας γενικότερα, με στόχο τη συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο και με ελάχιστο ορίζοντα τριετίας οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της
επιχειρησιακής στρατηγικής της Σ.Α.Ε.Π.Σ. και ειδικότερα του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. περιλαμβάνουν:

1. Την αξιοποίηση των θεωρητικών εφοδίων από τους φοιτητές και την ενίσχυση της
έμπρακτης συμμετοχής τους στην έρευνα, τη διοργάνωση και υλοποίηση καινοτόμων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με επίκεντρο τον πολιτισμό, προκειμένου να
καλλιεργήσουν περαιτέρω τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητές τους, να ενισχύσουν
το επαγγελματικό τους προφίλ και να συνάψουν επαφές με τον επιχειρηματικό και τον μη
κερδοσκοπικό τομέα.

2. Την ευρύτερη διάχυση και πρακτική αξιοποίηση των παραγομένων από το Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.
ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών γνώσεων, για την πολύπλευρη ανάπτυξη
και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης της τοπικής κοινωνίας της Καλαμάτας, της Π.Ε.
Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της χώρας εν γένει.

3. Την ενίσχυση της θέσης του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. αρχικά στην τοπική κοινωνία και κλιμακωτά
στην Π.Ε. Μεσσηνίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στη χώρα, μέσω της σύναψης
αειφόρων, αμοιβαία ωφελίμων συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Πρόταση στρατηγικής δημιουργίας και προβολής νέας υπηρεσίας Διαδρομών
Πολιτισμικού Τουρισμού (ΔΠΤ) για τη Μεσσηνία

Ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να συναντηθούν οι τρεις προαναφερθέντες στόχοι της
επιχειρησιακής στρατηγικής του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. είναι η συμβολή του στην ενίσχυση της
τουριστικής και της πολιτιστικής ανάπτυξης της Μεσσηνίας γενικότερα και της πόλης της
Καλαμάτας ειδικότερα. Παρά την πληθώρα και την έντονη διαφοροποίηση των πολιτισμικών
πόρων της Π.Ε. Μεσσηνίας, βρίσκονται ακόμη υπό εξέλιξη οι συντονισμένες κινήσεις
αποτελεσματικής προώθησης του Πολιτισμικού Τουρισμού στην περιοχή. Καθώς οι ΔΠΤ
εκλαμβάνονται διεθνώς ως ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία του Πολιτισμικού Τουρισμού
(Οικονόμου και Ζηκίδης, 2013), το Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α θα μπορούσε να συμβάλει στην κάλυψη αυτού
του κενού αγοράς, μέσω της ακόλουθης υποθετικής πρότασης: σχεδιασμός καινοτόμων
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΠΤ) για τον εσωτερικό και τον διεθνή
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τουρισμό, σε συνεργασία με φορείς του Δήμου Καλαμάτας, της Μεσσηνίας και της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, συμπράττοντας στην προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού στην ευρύτερη
περιοχή.
1ος Στόχος Επιχειρησιακής Στρατηγικής Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.: Το περιεχόμενο του Οδηγού Σπουδών,
η εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και πρακτικής άσκησης σε ανάλογες θεματικές, καθώς και
μαθήματα επιλογής, όπως αυτά που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», συνεισφέρουν
ουσιαστικά στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών αναφορικά με τον σχεδιασμό και την
προώθηση ΔΠΤ. Μέσω της συμμετοχής στην υλοποίηση και στο μάρκετινγκ αυτών των
διαδρομών, πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, οι φοιτητές θα
έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους αναφορικά
με την διοργάνωση, επικοινωνία και διεξαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα του
Πολιτισμικού Τουρισμού, να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να συνάψουν επαφές
με την αγορά.
2ος Στόχος Επιχειρησιακής Στρατηγικής Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.: Ο ρόλος του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. στις ΔΠΤ
θα είναι η προσφορά πολύτιμης τεχνογνωσίας αναφορικά με τον σχεδιασμό και το μάρκετινγκ
της νέας υπηρεσίας. Μέσω της αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και των ερευνητικών
πορισμάτων διδασκόντων και φοιτητών κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΔΠΤ,
πραγματοποιείται η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην ευρύτερη κοινωνία για τη βελτίωση
των όρων διαβίωσης των κατοίκων και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι ΔΠΤ μπορούν να
ενισχύσουν ουσιαστικά τις προσπάθειες της Π.Ε. Μεσσηνίας αναφορικά με την ανάπτυξη
μορφών εναλλακτικού τουρισμού, με στόχο την προσέλκυση τουριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, κάτι που θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, θα τονώσει την τοπική
επιχειρηματικότητα, θα νομιμοποιήσει την προστασία και τις επενδύσεις στους πολιτισμικούς και
περιβαλλοντικούς πόρους και θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των Μεσσηνίων προς αυτή την
κατεύθυνση (Κωστάκης, 2003: Κουρή, 2010: Διονυσοπούλου, 2012: Καραγιάννης, 2013).
3ος Στόχος Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σ.Α.Ε.Π.Σ./Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.: Η ανάπτυξη και η
προσφορά ΔΠΤ θα έχει βέλτιστα αποτελέσματα, εάν πραγματοποιηθεί σε πλαίσιο αρμονικής
συνεργασίας των ποικίλων φορέων της Π.Ε. Μεσσηνίας. Η σύναψη αειφόρων και αμοιβαία
ωφελίμων συνεργασιών θα ενισχύσει την τοπική και υπερτοπική θέση της Σ.Α.Ε.Π.Σ.

Με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση της νέας υπηρεσίας ΔΠΤ ακολουθούνται τα
εξής βήματα στρατηγικού σχεδιασμού:

1. Δήλωση αποστολής (αναλύθηκε ανωτέρω).
2. Έρευνα Αγοράς - Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.
3. Στοχοθεσία.
4. Ανάπτυξη προγράμματος δράσης.
5. Έλεγχος.

2.1 Έρευνα Αγοράς: Τουρισμός
Λόγω της απουσίας πρωτογενούς έρευνας, αξιοποιούνται υπάρχοντα δευτερογενή

ερευνητικά δεδομένα, αναφορικά με την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές της Μεσσηνίας
στο πεδίο του τουρισμού.

Ο Τουρισμός στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει μετά τη Ναυτιλία τον σημαντικότερο κλάδο της
ελληνικής οικονομίας, συνεισφέροντας 16,4% στο εγχώριο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
και καλύπτοντας 20% της συνολικής απασχόλησης (WTTC, 2006). Η τουριστική ανάπτυξη έχει
αναγνωριστεί κατά την τελευταία δεκαετία ως στρατηγικός στόχος της χώρας (Papadopoulos,
1989: Ίκκος, 2003: WTTC, 2006) με τις εξής βασικές επιδιώξεις:

1. Αντιμετώπιση της εποχικότητας και ανάπτυξη του τουρισμού καθ’ όλο το έτος και όχι
μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
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2. Προσέλκυση περισσοτέρων τουριστών μεσαίου-ανωτέρου κοινωνικού επιπέδου για την
αύξηση των εισοδημάτων από τον τουρισμό.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων επιδιώκεται –μολονότι όχι απρόσκοπτα- μέσω της
επένδυσης σε μορφές εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες αποσκοπούν στην αξιοποίηση των
πλούσιων και ποικίλων πολιτισμικών και φυσικών πόρων της χώρας (Kouri, 2012). Λόγω της
διεθνούς εικόνας της Ελλάδας ως κοιτίδας του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, σημαντική μορφή
εναλλακτικού τουρισμού αποτελεί και ο Πολιτισμικός Τουρισμός, ο οποίος όμως δεν είναι ακόμη
αποτελεσματικά οργανωμένος στην χώρα, γι’ αυτό και δεν αποτελεί πρωταρχικό κίνητρο
επίσκεψής της (Papadopoulos, 1989: Kalogeropoulou, 1996: Buhalis, 2001: WTTC, 2006).

Παρά τις προσπάθειες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που θα υποστήριζαν
την εκπλήρωση των παραπάνω στρατηγικών στόχων, ο τουρισμός στην Ελλάδα εξακολουθεί να
αναπτύσσεται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με έναρξη της αύξησης της τουριστικής κίνησης
από τον Απρίλιο και κορύφωση τον Αύγουστο, από όπου ξεκινά φθίνουσα πορεία. Αναφορικά με
τις αφίξεις αλλοδαπών από το εξωτερικό, η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστών που
επισκέπτονται τη χώρα προέρχεται από τα ευρωπαϊκά κράτη (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία,
2008α). Αναφορικά με τις υπόλοιπες ηπείρους (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 2008α), το 2006
σημειώθηκε αύξηση κατά 12,9% στα κράτη της Αμερικής, αλλά μείωση στους τουρίστες από την
Ασία (-6,1%), την Αφρική (-9,3%) και την Ωκεανία (-6,1%).

Μολονότι ο τουρισμός θα μπορούσε να επιταχύνει την ενίσχυση του τριτογενούς τομέα
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς, σημειώνοντας μικρό
ποσοστό συμμετοχής στην τουριστική δραστηριότητα της Ελλάδας (Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 2010). Βάσει των στατιστικών
δεδομένων, η Πελοπόννησος προσελκύει κυρίως εσωτερικό τουρισμό, καταλαμβάνοντας την
τρίτη θέση ανάμεσα στις Περιφέρειες της χώρας, και την έβδομη θέση, αναφορικά με την
προσέλκυση αλλοδαπών τουριστών. Η αργή τουριστική ανάπτυξη έχει επανειλημμένα σημειωθεί
στην Πελοπόννησο, παρά τον πλούτο των πολιτισμικών και των περιβαλλοντικών πόρων που
διαθέτουν οι περισσότερες περιοχές της, ενώ τα στοιχεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων την
κατατάσσουν περισσότερο ως προορισμό ημερησίων ή ολιγοήμερων εκδρομών, παρά ως τόπο
μακρύτερης διαμονής με στόχους αναψυχής ή επαγγελματικού τουρισμού (Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 2010).

Βάσει στατιστικών στοιχείων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, η Μεσσηνία
διατηρεί 121 ξενοδοχεία και συνολικά 7.035 κλίνες, εκ των οποίων οι 1.699 ανήκουν σε
ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων. Το 2006 διανυκτέρευσαν στη Μεσσηνία 203.210
αλλοδαποί και 290.053 ημεδαποί (Επιμελητήριο Μεσσηνίας, 2008). Καθώς το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ του Νομού Μεσσηνίας, όπως και του Νομού Λακωνίας, είναι το χαμηλότερο της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, 2010)1, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη στήριξη της οικονομικής
ανάπτυξης της περιοχής, μέσω της προώθησης όλων των τομέων, συμπεριλαμβανομένου και του
τουρισμού.

Η έναρξη λειτουργίας του νέου πολυτελούς και ήδη διακεκριμένου ξενοδοχειακού
συγκροτήματος Costa Navarino στη δυτική Μεσσηνία (Επιμελητήριο Μεσσηνίας, 2014)
προσελκύει οικονομικά ανώτερα στρώματα τουριστών. Επιπλέον, η ολοκλήρωση των έργων
εθνικής οδοποιίας (Αθήνα-Τρίπολη, Τρίπολη-Καλαμάτα, Καλαμάτα-Πύλος, Καλαμάτα-Γύθειο)
βελτιώνει τις απαραίτητες υποδομές πρόσβασης, συμβάλλοντας στην αύξηση των τουριστικών
αφίξεων. Η εναέρια πρόσβαση είναι επίσης σημαντική: το αεροδρόμιο της Καλαμάτας κατέλαβε
την 18η θέση από 26 ελληνικούς προορισμούς αναφορικά με την κίνηση charter για το 2007
(MBATourism.gr, 2008) και έχει ήδη εξυπηρετήσει απευθείας πτήσεις charter από διάφορες

1 Πηγή: Eurostat.
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χώρες με πρωτοβουλία ξένων ταξιδιωτικών πρακτορείων, που προσφέρουν οργανωμένα ταξίδια
στην Μεσσηνία (Εφημερίδα «Θάρρος», 22.5.2008).

Όσον αφορά τις πολιτιστικές υπηρεσίες της Μεσσηνίας, τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
σχετικά με τον αριθμό, το προφίλ και τη συμπεριφορά των χρηστών τους είναι ελλιπή και
περιορισμένα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συστηματικότερης καταγραφής τους. Βάσει
στοιχείων του 2007, τα τέσσερα αρχαιολογικά μουσεία της Μεσσηνίας συγκέντρωσαν 16.462
επισκέπτες, με μεγαλύτερα νούμερα να σημειώνονται μεταξύ Απριλίου-Οκτωβρίου και με πολύ
μικρά νούμερα στο διάστημα Νοεμβρίου-Μαρτίου, κατατάσσοντας τη Μεσσηνία στη 19η θέση
επισκεψιμότητας ανάμεσα σε 39 Νομούς (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 2008β)1. Στοιχεία για
τους θεατές του διαθέτει επίσης το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που έχει σημειώσει
ραγδαία ανάπτυξη στο διάστημα 2002-2009, αγγίζοντας τους 12.086 θεατές, εκ των οποίων
περίπου οι μισοί προέρχονται από περιοχές εκτός Μεσσηνίας (κυρίως Αθήνα), στηρίζοντας τον
Πολιτισμικό Τουρισμό της περιοχής2.

Τα τελευταία χρόνια οι διοικητικές αρχές της Περιφέρειας έχουν προχωρήσει σε
προσπάθειες επισταμένης τουριστικής προβολής των μοναδικών πόρων της περιοχής,
συμμετέχοντας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και επιδιώκοντας συνεργασίες. Το Επιμελητήριο
Μεσσηνίας διαθέτει Γραφείο Υποδοχής Συνεδρίων, Επισκεπτών και Θεματικών Μορφών
Τουρισμού με στόχο μία πιο οργανωμένη ανάπτυξη του Εναλλακτικού Τουρισμού στον νομό με
έμφαση στον συνεδριακό και στον θρησκευτικό τουρισμό (Γραφείο Υποδοχής Συνεδρίων,
Επισκεπτών & Θεματικού Τουρισμού Μεσσηνίας, 2010). Ως διαπεριφερειακό σχήμα, ο
Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου (Peloponnese Tourism Organization), έχει επίσης θέσει
πρόσφατα ως στόχο να προωθήσει την τουριστική ταυτότητα και ανάπτυξη της Πελοποννήσου σε
συνεργασία με τις Περιφέρειες (Βετουλάκη, 3.5.2011: Εφημερίδα «Βήμα», 29.1.2014). Η
Περιφέρεια Πελοποννήσου συμβάλλει εξάλλου με τον νέο ιστοχώρο «Μυθική Πελοπόννησος»
στην προσπάθεια διεθνούς προβολής της περιοχής ως μοναδικού και παρθένου τουριστικού
προορισμού (Περιφέρεια Πελοποννήσου, 2013).

Τουριστικά γραφεία προσφέρουν ήδη οργανωμένες εκδρομές σε δημοφιλείς πολιτισμικούς
και περιβαλλοντικούς σταθμούς εντός και εκτός των ορίων της Μεσσηνίας, μεταξύ των οποίων
στην Αρχαία Ολυμπία, στα σπήλαια Δυρού, στον Μυστρά, στη Μονεμβασιά, στην Αρχαία
Μεσσήνη και στα κάστρα της Μεσσηνίας (Γραφείο Υποδοχής Συνεδρίων, Επισκεπτών &
Θεματικού Τουρισμού Μεσσηνίας, 2010). Ωστόσο, οι εκδρομές αυτές καλύπτουν βασικές
περιοχές που απευθύνονται στον μαζικό τουρισμό, μη περιλαμβάνοντας τους λιγότερο γνωστούς
αλλά σημαντικούς πολιτισμικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, που ενδείκνυνται για την
αποσυμφόρηση των δημοφιλών προορισμών, τη στήριξη του εναλλακτικού τουρισμού και την
προστασία της πολιτισμικής πολυμορφίας. Επιπλέον, η Καλαμάτα συμμετέχει στο
αναγνωρισμένο από την UNESCO και το Συμβούλιο της Ευρώπης διεθνές δίκτυο «Δρόμοι της
Ελιάς», που προάγει διαδρομές διαπολιτισμικού διαλόγου και βιώσιμης ανάπτυξης (Οι Δρόμοι
της Ελιάς, 1999: Οικονόμου και Ζηκίδης, 2013).

2.2 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
Υλικοί πόροι:

Ως Τμήμα δημόσιου ΑΕΙ, το Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. επιχορηγείται κυρίως από τον κρατικό
προϋπολογισμό, αναζητώντας επιπλέον και χορηγούς για συγκεκριμένες δράσεις. Η Σ.Α.Ε.Π.Σ.
έχει την έδρα της στο Ανατολικό Κέντρο της Καλαμάτας, σε προσιτό σημείο, ενώ υπάρχει

1 Πηγή: ΤΑΠΑ.
2 Απολογισμός παραστάσεων 2002-2009 (πηγή: Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας).
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παρακείμενος μεγάλος δημόσιος χώρος στάθμευσης. Στεγάζεται σε κτήρια του πρώην 9ου
Συντάγματος Πεζικού στο Παλαιό Στρατόπεδο Καλαμάτας και διαθέτει άρτιες υποδομές
(Σπηλιοπούλου, 2012).

Το Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. διαθέτει εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό, που
καλύπτει τους διαφορετικούς τομείς των Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών,
συμπεριλαμβανομένου και του σύγχρονου τομέα της Δ.Π.Α. Απαραίτητη όμως είναι η προσφορά
κινήτρων στους φοιτητές του, για να εμπλακούν συστηματικότερα στην υποστήριξη των
ανειλημμένων δράσεων του Τμήματος, προκειμένου να προωθηθεί αποτελεσματικότερα και η
περαιτέρω επαγγελματική τους εξέλιξη.

Oι περικοπές του δημόσιου τομέα οδήγησαν επίσης στη μείωση του προσωπικού, καθώς
και στην κατακόρυφη αύξηση του φόρτου εργασίας του εναπομείναντος ανθρώπινου δυναμικού,
με αποτέλεσμα να υπολείπεται αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία ενός
αποτελεσματικού συστήματος Μάρκετινγκ των υπηρεσιών και των δράσεών του.

Άυλοι πόροι:
Η καλή φήμη και η εικόνα (image) της Σ.Α.Ε.Π.Σ. και του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. τόσο στην

Καλαμάτα όσο και στην ευρύτερη περιοχή επιτρέπει τη γενικότερη αποδοχή τους στην τοπική
κοινωνία, εφόσον εκλαμβάνονται ως πηγή προσφοράς ποιοτικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών
και πολιτιστικών υπηρεσιών για το φοιτητικό κοινό και το κοινωνικό σύνολο εν γένει. Το
Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. έχει επίσης να επιδείξει καινοτόμους ερευνητικούς κλάδους και δραστηριότητες,
όπως το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας1, που θεσμοθέτησε το πρώτο Διεθνές Βραβείο
Αρχαιομετρίας (Costa Navarino – International Archaeometry Award), και το μοναδικό στο είδος
του Ινστιτούτο Ενάλιας Αρχαιολογίας, που σύντομα πρόκειται να αποπερατωθεί και να τεθεί σε
λειτουργία. Το Θερινό Σχολείο, που πραγματοποιείται από το 2006 κάθε καλοκαίρι στη
Σ.Α.Ε.Π.Σ., αποτελεί επίσης μία καινοτομία, ενισχύοντας τους δεσμούς της ομογένειας με τον
τόπο καταγωγής τους και υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον πολιτισμικό τουρισμό και την τοπική
οικονομία.

Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος

1. Κοινωνικό περιβάλλον: δημογραφικοί παράγοντες. Στοιχεία της πληθυσμιακής πυκνότητας
της Περιφέρειας καταδεικνύουν τον αραιοκατοικημένο και αγροτικό χαρακτήρα της, που έχει
αναγνωριστεί ως βασική διαρθρωτική αδυναμία. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της
Μεσσηνίας υπολείπεται του συνόλου της χώρας, ενώ υπερτερεί ο αγροτικός πληθυσμός έναντι
του αστικού (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
2010). Βάσει της τελευταίας απογραφής, η Π.Ε. Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα έχει 159.954
κατοίκους, ο Δήμος Καλαμάτας έχει πληθυσμό 69.849 κατοίκους (66.363 δημότες) και η
Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας 58.090 άτομα (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 2011).
2. Οικονομικό περιβάλλον: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παράγει το 5,2% της συνολικής
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της Ελλάδας, συνεισφέροντας το 14% στον
πρωτογενή τομέα, 30% στον δευτερογενή και 55,9% στον τριτογενή. Σε επίπεδο Νομού, η
Μεσσηνία παράγει το 19% του ΑΠΑ στον πρωτογενή τομέα, 8,5% στον δευτερογενή και 72,1%
στον τριτογενή, έχοντας το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
(Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 2010)2.

Η οικονομία της πρωτεύουσας της Π.Ε. Μεσσηνίας, της Καλαμάτας, στηρίζεται κυρίως
στην αγροτική παραγωγή (κατ’ εξοχήν ελιά και οπωροκηπευτικά) και στον τριτογενή τομέα

1 Υπ. Απόφαση, Φ.Ε.Κ. 1781/5.9.2007.
2 Πηγή: New Cronos, Eurostat 2005.
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(υπηρεσίες και τουρισμός). Σημαντική βιομηχανική μονάδα είναι η καπνοβιομηχανία Καρέλια,
ενώ υπάρχουν και βιομηχανίες αγροτικών προϊόντων (Δήμος Καλαμάτας, 2011). Εδώ έχουν
επίσης την έδρα τους και λειτουργούν η Σ.Α.Ε.Π.Σ., καθώς και το ΤΕΙ Πελοποννήσου,
ενισχύοντας την οικονομία της περιοχής και δημιουργώντας ποικίλες ευκαιρίες περιφερειακής
ανάπτυξης.

Όπως είναι αναμενόμενο, η περιοχή επηρεάζεται από τις συνθήκες οξείας οικονομικής
ύφεσης της χώρας και το υψηλό ποσοστό ανεργίας των κατοίκων της. Από την άλλη πλευρά, η
συμμετοχή της Ελλάδας σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δημιουργεί ευκαιρίες και στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης. Σημαντικά είναι τα
προγράμματα υποστήριξης δράσεων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, που προσφέρονται για
παράδειγμα στα ελληνικά ΑΕΙ με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών σε σύγχρονες δεξιότητες,
για την υποστήριξη της μελλοντικής επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και της επιχειρηματικής
ανάπτυξης της χώρας. Επίσης, προκηρύσσονται προγράμματα προώθησης του τουρισμού, όπως
για παράδειγμα το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»1, που επιδοτούν σχετικές
επιχειρησιακές επενδύσεις. Επίσης, ολοκληρώθηκαν μέσω συγχρηματοδοτήσεων έργα
δημιουργίας πολιτιστικών υποδομών, υποστήριξης καλλιτεχνικών δράσεων, επιστημονικής
έρευνας, αναστήλωσης και ανάδειξης μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερα στο Β΄
ΚΠΣ, ο πολιτισμός συνδέθηκε στενά με τον τουρισμό, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Τουρισμός-Πολιτισμός». Στο Γ΄ ΚΠΣ υπήρξε ιδιαίτερο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τον
Πολιτισμό, ενώ στο Δ΄ ΚΠΣ τα προγράμματα για τον Πολιτισμό εντάσσονται κυρίως στα ΠΕΠ.
3. Πολιτιστικό περιβάλλον: Κατοικημένη ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, η περιοχή της
Μεσσηνίας είναι πλούσια σε ονομαστούς μεν, αλλά λιγότερο γνωστούς πολιτισμικούς πόρους (βλ.
κατ.). Ζωντανές παραμένουν επίσης αρκετές λαϊκές παραδόσεις, ενώ διοργανώνονται και
πολυάριθμες εκδηλώσεις σύγχρονου πολιτισμού, τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, ιδιαίτερα όμως μετά τους καταστροφικούς
σεισμούς του 1986, η πόλη της Καλαμάτας άρχισε να επενδύει ουσιαστικά στην πολιτιστική
ανάπτυξη, γι’ αυτό και υπήρξε μία από τις επίλεκτες πόλεις της Ελλάδας, που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα «Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων» με το Διεθνές Κέντρο Χορού και το υψηλής
ποιότητας Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (Σπηλιοπούλου και Κουρή, 2012)2. Στο πλαίσιο
δεκαετούς προγραμματικής σύμβασης με το Κράτος, ο Δήμος Καλαμάτας ίδρυσε τη Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (ΔΕΠΑΚ, 1985) με στόχο την καλλιτεχνική και
αισθητική καλλιέργεια των πολιτών και την υποστήριξη της σύγχρονης επαγγελματικής και
ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στους διαφορετικούς τομείς της τέχνης.
Υποστηρίχθηκε έτσι η λειτουργία Εικαστικού Εργαστηρίου, Δημοτικού Ωδείου, Δημοτικής
Σχολής Χορού, της Δημοτικής Πινακοθήκης «Τάσσος», του Διεθνούς Κέντρου Χορού και του
Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, του μόνου θεματικού πάρκου της Ελλάδας με θέμα την
ιστορία του σιδηροδρόμου. Το 2008 η ΔΕΠΑΚ ενσωματώθηκε στη νέα δημοτική επιχείρηση
«Φάρις», η οποία περιλαμβάνει επιπλέον το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας, το
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και τη Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης
Καλαμάτας. Στην πόλη λειτουργούν επίσης και άλλοι φορείς σύγχρονου πολιτισμού
διαφορετικής κλίμακας, όπως το Φεστιβάλ Δρόμου, το Kalamata Jazz Festival, θεατρικά σχήματα
κ.ά.

Λόγω της πολυετούς επένδυσής της στον Πολιτισμό, η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας
διαθέτει αρκετές άρτιες πολιτιστικές υποδομές, ικανές να φιλοξενούν ποικιλία εκδηλώσεων

1 Προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ II (ΕΣΠΑ 2007-2013/ Δ΄ΚΠΣ).
2 Αδημοσίευτη περιπτωσιολογική μελέτη στη θεματική ενότητα του «Πολιτισμού», που εκπονήθηκε κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών
εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών -τριών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» του ΕΠΕΑΕΚ.
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σύγχρονου πολιτισμού υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, όπως το Πνευματικό Κέντρο
Καλαμάτας («Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή») και το Μέγαρο Χορού, η κατασκευή του οποίου
χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ και ολοκληρώθηκε το 2012.
4. Φυσικό περιβάλλον: Η Μεσσηνία διακρίνεται για τις φυσικές ομορφιές της, ορισμένες εκ των
οποίων έχουν ανακηρυχθεί περιοχές NATURA. Η δε πόλη της Καλαμάτας κατέχει κεντρικό
σημείο στον μυχό του Μεσσηνιακού κόλπου και στους πρόποδες του Ταϋγέτου, παρέχοντας τις
υποδομές και τις πρακτικές εξυπηρετήσεις ενός αστικού κέντρου, αλλά και ένα όμορφο φυσικό
περιβάλλον, που προσφέρεται για αναψυχή. Ήδη από το 1985 γίνονται συστηματικές
προσπάθειες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης, βάσει των αρχών της
αειφόρου ανάπτυξης, πρόγραμμα που συνεχίστηκε και μετά το σαρωτικό κτύπημα του
Εγκέλαδου, το 1986, και με υποστήριξη από κονδύλια της ΕΟΚ. Από το 2004 και εξής, ο Δήμος
Καλαμάτας προχώρησε στη μελέτη και την υλοποίηση έργων ανάπλασης του κέντρου και του
παραλιακού μετώπου της πόλης, που οδήγησαν σε έργα εξωραϊσμού, πεζοδρομήσεις και
διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, στην κατασκευή πλατειών και ποδηλατοδρόμων, με στόχο την
αποσυμφόρηση του κορεσμένου κέντρου και του παραλιακού μετώπου, καθώς και τον σταδιακό
περιορισμό της χρήσης Ι.Χ, επιδιώκοντας την οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική,
περιβαλλοντική ανάπτυξη της πόλης.

Συνεπώς, η υπό όρους αειφορίας αξιοποίηση της πλούσιας ιστορίας, των πολιτισμικών
πόρων και της φυσικής ομορφιάς της Μεσσηνίας μέσω μορφών εναλλακτικού τουρισμού
(Kalamata CVB & alternative tourism in Messinia, 2010), καθώς και η αναμόρφωση των
χερσαίων, αερίων και θαλασσίων δικτύων πρόσβασης, θα επιτρέψουν την προσέλκυση τουρισμού
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργώντας πηγές εισοδήματος για την τοπική κοινωνία.

Ειδικό εξωτερικό περιβάλλον.
1. Πελάτες/καταναλωτές: Κύριοι αποδέκτες των υπηρεσιών της Σ.Α.Ε.Π.Σ. είναι οι φοιτητές

και το προσωπικό της, στο πλαίσιο όμως της διά βίου μάθησης η Σ.Α.Ε.Π.Σ. προσφέρει
πιστοποιημένες επιστημονικές υπηρεσίες, ανοιχτές σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Μία
σημαντική προοπτική αφορά την οργανωμένη προσφορά τεχνογνωσίας και επιστημονικών
υπηρεσιών σε συνεργασία με άλλους φορείς, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των
προσπαθειών της Περιφέρειας για την τουριστική ανάπτυξη με όρους αειφορίας.

2. Ανταγωνιστικότητα: Ως Σχολή ενός περιφερειακού ΑΕΙ η Σ.Α.Ε.Π.Σ. προσφέρει σε
ολόκληρη την Πελοπόννησο εκπαιδευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
με επίκεντρο τις Ανθρωπιστικές και Πολιτισμικές Σπουδές. Το Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. έχει το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ότι προσφέρει σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών το ιδιαίτερα
νευραλγικό γνωστικό αντικείμενο της Διαχείρισης των υλικών και άυλων Πολιτισμικών
Αγαθών. Η σύνδεση της Δ.Π.Α. με τα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας και της
Αρχαιολογίας1, καθώς και η αναγραφή της στον τίτλο του Πτυχίου, αυξάνει την
ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του στην επαγγελματική τους αποκατάσταση,
πολλαπλασιάζοντας τις προοπτικές ευρέσεως εργασίας σε περισσότερους και νέους τομείς.

3. Χρηματοδότες: Βασικός χρηματοδότης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι το
Κράτος. Ορισμένες δράσεις της Σ.Α.Ε.Π.Σ. ενισχύονται από υποστηρικτές και χορηγούς,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, ο Δήμος Καλαμάτας,
το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, οι Α. Κωνσταντακόπουλος,. Κ.
Αρνόκουρος, Β. Καρέλια, Ε. Κοκκέβη, κ.ά.

1 Οι φοιτητές του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. καλούνται να επιλέξουν στο Ε΄ εξάμηνο μία από τις δύο προσφερόμενες
Κατευθύνσεις: «Ιστορία και Δ.Π.Α.» ή «Αρχαιολογία και Δ.Π.Α.».
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΤΟΥ Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

1. Άρτιες κτηριακές, οργανωτικές και
τεχνολογικές υποδομές.

2. Άριστα καταρτισμένο επιστημονικό και
διδακτικό προσωπικό, καινοτόμα
επιστημονικά πεδία.

3. Θεωρητική κατάρτιση, ερευνητικό έργο και
πρακτική εμπειρία οργάνωσης
επιστημονικών εκδηλώσεων με επίκεντρο
τον Πολιτισμό και τις διαδρομές
Πολιτισμικού Τουρισμού.

4. Άριστη φήμη, ευρεία αποδοχή.
5. Ισχυρό δίκτυο δημοσίων σχέσεων με τοπική

κοινωνία και φορείς.
6. Ενεργές συνεργασίες με τον Δήμο

Καλαμάτας και με πολιτιστικούς φορείς της
πόλης και της Περιφέρειας.

7. Ύπαρξη οικονομικών υποστηρικτών.

1. Ελλιπής σχεδιασμός στρατηγικών marketing
και προώθησης υπηρεσιών.

2. Περιορισμένη αξιοποίηση της δυναμικής των
φοιτητών.

3. Μερική αξιοποίηση δυνατοτήτων σύναψης
συνεργασιών με τοπικούς και περιφερειακούς
φορείς.

4. Αδυναμία μεσο- και μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού δράσεων, λόγω εξωγενών
δυσχερειών.

5. Μείωση διοικητικού, τεχνικού και διδακτικού
προσωπικού, λόγω οικονομικής κρίσης –
δυσχέρεια υποστήριξης επιπλέον έργου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

1. Έντονος προσανατολισμός Π.Ε. Μεσσηνίας
στην ανάπτυξη μορφών Εναλλακτικού
Τουρισμού.

2. Πλούσιοι πολιτισμικοί και περιβαλλοντικοί
πόροι Π.Ε. Μεσσηνίας.

3. Έλλειψη οργανωμένων εξειδικευμένων
υπηρεσιών Πολιτισμικού Τουρισμού: κενό
αγοράς.

4. Ταυτότητα Καλαμάτας ως πολιτιστικά
ενεργής πόλης. Πολιτιστικές και τουριστικές
υποδομές.

5. Κοινοί στόχοι αειφόρου ανάπτυξης,
δημιουργούν ευκαιρίες συνεργασίας με
τοπικές αυτοδιοικήσεις, επιχειρηματικούς
και πολιτιστικούς φορείς.

6. Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα
προώθησης εναλλακτικού τουρισμού.

7. Αναπτυσσόμενες τουριστικές υποδομές,
υλοποίηση έργων χερσαίας πρόσβασης.

8. Ευρύτερη προβολή της Π.Ε. Μεσσηνίας με
σύγχρονους τρόπους ως ελκυστικού
τουριστικού προορισμού.

1. Οικονομική ύφεση:
 Μείωση κρατικών επιχορηγήσεων.
 Μείωση χορηγιών.
 Μείωση οικονομικών δυνατοτήτων

τοπικών και περιφερειακών
Αυτοδιοικήσεων.

 Μείωση αγοραστικής δύναμης
καταναλωτών.

2. Υποβάθμιση πολιτιστικού ενδιαφέροντος
πολιτών και μείωση τουρισμού, λόγω άλλων
πιο πιεστικών αναγκών (πυραμίδα Maslow).

3. Επιτεινόμενο κλίμα απογοήτευσης και
δυσθυμίας πολιτών.

4. Υπολειπόμενες τουριστικές υποδομές.
5. Δυσκολία πρόσβασης σε πολλές περιοχές της

Μεσσηνίας.
6. Απειλή περιβαλλοντικών, πολιτισμικών,

οικονομικών και κοινωνικών πόρων από μη
αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

7. Πιθανές δυσχέρειες συνεργασίας προς κοινό
στόχο.

8. Ανασφάλεια στις διεθνείς αγορές λόγω
αναταραχών και πολεμικών συρράξεων στη
Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο
Αφρική.

2.3 Στοχοθεσία για τις ΔΠΤ
Με την εισαγωγή της νέας υπηρεσίας των ΔΠΤ, τίθενται οι εξής μεσοπρόθεσμοι

στρατηγικοί στόχοι σε βάθος τριετίας:
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 Η υπηρεσία προϋποθέτει ήδη από το πρώτο έτος τη σύναψη συνεργασίας ανάμεσα στο
Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. και φορείς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, το Επιμελητήριο
Μεσσηνίας, εξέχοντες φορείς της Καλαμάτας, τις Εφορείες της Μεσσηνίας που υπάγονται
στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ1,
τουριστικές επιχειρήσεις και πολιτιστικούς φορείς. Οι συνεργασίες αυτές θα πρέπει να
ισχυροποιούνται και να αναπτύσσονται ανά έτος, ενισχύοντας την απαραίτητη για τον
πολιτιστικό τουρισμό δικτύωση (Κωστάκης, 2003).

 Εισάγοντας μία νέα υπηρεσία στην τουριστική αγορά της Π.Ε. Μεσσηνίας, υιοθετείται ένα
μετριοπαθές σενάριο: βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων του 2007, αρχικός στόχος είναι
η αντίστοιχη προσέλκυση 0,5%-1% των ημεδαπών και των αλλοδαπών τουριστών
(ανεξαρτήτως ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, μορφωτικού ή βιοτικού επιπέδου) τον
πρώτο χρόνο, με αύξηση 0,5%-1% ανά έτος για τα επόμενα δύο χρόνια.

 Αύξηση της αναγνωρισιμότητας της νέας προσφερόμενης υπηρεσίας, μέσω της έντονης
προβολής και επικοινωνίας της σε συνεργασία με φορείς της Π.Ε. Μεσσηνίας, τουριστικές
επιχειρήσεις, τον επιχειρηματικό κλάδο, πολιτιστικούς φορείς, τα ΜΜΕ κ.ά. με στόχο την
αύξηση του μεριδίου του Πολιτισμικού Τουρισμού στη Μεσσηνία. Για την αξιολόγηση όμως
του βαθμού επίτευξης του στόχου αυτού αναγκαία κρίνεται η άμεση εκπόνηση έρευνας της
τουριστικής αγοράς (βλ. παρακάτω).

 Εξεύρεση χορηγών επικοινωνίας από το πρώτο έτος σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους
φορείς και τα ΜΜΕ και αύξηση σε ποσοστό 10% ανά έτος.

2.4 Πρόγραμμα Δράσης Μάρκετινγκ
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, προτείνεται στρατηγική μάρκετινγκ της νέας

υπηρεσίας σε συνεργασία με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με πολιτιστικούς και
επιχειρηματικούς φορείς και με τα ΜΜΕ. Το Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α., αξιοποιώντας το προσωπικό και τους
φοιτητές του, θα προσφέρει την τεχνογνωσία για να εκπονήσει τις ΔΠΤ και να προβεί στον
σχεδιασμό πλάνου μάρκετινγκ, σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες φορείς της Π.Ε.
Μεσσηνίας.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ: Δεδομένης της έλλειψης πρόσφατων ερευνητικών δεδομένων, απαιτούνται
αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με το μέγεθος της αγοράς του εσωτερικού και του διεθνούς
τουρισμού και διερεύνηση του προφίλ, της συμπεριφοράς, των κινήτρων επίσκεψης, του βαθμού
ικανοποίησης και του ενδιαφέροντος για πολιτισμικό τουρισμό των τουριστών στην περιοχή, που
μπορούν να αναζητηθούν σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τους τουριστικούς και
πολιτιστικούς φορείς της Π.Ε. Μεσσηνίας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα, αφ’ ενός για τη
χάραξη της τουριστικής στρατηγικής και αφ’ ετέρου για τη βέλτιστη διαμόρφωση και
αξιολόγηση της υπηρεσίας ΔΠΤ και της επικοινωνιακής στρατηγικής της (Καραβασίλη και
Μικελάκης, 1999).

ΠΡΟΪΟΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η νέα υπηρεσία έχει τη βασική επωνυμία «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (ΔΠΤ) και προτείνεται να προσφέρεται καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Στόχος των ΔΠΤ είναι η επιστημονική και αξιόπιστη παρουσίαση του πλούτου και του
εύρους της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας της Π.Ε.
Μεσσηνίας, με όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη όλων των περιοχών, προκειμένου να υπάρχει
ισοκατανομή των ωφελειών στην περιφέρεια. Κοινό-στόχος της υπηρεσίας είναι Έλληνες και
ξένοι ταξιδιώτες, καθώς και κάτοικοι της περιοχής (συμπεριλαμβανομένων σχολικών και

1 ΛΗ΄ ΕΠΚΑ (Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), 26η ΕΒΑ (Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων)
και 2η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων.
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φοιτητικών ομάδων) ανεξαρτήτως ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, μορφωτικού ή βιοτικού
επιπέδου. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει ξεναγήσεις από φοιτητές (προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς), καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. Η καλή χρήση μιας ή
περισσοτέρων από τις παρακάτω γλώσσες είναι σημαντική, εφόσον, βάσει των προαναφερθέντων
στοιχείων, η πλειοψηφία των τουριστών προέρχεται από την Ευρώπη: ελληνικά, αγγλικά,
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά. Εν όψει, επίσης, των αναπτυσσομένων
σχέσεων Ελλάδας-Κίνας, θα πρέπει να εξετασθεί και η δυνατότητα προσφοράς της υπηρεσίας
στα κινέζικα.

Στο πλαίσιο των νέων τάσεων του Τουρισμού, που προϋποθέτουν την προσφορά
εξειδικευμένων εμπειριών και γνώσεων ανάλογα με το εκάστοτε προφίλ, τις ανάγκες και το
χρονοδιάγραμμα του τουρίστα/τουριστικής ομάδας (Liu, 2005), οι ΔΠΤ θα σχεδιάζονται για να
ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις εκάστοτε συνθήκες, καθώς και στην εποχή του
χρόνου κατά την οποία θα προσφέρονται, ενώ θα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες θεματικές
διαδρομές, δημιουργώντας κείμενα με θεματική, ποιητική και ρητορική διάσταση (Καραβασίλη
και Μικελάκης, 1999; Ζούνης, 2012; Οικονόμου και Ζηκίδης, 2013). Οι ΔΠΤ μπορεί να
κυμαίνονται από ημερήσιες έως πολυήμερες εκδρομές, ανάλογα με το πρόγραμμα των τουριστών,
και να γίνονται πεζή, με ποδήλατα ή μαζικά μέσα μεταφοράς. Πολιτισμικοί πόροι της
Μεσσηνίας (Τράιου, επιμ., 2007), που θα χρησιμοποιηθούν κατ’ αρχάς -με δυνατότητα
εμπλουτισμού- για την σύνθεση των ΔΠΤ, είναι οι εξής:
Κάστρο Καλαμάτας: Κτισμένο το 1208, στα ερείπια της Μυκηναϊκής Ακρόπολης των Φαρών
και στη θέση προϋπάρχοντος βυζαντινού κάστρου, το Κάστρο της Καλαμάτας αποτελεί
χαρακτηριστικό δείγμα φράγκικου οχυρού (Κοντογιάννης, 2012). Συνδέεται με τους
Βιλλεαρδουίνους που ίδρυσαν το Πριγκιπάτο της Αχαΐας, ενώ εκεί έζησε και η περίφημη
Ισαβέλλα Βιλλεαρδουίνη, γνωστή ως «Πριγκηπέσα Ιζαμπώ». Το εσωτερικό του Κάστρου είναι
πλέον επισκέψιμο, ενώ οι τουρίστες μπορούν να το θαυμάσουν και περιμετρικά (εικ. 3), να
απολαύσουν την πανοραμική θέα της πόλης και να αναπαυθούν στο μικρό θέατρο του προαυλίου
χώρου, όπου κάθε Ιούλιο πραγματοποιούνται παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού
Καλαμάτας. Δυνατότητα προμήθειας αναψυκτικών, συνθήκες ασφαλείας. Μη προσιτό σε ΑΜΕΑ.

Εικ. 3: Το Κάστρο της Καλαμάτας

Ναός Υπαπαντής Σωτήρος Καλαμάτας: Πρόκειται για τη Μητρόπολη της Μεσσηνίας,
θεμελιωμένη το 1860, στην οποία έχει τοποθετηθεί η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
Υπαπαντής (Θέμελης, 2003: Σαραντάκης, επιμ., 2010). Ο Ναός εορτάζει με λαμπρότητα στις 2
Φεβρουαρίου. Υπηρεσίες υγιεινής, προσιτό σε ΑΜΕΑ.
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας: Παρουσιάζει τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα
της Μεσσηνίας με σύγχρονη μουσειολογική προσέγγιση. Προσφέρει σύγχρονα διαδραστικά
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εκπαιδευτικά μέσα, καθώς και πλούσια εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, παιδιά και
οικογένειες1. Ανοιχτό όλη την εβδομάδα, πωλητήριο, προσιτό σε ΑΜΕΑ, υπηρεσίες υγιεινής.
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας: Παρουσιάζει με σύγχρονες μουσειολογικές
μεθόδους την προβιομηχανική ζωή στην Καλαμάτα (Δουλαβέρας και Ρέππας, 2012). Υπηρεσίες
υγιεινής, μη προσιτό σε ΑΜΕΑ, περιορισμένες ώρες λειτουργίας.
Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας («Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή»): Στov 5o όρoφo στεγάζει
τη Λαϊκή Βιβλιoθήκη Καλαμάτας, μία από τις μεγαλύτερες της ελληvικής περιφέρειας, και στov
4o όρoφo την Πιvακoθήκη Σύγχρovης Ελληvικής Τέχvης. Η συλλoγή της περιλαμβάvει 430 έργα
ζωγραφικής, σχέδια, χαρακτικά, κατασκευές και γλυπτά και συγκρoτήθηκε χάρη σε δωρεές
καλλιτεχvώv και συλλεκτώv. Σήμερα εκτίθεvται περισσότερα από 100 έργα τωv δεκαετιώv 1950
και 1960, τα oπoία απηχoύv τις εικαστικές αvαζητήσεις τωv Ελλήvωv δημιoυργώv της
μεταπoλεμικής περιόδoυ. Προσφέρεται μαγνητοσκοπημένη ξενάγηση εικόνας και λόγου (DVD)
και φωτογραφικό αρχείο με όλους τους πίνακες της συλλογής2. Υπηρεσίες υγιεινής, προσιτό σε
ΑΜΕΑ.
Εκκλησία Αγίων Αποστόλων: Χρονολογείται στον 11ο - 12ο αιώνα, ενώ διασώζονται και
τοιχογραφίες του 14ου αιώνα (Σαραντάκης, επιμ., 2010: Κακούρος, 2012). Σύμφωνα με την
παράδοση, στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων (23ης Μαρτίου) κηρύχθηκε η Επανάσταση του
1821 και αποφασίστηκε η συγκρότηση της Μεσσηνιακής Γερουσίας. Σε ανάμνηση της ιστορικής
αυτής στιγμής, εορτάζεται κάθε έτος στην Καλαμάτα η 23η Μαρτίου με αναπαραστάσεις,
παρέλαση, θεατρικά δρώμενα και άλλες εκδηλώσεις.
Ιερά Μονή Καλογραιών: Ο επισκέπτης μπορεί να δει και να προμηθευτεί μεταξωτά υφαντά και
τα περίφημα μεταξωτά Καλαματιανά μαντήλια, που κατασκευάζονται στη Μονή με
παραδοσιακές μεθόδους.
Πάρκο ΟΣΕ - Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας: Θεματικό υπαίθριο μουσείο, που
περιλαμβάνει μοναδικά σιδηροδρομικά εκθέματα από την ιστορία του σιδηροδρόμου. Το πάρκο
περιλαμβάνει επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές και αναψυκτήριο. Προσιτό σε
ΑΜΕΑ, αναψυκτήριο.
Παραλία Καλαμάτας: Όμορφη διαδρομή κατά μήκος της ακτής, υπό τη σκιά του Ταϋγέτου.
Δυνατότητες μπάνιου, απόλαυσης τοπικής γαστρονομίας, βραδινής διασκέδασης.
Αρχιτεκτονική κληρονομιά Καλαμάτας: Ο ρόλος της μεσσηνιακής πρωτεύουσας ως μεγάλου
εμπορικού κέντρου και η πολεοδομική της ανάπτυξη στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου
αιώνα έχουν κληροδοτήσει στην πόλη μία πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά (Σπηλιοπούλου,
2012), την οποία μπορεί να απολαύσει κάποιος περπατώντας στην πόλη (Νίκα, 5.6.2009: Νίκα,
7.6.2009). To 1996 η πόλη της Καλαμάτας βραβεύτηκε από την Europa Nostra για τη διάσωση
τoυ ιστορικού της κέντρου και τηv αναστήλωση τωv διατηρητέων κτηρίων της, μετά τους
καταστροφικούς σεισμούς τoυ 1986. Η διαχρονική συνέχεια της πολεοδομικής εξέλιξης της
Καλαμάτας από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα είναι ορατή με τη σταδιακή επέκταση
της πόλης από τo κάστρο προς τo λιμάνι. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης αναπτύχθηκαν οικισμοί
της αρχαίας, βυζαvτιvής, φραγκικής και οθωμανικής εποχής, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται η
εποχή της oικovoμικής άvθησης της Καλαμάτας, στα τέλη τoυ 19oυ αιώvα. Στην πόλη έχουν
επιπλέον διασωθεί κτήρια ποικίλων αρχιτεκτονικών τύπων, που η ανέγερσή τους χρονολογείται
κυρίως κατά την περίοδο 1850-1930, πολλά εκ των οποίων στεγάζουν σήμερα δημοτικές και
δημόσιες υπηρεσίες.
Καρδαμύλη: Αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το διατηρητέο οικιστικό συγκρότημα της
Επάνω Πόλης (Κοντογιάννης, 2012). Επισκέψιμος είναι ο τριώροφος πύργος των Μούρτζινων-

1 http://www.archmusmes.gr
2 http://www.laikivivliothiki.gr

http://www.archmusmes.gr
http://www.laikivivliothiki.gr/
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Τρουπάκηδων (1807), που στεγάζει το Μουσείο της Καρδαμύλης (εικ. 4), όπου παρουσιάζονται
περιοδικές εκθέσεις. Στην περιοχή υπάρχουν και άλλα αξιοθέατα, όπως η αρχαία ακρόπολη, ο
δίδυμος συρταρωτός τάφος, παλιές εκκλησίες και μνημεία.

Εικ. 4: Το οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων-Τρουπάκηδων στην Άνω Καρδαμύλη

Αρχαία Μεσσήνη: Πρόκειται για τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της Μεσσηνίας,
αναφορικά με το μέγεθος, τη μορφή και την εικόνα διατήρησης (Θέμελης, 1999). Περιλαμβάνει
ιερά, σύνολο από κτίσματα, οικίες, οχυρώσεις και ταφικά μνημεία και παρουσιάζει μία καθαρή
εικόνα του παρελθόντος, καθώς δεν έχει καταστραφεί ή καλυφθεί από νεώτερους οικισμούς
(Θέμελης, 2010). Μεταξύ άλλων, σημαντικά μνημεία του χώρου είναι το Αρχαίο Θέατρο (εικ. 5),
η Κρήνη Αρσινόη, το Ασκληπιείο, το Εκκλησιαστήριο και ο Δωρικός Ναός (Ζυμή, 2012). Στο
γειτονικό χωριό Μαυρομάτι υπάρχει ένα μικρό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου εκτίθενται τα
ευρήματα από την Αρχαία Μεσσήνη. Υπηρεσίες υγιεινής, πωλητήριο, προσιτό σε ΑΜΕΑ, χώρος
στάθμευσης.

Εικ. 5: Άποψη του θεάτρου της Αρχαίας Μεσσήνης

Επονομαζόμενο Ανάκτορο του Νέστoρος στον Άνω Εγκλιανό: Η ακμή του καλύπτει την
περίοδο από το 1300 έως το 1200 π.Χ. και αποτελεί σήμερα το καλύτερα διασωζόμενο
μυκηναϊκό ανάκτορο του ελλαδικού χώρου, που μέσα από τα κτηριακά του συγκροτήματα, τα
βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα του θρόνου (εικ. 6) , τις αποθήκες και τις περίφημες
τοιχογραφίες του παρέχει στον επισκέπτη μία σχετικά καθαρή εικόνα του μυκηναϊκού πολιτισμού
(Παπαθανασόπουλος και Παπαθανασόπουλος, 2000: Μπάνου, 2012). Ο χώρος παραμένει
κλειστός το τελευταίο διάστημα, λόγω αναστηλωτικών έργων που θα διαρκέσουν και τα επόμενα
έτη.
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Εικ. 6: Σχεδιαστική αναπαράσταση της αίθουσας του θρόνου στο ανάκτορο του Άνω Εγκλιανού

Νιόκαστρο: Στην περιοχή της Πύλου βρίσκεται το Νιόκαστρο, που κατασκευάστηκε από τους
Οθωμανούς το 1573, μετά τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, με στόχο τον έλεγχο του όρμου του
Ναυαρίνου (Κοντογιάννης, 2012). Τα έργα συντήρησης και αποκατάστασης δίνουν στον
επισκέπτη μία καθαρή εικόνα του κάστρου, ενώ εκεί λειτουργεί και Κέντρο Υποβρυχίων
Αρχαιολογικών Ερευνών (Παπαθανασόπουλος και Παπαθανασόπουλος, 2000) .
Κάστρο Μεθώνης: Η περίοδος ακμής του τοποθετείται στην περίοδο της Α΄ Ενετοκρατίας
(13ος-15ος αι.). Αποτελεί λαμπρό δείγμα βενετσιάνικης φρουριακής αρχιτεκτονικής (εικ. 7).
Κτισμένο σε σημαντική και όμορφη γεωγραφική τοποθεσία, διασώζει ερείπια οικιών, ναών,
τουρκικών λουτρών, δεξαμενών κ.ά. (Παπαθανασόπουλος και Παπαθανασόπουλος, 2000:
Κοντογιάννης, 2012). Προσιτό σε ΑΜΕΑ, υπηρεσίες υγιεινής, χώρος στάθμευσης.

Εικ. 7: Το Κάστρο της Μεθώνης

Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου: Περιλαμβάνει σημαντικά ευρήματα από την Πυλία, που
χρονολογούνται από τους μεσοελλαδικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Ναός Επικουρίου Απόλλωνα: Στα όρια της Αρκαδίας, της Τριφυλίας και της Μεσσηνίας, στο
γυμνό βραχώδες τοπίο των Βασσών της Φιγαλείας, βρίσκεται ένας από τους επιβλητικότερους
ναούς της αρχαιότητας. Η ανέγερσή του τοποθετείται στα 420-400 π.Χ. και αρχιτέκτονάς του
θεωρείται ο Ικτίνος. Ο ναός είναι ο μοναδικός που συνδυάζει στοιχεία των τριών αρχιτεκτονικών
ρυθμών της αρχαιότητας (Αραπογιάννη, 2000). Το 1975 ιδρύθηκε η Επιτροπή Συντήρησης του
Ναού του Επικουρείου Απόλλωνα (Ε.Σ.Ν.Ε.Α), η οποία μέχρι σήμερα έχει διατελέσει εργασίες
στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου. Πλήθος σχολιασμών έχει
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δεχθεί το στέγαστρο που καλύπτει τον ναό από το 1999 (εικ. 8), το οποίο όμως είναι απαραίτητο
για να συνεχίσει να υπάρχει το μνημείο (Μάντης, 2008). Από το 1986 ο Ναός του Επικουρίου
Απόλλωνα αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προστατευόμενο από την
UNESCO. Πωλητήριο, υπηρεσίες υγιεινής, χώρος στάθμευσης.

Εικ. 8: Ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος στις Βάσσες της Φιγαλείας

Άλλοι επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι της Μεσσηνίας είναι τα Ακοβίτικα, οι αρχαιολογικοί
χώροι Μάλθης, Νιχωρίων-Καρποφόρας, Περιστεριάς, τα Ελληνικά Ανθείας - Αρχαία Θουρία, το
Παλαιόκαστρο, το Κάστρο της Κυπαρισσίας, ενώ στα σημαντικά μνημεία συγκαταλέγονται τα
ιερά της Ιθώμης, οι μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι στην περιοχή Πυλίας-Τριφυλίας, το σπήλαιο του
Νέστωρος, ο Πύργος των Καπετανάκηδων, ο Πύργος Κουμουνδούρου, το Κάστρο της Ζαρνάτας
κ.ά.
Θρησκευτικά μνημεία: Η Μεσσηνία περιλαμβάνει πολλά θρησκευτικά μνημεία της βυζαντινής
και μεταβυζαντινής περιόδου (Θέμελης, 2003: Σαραντάκης, επιμ., 2010: Κακούρος 2012), μεταξύ
των οποίων η Ιερά Μονή Βουλκάνου, που φιλοξενεί τη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας
Θεοτόκου, διαθέτοντας και μικρό μουσείο, η Μονή Δήμιοβας, ο Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος (Δήμος Φιλιατρών), που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της
Μεσσηνίας, και ο Ιερός Ναός της Σαμαρίνας (Δήμος Ανδρούσας), που είναι κατασκευασμένος
πάνω στον αρχαίο ναό της θεάς Ρέας.
Παραδοσιακός νερόμυλος: Στο χωριό Δεσύλλα του Δήμου Οιχαλίας είναι δυνατή η επίσκεψη
παραδοσιακού νερόμυλου και η παρακολούθηση παραδοσιακού πλυσίματος χαλιών δίπλα στο
ποτάμι.
Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Φορέας διεθνούς φήμης, που προσφέρει τον Ιούλιο
παραστάσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια σύγχρονου χορού από καταξιωμένους Έλληνες και
διεθνείς καλλιτέχνες, στο νεόδμητο Μέγαρο Χορού, στην παραλία της Καλαμάτας και στο
θέατρο του Κάστρου (Πετρογιάννης, 10.6.2011: Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 2012).

Περαιτέρω πολιτιστικοί πόροι της Μεσσηνίας είναι το Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας
(Νικόλτσιος, 2006)1, το Λαογραφικό Μουσείο Άνω Πόλης Κυπαρισσίας «Κωστής Παλαμάς»
(Δουλαβέρας και Ρέππας, 2012) και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας Τριφυλίας. Στον τομέα
του σύγχρονου πολιτισμού οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν περιοδικές εικαστικές εκθέσεις
στο Εικαστικό Εργαστήριο ή στη Δημοτική Πινακοθήκη «Α. Τάσσος» της Καλαμάτας2, μία από
τις σημαντικότερες της ελληνικής Περιφέρειας, μουσικές εκδηλώσεις του Δημοτικού Ωδείου
Καλαμάτας, καθώς και θεατρικές παραστάσεις από θεατρικά σχήματα της πόλης και από το
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. Ολόκληρη η Μεσσηνία προσφέρει δυνατότητες γαστρονομικού τουρισμού και

1 http://www.culture. kalamata gr/v1/museum/view_museum/3.
2 http://www.kalamata.gr/.../282-dimotiki-pinakothiki-kalamatas-a-tassos.html.

http://www.culture.gr/
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περιοδικές ευκαιρίες για βίωση λαϊκών παραδόσεων και εθίμων, όπως του Κουτρούλη ο Γάμος,
το Καρναβάλι της Νέδουσας, το Κρέμασμα της γριάς Συκούς κ.ά..

Σε δεύτερη φάση, το προϊόν θα μπορούσε να επεκταθεί και στους περιβαλλοντικούς πόρους
της Μεσσηνίας, π.χ. Πολυλίμνιο, παραλία Βοϊδοκοιλιάς (που συνιστά και αρχαιολογικό χώρο)
και δάσος αειθαλών πλατυφύλλων με κουμαριές στο νησάκι Σαπιέντζα.

ΧΩΡΟΣ: Για τη διεκπεραίωση των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών των ΔΠΤ
προτείνεται η δημιουργία αντίστοιχου γραφείου (Γραφείο ΔΠΤ) σε έναν αρμόδιο τοπικό ή
περιφερειακό φορέα και η επάνδρωσή του. Προτείνεται αρχικά η αξιοποίηση των φοιτητών στο
πλαίσιο της εκπόνησης της πρακτικής τους άσκησης, προκειμένου να επιτευχθεί ο πρώτος στόχος
της Επιχειρησιακής Στρατηγικής του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.

Ο σχεδιασμός των ΔΠΤ και της στρατηγικής μάρκετινγκ θα πραγματοποιείται από το
επιστημονικό προσωπικό του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. σε συνεργασία με τους φοιτητές, τοπικούς
διοικητικούς, επιχειρηματικούς και πολιτιστικούς φορείς. Οι ΔΠΤ θα υλοποιούνται από φοιτητές
του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α., οι οποίοι θα αναλάβουν τις εξειδικευμένες ξεναγήσεις και τη διαχείριση των
πελατών κατά την διεξαγωγή των ΔΠΤ.

Ο χώρος συνάντησης και αφετηρίας των ΔΠΤ θα ποικίλει ανάλογα με την προσφερόμενη
κάθε φορά διαδρομή. Όλοι οι σταθμοί των ΔΠΤ έχουν έντονο ιστορικό και πολιτισμικό
ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι υποδομές των σταθμών αυτών δεν είναι παντού άριστες, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχει πάντα πρόσβαση σε ΑΜΕΑ ούτε υπηρεσίες υγιεινής και αναψύξεως. Επιπλέον,
τα ωράρια λειτουργίας των σταθμών ποικίλουν και διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια του
χρόνου. Τα στοιχεία αυτά θα λαμβάνονται σοβαρά υπ΄ όψιν κατά τη σύνθεση των ΔΠΤ.

Η αγορά της υπηρεσίας θα γίνεται on-line μέσω της ιστοσελίδας των ΔΠΤ, τηλεφωνικά ή
μέσω e-mail, προσωπικά στο Γραφείο ΔΠΤ, καθώς και μέσω των συνεργαζομένων φορέων (π.χ.
ξενοδοχεία).

ΤΙΜΗ: Επιπροσθέτως με τις πάγιες ανάγκες διοργάνωσης των ΔΠΤ και ανάλογα με τον ρυθμό
αύξησης των πελατών ενδέχεται να χρειαστεί η αγορά ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων. Τα
παραπάνω έξοδα θα μπορούσαν να καλυφθούν από αρχικό κεφάλαιο, επιχορήγηση ή χορηγίες
και στη συνέχεια από τα έσοδα των ΔΠΤ.

Η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής, εστίασης και πρόσβασης στους
πολιτισμικούς πόρους θα βαραίνει τους χρήστες της υπηρεσίας. Προτείνεται συντονισμός μεταξύ
διοργανωτών, τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ά.) και πολιτιστικών φορέων
(π.χ. μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, φεστιβάλ κ.ά.) για τον από κοινού καθορισμό μιας τελικής
τιμής ως πακέτου-προσφοράς, που θα καλύπτει όλες τις υπηρεσίες της ΔΠΤ. Η τιμή αυτή θα
καθορίζεται ανάλογα με την έκταση και το περιεχόμενο κάθε εξειδικευμένης ΔΠΤ. Εκπτώσεις θα
υπάρχουν για τους χρήστες που επιθυμούν περισσότερα από ένα πακέτα ΔΠΤ. Επιπλέον, θα
χρησιμοποιηθεί τιμολόγηση βεντάλιας για τις αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, στο
πλαίσιο της διαφύλαξης του δικαιώματος πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως στα δημόσια αγαθά του
πολιτισμού (Κουρή, 2007).

Εάν επιτευχθεί ο αρχικός στόχος της προσέλκυσης 0,5%-1% των αλλοδαπών και
ημεδαπών τουριστών της Π.Ε. Μεσσηνίας, υπολογίζεται η εξυπηρέτηση περίπου 1.000-2.000
αλλοδαπών και 1.500-3.000 ημεδαπών το πρώτο έτος. Με ενδεικτική τιμή πώλησης μιας
ημερήσιας εκδρομής 40€/πελάτη, η υπηρεσία θα επιφέρει τουλάχιστον μεταξύ 100.000€ και
200.000€ ετησίως, το 50% εκ των οποίων θα απομένει για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των ΔΠΤ. Για την κάλυψη των εξόδων επικοινωνίας και διαφήμισης, απαραίτητη θα
είναι η συνεργασία των ενδιαφερομένων φορέων με τα ΜΜΕ.
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ: Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μάρκετινγκ, αναγκαία είναι η υιοθέτηση
μιας έντονης επικοινωνιακής στρατηγικής για τη νέα υπηρεσία, η οποία θα εφαρμοστεί
συντονισμένα από όλους τους συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενους φορείς της Π.Ε. Μεσσηνίας,
προκειμένου να γίνει η υπηρεσία γρήγορα ευρέως γνωστή, εντός και εκτός των εθνικών συνόρων.
Η κάλυψη των εξόδων επικοινωνίας θα χρειαστεί να επιμεριστεί ανάμεσα στους κλάδους και
φορείς που επιδιώκουν την ανάπτυξη του τουρισμού στη Μεσσηνία: περιφερειακή και τοπική
αυτοδιοίκηση, Επιμελητήριο Μεσσηνίας, τουριστικές και άλλες τοπικές επιχειρήσεις,
πολιτιστικοί φορείς κ.ά.

Ενδεικτικά, προτείνεται η χρήση των ακολούθων επικοινωνιακών μεθόδων, για την
επικεντρωμένη προσέγγιση των κοινών-στόχος:

Α. Διαφήμιση:
1. Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτς, κατ’αρχάς στην ελληνική ραδιοτηλεόραση.
2. Τοποθέτηση έντυπης και online διαφήμισης σε περιοδικά τουρισμού και ψυχαγωγίας,

ελληνικών και ξένων εναερίων, επιγείων και ακτοπλοϊκών γραμμών.
3. Συνεργασία με τον ΕΟΤ.
4. Συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία και πρακτορεία εσωτερικού και εξωτερικού.
5. Διαδίκτυο:

 Κατασκευή πολύγλωσσου ιστοχώρου για τις ΔΠΤ, μεταξύ άλλων με δυνατότητα
online κρατήσεων.

 Αξιοποίηση των social media.
 Ένταξη του συνδέσμου του Ιστοχώρου ΔΠΤ στους ιστοχώρους των συνεργαζομένων

φορέων, του ΕΟΤ, ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων της Ελλάδας και του
εξωτερικού, σε ιστοχώρους παρουσίασης της Π.Ε. Μεσσηνίας κ.λ.π..

1. Δημιουργία ενημερωτικού έντυπου υλικού για τις ΔΠΤ και τοποθέτησή του σε επιλεγμένα
κεντρικά σημεία της Π.Ε. Μεσσηνίας, στους τοπικούς φορείς, στις τουριστικές
επιχειρήσεις της Π.Ε. Μεσσηνίας, της Αθήνας και άλλων αστικών κέντρων, σε
αεροδρόμια, στο λιμάνι της Καλαμάτας, σε σταθμούς τραίνου και ΚΤΕΛ, καθώς και
στους οργανισμούς-σταθμούς ΔΠΤ (με διερεύνηση της δυνατότητας επέκτασης και σε
φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού κοντινών περιοχών, των
Αθηνών και άλλων αστικών κέντρων).

2. Στόμα-με-στόμα διαφήμιση: ενημέρωση και αξιοποίηση των δικτύων όλων των
συμμετεχόντων φορέων.

Β. Προσωπικές πωλήσεις:
1. Αξιοποίηση των δικτύων των συνεργατών για προσωπικές πωλήσεις, κυρίως

σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε συλλόγους και
φορείς πολιτισμού και αναψυχής (π.χ. ΚΑΠΗ, εκκλησιαστικοί σύλλογοι),
καθώς και σε συλλόγους της Ελληνικής Ομογένειας.

2. Δημιουργία καταλόγων επικοινωνίας των πελατών και στοχευμένη
επικοινωνία.

Γ. Προώθηση πωλήσεων:
1. Συμμετοχή στις στρατηγικές τουριστικού μάρκετινγκ της Περιφέρειας Πελοποννήσου (π.χ.

τουριστικές εκθέσεις κ.ά.).
2. Συνεργασία με προγράμματα αφοσίωσης αερογραμμών, ακτοπλοϊκών γραμμών, τραπεζών

κ.λ.π..
3. Εκπτώσεις για αγορές περισσοτέρων των ενός πακέτων ΔΠΤ.
4. Προσφορές επιβράβευσης των αφοσιωμένων πελατών.
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5. Online επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό και video από προηγούμενες ΔΠΤ εν είδει
διαγωνισμού με επιβράβευση για τόνωση των αγορών.

Δ. Δημοσιότητα, δημόσιες σχέσεις:
1. Αποστολή δελτίων τύπου στα τοπικά, εθνικά και διεθνή ΜΜΕ.
2. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στα Δημοτικά Διαμερίσματα της Π.Ε. Μεσσηνίας

σχετικά με τη νέα υπηρεσία, τις προϋποθέσεις επιτυχίας της και τα αναμενόμενα οφέλη για
τις τοπικές κοινωνίες. Πρόσκληση των δημοσίων υπηρεσιών, των επιχειρήσεων, των
πολιτιστικών φορέων και των πολιτών.

3. Παρεμβάσεις στη ραδιοτηλεόραση.
4. Συνεχιζόμενη ενημέρωση των κατοίκων της Π.Ε. Μεσσηνίας σχετικά με τα αποτελέσματα

των ΔΠΤ με στόχο την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών και την εξασφάλιση της
συνεχιζόμενης υποστήριξής τους για την υπηρεσία.

5. Διατήρηση, ενίσχυση και καλλιέργεια των δικτύων δημοσίων σχέσεων με τις τοπικές
κοινωνίες και τους ποικίλους φορείς τους.

6. Κατάρτιση καταλόγων επικοινωνίας και αποστολή μηνιαίου ηλεκτρονικού ενημερωτικού
δελτίου (e-newsletter).

7. Αποστολή e-card με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις ΔΠΤ ως ευχαριστήριο στους
πελάτες και συνεργάτες.

2.5 Έλεγχος
Για τη μέτρηση της απόδοσης της νέας υπηρεσίας θα εφαρμόζονται τακτικά μέτρα

ελέγχου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, της προώθησης και της υλοποίησης των ΔΠΤ,
προκειμένου ο έλεγχος να έχει κυρίως προληπτικό παρά κατασταλτικό-πυροσβεστικό χαρακτήρα
και να υποστηρίζεται η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, αποφεύγοντας τις παγίδες του
μαζικού τουρισμού (Κανελλόπουλος, 1990: Καραγιάννης, 2013). Αρχικά θα εφαρμοστούν τα
εξής:

1. Ερωτηματολόγιο γνωριμίας και αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες στις ΔΠΤ (προφίλ,
απόψεις, επιθυμίες, σχόλια, αποδοτικότητα στρατηγικής μάρκετινγκ, αντίληψη της σχέσης
τιμής-ποιότητας), προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός επιτυχίας της νέας υπηρεσίας και
να γίνουν κατάλληλες αναπροσαρμογές με στόχο τη βελτίωσή της.

2. Έλεγχος απόδοσης της αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής στρατηγικής ανά δίμηνο,
βάσει πωλήσεων, δημοσιευμάτων, βαθμού αναγνωρισιμότητας κ.λ.π.

3. Στρατηγικός έλεγχος: πρότυπα ελέγχου για να αξιολογηθεί κατά πόσο επιτυγχάνονται οι
στόχοι μάρκετινγκ της υπηρεσίας, καθώς και οι στρατηγικοί επιχειρησιακοί στόχοι
(υπενθυμίζεται ο ποιοτικός και μακροπρόθεσμος χαρακτήρας των στόχων αυτών και η
ανάγκη ανάληψης αναλόγων μέτρων αξιολόγησης).

4. Έλεγχος κερδών: μέτρηση της οικονομικής απόδοσης της υπηρεσίας από τους
συνεργαζόμενους φορείς.
Σε περίπτωση τυχόν απόκλισης από τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα εφαρμόζονται

εγκαίρως κατάλληλες διορθωτικές δράσεις.

Συμπεράσματα

Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης Διαδρομών Πολιτισμικού Τουρισμού για τη
Μεσσηνία μπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγμα συνεργασίας μεταξύ τοπικών, περιφερειακών,
εθνικών, καθώς και διεθνών φορέων, που κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη του
Πολιτισμικού Τουρισμού (Κόνσολα, 1990: Κωστάκης, 2003: Μπιτσάνη, 2004: Διονυσοπούλου,
2012: Καραγιάννης, 2013). Πέρα από την κάλυψη των διαφορετικών επιμέρους στόχων των
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παραπάνω φορέων, η κίνηση αυτή αποσκοπεί δυνητικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας,
που αφορά και ωφελεί όλους τους προαναφερθέντες φορείς. Πράγματι, ο στρατηγικός
σχεδιασμός και το μάρκετινγκ ΔΠΤ θα ενισχύσει την τουριστική αξιοποίηση του ακόμη
παρθένου τουριστικού προορισμού της Μεσσηνίας, ενισχύοντας τις προοπτικές της οικονομικής
και κοινωνικής της ανάπτυξης.

Ωστόσο, κεντρικός άξονας κάθε προσπάθειας ανάπτυξης και προώθησης της εν λόγω
προτεινόμενης ή οποιασδήποτε άλλης παρεμφερούς υπηρεσίας είναι η Αειφορία. Απόλυτα
απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας όλων των πόρων που θα
αξιοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα στην προσπάθεια ενίσχυσης του πολιτισμικού τουρισμού και η μη
υπέρβασή της, καθώς και η αποφυγή τάσεων εμπορευματοποίησης των εν λόγω πόρων,
προκειμένου οι τελευταίοι να προστατευθούν και να συνεχίσουν να δρουν μακροπρόθεσμα
(Καραβασίλη και Μικελάκης, 1999: Κουρή, 2010: Καραγιάννης, 2013). Ιδιαίτερα σε περιόδους
οικονομικής κρίσης, παρατηρείται έντονα η σύγκρουση μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών,
πολιτισμικών και περιβαλλοντικών αξιών. Όσο περισσότερο τίθενται σε προτεραιότητα οι
οικονομικές παράμετροι τόσο πιο επιτακτική προβάλλει η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων εντατικής
και ουσιαστικής προστασίας των κοινωνικο-πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πόρων.
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Περίληψη
Μέσα από την προσέγγιση των μεθόδων, διαφόρων ερευνητών των χρωμάτων, όπως του

Καντίσκι, του Ίττεν, και άλλων ελλήνων όπως του Δημητρέλη, του Αλεξίου κ.ά., επιχειρείται η
αντιστοιχία ιδιοτήτων και ιδιαιτεροτήτων μεταξύ των χρωμάτων και των οσμών, ώστε οι οσμές
δανειζόμενες στοιχεία του συστήματος σημείωσης των χρωμάτων να μπορέσουν, σε αντιστοιχία, να
οδηγηθούν στη δημιουργία ενός αντίστοιχου συστήματος σημείωσης και καταγραφής τους, ώστε
αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο του Πολεοδομικού σχεδιασμού.

Το οσμητικό τοπίο, παρά τη μεγάλη του σπουδαιότητα στη συνολική συγκρότηση της
ταυτότητας ενός τόπου, απουσιάζει ολοκληρωτικά από κάθε μορφής σχεδιασμό ενώ σπάνια,
αντιμετωπίζεται μόνο με τη μορφή της όχλησης από αυτό. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία του
ανθρώπου να μιλήσει για τις οσμές και στην έλλειψη ενός κοινού μεταγλωσσικού συστήματος
σημείωσης και καταγραφής του οσμητικού τοπίου. Ενός συνόλου δηλαδή, οργανικά συνδεδεμένων
σημείων ή συμβόλων που να χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η επικοινωνία. Η ανάλυση των
χρωμάτων και ο εντοπισμός κοινών χαρακτηριστικών με τις οσμές, μπορεί να οδηγήσει τις δεύτερες
σε μια ανάλογη αντιμετώπιση.

Λέξεις κλειδιά: χρώμα, οσμές, οσμητικό τοπίο, χρωματική ανάλυση, σύστημα σημείωσης

Εισαγωγή

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσταγμα μέρους έρευνας που έγινε στο Εργαστήριο
Πολεοδομικής Σύνθεσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών του ΕΜΠ, με επιβλέποντα
καθηγητή τον Ιωσήφ Στεφάνου. Η έρευνα είχε αντικείμενο τη σημείωση και καταγραφή των
οσμών, ώστε το οσμητικό τοπίο να αποτελέσει εργαλείο και αντικείμενο του Πολεοδομικού
Σχεδιασμού.

Προκειμένου το οσμητικό τοπίο να αποκτήσει σύστημα σημείωσης και καταγραφής,
γίνεται προσπάθεια προσέγγισης άλλων συστημάτων που έχουν ήδη προχωρήσει στον τομέα
αυτό. Επειδή το χρώμα έχει αναλυθεί, μελετηθεί, μετρηθεί και εφαρμοστεί από μεγάλους
επιστήμονες και καλλιτέχνες και έχει πια περάσει στην καθημερινή πρακτική, θα μπορούσε
κανείς να δανειστεί στοιχεία του τρόπου προσέγγισής του για να μελετήσει αντίστοιχα τις οσμές.

Οι οσμές παρουσιάζουν μεγάλες ιδιαιτερότητες ως προς την ανάλυση και την αποτύπωσή
τους. Ωστόσο η χρωματολογία και ο τρόπος αντιμετώπισης των χρωμάτων μπορεί να δώσει
κοινούς τόπους διερεύνησης και των οσμών

1. Το χρώμα ως εργαλείο

Η πλούσια εκφραστικότητα των χρωμάτων καθώς και η έντονη ψυχολογική τους διάσταση
είναι στοιχεία που συναντάμε και κατά τη διερεύνηση των οσμών. Η εσωτερικότητα των
χρωμάτων, ο πλούτος του εσωτερικού τους περιεχομένου αλλά και τα συνειρμικά τους
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ερεθίσματα, είναι επίσης στοιχεία των οσμών. Το χρώμα όπως και η μυρωδιά είναι μέσα άσκησης
άμεσης επήρειας πάνω στην ψυχή. Όπως λέει και ο Kandinsky1 το χρώμα είναι το πλήκτρο, το
μάτι το σφυρί και η ψυχή ένα πιάνο με πολλές χορδές. Η ίδια αντιστοιχία μπορεί να γίνει και με
την οσμή, έχοντας όμως ως μέσο ερεθισμού τη μύτη. Δεν θα ήταν παράλογο λοιπόν να
επιχειρήσει κανείς την έγχρωμη αποτύπωση των οσμών. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα
πρέπει να μελετηθεί η σημασία και η αξία του κάθε χρώματος έτσι όπως μόνο μεγάλοι μελετητές
όπως ο Kandinsky ή ο Ίττεν έκαναν.

Το χρώμα όπως και οι οσμές έχουν αξίες συναισθηματικές και συμβολικές. Έχουν
χρησιμοποιηθεί ως μέσα επικοινωνίας, ενώ διεγείρουν όλες τις αισθήσεις. Έχουν ενέργεια,
δύναμη, θερμοκρασία, δημιουργούν ψυχολογική επίδραση, ατμόσφαιρα, περιβάλλον. Και ενώ το
χρώμα γίνεται ορατό επειδή υπάρχει φως, η μυρωδιά οσμίζεται επειδή υπάρχει ο αέρας. Όπως και
η οσμή, το χρώμα δημιουργεί συναίσθημα ικανοποίησης και χαράς. Ωστόσο δημιουργεί φυσικά
συναισθήματα μικρής διάρκειας, σύμφωνα με τον Kandinsky, τα οποία δεν αφήνουν διαρκή
εντύπωση. Το συναίσθημα αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε βίωμα που μπορεί να εξαφανιστεί μετά
τη λήξη της διέγερσης και να επανέλθει αφού η μνήμη το έχει καταγράψει ως στοιχείο. Η ψυχική
επενέργεια του ίδιου χρώματος προκαλεί ψυχική δόνηση, η οποία επιτυγχάνεται συνειρμικά.

Το χρώμα κρύβει τεράστια δύναμη, η οποία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο τον ανθρώπινο
οργανισμό. Το ζωηρό κίτρινο του λεμονιού προκαλεί πόνο στο μάτι μετά την πάροδο του χρόνου,
όπως η σάλπιγγα στο αφτί. Το κόκκινο-κιννάβαρι προσελκύει και διεγείρει και κοιτάζεται με
λαχτάρα όπως η φλόγα και προκαλεί παρόμοια ψυχική δόνηση με εκείνη της φωτιάς. Το κόκκινο
μπορεί να φτάσει μέχρι και σε οδυνηρό βασανισμό μέσω της ομοιότητας με το αίμα που κυλάει.
Το ανοιχτό κίτρινο προκαλεί όξινη εντύπωση από το συνειρμό με το λεμόνι. Τέτοιες επιρροές και
αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό δεν προκαλούν άλλωστε και οι οσμές;

Μιλώντας για απόχρωση, αραίωση, ομοιογένεια, τόνο ή ένταση ενός χρώματος,
διαπιστώνει κανείς πως το σύστημα απόδοσης των οσμών έχει δανειστεί ορολογία από τα φυσικά
χαρακτηριστικά των χρωμάτων ή άλλων ήδη γνωστών και μελετημένων συστημάτων όπως αυτό
του ήχου. Οι όροι ρυθμός, αρμονία, συνέχεια ή ασυνέχεια είναι όροι που συχνά αποκτούν
οσμητική διάσταση. Η λέξη από-χρωση άλλωστε μπορεί εύκολα να αποδώσει το ανάλογο νόημα
για τις οσμές με τη λέξη απ- όσμηση. Άλλωστε σύμφωνα με κάποιους ερευνητές2 τα χρώματα
κατηγοριοποιούνται και με βάση την όσφρηση αφού κάποια είναι αρωματικά και κάποια όχι. Η
κατηγοριοποίηση των χρωμάτων μπορεί να γίνει με βάση τη θερμοκρασία μιλώντας έτσι για
ψυχρά και θερμά χρώματα, με βάση την ακοή μιλώντας γα ήσυχα, ηχηρά, αρμονικά και μη
χρώματα, με βάση την αφή μιλώντας για λεία, μαλακά, τρυφερά ή σκληρά, με βάση τη γεύση
μιλώντας για γλυκά ή ξινά χρώματα ή ακόμα με βάση το συναίσθημα που προκαλούν.

1 Kandinsky Wassily, «Για το πνευματικό στην τέχνη», εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, βιβλιοθήκη τέχνης, 1981.
2 Δημητρέλης Δάκης-Λεωνίδας, «Το χρώμα και τα μυστικά του», εκδ. Δημητρέλη, Θεσ/νίκη 1987.
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Έτσι μπορούμε να μιλάμε για ισορροπημένα, ζωντανά, νεκρά, εύθυμα, καταπιεστικά κ.ά.,
χρώματα. Μελετώντας κανείς τις απόψεις του Kandinsky για τα χρώματα και για την τέχνη που
ο ίδιος υπηρέτησε μπορεί να διακρίνει αρχές, που κάλλιστα μπορούν να εξυπηρετήσουν και να
ερμηνεύσουν τα ερεθίσματα που δέχεται και αποκωδικοποιεί το αισθητήριο όργανο της
όσφρησης. Άλλωστε η ενέργεια και των δύο, του χρώματος και της μυρωδιάς δηλ. προκαλούν
μεταβατικά ερεθισμό της ψυχής και του πνεύματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αποτέλεσμα και η
ενέργεια του κάθε χρώματος (ή κάθε γραμμής) αποδίδει στο μέγιστο όταν "αναμιγνύονται οι
σφαίρες όρασης, ακοής, αφής κ.ά.". Δεν είναι τυχαίο που για κάθε χρώμα, ο Kandinsky αποδίδει
ήχο, υφή ακόμα και γεύση. Για το κίτρινο για παράδειγμα που το θεωρεί ενοχλητικό χρώμα,
ισχυρίζεται ότι έχει τον ήχο της σάλπιγγας, ως στοιχείο το ταυτίζει με το καυστικό οξύ και με τη
φυγόκεντρο ενέργεια που το κάνει ακόμα πιο επιθετικό και διαπεραστικό. Συνειρμικά μπόρεσε να
εξηγήσει τη γεύση τους, αφού το κίτρινο λόγω της σύνδεσή τους με το λεμόνι αφήνει όξινη γεύση.
Όσον αφορά την αφή, μίλησε για σκληρά χρώματα που χτυπούν στο μάτι όπως το πράσινο
κοβαλτίου και το οξείδιο του πράσινο-μπλε. Μίλησε για χρώματα αισθητά ως λεία, βελούδινα
στην υφή που προκαλούν το χάδι, όπως το μπλε ούλτραμαριν σκούρο, το πράσινο του οξειδίου
του χρωμίου κ.ά. Ανάλογα με την ευχάριστη ή δυσάρεστη έκφραση μίλησε για ευωδιαστά
χρώματα. Όσο για την ακοή και τη σύνδεση των χρωμάτων με του ήχους, ο Kandinsky,
επισήμανε ότι ποτέ δε θα αποδίδαμε το κίτρινο στα μπάσα πλήκτρα ενός πιάνου. Ο Ζαχάριν
Ουνκόβσκι1 επινόησε μια ειδική επακριβή μέθοδο "για την αντιγραφή της μουσικής από τα
χρώματα της φύσης για το ζωγράφισμα των ήχων της φύσης, για την έγχρωμη οπτική των ήχων
και τη μουσική ακρόαση των χρωμάτων". Ο Σκριάμπιν2 με εμπειρικό τρόπο, συνέταξε
παράλληλο πίνακα των μουσικών και χρωματικών ήχων.

Ακόμα, – και δεν μπορεί παρά να διαπιστώσει κανείς την έκδηλη ομοιότητα με τις οσμές
και τις εκφραστικές τους δυνατότητες - είναι πολλοί οι αντιληπτικοί παράγοντες όπως το
περιβάλλον, τα προσωπικά βιώματα, ή οι διάφοροι υποσυνείδητοι παράγοντες και πολλά άλλα

1 Ζαχάριν-Ουνκόβσκι, εβδ. Επιθεώρηση «Μουσική», Μόσχα 1911, αρ.9
2 Kandinsky Wassily, «Για το πνευματικό στην τέχνη», εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, βιβλιοθήκη τέχνης, 1981.
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υποκειμενικά και μη στοιχεία που δημιουργούν συμπάθειες ή αντιπάθειες για το χρώμα, όπως
άλλωστε συμβαίνει και με την οσμή. Για να μην αναφερθεί κανείς και στην χρωματοθεραπεία
που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ανάλογα με την αρωματοθεραπεία. Το περιβάλλον, έχει πολύ
μεγάλη σημασία και παίζει σπουδαίο ρόλο, τόσο στην αντίληψη των οσμών, όσο και στην
αντίληψη των χρωμάτων. Το κατάλληλο φόντο σε ένα χρώμα, μπορεί να το κάνει πιο φωτεινό, να
αναδείξει όλη την ακτινοβολία του να το κάνει να έρθει μπροστά ως ανάγλυφο χωρίς να είναι
στην πραγματικότητα. Ανάλογα το περιβάλλον και οι συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσεται
ένα άρωμα, είναι υπεύθυνα για τον τρόπο που αυτό γίνεται αντιληπτό. Το ίδιο το άρωμα όταν
φορεθεί από δύο διαφορετικούς τύπους ανθρώπων θα αποδώσει διαφορετικά, όπως διατείνονται
άλλωστε και οι διαφημιστές της βιομηχανίας της αρωματοποιίας.

Οι ψυχολογικές επιδράσεις των χρωμάτων είναι έκδηλές σε κάθε μορφή έκφρασής τους
όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις οσμές. Θερμά χρώματα1, όπως το κίτρινο και το πορτοκαλί,
ερεθίζουν τον ψυχισμό, ενώ τα ψυχρά όπως το μπλε και το βιολέ βοηθούν και οδηγούν σε
εσωτερικές διεργασίες. Τα θερμά-σκοτεινά, όπως το καφέ και η ώχρα, εδραιώνουν τον ερεθισμό
και προκαλούν προσήλωση, ενώ τα ψυχρά και σκοτεινά, όπως το σκούρο μπλε και γκρι,
απομακρύνουν τον ερεθισμό και δημιουργούν καταπίεση. Τα στατικά χρώματα όπως το πράσινο,
το λαδί, το κόκκινο, έχουν την ικανότητα να σταματούν τους ερεθισμούς ή να τους
ολοκληρώνουν και γενικά επιδρούν καθησυχαστικά. Ψυχολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι οι έντονα
ενοχλητικοί θόρυβοι γίνονται πιο ανεκτοί μέσα σε περιβάλλον με χρώμα πράσινο ελιάς ή καφέ
σκούρο. Η σύνδεση των χρωμάτων με ψυχοσωματικές καταστάσεις είναι τόσο ισχυρή όσο μόνο
στα αρώματα συναντούμε. Το χρώμα έχει δύναμη που επιδρά ποικιλοτρόπως στον άνθρωπο.
Άλλωστε εκείνος αισθάνεται και αντιλαμβάνεται το χρώμα με όλες τους τις αισθήσεις. Είναι
γνωστά παραδείγματα τυφλών που καταλαβαίνουν με το άγγιγμα τα χρώματα. Σύμφωνα με τον
Kandinsky, καθετί έχει ψυχολογική απήχηση όταν η ενέργειά του προκαλεί παλμό του πνεύματος.
Το άρωμα έχει ενέργεια αισθησιακού τύπου που είναι όμως βραχυπρόθεσμη. Τα χρώματα
υπακούουν σε ένα πλήθος ψυχικών και συναισθηματικών διενεργειών, προκαλώντας ανάλογες
εντυπώσεις. Οι εντυπώσεις αυτές μπορεί να μην είναι πάντα επιστημονικώς αποδεδειγμένες,
είναι όμως υπαρκτές και πραγματικές. Η εντύπωση για παράδειγμα να βλέπουμε από κοντά τα
φωτεινά χρώματα και μακριά τα σκούρα, εκτός από φυσικούς νόμους έχει να κάνει και με
διάφορες ψυχικές, νοητικές, συναισθηματικές διεργασίες που συμβαίνουν καθώς το αισθητήριο
όργανο της όρασης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος κ.ά., αντιλαμβάνεται το
χρώμα. Ανάλογη είναι και η διαδικασία των εντυπώσεων που δημιουργούν οι οσμές,

Ωστόσο η ανακάλυψη του χρωματικού κύκλου, δίνει στη μελέτη των χρωμάτων ένα
σημαντικότατο πλεονέκτημα αφού η χρήση του με ποικίλους τρόπους μπορεί να οδηγήσει ακόμα
και σε συνθέσεις χρωμάτων με βάση τις αρχές της ισορροπίας και της αρμονίας. Ο Κύκλος του
Kandinsky ορίζει επιπλέον τα ζεύγη αντιθέτων και συμπληρωματικών ενώ βγάζει εκτός κύκλου το
άσπρο και μαύρο αφού οδηγούν στο άπειρο, προς διαφορετικές όμως, κατευθύνσεις.

1 Δημητρέλης Δάκης-Λεωνίδας, «Το χρώμα και τα μυστικά του», εκδ. Δημητρέλη, Θεσ/νίκη 1987.
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Η χρήση συγκεκριμένων αρωμάτων δημιουργεί συγκεκριμένη ατμόσφαιρα για διάφορους
χώρους π.χ. ενός σπιτιού. Ανάλογα η επιλογή και χρήση συγκεκριμένων χρωμάτων, γειτονικών
στο χρωματικό κύκλο, μπορούν να δημιουργήσουν μια ξεκούραστη ατμόσφαιρα και με την
προσθήκη μικρής ποσότητας αντίθετων, την επίτευξη ισορροπίας. Αντίθετα η χρήση αντιθέτων
χρωμάτων με διαφορετική ένταση, τόνο και έκταση μπορούν να δημιουργήσουν μια διεγερτική
και ζωηρή ατμόσφαιρα. Ανάλογες εντυπώσεις δημιουργούν τα θερμά ανοιχτά χρώματα που
έρχονται κοντά και κάνουν το χώρο μικρότερο και τα ψυχρά και σκούρα χρώματα που κάνουν
ένα χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος. Η διαδικασία αυτή του "φαίνεσθαι" που πολλές φορές μπορεί
να είναι διαφορετική από αυτή του "είναι", χρησιμοποιείται κατά κόρον στα αρώματα και
ιδιαίτερα στην αρωματοποιία και στις εντυπώσεις που προκαλούν τα προϊόντα της. Άλλωστε οι
αρωματοποιοί και ειδικοί έχουν δημιουργήσει έναν άτυπο αρωματικό κύκλο όπου ξέρουν ποιες
βασικές νότες (αρώματα) δημιουργούν τις δευτερεύοντες, ποιες, όπως και στα χρώματα, είναι
συμπληρωματικές, ποιες εξουδετερώνουν τις άλλες, ποιες ως γειτονικές ταιριάζουν και σε ποιες η
σύνθεσή τους δημιουργεί ισορροπημένα και αρμονικά αποτελέσματα και με ύπαρξη συμμετρικών
δυνάμεων και τάξης. Η διαφορά των δύο κύκλων είναι ότι στη μια περίπτωση αυτός έχει
αποτυπωθεί, άλλωστε σ’ αυτό βοηθά και η οπτική του ανάγνωση, ενώ στην περίπτωση των
μυρωδιών δεν έχει καταγραφεί και βασίζεται κυρίως στην εμπειρία και την οσφρητική ικανότητα
των ειδικών.

Η συνεργασία αφής και όρασης είναι έκδηλη στον παρακάτω πίνακα1 των διακοσμητών
που κάλλιστα θα μπορούσε να προστεθεί στήλη με αντίστοιχες οσμητικές επιλογές.

ΥΦΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Τυπικότητα
Θολά, ψυχρά, ουδέτερα Κατακόρυφες γραμμές, απαλά υλικά

Μοντερνισμός
Τονικές αντιθέσεις, εντάσεις Ευθείες γραμμές, ποικιλία υφής

Ησυχία Γειτονικοί τόνοι, ψυχρά
χρώματα

Οριζόντιες γραμμές, λίγα μοτίβα

Ζωηρό Θερμά, καθαρά χρώματα Άμεσο φως, τραχιά ή γυαλιστερή υφή

Θηλυκότητα
Παστέλ, ανοιχτό μωβ Καμπύλες, μικρά μοτίβα

Ανδρισμός Έντονες δυνατές σκιές, καφέ Κάθετες ευθείες, τραχιές επιφάνειες

Όπως και στις οσμές, έτσι και στα χρώματα έχουμε διάφορες αποχρώσεις, όρος
δανεισμένος, που αφορά τη βαθμιαία μεταβολή του χρώματος από το ανοιχτότερο στο

1 Πλάτων Β. Αλεξίου « Η πρακτική του χρώματος», εκδ. ΗΒΟΣ, 1984



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….…........Τεύχος 2015 / 2

44

σκουρότερο ενώ στο άρωμα αφορά την πύκνωση και αραίωσή του. Ένα χρώμα μπορεί να έχει 3
κατευθύνσεις, αυτή της σκιάς που προκύπτει από την ανάμειξή του με μαύρο, αυτή της μίξης που
καταλήγει σε άλλο χρώμα και αυτή της χροιάς που προκύπτει από την ανάμειξή του με άσπρο και
μπορεί ναι καταλήξει σ’ αυτό. Αντίστοιχα σε μια οσμή εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε την
κατεύθυνση της μίξης με μια άλλη οσμή, ώστε τελικά αυτό που να μυρίζει να είναι η άλλη οσμή.

Τι γίνεται όμως με το λευκό και το μαύρο; Πώς αυτά μεταφράζονται και μετατρέπονται σε
οσμητικές πραγματικότητες; Σύμφωνα με κάποιους μελετητές το λευκό και το μαύρο δεν είναι
καν χρώματα, σύμφωνα με άλλους είναι τα βασικότερα πάνω στα οποία αναδεικνύονται όλα τα
υπόλοιπα. Για τον Kandinsky το λευκό και μαύρο είναι αυτόδηλα χρώματα. Ειδικά το λευκό είναι
το σύμβολο του κόσμου που βρίσκεται πάνω από εμάς. Είναι μια σιωπή που δεν είναι νεκρή,
αλλά έχει δυνατότητες. Είναι άσπιλο και εκφράζει τη χαρά. Είναι οπή χωρίς πυθμένα. Είναι το
ΜΗΔΕΝ (0) που προηγείται μιας νέας αρχής. Το μαύρο είναι μια σιωπή χωρίς μέλλον, χωρίς
ελπίδα, το μουσικό φινάλε μιας σύνθεσης. Σαν ένας τοίχος που προεκτείνεται στο άπειρο.
Διερευνώντας κανείς τις αρχές και τις ιδιότητες του άσπρου και του μαύρου θα μπορούσε να
ισχυριστεί πως το άσπρο είναι η πλήρης ΑΟΣΜΙΑ, η οποία είναι οριακή και δύσκολο να
υπάρξει απόλυτα. Η ύπαρξη αέρα (μέσου μεταφοράς των οσμών) την κάνει να χάνει την ουσία
της. Ο αέρας (όπως το φως για τα χρώματα) κάνει αισθητή την παρουσία και άλλων οσμών.
Όπως το απόλυτο λευκό έτσι και η αοσμία είναι καταστάσεις δύσκολα υποφερτές από τον
άνθρωπο. Λειτουργεί όμως ως καμβάς πάνω στον οποίο μπορούν να κεντηθούν οσμητικές
συνθέσεις αρμονικές και ισορροπημένες ή όχι. Στο ηχητικό τοπίο η αοσμία μπορεί να βρει την
αντιστοιχία της στη σιωπή. Στο διάστημα του απόλυτου λευκού, δηλ. της απόλυτης αοσμίας ή της
απόλυτης σιωπής, η ελάχιστη μονάδα φωτός, ήχου ή οσμής, σχεδιάζει το πρώτο στοιχείο του
αντίστοιχου ακουστικού ή οσμητικού τοπίου. Αυτό το 0 για τις οσμές είναι το σημείο αναφοράς,
το σημείο εκκίνησης κάθε οσμητικής πραγματικότητας. Η αοσμία είναι η κατάληξη μιας
μυρωδιάς μετά από διαδοχικές αραιώσεις έως την πλήρη εξαφάνισή της. Αντίθετα η ύπαρξη
πολλών μυρωδιών και σε τόσο μεγάλη ένταση, όπου γίνεται αφόρητη και δεν μπορεί να μυριστεί
τίποτα, όχι γιατί δεν υπάρχει αλλά γιατί τελικά πονάει η μύτη, και που στην καθημερινή ορολογία
ονομάζουμε δυσωδία, μπορεί να είναι το αντίστοιχο μαύρο. Η μίξη δύο ή πολλών μυρωδιών
που η κάθε μία ξεχωριστά από μόνη της είναι ευχάριστη αλλά η σύνθεσή τους να είναι απόλυτα
δύσοσμο αποτέλεσμα, καταλήγει στο μαύρο. Μπορούσε αντίστοιχα να μιλήσουμε για
κατεύθυνση γραμμής σκιάς για ένα άρωμα που η μίξη του με μαύρο δηλ. με δυσοσμία, προκαλεί
την κατάληξη και αυτού του ίδιου σε μαύρο δηλ. ανυπόφορα δυσώδες.

Όπως οι οσμές, έτσι και τα χρώματα δεν είναι στατικά ως προς την αντίληψή τους. Για
τις οσμές είναι εύκολο να κατανοήσουμε κάτι τέτοιο λόγω της φύσης τους. Για τα χρώματα είναι
περισσότερο δύσκολο μιας και ενώ πολλοί γινόμαστε μάρτυρες των ανεξήγητων πολλές φορές
συμπεριφορών τους, λίγοι εμβαθύνουν στη μελέτη των φαινόμενων αυτών. Το μετίκεισμα των
ματιών που προκαλείται από την παρουσία δύο συμπληρωματικών χρωμάτων, είναι αποτέλεσμα
μιας ανεξήγητης διαδικασίας που ίσως υπακούει σ’ ένα νόμο αυτοσυντήρησης και
εξισορρόπησης μέσα από την τάση του κάθε χρώματος να γεννά το αντίθετό του, όπου ακόμα και
αν πραγματικά δεν υπάρχει, το εξοικειωμένο μάτι, βλέπει. Το μάτι ζητά τη συμπληρωματική
ολοκλήρωση ενός δοσμένου χρώματος. Ένα χρώμα που τοποθετούμε για παράδειγμα σε μικρή
ποσότητα, αμύνεται και φαίνεται φωτεινότερο απ’ ότι αν παρουσιαζόταν σε αρμονική ποσότητα.
Τα χρώματα επίσης αποδεδειγμένα επηρεάζουν τα διπλανά τους. Η παράθεση για παράδειγμα δύο
θερμών χρωμάτων, τα κάνει να ψυχραίνονται αμοιβαία. Το αντίθετο συμβαίνει με την παράθεση
δύο ψυχρών χρωμάτων, που ζεσταίνονται αμοιβαία. Τα συμπληρωματικά χρώματα
αλληλοεξουδετερώνονται αφού οι ακτινοβολίες τους ερεθίζουν ταυτόχρονα τα νεύρα του οπτικού
συστήματος. Παρ’ όλα αυτά δημιουργούν αρμονικές και ευχάριστες αντιθέσεις. Η τοποθέτηση
του γκρι δίπλα σ’ ένα χρώμα, το κάνει πιο φωτεινό. Άλλωστε το γκρι για τον Kandinsky εκφράζει
την απαρηγόρητη ακινησία. Είναι ένα αποπνικτικό χρώμα που δεν έχει ήχο και κίνηση. Η άλλη
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ιδιότητα για παράδειγμα των χρωμάτων όπου τα θερμά χρώματα δίνουν την εντύπωση ότι
προχωρούν μπροστά, ενώ τα ψυχρά υποχωρούν στο βάθος, αν και καταλαμβάνουν την ίδια
έκταση χώρου στο ίδιο χαρτί, είναι από τα στοιχεία εκείνα που ενισχύουν την άποψη περί
κινητικότητας, ζωντάνιας, δραστηριοποίησης και αλληλεξάρτησης των χρωμάτων, στοιχείων και
χαρακτηριστικών δηλαδή, που αποδίδονται και στις οσμές.

Η αντίληψη επομένως των χρωμάτων όπως και των οσμών είναι θέμα εντυπώσεων πολλές
φορές και όχι πραγματικότητας.

Πειράματα του Ίττεν1 έδειξαν ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ της χρωματικής έκφρασης των
προσώπων, ανάλογα της ακτινοβολίας τους και των χρωμάτων του προσώπου τους δηλ. της
φυσιογνωμίας τους. Μέσα από τη χρωματική αυτή έκφραση, πότε προβάλλεται η σωματική,
πότε η πνευματική ή η διανοητική πλευρά των ανθρώπων. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του
υποκειμενικά χρώματα με τα οποία μπορεί να εκφραστεί μέσα από τα οποία γίνεται αντιληπτή η
προσωπικότητα και οι κλίσεις του ή ακόμα και το επάγγελμά του.

Αυτές οι υποκειμενικές χρωματικές αρμονίες και προτιμήσεις, πληροφορούν για την
εσωτερική πλευρά του ανθρώπου. Ο τρόπος που σκέπτεται, αισθάνεται, δρα, μπορεί να διαβαστεί
λεπτομερώς μέσα από αυτές τις συγχορδίες. Η εσωτερική ιδιοσυγκρασία και οι εσωτερικές δομές,
καθρεπτίζονται μέσα στα χρώματα. Σύμφωνα πάντα με τον Ίττεν, τα χρώματα γεννιούνται από
τις διαθλάσεις και τις διηθήσεις του λευκού φωτός της ζωής και από ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις
της ψυχοφυσικής σφαίρας του ανθρώπου. Ο Kandinsky πάλι έλεγε πως η αρμονία των χρωμάτων
πρέπει να βασίζεται μόνο στο αξίωμα της επωφελούς προσέγγισης της ανθρώπινης ψυχής. Το
προσωπικό άρωμα του καθενός αντιστοιχεί στην ανάλυση αυτή.

1 Ίττεν Γιόχαννες, «Η τέχνη του χρώματος»,

Χρωματική αντινοβολία
φυσιογνωμίας κατά Ίττεν
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Ο κάθε άνθρωπος βλέπει, αισθάνεται και κρίνει τα χρώματα, όπως και τα αρώματα, με
εντελώς προσωπικό τρόπο. Η κρίση "ευχάριστο ή δυσάρεστο" αναφορικά με τα χρώματα, όπως
και τα αρώματα, δεν μπορεί να διαμορφώσει έγκυρη μονάδα μέτρησης για αληθινή και ακριβή
εκτίμηση όλων αυτών. Όπως επισημαίνει και ο Ίττεν αποκτούμε χρήσιμο μετρικό κανόνα, μόνο
όταν σε κάθε κρίση εξετάζουμε το κάθε χρώμα - ή οσμή όπως θα λέγαμε εμείς - τη θέση του και
τη σχέση με το διπλανό του και την ολότητά του. Ενώ η εμπειρία είναι υποκειμενική, οδηγεί στην
αντικειμενική γνώση. Για τον Ίττεν, ενώ η εντύπωση του χρώματος είναι αισθητική και οπτική, η
έκφρασή του είναι ψυχική ενώ η κατασκευή του είναι νοητική-συμβολική. Έτσι όπως και στα
αρώματα, υπάρχουν χρώματα που αγγίζουν την ψυχή ή που εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς ή
που υπακούουν σε διάφορους νόμους και κανόνες.

Ο Ίττεν μπόρεσε να μαθηματικοποιήσει τη σχέση των χρωμάτων μεταξύ τους, δηλαδή να
ποσοτικοποιήσει ποιοτικά δεδομένα. Διαιρώντας το μήκος ενός ευθύγραμμου τμήματος σύμφωνα
με τη χρυσή τομή προκύπτουν κάποιες αναλογίες και τμήματα συγκεκριμένων ιδιοτήτων.

Α Γ Β

κίτρινο πορτοκαλί κόκκινο
τότε ΑΓ / ΓΒ = ΓΒ / ΑΒ και ΑΓ = ελάσσον, ΓΒ = μείζον

Αναλύοντας μεγάλα έργα τέχνης, απέδειξε πως ο συνδυασμός και η επιλογή χρωμάτων
μπορεί να δώσουν την εκφραστική δύναμη όλου του έργου. Η συγχορδία που σχηματίζεται
τοποθετώντας τα χρώματα σ΄ ένα καμβά έχει τα ίδια αποτελέσματα με αυτά μιας μουσικής
σύνθεσης ή της σύνθεσης ενός αρώματος από ένα αρωματοποιό. Η δύναμη της αντίθεσης, η θέση,
οι κατευθύνσεις των χρωμάτων είναι στοιχεία της όλης σύνθεσης. Οι χρωματικές συγχορδίες που
δεν είναι τίποτα άλλο από τη συμπαράθεση των χρωμάτων, σύμφωνα με τους νόμους των
σχέσεων μεταξύ τους, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για χρωματικές συνθέσεις,
μπορούν να είναι δύο ή περισσοτέρων χρωμάτων που στο χρωματικό κύκλο πληρούν κάποιο
κοινό τόπο (π.χ. είναι κορυφές τετραγώνου, τριγώνου ή άλλων σχημάτων).

Ένας άλλος τρόπος σύνθεσης είναι η χρήση αναλογιών μίξης ποσοτήτων μέσω των
φωτεινών αξιών που πρώτος ο Γκαίτε κατέγραψε. Όταν λοιπόν θέλουμε να βάλουμε σε μια
σύνθεση το κόκκινο και το μπλέ, αυτό θα γίνει με αναλογία 1/2:1/2 αφού η αξία φωτεινότητας
και για τα δύο χρώματα είναι το 6. Το κίτρινο και το βιολέ που έχουν αξίες 9 και 3 αντίστοιχα θα
μπουν σε αναλογία 9:33:13/4:1/4 προκειμένου να επιτευχθεί αρμονικό αποτέλεσμα.

Ο άλλος τρόπος σύνθεσης είναι αυτός των αντιθέσεων. Ίδιου χρώματος, ανοιχτού-σκούρου,
ψυχρού-θερμού, συμπληρωματικών, ποιοτική, ποσοτική σχέση χρωμάτων, είναι συνθέσεις που
μπορούν να οδηγήσουν σε αρμονικά αποτελέσματα. Κάτι που είναι υποκειμενικά κρινόμενο,
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αφού η δυσαρμονία δεν είναι αυστηρά καθορισμένη. Εξαρτάται και αυτή από πολλούς
παράγοντες όπως χώρο, υλικό, φόρμα κ.λ.π. Στην αντίστοιχη σύνθεση των οσμών, μόνο ο τομέας
της αρωματοποιίας μπορεί να επιδείξει ανάλογες μεθόδους, που όμως βασίζονται κυρίως στην
εμπειρία. Η ποσοτικοποίηση ποιοτικών δεδομένων είναι ένα ζητούμενο που η οσμητική
πραγματικότητα δεν έχει καταφέρει να επιλύσει.

Όμως η χρήση των χρωμάτων, όπως και αυτή των αρωμάτων άλλωστε, δεν γίνεται μόνο για
την ικανοποίηση του αισθητικού αναγκαίου. Η χρηστική του σκοπιμότητα και στις δύο
περιπτώσεις είναι φανερή και αποτέλεσμα όχι μόνο των ψυχο-πνευματικών συνειρμών που
κυρίως αυτά επιφέρουν, αλλά και πραγματικών ιδιοτήτων τους. Κάθε μυρωδιά προτείνεται από
τους ειδικούς για το κάθε χώρο, προκειμένου αυτός να αναδείξει τις ιδιαιτερότητές του. Με τον
ίδιο τρόπο προτείνεται συγκεκριμένο χρώμα για ένα κρεοπωλείο για παράδειγμα του πράσινο-
μπλε ανοιχτού που κάνει το κρέας να φαίνεται φρέσκο, ενώ για ένα ζαχαροπλαστείο προτείνονται
τα πορτοκαλί, ροζ, άσπρο και λίγο μαύρο που με ψυχοσωματικές παρενέργειες ανοίγουν την
όρεξη για γλυκό. Το πορτοκαλί και το κόκκινο δημιουργούν ζεστή ατμόσφαιρα, το κίτρινο και το
μαύρο συγκεντρώνουν την προσοχή, το πράσινο δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας, ενώ το άσπρο
και μαύρο καθοδηγούν. Έχει επίσης παρατηρηθεί πως ένας βαθύς ήχος ισορροπεί ηχητικά σε
χώρο κιτρινωπό.

Τα χρώματα έχουν όλα μια έμφυτη τάση για κίνηση, που μπορεί να είναι εσωστρεφής ή
εξωστρεφής, να πλησιάζει ή να απομακρύνεται από το θεατή, ανάλογα τη θερμοκρασία τους. Το
χρώμα για τον Kandinsky είναι τόσο ισχυρό που μπορεί να τροποποιήσει ακόμα και το σχήμα, το
οποίο όμως έχει απόλυτη ανάγκη για να υπάρξει, σε αντίθεση με το σχήμα που μπορεί να υπάρξει
και από μόνο του. Όταν όμως συνυπάρχουν τότε αλληλεξαρτώνται. Σύμφωνα με τον εικαστικό
κώδικα που ο ίδιος ανέπτυξε, ένα κίτρινο τρίγωνο είναι πολύ πιο διαφορετικό από ένα πράσινο
τρίγωνο. Άλλωστε τα σκούρα ταιριάζουν στα καμπυλοειδή ενώ τα ανοιχτόχρωμα στα γωνιώδη
σχήματα.

Η θεμελιώδης αρχή της εσωτερικής αναγκαιότητας που διατύπωσε ο ίδιος, υπαγορεύει
την κατάταξη των χρωμάτων σ’ ένα νέο εικαστικό κώδικα όπου η θέρμη των χρωμάτων τα οδηγεί
προς το κίτρινο και η ψυχρότητά τους προς το γαλάζιο. Η αρχή αυτή βασίζεται σε τρεις
παράγοντες τον ατομικό, το χρονικό και τον αιώνια καλλιτεχνικό όπου και δίνει την αξία στην
τέχνη και βασίζεται στην επωφελή προσέγγιση της ανθρώπινης ψυχής. Άλλωστε για τον
Kandinsky, ένα έργο είναι ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ, όταν η δημιουργία του υπακούει στους νόμους της
"εσωτερικής αναγκαιότητας", είναι ένα ζωντανό ον "εμψυχωμένο από μια πνευματική πνοή". Το
έργο τέχνης ζει, δρα και είναι ικανό να προκαλέσει πνευματικές αλλαγές. Η τέχνη δεν είναι
δημιουργία χωρίς σκοπό, αλλά δύναμη που εξυπηρετεί την ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση
της ανθρώπινης ψυχής. Πόσο ταιριάζει στον ορισμό αυτό η κρίση ενός αρώματος ως έργο τέχνης,
έτσι όπως οι αρωματοποιοί αλλά και διαφημιστές της αρωματοποιίας ανέδειξαν. Άλλωστε ο
Kandinsky προέβλεπε συγχώνευση των τεχνών. Στην αφηρημένη τέχνη που πρέσβευε ο
Kandinsky, έχουμε αντί για την αποτύπωση της εικόνας της φύσης, την αποτύπωση της εικόνας

Β. Καντίνσκι
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της δικής μας σχέσης με τη φύση. Αντικείμενο γνώσης δεν είναι η φύση καθ΄ αυτή, αλλά η φύση
που υπέστη τα ερωτήματα του ανθρώπου. Το αφηρημένο στοιχείο ταυτίζεται με ένα νέο τύπο
διαλόγου του ανθρώπου με τη φύση, με τάση προς την αφαίρεση. Όπως ο ίδιος λέει, "…το έργο
τέχνης είναι ένα αυτόνομο, με πνευματική ανάσα υποκείμενο. Είναι ένα ον που ζει με πνευματική
πληρότητα. Η ψυχή και η τέχνη βρίσκονται σε σχέση αμοιβαίας επίδρασης και τελειοποίησης. Το
ωραίο μετριέται με το μέτρο της εσωτερικής αναγκαιότητας και πηγάζει απ΄ αυτή. Ωραίο είναι
εκείνο που είναι εσωτερικά ωραίο...". Ο συνδυασμός ανάμεσα στο χρώμα και το σχήμα,
δημιουργεί τη νέα αρμονία (με την αφηρημένη έννοια).

Η εικόνα αυτή αν και αποκλείει το αντικείμενο και την τρίτη διάσταση, δεν αποκλείει το
χώρο. Ο χώρος για τον Kandinsky μπορεί να εκφραστεί τόσο με το χρώμα (που μπορεί να
προχωρεί και να βαθαίνει) όσο και με το σχήμα, ώστε να μπορεί να μετατρέπεται σε "ον που
κυματίζει στο αέρα". Όταν ο Kandinsky αναλύει τις αρχές της αφαίρεσης στην τέχνη και του
τρόπου απεικόνισής της, γίνεται έκδηλη η δυνατότητα έκφρασης των οσμών και του οσμητικού
τοπίου γενικότερα με τον ίδιο τρόπο. Στο βιβλίο του "Σημείο, Γραμμή, Επιφάνεια", αναλύει τον
τρόπο κατά τον οποίο οι γλωσσικές μονάδες (χρώμα, γραμμή κ.λ.π.) αποκομμένες από τα
παραδοσιακά εκφραζόμενα, θα μπορούσαν να προσφέρουν σε μια επικοινωνία. Με την απουσία
της φόρμας όλα αυτά τα στοιχεία της εικαστικής γλώσσας, αποκτούν την αξία των καθαρών ήχων,
χωρίς σημαινόμενο. Θεωρεί καθήκον να βρεθεί καινούργιο σημαινόμενο για κάθε γλωσσικό
στοιχείο (ίσως ο μόνος τρόπος, κατά την άποψή μου, με τον οποίο μπορεί να λυθεί και το
πρόβλημα σημείωσης των οσμών). Τον Kandinsky δεν τον ενδιαφέρει η γλώσσα σαν προϊόν ή
σαν έργο, αλλά σαν δραστηριότητα, σαν δυνατότητα ομιλίας. Το έργο τέχνης τοποθετείται
ανάμεσα στον "ήχο" και τη "σιωπή". Είναι μια πράξη από την οποία αποκρυσταλλώνεται η
ομιλία Σύμφωνα με τον Kandinsky1 "…. Όπως εγείρει κάθε ειπωμένη λέξη (δέντρο, ουρανός,
άνθρωπος) μια εσωτερική δόνηση, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με κάθε εικονικά
αναπαριστώμενο αντικείμενο. Το να στερηθεί κανείς αυτή τη δυνατότητα, την πρόκληση μιας
δόνησης, θα σήμαινε τη μείωση του οπλοστασίου των μέσων του για έκφραση…". Το ίδιο θα
προσθέταμε εμείς ισχύει και με κάποια στοιχεία - αντικείμενα, που η λέξη - ονομασία τους και
μόνο, εμπεριέχει μια εσωτερική οσμητική δόνηση που μέχρι σήμερα και με την έλλειψη
συστήματος σημείωσης, λειτουργεί ως εκφραστικό μέσο, άρα μέσο επικοινωνίας (Το σκόρδο, το
λεμόνι, το τριαντάφυλλο, η βιολέτα κ.ά., έχουν από μόνα τους μια οσμητική ταυτότητα, και ως
λέξεις μόνο).

Η μελέτη του Kandinsky πάνω στο χρώμα και τη φόρμα είναι ενδεικτική και ίσως μπορεί
να λειτουργήσει ως οδηγός για τη χρήση φόρμας και χρώματος σε μια προσπάθεια απεικόνισης
οσμητικών ποιοτήτων. Σε μια τέτοια σύνθεση, η σχέση φόρμας και χρώματος είναι αναπόφευκτη.
Ενώ το χρώμα πρέπει να οριστεί υποκειμενικά (αφού π.χ. υπάρχουν διάφορα κόκκινα) και να
οριοθετηθεί, η φόρμα μπορεί να υπάρχει αυτόνομα ως παράσταση ως οριοθέτηση χώρου ή
επιφάνειας. Η φόρμα επιδρά σημαντικά πάνω στο χρώμα. Αν και αφηρημένη αν και μοιάζει με
γεωμετρική, έχει τον εσωτερικό της ήχο και λειτουργεί ως ένα πνευματικό ον. Ένα τρίγωνο για
παράδειγμα (χωρίς τον παραπέρα χαρακτηρισμό του, εάν είναι οξύ, επίπεδο, ισόπλευρο κ.λ.π.)
είναι ένα ον με το δικό του προσιδιάζον άρωμα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. "...Σε σχέση με
άλλες φόρμες το άρωμα αυτό διαφοροποιείται, αποκτά συνηχούσες παραλλαγές, παραμένει όμως
βασικά αμετάβλητο, όπως το άρωμα του τριαντάφυλλου που δεν μπορεί κανείς να το συγχέει ποτέ
με εκείνο του μενεξέ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τον κύκλο, το τετράγωνο και όλες τις άλλες
πιθανές φόρμες…".

Ένα χρώμα μπορεί να τονιστεί ή να αμβλυνθεί η αξία του μέσω κάποιας φόρμας. Για
παράδειγμα, τα διαπεραστικά χρώματα ηχούν (μυρίζουν, θα προσθέταμε εμείς), εντονότερα σε
οξεία φόρμα, γι’ αυτό και το κίτρινο ταιριάζει μέσα σε τρίγωνο. Τα χρώματα που προκαλούν

1 Kandinsky Wassily, «Για το πνευματικό στην τέχνη», εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, βιβλιοθήκη τέχνης, 1981.
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τάση για εμβάθυνση, επαυξάνουν αυτή την επίδραση με στρογγυλές φόρμες. Γι’ αυτό το μπλε
ταιριάζει στον κύκλο. Ωστόσο οι συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν είναι άπειροι. Στις
αφηρημένες φόρμες μοναδικός κριτής, οδηγός και ρυθμιστής είναι η αίσθηση. Σε μια σύνθεση δεν
υπάρχει τίποτα το απόλυτο. Όλα είναι μεταβλητά. Στην απεικόνιση του οσμητικού τοπίου, ισχύει
ότι στην οπτική σύνθεση ενός εικαστικού έργου τέχνης σύμφωνα με τις αρχές της αφηρημένης
ζωγραφικής. "…κάθε φόρμα είναι τόσο ευαίσθητη όσο ένα συννεφάκι καπνού ή πιο ανεπαίσθητη,
ελάχιστη μετατόπιση κάθε τμήματός της την μεταβάλλει ουσιωδώς…". Επομένως, η μέθοδος της
αφηρημένης ζωγραφικής μπορεί να εφαρμοστεί στην αναπαράσταση του οσμητικού τοπίου.
Όπου εκπίπτει καθετί το επουσιώδες και παραμένει το ουσιώδες, αποφορτισμένο από
επουσιώδεις υπολογισμούς και αναπαραστάσεις συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Η ευκαμψία
της φόρμας, η μεταβολή, η κατεύθυνση, η υπερίσχυση μιας φόρμας έναντι άλλης, η σύνθεση, η
συμπαράθεση, η συνήχηση ή αντήχηση, η συνάντηση ή παρεμπόδιση, ο συνδυασμός του
ρυθμικού και του άρρυθμου, ο συνδυασμός αφηρημένων ή γεωμετρικών μορφών, ο συνδυασμός
των οριοθετήσεων, εντόνων ή απαλών, είναι στοιχεία που διαμορφώνουν καθαρά σχεδιαστική
"αντίστιξη".

Από τα παραπάνω και τη θεώρηση των βασικών αξιών της αφηρημένης ζωγραφικής,
μπορεί να οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα πως ο Kandinsky θα μπορούσε να απεικονίσει
κάλλιστα και με κάθε λεπτομέρεια ένα οσμητικό τοπίο. Θα έπρεπε όμως όλοι όσοι αντίκριζαν τον
πίνακα αυτό, να ήταν γνώστες των αρχών που ο ίδιος έθεσε προκειμένου να τον κατανοήσουν το
ίδιο και να οδηγηθούν στα ίδια συμπεράσματα. Όμως ο στόχος είναι η ανάπτυξη μιας
μεθοδολογίας, ενός κανονισμού που να τον καταλαβαίνουν όλοι το ίδιο, απαλλαγμένο από την
έννοια της τέχνης και την έκφραση της ιδιαιτερότητας του καλλιτέχνη και θα αναδείξει την
έννοια της επιστημονικής προσέγγισης.

Η μελέτη του Kandinsky για το "σημείο - γραμμή - επίπεδο" είναι επίσης ενδεικτική ενός
τρόπου χρήσης των στοιχείων και των συμβόλων αυτών, στην προσπάθεια κατασκευής ενός
οσμητικού χάρτη. Τα σημεία και οι γραμμές αποκτούν μια άλλη διάσταση, πολύ χρήσιμη στην
απόδοση ποιοτήτων που έχουν την ανάγκη να οπτικοποιηθούν, όπως είναι οι οσμές. Για τον
Kandinsky, το σημείο είναι ένα αφηρημένο στοιχείο, γεωμετρικό, άϋλο και ταυτόχρονα αυτόνομο
ον. Ένα σημείο στο κέντρο ενός επιπέδου αποτελεί την πρώτη εικόνα ζωγραφικής έκφρασης, ενώ
εκφράζει μια στατικότητα. Είναι το μηδέν. Η τελευταία και μοναδική ένωση σιωπής και λόγου. Η
αντήχηση της σιωπής που συντροφεύει το σημείο, είναι τόσο δυνατή που ξεκουφαίνει τις άλλες
ιδιότητες. Το σημείο αρχίζει να ζει σαν αυτόνομο ον, από εσωτερική αναγκαιότητα. Είναι ένας
μικρός και ξεχωριστός κόσμος που απομονωμένος, μένει στη θέση του χωρίς διάθεση κίνησης,
είναι μια καλά ορισμένη μονάδα. Οι διαστάσεις και το περίγραμμα ενός σημείου είναι σχετικά. Η
πρώτη ηχητικότητα (ακτινοβολία) του σημείου μεταβάλλεται ανάλογα με τις διαστάσεις και τη
μορφή του. Πολλά σημεία μπορούν να δημιουργήσουν μια σύνθεση, όπου ως σύνθεση ορίζεται η
εσωτερικά απαραίτητη υποταγή των απομονωμένων στοιχείων και της κατασκευής στον
συγκεκριμένο ζωγραφικό ή οσμητικό σκοπό. Το σημείο, ο Kandinsky, το ταυτίζει με τον ήχο των
κρουστών. Η ύλη είναι ο τρόπος με τον οποίο τα στοιχεία - σημεία, είναι δεμένα μεταξύ τους με
το αρχικό επίπεδο το οποίο εξαρτάται από τη φύση του υπόβαθρου, τη φύση του εργαλείου και
τη φύση του αγγίγματος.
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Από την άλλη, η γραμμή, έχει μια εσωτερική δύναμη που σπρώχνει το σημείο προς μια
κατεύθυνση, καταστρέφοντας την ομόκεντρη ένταση και δημιουργώντας ένα καινούργιο ον. Μια
γραμμή έχει δυναμικό, ένταση και κατεύθυνση. Η γραμμή είναι η δύναμη που γεννιέται έξω από
το σημείο. Ορμά στο σημείο και το σπρώχνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Καταστρέφεται έτσι
η ομόκεντρη πίεση του σημείου. Το σημείο εξαφανίζεται και τη θέση του παίρνει ένα καινούργιο
ον. Η δύναμη της γραμμής μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και επιφάνειες, με πύκνωση, με κοινό
κέντρο ή χωρίς. Οι οριζόντιες γραμμές είναι ψυχρές, οι κάθετες είναι θερμές ενώ οι κεκλιμένες
είναι θερμές και ψυχρές ταυτόχρονα. Το άσπρο εκφράζεται με την απόλυτη κάθετο, ενώ το
μαύρο με την απόλυτη οριζόντια γραμμή. Οι καμπύλες και τεθλασμένες γραμμές είναι
αποτέλεσμα παρέμβασης δύο δυνάμεων συγχρόνως και εναλλάξ, αντίστοιχα.

Οι γραμμές έχουν χαρακτήρα, δύναμη και ζωντάνια. Μια τεθλασμένη για παράδειγμα που
εμπεριέχει την αντήχηση δύο ευθειών, εκφράζει το ζωηρό, το νεανικό και το αυθόρμητο, ενώ μια
καμπύλη, φέρει μέσα της την υπόσταση της εφήμερης επιφάνειας. Οι τεθλασμένες γωνίες
ανάλογα με τη γωνία που σχηματίζουν, εκφράζουν μια αντίστοιχη ηχητικότητα. Η ορθή είναι μια
ψυχρή γωνία, οι οξείες θεωρούνται θερμές. Μια αμβλεία γωνία έχει κλίση προς τις εντάσεις,
αντίθετα η οξεία γωνία έχει την τάση για κατάκλιση επιπέδου. Η οξεία γωνία των 30 μοιρών,
αντιστοιχεί στο ενεργητικό θερμό κίτρινο. Καθώς μεγαλώνει η γωνία, χάνεται η δύναμη και η
θέρμη του χρώματος στο οποίο αντιστοιχεί. Όταν οι γραμμές, τεθλασμένες και ευθείες τέμνονται,
τότε το σημείο δέχεται όχι δύο μα περισσότερες ωθήσεις, εναλλάσσοντας τις γωνίες και
διαφοροποιώντας τα μήκη. Η γωνία θεωρείται από τον Kandinsky νέα και αυθόρμητη, ενώ το
τόξο εκφράζει την ωριμότητα και τη συνειδητοποιημένη δύναμη.

2. Αντιστοιχίες
Πολλοί ερευνητές στο παρελθόν έχουν μιλήσει για τη σχέση των διαφόρων τεχνών και των

εκφράσεών τους. Στο πλαίσιο της σχέσης των τεχνών που ο Souriau1 έθεσε, μπορούν να
ανακαλυφθούν κοινοί τόποι, ιδιότητες, ποιότητες, που κάθε μία να μπορεί να εκφραστεί και μέσω
της άλλης. Όμως για την αντιστοιχία των βασικών οσμών με τα χρώματα, κρίνεται απαραίτητη η
μελέτη των ίδιων των χρωμάτων και των συμβολισμών που αυτά εμπεριέχουν. Η οπτικοποίηση
μέσω των χρωμάτων διαφόρων ποιοτικών εννοιών, συμβολισμών, εκφράσεων, καταστάσεων και
μεταφορών, που ακόμα και λεκτικά είναι δύσκολο να περιγράφουν, παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την αντίστοιχη αντιμετώπιση των οσμών.

1 Souriau Etienne, ‘’La correspondence des arts’’, ed.Flammarion, Science de l’ home, Paris 1969.
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Αναλυτικότερα:
Το κίτρινο θεωρείται το κατεξοχήν φωτεινό χρώμα. Αν και θεωρείται χαρούμενο χρώμα,

ταιριάζει περισσότερο με καταστάσεις αγωνίας και μίσους γιατί εγκλείει επιθετική διάθεση. Είναι
χρώμα ζωηρό και καθαρό. Για τον Ίττεν1, συμβολίζει τον εξαγνισμό της ύλης, μέσω της δύναμης
του φωτός. Είναι άπιαστο, ακτινοβόλο, σαν καθαρή ταλάντωση. Αντιστοιχεί στο τρίγωνο όπου οι
οξείες γωνίες του έχουν ένα μαχητικό και επιθετικό χαρακτήρα. Αναδεικνύει το τρίγωνο ως
σύμβολο της ΣΚΕΨΗΣ. Συγγενή σχήματα είναι ο ρόμβος και το τραπέζιο. Σύμφωνα με τον
Δημητρέλη2 μοιάζει με φως που θέλει να ξεφύγει από τα πλαίσιά του. Το κίτρινο αποσπά την
προσοχή ακόμα και από μεγάλη απόσταση. Είναι πηγή ζωής και χαράς και βοηθά στην
συνειδητοποίηση του κινδύνου που πλησιάζει. Δίνει την εντύπωση της ελευθερίας, του
εξαϋλωμένου και της ευθυμίας. Ενθαρρύνει το πνεύμα και προωθεί την ενεργητικότητα, ενώ σε
μεγάλες ποσότητες δρα ερεθιστικά. Σύμφωνα με τον Franz Marc, το κίτρινο είναι συμβατικό,
θηλυκό και παρήγορο, ενώ σύμφωνα με τον Γκαίτε, εκφράζει τη δύναμη του θελκτικού ήλιου. Ο
Kandinsky3 θεωρεί το κίτρινο ιδιαίτερα ενοχλητικό χρώμα, επιθετικό και διαπεραστικό. Ως
στοιχείο ταυτίζεται με τις ιδιότητες του καυστικού οξέως. Η ενέργεια του κίτρινου είναι
φυγόκεντρος. Το σχήμα που εκφράζει το κίτρινο είναι το ενεργητικό τρίγωνο και η ευθεία
γραμμή. Ως κατεξοχήν ζεστό χρώμα, τείνει να πάει προς το θεατή. Η διάστασή του είναι
σωματική, ενώ η δύναμή του είναι έκκεντρος. Το κίτρινο κεντρίζει και διεγείρει τον άνθρωπο,
ενώ έχει μεγάλη δύναμη. Η κλίση του είναι προς ανοιχτούς τόνους. Ο Kandinsky ταυτίζει το
κίτρινο με τον διαπεραστικό ήχο της σάλπιγγας ή τον υψηλό ήχο της φανφάρας. Είναι χρώμα
γήινο. Δεν εμβαθύνει και είναι νεανικό και χαρούμενο. Ως κατάσταση είναι χρώμα που παριστά
την παράνοια.

Αν και θεωρείται θερμό χρώμα, το κόκκινο, διεγείρει και προκαλεί ένταση γι΄ αυτό
ταιριάζει στον πόλεμο και τη βία. Για τον Ίττεν συμβολίζει τη δύναμη. Αντιστοιχεί στο
τετράγωνο που είναι σύμβολο της ύλης, της βαρύτητας και του αυστηρού περιορισμού. Συγγενή
σχήματα ο σταυρός, το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ο μαίανδρος. Το βάρος και η πυκνότητα
του κόκκινου ταιριάζουν στο βαρύ σχήμα του τετραγώνου. Συμβολίζει την ΥΛΗ. Σύμφωνα με
τον Δημητρέλη, το σχήμα του κόκκινου είναι το τρίγωνο που συμβολίζει την κίνηση και την τάση
προς τα πάνω. Το κόκκινο αντιπροσωπεύει τη δύναμη και την επαναστατικότητα. Αν και βαρύ
ενέχει ζωντάνια και ενεργητικότητα. Συμβολίζει το μεγαλειώδες και το επίσημο, ενώ θεωρείται
το χρώμα του έρωτα και του πάθους. Είναι εορταστικό και σοβαρό, εύθυμο και χαρωπό. Είναι το
χρώμα της ισχύος και της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Franz Marc, εκφράζει τη βαναυσότητα
που πρέπει να καταπολεμηθεί. Για τον Kandinsky το κόκκινο χρώμα είναι ελκυστικό και
εκφράζει τη φλόγα. Εκφράζει επίσης τη δύναμη που συνειδητοποιεί το στόχο. Ως χρώμα, με
πολλούς βαθμούς, έχει και πολλές συμβολικές και ψυχολογικές συνέπειες. Το κόκκινο κιννάβαρι,
εκφράζει πάθος και ταιριάζει με τον ήχο από τρομπόνι. Το φωτεινό κόκκινο εκφράζει επιθυμία
και ταυτίζεται με τον ήχο του βιολιού. Το κόκκινο - πορτοκαλί εκφράζει τον ήχο της καμπάνας.
Γενικά το κόκκινο θεωρείται ζεστό χρώμα, ωστόσο είναι ζωηρό και ανήσυχο. Είναι
ποικιλόμορφο, ενώ εκφράζει συναισθήματα δύναμης, ενεργητικότητας, έντονης δραστηριότητας,
αποφασιστικότητας, χαράς και θριάμβου. Ταυτίζεται με τον ήχο της φανφάρας. Εκφράζει την
κινητικότητα σε δυναμισμό που είναι όμως στάσιμο. Τέλος για τον Kandinsky το κόκκινο
αντιστοιχεί στο τετράγωνο.

Το μπλε θεωρείται ψυχρό χρώμα. Είναι δροσερό, ενώ καθησυχάζει και ηρεμεί. Σύμφωνα με
τον Ίττεν, είναι το χρώμα που παρασύρει το πνεύμα στις δονήσεις του άπειρου. Το σχήμα του

1 Ίττεν Γιόχαννες, «Η τέχνη του χρώματος»,
2 Λεωνίδας –Δάκης Δημητρέλης, ‘’Το χρώμα και τα μυστικά του’’, εκδ. Δημητρέλη, Θεσ/νίκη 1987.
3 Kandinsky Wassily, «Για το πνευματικό στην τέχνη», εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, βιβλιοθήκη τέχνης, 1981.
Βασιλαρά Αρχοντούλα,2010,» Σημείωση και καταγραφή του οσμητικού τοπίου», ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων-
Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας.
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είναι ο κύκλος, ενώ προξενεί αίσθημα χαλάρωσης και συνεχούς κίνησης. Συγγενή σχήματα είναι
η έλλειψη, η καμπύλη γραμμή, το ημικύκλιο. Είναι το σύμβολο του πνεύματος, κινούμενο μέσα
στην ενότητά του, συμβολίζει το ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑ. Με τον κύκλο, ως σχήμα του μπλε,
συμφωνεί και ο Δημητρέλης, όπου θεωρεί το σχήμα συγκεντρωτικό, κρύο, υγρό, διαφανές. Το
μπλε έχει έκδηλη προσωπικότητα όμως για να τραβήξει την προσοχή πρέπει να είναι φωτεινό και
σε μεγάλη επιφάνεια. Γενικά απομακρύνει και παίρνει μακριά τις σκέψεις. Προτρέπει στην
ονειροπόληση, ενώ θεωρείται δυναμικό και νεανικό. Έχει εσωτερική δύναμη, είναι σκοτεινό,
απόκοσμο και βαθύ. Και ο Franz Marc το θεωρεί σοβαρό και πνευματικό ενώ ο Γκαίτε θεωρεί
ότι συμβολίζει την αρνητική, παθητική σελήνη. Ο Kandinsky δίνει και αυτός ιδιαίτερους
συμβολισμούς στο χρώμα αυτό. Το θεωρεί ουράνιο χρώμα, που ασκεί κατευναστική ενέργεια.
Αποδίδει στο γαλάζιο τον ήχο του φλάουτου, ενώ στο πιο σκούρο το βιολοντσέλο και το
κοντραμπάσο στο περισσότερο σκούρο. Η ενέργεια του γαλάζιου είναι κεντρομόλος. Το μπλε
είναι ψυχρό χρώμα. Έχει την τάση να απομακρύνεται από το θεατή. Η διάστασή του είναι κυρίως
πνευματική, ενώ η δύναμή του είναι συγκεντρική. Έχει την ικανότητα να κατευνάζει, να
προκαλεί νοσταλγία και θλίψη. Τείνει προς το άπειρο και θεωρείται υπεράνω των αισθήσεων. Η
έμφυτη κλίση είναι προς τους σκούρους τόνους. Το ανοιχτό μπλε ταυτίζεται με τον αυλό, το
σκούρο με το τσέλο, το πιο σκούρο με το κοντραμπάσο. Το σχήμα που δίνει ο Kandinsky στο
μπλε είναι ο παθητικός κύκλος και η καμπύλη γραμμή.

Το πορτοκαλί προκαλεί ζέστη, ωστόσο ερεθίζει τον ψυχισμό. Συμβολίζει την υπερηφάνεια
και την εξωτερική πολυτέλεια. Κατά τον Ίττεν, εφόσον το πορτοκαλί προκύπτει από την ένωση
του κίτρινου και του κόκκινου, δηλαδή του κύκλου και του τριγώνου, το σχήμα που προκύπτει,
άρα και το χρώμα που αντιπροσωπεύει το πορτοκαλί είναι το τραπέζιο. Σύμφωνα με τον
Δημητρέλη, το σχήμα του πορτοκαλί είναι το ορθογώνιο, όπου το θεωρεί ξηρό, ζεστό και
εξαναγκαστικό. Ενώνει την έκδηλη ζωντάνια του κόκκινου με τη διαφάνεια του κίτρινου. Εφιστά
την προσοχή, είναι ζεστό και χαρούμενο, ενώ συμβολίζει την ωριμότητα στη φύση. Για τον
Kandinsky το πορτοκαλί αποπνέει μια υγιή αίσθηση. Είναι και αυτό ζεστό χρώμα που προσεγγίζει.
Ταυτίζεται με τον ήχο της μεσαίας καμπάνας μιας εκκλησίας, ενώ σ’ αυτά που υπερισχύει το
κίτρινο, θυμίζει τον ήχο παλιού βιολιού.

Το μωβ εμπεριέχει την έννοια της αξιοπρέπειας και του αξιώματος. Κατά τον Ίττεν, δείχνει
ευσέβεια και σκυθρωπή δεισιδαιμονία, ενώ το σχήμα του είναι η έλλειψη, αφού το μωβ,
προκύπτει από την ένωση του μπλε και του κόκκινου δηλ. του κύκλου και του τετραγώνου.
Συμφωνεί σε αυτό και ο Δημητρέλης, ως σχήμα επίσημο και βαρύ. Το θεωρεί επίσης θηλυκό
χρώμα. Ο Franz Marc το θεωρεί χρώμα της θλίψης. Το βιολέ για τον Kandinsky έχει τον ήχο του
φαγκότου. Έχει επίσης την τάση να απομακρύνεται, ενώ είναι και αυτό χρώμα πνευματικό και
θλιμμένο. Ταιριάζει επίσης και με τον ήχο του αγγλικού κόρνου και της φλογέρας ανάλογα με
τον τόνο του και το αν εμπεριέχει περισσότερο μπλε ή κόκκινο.

Το πράσινο χρώμα καθησυχάζει και ηρεμεί. Ωστόσο είναι εύκολο να επιφέρει τη
μονοτονία. Για τον Ίττεν συμβολίζει τη γνώση και την πίστη. Το σχήμα του είναι το σφαιρικό
τρίγωνο αφού προκύπτει από την ένωση του κίτρινου και του μπλε δηλαδή του τριγώνου και του
κύκλου. Ο Δημητρέλης τοποθετεί στο πράσινο, το εξάγωνο, θεωρώντας τη σχέση του με τη φύση,
ότι είναι μεγάλο που κυριαρχεί. Εκφράζει το μέσο όρο αντίθεσης φωτεινού και σκοτεινού και την
απόλυτη ισορροπία μεταξύ του εξαϋλωμένου κίτρινου και του βαθύ μπλε. Είναι ένα χρώμα
φωτός που ηρεμεί το μάτι. Δημιουργεί συναισθήματα χαράς, ευεξίας, ελπίδας, σιγουριάς και δίνει
την αίσθηση του συνόλου. Θεωρείται επίσης ανάλαφρο και ήπιο. Ο Kandinsky ως μίγμα κίτρινου
και μπλε θεωρεί το πράσινο ουδέτερο, παθητικό, ικανοποιημένο με τον εαυτό του, αστό. Όταν
υπερισχύει το μπλε. Γίνεται στοχαστικό. Αν και πληκτικό χρώμα, εκφράζει την ισορροπία, την
ηρεμία, την απουσία κίνησης.

Όμως δεν είναι μόνο τα χρώματα που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιστοίχηση των
οσμών με αυτά. Ο Αριστοτέλης είπε ότι τα απλά χρώματα είναι τα χαρακτηριστικά χρώματα των
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στοιχείων δηλ. φωτιάς, αέρα, νερού, γης. Δημιουργήθηκαν από κράμα σκότους και φωτιάς. Το
κίτρινο από το φως και το μπλε από το σκοτάδι. Σε μια προσπάθεια αναζήτησης συσχετισμών και
αντιστοιχίας ανάμεσα σε στοιχεία που προσφέρουν τα άλλα ερεθίσματα, οπτικά, ακουστικά,
γευστικά κ.ά, καθώς επίσης και άλλες επιστήμες, όπως τα μαθηματικά, η φυσική ή η αστρονομία,
η ιστορία, έγινε η παρακάτω προσέγγιση κατάρτισης ενός πίνακα αντιστοιχιών. Άλλωστε αν για
παράδειγμα, μια απόχρωση χρώματος συσχετιστεί με ένα συγκεκριμένο όσμημα, το χρώμα που
μπορεί να είναι αποτέλεσμα ακριβούς μαθηματικής προσέγγισης, ανάμιξης και υπολογισμών
μπορεί να οπτικοποιήσει τη μυρωδιά.
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Πίνακας Αντιστοιχιών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αριθμοί 1 2 3 4 5 6 7
Ίριδα κόκκινο πορτοκαλί κίτρινο πράσινο μπλε Μπλε

βαθύ
βιολετί

Νότες ντο ρε μι φα σολ λα σι Newton 1676

Κύματα μακρά …….. ……. μεσαία ……. ……. βραχέα
Στοιχεία φωτιά γη νερό αέρας Leonardo da Vinci:

άσπροφως, μαύροσκοτάδι

Σχήμα παραλλη-
λόγραμμο

τραπέζιο τρίγωνο σφαιρικό
τρίγωνο

κύκλος έλλειψη Κατά Ίττεν

Πρίσμα κύβος πυραμίδα κώνος σφαίρα
Μήκος
κύματος

0,8-0,65 0,64-0,59 0,58-0,55 0,53-0,49 0,48-0,46 0,45-0,44 0,43-0,39

Συχνότητα
δόνησης
(x10στην 9)

400-470 470-520 520-590 590-650 650-700 700-760 760-800 ‘Ιττεν: η αναλογία των
δονήσεων από το κόκκινο στο
βιολέ είναι 1:2, συνεπώς αυτή
της οκτάβας

Ακτινοβολία 6 8 9 6 4 3 Γκαίτε: Οι φωτεινές αξίες:
δύναμη αντινοβολίας,
φωτεινότητα

Χρόνος Φθινόπω-
ρo

καλοκαίρι άνοιξη χειμώνας Δημητρέλης: Ιουνίου=κίτρινο
φωτεινό,ζεστό,Δεκέμβριος=
μπλε σκούρο, ψυχρό

Ήχος μουσι-
κού οργάνου

βιολί καμπάνα σάλπιγγα φλάουτο βιολοντσέ-
λο

φαγκότο Κατά Kandinsky

Γωνία
(σε μοίρες)

90 60 150 120 Kandinsky: το μαύρο ως
οριζόντια γραμμή αντιστοιχεί
στις 180 μοίρες.

Συναίσθημα διέγερση υπερηφά-
νεια

μίσος ελπίδα ηρεμία Εκνευρισ-
μός

θλίψη

Βασική οσμή μόσχος καυτερή στυφή ανθώδης αιθέρια ρητινώδης αηδιαστιή Στερεοχημική θεωρία Αμούρ
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 Thompson C.J.S. (1927) “The Mystery and Lure of Perfume”, London John Lane The Bodley
Head.

 Αριστοτέλης, “Ηθικά Νικομάχεια”, 5, 1133 α 4-5
 Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ εκδ. Πάπυρος
 Ξενάκης Ιωάννης (1994), Αφιέρωμα ΕΜΠ, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα
 Στεφάνου Ιωσήφ (1989), «Σημειολογικές προσεγγίσεις», Αθήνα
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Κωνσταντίνος Μωραΐτης
Καθηγητής Ε.Μ.Π., Αρχιτέκτων Μηχανικός
mor@arsisarc.gr

Περίληψη
Πρόθεση της παρούσας εργασίας είναι να εξηγήσει πως η θεώρηση και οι αρχές σχεδιασμού

του τοπίου, από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας, αναπτύσσονται σε στενή συσχέτιση
σχεδιαστικών-συνθετικών προτύπων με άλλες περιοχές σχεδιασμού. Με τον αρχιτεκτονικό, τον
κτηριακό και τον αστικό σχεδιασμό, ενώ μπορούμε να σημειώσουμε επίσης τη συσχέτιση της
νεότερης αρχιτεκτονικής τοπίου με τη νεότερη ζωγραφική τοπιογραφία. Πρόκειται για αμφίδρομη
επιρροή, η οποία άλλοτε μεταφέρει συνθετικούς τρόπους από την αρχιτεκτονική των κτηρίων και
της πόλης προς το σχεδιασμό του τοπίου και άλλοτε από την εποπτεία του τοπίου προς την κτηριακή
αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό.

Με βάση την προηγούμενη, αρχική σειρά διαπιστώσεων προτείνουμε μια μεθοδολογία
διδακτικής της ιστορίας της αρχιτεκτονικής τοπίου και το κυριότερο, μια μεθοδολογία διδασκαλίας
τοπιακού σχεδιασμού, σε σπουδαστές αρχιτεκτονικής και αρχιτέκτονες, οι οποίοι ήδη διαθέτουν
συνθετική παιδεία κτηριακής αρχιτεκτονικής και αστικού σχεδιασμού. Η προσέγγιση αυτή,
ισχυριζόμαστε, μπορεί να υποστηριχθεί με βάση κοινές νοητικές διεργασίες που υποβαστάζουν όλα
τα προηγούμενα συνθετικά πεδία. Μπορεί δηλαδή να στηριχθεί στη θέση πως εδράζονται, όλα τα
πεδία αυτά, σε δομικές-οργανωτικές διεργασίες που αφορούν νοητικές προσεγγίσεις αφαίρεσης και
σχηματοποίησης των στοιχείων της εξωτερικής πραγματικότητας, των στοιχείων δηλαδή που
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας των συνθετικών πρακτικών. Μπορούμε επομένως να
εντοπίσουμε κοινά συνθετικά αφαιρετικά πρότυπα, κοινά συνθετικά «σχήματα», πρόσφορα για
εφαρμογή σε περισσότερες από μια συνθετικές περιοχές.

Μία επιπλέον, καταληκτική υπόδειξη του κειμένου αφορά την ιδιαίτερη σημασία της
σχηματοποιημένης εποπτείας του τοπίου, για μια σειρά από σύγχρονες πολιτιστικές και πολιτισμικές
διαισθήσεις όπως και επιστημονικές θεωρήσεις και εφαρμογές. Η σημασία αυτή εξηγεί, ανάμεσα
στα άλλα, την επιρροή της εποπτείας του τοπίου σε όλο το εύρος του σύγχρονου σχεδιασμού·
τοπιακού, κτηριακού, αστικού ακόμη σχεδιασμού αντικειμένων.

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική του Τοπίου, Σχεδιασμός του Τοπίου, Ιστορία και Θεωρία Τοπίου,
Σχηματισμός, Σχηματοποίηση.

Εισαγωγικά: Τα στάδια συγκρότησης μιας μεθοδολογικής προσέγγισης

Η παρουσίαση αυτή σκοπό έχει να περιγράψει κατ’ αρχάς μια μεθοδολογία διδασκαλίας
την οποία αναπτύξαμε σταδιακά σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών, προκειμένου να διδάξουμε το
Σχεδιασμό Τοπίου σε αρχιτέκτονες. Όχι σε σπουδαστές αρχιτεκτονικής περιοριστικά, αλλά σε
αρχιτέκτονες, ξεκινώντας από μια εκ των ενόντων προσπάθεια αυτοδιδασκαλίας.

Έτσι η πορεία αυτή σταδιακής προσέγγισης που θα την περιγράψουμε αναλυτικότερα
στην πορεία της παρουσίασης, περιλαμβάνει πρώτα μια περίοδο αυτοδιδασκαλίας, την
περισσότερο εκτεταμένη.

mailto:mor@arsisarc.gr
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Στη συνέχεια περιλαμβάνει μια δεύτερη περίοδο, θεωρητικής διδασκαλίας σε
μεταπτυχιακούς σπουδαστές αρχιτεκτονικής, με αντικείμενο την Ιστορία και Θεωρία του τοπίου.1
Κατ’ αυτήν διαμορφώνεται σταδιακά η άποψη πως η μεθοδολογία που προτείνουμε αντιστοιχεί
στην ιστορική εξέλιξη σχεδιασμού του τοπίου στη διάρκεια της νεότερης Δυτικής ιστορίας και,
επομένως, μπορεί διδακτικά να εμπλουτιστεί από τα διδάγματα της ιστορικής αυτής ανέλιξης.
Ακόμη περισσότερο, γίνεται σαφές πως μια από τις κεντρικές θεωρητικές έννοιες στήριξης αυτής
της μεθοδολογίας, η έννοια της «σχηματισμού» ή «σχηματοποίησης», αντιστοιχεί σε μια βασική
θέση της νεότερης φιλοσοφίας.

Στη συνέχεια, στη διάρκεια μιας τρίτης περιόδου, διατυπώνεται με σαφήνεια η βασική
θέση-αντικείμενο της παρουσίασης. Σύμφωνα με αυτήν, ο Τοπιακός Σχεδιασμός μπορεί να
βασίζεται σε κοινές συνθετικές αρχές επεξεργασίας με τον κτηριακό ή αστικό σχεδιασμό ή, για
να χρησιμοποιήσουμε το όρο που μόλις εισάγαμε, σε κοινές αρχές συνθετικής «σχηματοποίησης»,
σε κοινές αρχές «αφαιρετικής» επεξεργασίας. Με βάση τη θέση αυτή, εφαρμόσαμε τη
μεθοδολογία διδασκαλίας Τοπιακού Σχεδιασμού σε σπουδαστές αρχιτεκτονικής, στην οποία
αναφερθήκαμε ήδη.

Θα λέγαμε πως αυτήν τη στιγμή διανύουμε μια τέταρτη περίοδο προσέγγισης. Κατ’ αυτήν,
τολμούμε να ισχυριστούμε πως ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόμαστε συνθετικά στο τοπίο και
στο σχεδιασμό του, τείνει να χαρακτηρίσει το σχεδιασμό εν γένει και, ακόμη περισσότερο, τείνει
να συσχετιστεί με ευρύτερες επιστημονικές θεωρήσεις, όπως η τοπολογία, η θεωρία των
καταστροφών, η υπολογιστική μηχανική - computational mechanics οι οποίες αναφέρονται σε μια
γενικότερη «επιστημική» διαίσθηση τοπίου και, ακόμη ακριβέστερα, σε μια «επιστημική»
διαίσθηση τοπίου σε συνθήκες μεταβολής.

Βήμα πρώτο:
Αποδίδοντας σχήμα στα φυσικά στοιχεία·- Πρώτος συσχετισμός με τις βασικές έννοιες της
«αφαίρεσης» και «σχηματοποίησης»

Θα περιγράψουμε την πρώτη περίοδο προσέγγισης με το πραγματικό παράδειγμα
απόπειρας σχεδιασμού ενός τμήματος τοπιακής έκτασης· ενός οργωμένου χωραφιού όπου
περιλαμβάνεται μια ελιά. Ο συγγραφέας αρχικά, απέδωσε γραφικά αυτό το τμήμα εξωτερικής
τοπιακής πραγματικότητας, σχεδιάζοντας παράλληλες γραμμές, τα ίχνη του αρότρου. Από αυτές
μία ή δύο διακόπτονται από έναν κύκλο, την τομή του κορμού της ελιάς στο επίπεδο του εδάφους.

Στη συνέχεια ο συγγραφέας δέχθηκε την παρατήρηση πως το σχέδιό του δεν αποδίδει
πιστά τη φυσική πραγματικότητα. Μια ορθότερη περιγραφή θα θεωρούσε πως το άροτρο δε
διακόπτει την κίνησή του, δεν ίπταται πάνω από τον κορμό της ελιάς για να συνεχίσει την άροση,
αφού προσγειωθεί μετά στον κορμό της. Μια καλύτερη απόδοση θα θεωρούσε πως, όταν το
άροτρο πλησιάζει τον κορμό, η πορεία του καμπυλώνεται προς την εξωτερική πλευρά, ώστε να
τον αποφύγει κατά την κίνησή του και αυτό επαναλαμβάνεται, με διαρκώς απαλότερες
καμπυλώσεις, έως ότου οι γραμμές της άροσης επιστρέψουν σε ίχνη παράλληλων ευθειών. Αυτή
η δεύτερη περιγραφή της άροσης, οδηγεί σε μια δεύτερη κάτοψη του οργωμένου χωραφιού, όπου
οι γραμμές σχεδίασης που περιγράφουν την άροση, ξεκινούν από παραλληλία, στη συνέχεια
καμπυλώνονται προς την εξωτερική πλευρά του μικρού κύκλου που αντιστοιχεί στην οριζόντια
τομή του κορμού της ελιάς, μετά καμπυλώνονται προς την αντίθετη πλευρά του κύκλου-κορμού
και μετά σταδιακά ξαναγίνονται παράλληλες (εικόνα Ε.1.).

1Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 έως σήμερα, στο πλαίσιο του Διατμηματικού - Διεπιστημονικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), στο επιστημονικό πεδίο «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου» που συντονίζει
η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, στην κατεύθυνση διδασκαλίας «Αρχιτεκτονική, Χώρος,
Πολιτισμός».
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Ε.1.: Η ‘λευκή’ σχεδιαστική αναμονή, επάνω αριστερά. Η πιθανότητα σχεδιασμού μιας κτηριακής δομής, επάνω
δεξιά ή μιας στοιχειώδους τοπιακής διαμόρφωσης, ενός οργωμένου χωραφιού με ένα δένδρο, στα δυο κάτω
σκαριφήματα.

Αλλά τι περιγράψαμε μόλις προηγούμενα; Περιγράψαμε μια αφαιρετική καταγραφή της
εξωτερικής πραγματικότητας ενός τμήματος τοπίου, όπου αυτό που μας αφορά δεν είναι οι βώλοι
του χώματος που οργώνεται, δεν είναι ο κάνθαρος που ξεπρόβαλε από το οργωμένο χώμα στην
επιφάνεια του εδάφους, αλλά κύρια η σχέση των γραμμών της άροσης με τον κορμό του δέντρου.
Αυτήν την καταγραφή τη σχεδιάσαμε πρώτη φορά αφαιρετικά, καταργώντας κάθε άλλη φυσική
λεπτομέρεια χωρίς την εκλέπτυνση των καμπυλώσεων. Στη συνέχεια επιστρέψαμε στο
πραγματικό χωράφι, θεωρήσαμε πως ο σχεδιασμός του δεν αποδίδει πειστικά την εικόνα-κάτοψη
του οργωμένου χωραφιού και τη σχεδιάσαμε δεύτερη φορά, ξανά αφαιρετικά, με τις
καμπυλώσεις των ιχνών.

Από την πραγματικότητα κινηθήκαμε προς μια πρώτη αφαίρεση της πραγματικότητας.
Επιστρέφοντας όμως στο πραγματικό χωράφι, αποφασίσαμε πως ο πρώτος αφαιρετικός
σχεδιασμός του δε μας ικανοποιούσε και μεταβάλλαμε τους όρους, ώστε να προσαρμόσουμε
καλλίτερα το σχεδιασμό στις προθέσεις μας, παράγοντας μια δεύτερη σχεδιαστική παράσταση.
Ποιοι όμως ήταν οι όροι αφαίρεσης που υπαγόρευσαν αυτές τις διαδοχικές σχεδιαστικές
αφαιρετικές παραστάσεις; Η απόδοση του οργωμένου χωραφιού, που αντιστοιχεί στο εικονιστικό
σημαίνον των παράλληλων γραμμών της σχεδίασης και η έμφαση της παρουσίας του δένδρου
που υποχρεώνει τον πρώτο κανόνα, «παραλληλία γραμμών», να τροποποιηθεί από έναν δεύτερο·
«παραλληλία, σταδιακή καμπύλωση των γραμμών και εκ νέου επιστροφή στην παραλληλία». Η
σχεδιαστική αφαίρεση καθορίστηκε επομένως από έναν πρώτο κανόνα αφαίρεσης ο οποίος
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τροποποιήθηκε στη συνέχεια, ώστε να αποδώσει συνεπέστερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής
πραγματικότητας του τοπίου.

Καταλήγουμε τότε πως η καταγραφή της πραγματικότητας αντιστοιχεί σε μια αφαιρετική
διατύπωσή της, κατά την οποία τα σημαντικότερα στοιχεία της διατηρούνται και καταγράφονται,
ενώ τα δευτερεύοντα υποβαθμίζονται και αφαιρούνται. Αυτό δε συμβαίνει μόνο κατά την
απόδοση της υπάρχουσας εξωτερικής πραγματικότητας, αλλά επίσης και κατά τον προ-σχεδιασμό
της. Ότι σχεδιάζουμε σε αυτήν τη δεύτερη περίπτωση είναι επίσης ένα «σχήμα» στοιχείων της,
αφαιρετικό ως προς την τελική του υλοποίηση, όπου πρωτεύοντα στοιχεία επιμένουν να
παρίστανται, ενώ δευτερεύοντα και επουσιώδη αφαιρούνται.

Ακόμη ειδικότερα μπορούμε να μιλήσουμε για μια σειρά προσεγγίσεων κατά τον
σχεδιασμό, ικανών να πλησιάζουν διαρκώς την εγκυρότερη διατύπωση των σημαντικότερων
χαρακτηριστικών. Στο προηγούμενο παράδειγμα ότι κρίθηκε τελικά ενδιαφέρον δεν ήταν μια
ακολουθία παραλλήλων ευθειών, αλλά η διατύπωση της διαταραχής τους από ένα εστιακό σημείο.
Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια σειρά σχημάτων προσέγγισης ή καλλίτερα για μια
γενετική διεργασία «σχηματοποίησης», με την οποία επιχειρούμε την καλλίτερη δυνατή σταδιακή
προσέγγιση της τελικής, υπαρκτής ή προς διαμόρφωση πραγματικότητας (Μωραΐτης, 2012).

Βήμα δεύτερο:
Η ιστορική υποστήριξη της προηγούμενης μεθοδολογικής προσέγγισης

Η συγκρότηση της διδακτικής προσέγγισης που εξαγγείλαμε ήδη, πυροδοτήθηκε βέβαια
στην άμεση εμπειρία μας, από τη δική μας προσπάθεια μετασχηματισμού της κτηριακής
συνθετικής εμπειρίας που επέτρεψε να μετακινηθούμε συνθετικά στο σχεδιασμό του τοπίου.
Αλλά εδράζεται επίσης, με στέρεο πιστεύουμε τρόπο, στη γνώση της νεότερης Δυτικής ιστορίας
της κηποτεχνίας και τοπιοτεχνίας, όσο και στη στοιχειώδη έστω εμπειρία από μια σειρά
θεωρητικών θεμάτων, όπως αυτά που αφορούν τη θεωρία του «σχηματισμού-Schematismus» και
της «σχηματοποίησης-schématisation».

Σε μεγάλο εύρος της νεότερης Δυτικής ιστορίας, ο σχεδιασμός του τοπίου εμφανίζεται να
αλιεύει συνθετικά-σχεδιαστικά πρότυπα, από την περιοχή της αρχιτεκτονικής πρακτικής. Η
συνθήκη αυτή ισχύει αρχικά για την Αναγεννησιακή αφετηρία των νεότερων χρόνων, όταν η
έξοδος από τις τειχισμένες πόλεις επιτρέπει τη διαμόρφωση εκτεταμένων τοπιακών
διαμορφώσεων. Γίνεται τότε φανερό πως εφαρμόζεται, σε συνθετικό επίπεδο, μια συνθετική
προσέγγιση ανάλογη με αυτήν του σχεδιασμού κτηριακών χώρων ή ανάλογη με αυτήν του
σχεδιασμού των περιορισμένων, περίκλειστων κήπων του Μεσαίωνα, των “horticonclusi” που
κατασκευάζονταν στο εσωτερικό των πόλεων, ανάμεσα σε κτηριακούς όγκους, αποτελώντας
εντέλει ασκεπείς μεν αλλά τειχισμένες χωρικές ενότητες.

Αυτή η συνθετική τακτική φαίνεται να διατηρεί την επιρροή της και κατά τον
Αναγεννησιακό τοπιακό σχεδιασμό, όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε την εφαρμογή της
συνθετικής αρχής της “stanza” η οποία περιγράφει τη σύνθεση διακριτών, αυτοτελών, επιμέρους
ενοτήτων, ανάλογων με την αυτοτελή νοηματικά stanza, την αυτοτελή δηλαδή νοηματικά
ενότητα-στροφή ενός ποιήματος. Αλλά περιγράφει επίσης, η ίδια ιταλική λέξη stanza, την
κτηριακή αίθουσα (Ree κ.ά.. 1993, σελ. 77-79). Κατασκευάζονται έτσι κηποτεχνικές αυτοτελείς
ενότητες, τοιχισμένες και ασκεπείς, με τους περιμετρικούς τοίχους να καλύπτονται σταδιακά από
τη βλάστηση και το εσωτερικό να περιλαμβάνει επιμέρους στοιχεία φύτευσης ή διαμορφώσεις
νερού. Αλλά διαμορφώνονται επίσης περιμετρικοί κηπευτικοί τοίχοι με μοναδικό υλικό την
πυκνή βλάστηση, πλήρως ‘πράσινοι’ τοίχοι οι οποίοι εξακολουθούν όμως να μιμούνται με
αντιγραφικό μιμητισμό τις ‘σκληρές’ δομικές κατασκευές, διαθέτοντας πύλες με τοξωτό
υπέρθυρο ή ανοίγματα παραθύρων, διαμορφωμένα με την απόσπαση της φυτικής μάζας.
Ανάλογη όμως είναι και η μακροσκοπική οργάνωση του τοπίου, βασισμένη σε γεωμετρικές



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….…........Τεύχος 2015 / 2

59

χαράξεις, αξονικές διαμορφώσεις, συμμετρικές διατάξεις και συσχετισμένη με το ευρύτερο
τοπιακό πεδίο μέσω κανόνων «σκηνογραφικής ένταξης - integrazionescenica» (Ree κ.ά.. 1993,
σελ. 25-27), προφανώς συσχετισμένες με τις σκηνογραφικές τεχνικές διαμόρφωσης εσωτερικών
θεατρικών διατάξεων. Τέλος, εφαρμόζονται στον κηποτεχνικό και τοπιοτεχνικό σχεδιασμό οι
αρχές της Αναγεννησιακής προοπτικής, το συνολικό ‘σχήμα’ κατόπτευσης και ελέγχου από ένα
κεντρικό σημείο όρασης. Πρότυπο που στα σωζόμενα υποδείγματα θεατρικών σκηνογραφικών
διατάξεων φαίνεται να εφαρμόζεται στην απόδοση αστικών όσο και εξωαστικών τοπίων, ενώ στη
ζωγραφική παρουσιάζεται με την απόλυτη οργάνωση της «Ιδανικής Πόλης», της “CittàIdeale”.

Τα παραδείγματα της μεταφοράς αρχιτεκτονικών κτηριακών προτύπων ή προτύπων
αστικού σχεδιασμού εξακολουθούν βέβαια και κατά την περίοδο του Μανιερισμού και
κορυφώνονται σε κλίμακα και μεγαλοπρέπεια στην τοπιοτεχνία του Baroque, καθώς οι
μεγαλόπρεποι κήποι αποβαίνουν ακραίες εκφράσεις γεωμετρικής σχηματοποίησης και αποκτούν
χαρακτηριστικά, αντίστοιχα με αυτά εκτεταμένων πολεοδομικών διατάξεων. Στους κήπους των
Βερσαλλιών για παράδειγμα, δεν εφαρμόζονται μόνο γεωμετρικές οργανώσεις ανάλογες με αυτές
που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο αστικό πεδίο, αλλά επιπλέον η ίδια η οργάνωση των
κήπων σχεδιάζεται ως αφετηρία μιας μελλοντικής αστικής ανάπτυξης. Δηλώνεται έτσι άμεσα η
συνθετική της συγγένεια με ανάλογες προσπάθειες αστικού σχεδιασμού της περιόδου, όπως αυτή
της διαμόρφωσης της πλατείας του Αγίου Πέτρου, στη Ρώμη, από τον Gian Lorenzo Bernini.

Ε.2.: Ο σχεδιασμός των Αναγεννησιακών τοπιακών διαμορφώσεων κατ’ αναλογίαν προς κτηριακές χωρικές
οργανώσεις. Villa Gamberaia, στο Settignano της Τοσκάνης, 15ος αιώνας.

O ίδιος αιώνας των μεγάλων ‘φορμαλιστικών’, αυστηρών γεωμετρικών διατάξεων, είναι
ταυτόχρονα και περίοδος εμφάνισης διαφορετικών προτύπων συνθετικής αντιμετώπισης,
συνθετικής σχηματοποίησης του τοπίου. Πρόκειται για πρότυπα που προέρχονται από τη
ζωγραφική τοπιογραφία, αρχικά από τη ζωγραφική τοπίου των Κάτω Χωρών (Alpers, 1983). Η
ζωγραφική αυτή προσέγγιση αντιστοιχεί σε μια φυσικότροπη θεώρηση, μια θεώρηση δηλαδή που
επιχειρεί να ανακαλύψει συνθετικές ποιότητες στα φυσικά πράγματα και να τις αποδώσει
εκφραστικά. Αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι βέβαια αυτή η ίδια η φύση. Είναι, πολύ ακριβέστερα,
μια ερμηνεία της, μια εικαστική επανακατασκευή της, στηριγμένη σε αφαιρετικές συγκροτήσεις,
σχηματοποιήσεις, αφανείς μεν σε πρώτη ανάγνωση, αλλά απαραίτητες ώστε να ενισχύσουν την
εικαστική ποιότητα του πίνακα.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini
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Ε.3.: Τρεις περίοδοι συνθετικών επιρροών
στον σχεδιασμό του τοπίου.
Πρώτη ομάδα επιρροών, άνω σειρά,
Αναγέννηση και Baroque:Φορμαλισμός των
τοπιακών διαμορφώσεων σε αναλογία με
κτηριακές δομές και αστικές
οργανώσεις.Επιρροές Από την κτηριακή ή
αστική δομή στην τοπιοτεχνία.
Δεύτερη ομάδα επιρροών, μέση σειρά, 18ος
αιώνας και 19ος: Επιρροές από τη ζωγραφική
τοπιογραφία στη φυσικότροπη τοπιοτεχνία.
Τρίτη ομάδα σύγχρονων επιρροών, κάτω
σειρά, της περιόδου που διανύουμε: Κτήρια
και αστικές κατασκευές σχεδιάζονται κατ’
αναλογίαν προς το σχηματοποιημένο εδαφικό
ανάγλυφο σε υποθετική μεταβολή (P.
Eisenman - Laurie Olin: Fertilizers).

Πρόκειται λοιπόν, στο προηγούμενο παράδειγμα, για μια ζωγραφική απόδοση του
φυσικού τοπίου ή του φυσικού και αστικού τοπίου κατά περίπτωση, συγκροτημένη με βάση
συνθετικούς κανόνες οργάνωσης οι οποίοι υποδεικνύουν δύο βασικές συνθετικές κατευθύνσεις.
Αυτήν του δισδιάστατου συνθετικού συσχετισμού, με βάση τη συσχέτιση μεγεθών και
χρωμάτων και αυτήν της απόδοσης του τρισδιάστατου ‘βάθους’, συνθήκη ιδιαίτερα
σημαντική για τη συγκρότηση μορφωμάτων εκτεταμένου πεδίου, όπως αυτά που αφορούν την
τοπιακή έκταση.

Οι προηγούμενες συνθετικές αρχές ζωγραφικής εφαρμογής είναι βέβαια εξίσου
εφαρμόσιμες και στην περίπτωση αρχιτεκτονικών συνθέσεων, καθώς ούτως ή άλλως
αναφέρονται σε μια οργανωτική χωρική προσπάθεια. Εξηγείται έτσι γιατί, κατά τον επόμενο 18ο
αιώνα, όταν οι αρχές αυτές εφαρμόζονται στο φυσικότροπο σχεδιασμό των Βρετανικών
τοπιοτεχνικών παραδειγμάτων, οι επαγγελματίες τοπιοτέχνες διαθέτουν συνήθως σημαντική
παράλληλη παιδεία αρχιτεκτονικής ή ζωγραφικής, ενώ επιλέγουν επιπλέον να χαρακτηρίσουν τη
δραστηριότητά τους ως «αρχιτεκτονική τοπίου», “landscape architecture”.

Έχουμε πλέον εισέλθει στην περίοδο των φυσικότροπων σχεδιασμάτων και μπορούμε να
μεταβούμε σταδιακά, με τον Ρομαντισμό, στο ενδιαφέρον για το μη σχεδιασμένο ‘φυσικό’ τοπίο.
Μη σχεδιασμένο, αλλά επίσης αναγνωρίσιμο και ερμηνεύσιμο με βάση διαδικασίες αφαίρεσης
και σχηματοποίησης, καθώς η αντίληψη αποτελεί ήδη μια πρώτη ‘δομική’ διεργασία, μια
ανακατασκευή της εξωτερικής πραγματικότητας, με όρους κοινωνικών κανονιστικών προτύπων
και πρόθεση ελέγχου.
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Ε.4.:

Ε.4. Παρέμβαση στην περιοχή της Τρίτης Πλατείας, στον Κεραμεικό. Διαμόρφωση χώρου με περιμετρική κτηριακή
κατασκευή και φύτευση ταυτόχρονα. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, μάθημα 8ου εξαμήνου «Αρχιτεκτονική
Υπαίθριων Δημόσιων Χώρων σε Αστικό και Φυσικό Τοπίο». Ακαδ. έτος 2008-2009, σπουδαστές Λιβαθηνός Ν.,
Τριανταφύλλου Μ. Διδάσκοντες: Μ. Μαυρίδου, Ι. Μάρη, Κ. Μωραΐτης.

Βήμα τρίτο: Η συγκρότηση της μεθοδολογίας διδασκαλίας σχεδιασμού του τοπίου, με βάση
τις συνθετικές αρχές επεξεργασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Από την περιήγηση στις προηγούμενες περιόδους μπορούμε ήδη να συμπεράνουμε μια
μεθοδολογική αρχή ανάλυσης της ιστορίας του τοπιακού σχεδιασμού, αυτήν που συγκροτεί τη
θεώρησή της με βάση τη διαδικασία της αφαίρεσης και σχηματοποίησης. Μπορούμε επίσης να
εξάγουμε δύο χρήσιμες αρχές εφαρμογής των ιστορικών διδαγμάτων, άμεσα εφαρμόσιμες στη
διδασκαλία του τοπιακού σχεδιασμού σε σπουδαστές αρχιτεκτονικής ή αρχιτέκτονες.

Πρόκειται πρώτα για την αρχή της συνθετικής οργάνωσης τοπιακών ενοτήτων, κύρια
ενοτήτων φύτευσης, κατά το πρότυπο κτηριακών ενοτήτων. Υπόθεση η οποία δεν υπονοεί τον
τελικό φορμαλισμό των φυσικών στοιχείων του τοπίου, αλλά μια ενδιάμεση σχεδιαστική
συνθήκη φορμαλισμού ή σχηματοποίησης, κατά την οποία το συνθετικό φυτικό αντικείμενο, για
παράδειγμα, συμπεριφέρεται με όρους γεωμετρικής τάξης οι οποίες αφορούν όχι την τελική
εφαρμόσιμη μορφή της φυτικής κόμης, όσο τη σχετική συνθετική θέση του φυτικού αντικειμένου
στο σύνολο της τοπιακής συνθετικής δομής. Σε αυτήν ακριβώς τη συνθετική οργανωτική θέση
αναφερόμαστε, όταν τονίζουμε πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη φύτευση συνθετικά, με
τρόπο ‘δομικό’. Ανάλογη τακτική σχηματοποίησης μπορούμε άλλωστε να ακολουθήσουμε και
στην περίπτωση του σχεδιασμού του εδάφους ή στοιχείων νερού.

Η δεύτερη αρχή συνθετικής οργάνωσης τοπιακών ενοτήτων, αφορά την εφαρμογή του
συνθετικού δισδιάστατου σχεδιασμού τοπιακών ενοτήτων, με όρους ζωγραφικής σύνθεσης ή
με όρους σύνθεσης αρχιτεκτονικής όψης και της επιπλέον συγκρότησης με όρους ενίσχυσης
της αντίληψης του βάθους. Προφανώς οι προηγούμενες συνθετικές προτάσεις μπορούν να
εφαρμοστούν και σε παραδείγματα τρισδιάστατης σύνθεσης, σε προπλάσματα ή σε τρισδιάστατο
ηλεκτρονικό σχεδιασμό.
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Με βάση τις προηγούμενες αρχές μπορούμε να κατανοήσουμε την προσπάθεια των
κηποτεχνών και τοπιοτεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δεκαετία του 1930, να αναζητήσουν
συνθετικά πρότυπα στην κτηριακή αρχιτεκτονική ή στην αφηρημένη ζωγραφική, καθορισμένα
από την αφαιρετική γεωμετρία συσχέτισης συνθετικών σχημάτων.1Σύμφωνα με το παράδειγμα
αυτό, τοπιακός σχεδιασμός, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ζωγραφική παράσταση μπορεί να
είναι συνθετικά συσχετισμένες, άρα συνθετικά αλληλοκαθοριζόμενες.

Ας επαναλάβουμε το προηγούμενο· συνθετικά αλληλοκαθοριζόμενες. Όχι δηλαδή
συσχετισμένες μόνο από τη μεταφορά παραδειγμάτων της κτηριακής αρχιτεκτονικής ή της
ζωγραφικής προς το πεδίο της σύνθεσης φυσικών στοιχείων, αλλά και αντίστροφα. Από τη
μεταφορά παραδειγμάτων του φυσικού κόσμου προς την περιοχή των τεχνημάτων. Έτσι με την
άνοδο και την επικράτηση των ρομαντικών τάσεων, διαπιστώνουμε τη μίμηση φυσικών
παραδειγμάτων κατά το σχεδιασμό αντικειμένων και κτηριακών μελών ή κτηριακών μορφών. Όχι
μόνο στα διακοσμητικά παραδείγματα της Art Nouveau,του Jugendstil ή του Modernismo
Catalán. Αλλά επίσης σε παραδείγματα ουσιαστικότερης δομικής αναφοράς, όπως αυτό που
αναφέρεται στην υποθετική συσχέτιση της οργανικής δομής του γιγαντιαίου νούφαρου Victoria
Regia, με τη στατική μεταλλική δομή του Crystal Palace, από τον Joseph Paxton. Σε όλες αυτές
τις περιπτώσεις εντούτοις δεν έχουμε μεταφορά φυσικών μορφών σε μορφές αντικειμένων ή
κτηρίων, αλλά ακριβέστερα τη μεταφορά σχηματοποιήσεων των φυσικών μορφών σε
σχηματοποιήσεις καλλιτεχνικών παραστάσεων ή σε σχηματοποιήσεις κατασκευαστικού
σχεδιασμού. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε σε σχεδιαστικούς, συνθετικούς συσχετισμούς κτηριακής
αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής και τοπιακής αρχιτεκτονικής, αναφερόμαστε πάντοτε σε
συσχετισμούς μεταξύ σχηματοποιήσεων. Στην επιρροή των σχηματοποιήσεων που παράγονται σε
κάποια από τις περιοχές αυτές, προς τις σχηματοποιήσεις που παράγονται στις άλλες.

1Στοκείμενο-μανιφέστοFreedomintheGarden, που παρουσιάζεται στα 1938 από τον τοπιοτέχνη JamesC. Rose (Rose, 1938).
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Ε.5.: Παρέμβαση στην περιοχή της πλατείας Κλαυθμώνος. Χρήση της φύτευσης ως βασικού στοιχείου οργάνωσης
του υπαίθριου χώρου. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, μάθημα 8ου εξαμήνου «Αρχιτεκτονική Υπαίθριων
Δημόσιων Χώρων σε Αστικό και Φυσικό Τοπίο». Ακαδ. έτος 2012-2013, σπουδαστές Κ. Λάμπρου, A. Δρίβας, Α.
Λεκού. Διδάσκοντες: Ν. Μπελαβίλας, Κ. Μωραΐτης.

Έτσι, στη σύγχρονη περίοδο, το ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά-τοπιακά θέματα, με άλλα λόγια
η αναπτυσσόμενη οικολογική ευαισθητοποίηση, αλλά και η ανάπτυξη της τεχνολογίας του
ηλεκτρονικού σχεδιασμού που επιτρέπει την ευκολότερη σχεδιαστική σχηματοποίηση φυσικών
μορφών, όπως και το ενδιαφέρον σημαντικών επιστημονικών περιοχών για τα μορφώματα του
τοπίου, εξηγούν την επιρροή σχηματοποιήσεων που προέρχονται από το φυσικό κόσμο, προς τις
σχηματοποιήσεις εκείνες που εφαρμόζονται στην κατασκευή αντικειμένων, κτηρίων ή αστικών
συγκροτήσεων.
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Ε.5.: «Τοπιακή Παρέμβαση στις πηγές του Αχέροντα». Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Διπλωματική εργασία,
Φεβρουάριος 2011. Σπουδαστές: Α. Καφαντάρης, Β. Κολιάκη,Δ. Σαγώνας. Διδάσκοντες Μ. Τζιτζάς, Κ. Μωραΐτης.
Στα σχέδια της πρότασης η οργάνωση της φύτευσης προσεγγίζεται ως σύνθεση δισδιάστατη, με ταυτόχρονη
προσπάθεια απόδοσης του τοπιακού βάθους. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε κατ’ αναλογίαν προς τον τρόπο
ζωγραφικής προσέγγισης που εφάρμοζαν, κατά το σχεδιασμό των προτάσεων τους, οι Άγγλοι αρχιτέκτονες τοπίου
του 18ου αιώνα.

Ιστορική αναφορά στη θεωρητική προσέγγιση των όρων «Σχηματισμός» και
«σχηματοποίηση»

Στον Immanuel Kant, η θεωρία του «Σχηματισμού-Schematismus», θέτει τους όρους
αντίληψης της εξωτερικής πραγματικότητας, συναρτημένους με εγγενή νοητικά πρότυπα, τα
«σχήματα».

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αυτή θεωρία, το σχήμα αναφέρεται σε μια ενέργεια
νοητικού υπερκαθορισμού του πραγματικού. Το σχήμα συνεισφέρει το γενικευμένο ισοδύναμο
όλων των επιμέρους, κατά περίπτωσιν πραγματώσεων. Αποδίδει στις παραστάσεις υπόβαθρο
νοητικού κύρους, υπάγοντας τις παραστάσεις και μέσω αυτών τα αντικείμενα σε έννοιες.
Αποτελεί το σχήμα ένα νοητικό μέσο, ένα νοητικό στοιχείο εν-διά-μεσο, απαραίτητο ώστε να
συσχετιστούν οι προσλήψεις της εμπειρίας με τις έννοιες και να εξασφαλιστεί αντίστροφα η
λογική εγκυρότητα της κατασκευής των μορφών και μέσω αυτών των αντικειμένων. Έτσι η
εμπειρική εποπτεία ενός πιάτου μπορεί να καταστεί κατά κάποιον τρόπο ομοειδής με την έννοια
της κυκλικότητας, της στρογγυλότητας, όπως περιγράφει ο Kant.1 Αντίστροφα κατασκευάζω ένα
πιάτο, ένα αλώνι, μια πλατεία κυκλικά κατά βούληση, οδηγημένος από τις υποδείξεις του
σχήματος.

Η μετάβαση και κατά τις δυο φορές κίνησης, γίνεται δυνατή με τη μεσολάβηση μιας
νοητικής παραστασιακής συνθήκης, την οποία αποκαλούμε «κύκλο» και η οποία είναι ένα σχήμα,
ένα γεωμετρικό εν προκειμένω σχήμα. Με ανάλογο τρόπο, η εμπειρική εποπτεία απειράριθμων
διαφορετικών δένδρων υποστηρίζεται από «έναν κανόνα σύμφωνα προς τον οποίο η φαντασία
μπορεί να σκιαγραφεί γενικά τη μορφή, χωρίς να περιορίζεται σε κάποια αποκλειστικά ιδιαίτερη
μορφή που μου προσφέρει η εμπειρία ή και σε κάποια δυνατή εικόνα που μπορώ να παραστήσω
συγκεκριμένα».2

1Στο βασικό έργο του Κριτική του Καθαρού λόγου. «Η εμπειρική έννοια ενός πιάτου» σημειώνει «είναι ομοειδής με την καθαρά
γεωμετρική έννοια ενός κύκλου, καθόσον η στρογγυλότητα, η οποία νοείται στο πρώτο γίνεται στο δεύτερο προσιτή στην εποπτεία»
(Kant, 1979, τόμος ΙΙ, Α 137, Β 176, σελ. 157).
2 Το αυθεντικό παράδειγμα του Immanuel Kant, αναφέρεται στην έννοια και το σχήμα του σκύλου (ό.π. τόμος ΙΙ, Α 141, Β 181,
σελ. 161). Πρβλ. επίσης την αναφορά του Kant στη σχηματοποίηση, στο έργο του Κριτική της Κριτικής Ικανότητας (Kant, 2005).
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Αυτό που μας ενδιαφέρει στην προηγούμενη διατύπωση δεν είναι τόσο η διερεύνηση του
φιλοσοφικού της βάθους, όσο η δυνατότητα συσχετισμού της με κανονιστικές μεθόδους
παράστασης οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν μέσω του σχεδιασμού. Η προηγούμενη
διατύπωση τείνει να μας μεταφέρει από το σχήμα ως ενική μορφή, ιδιαίτερη, στη διαδικασία του
σχηματισμού η οποία υπερβαίνει τη στατική παράσταση και η οποία υποδεικνύει μεθόδους
παράστασης - ειδικότερα μεθόδους κανονιστικής διευθέτησης της εμπειρίας.

Με την έννοια αυτή, αν η καντιανή θεωρία του σχηματισμού αποδίδει μια νοητική
διεργασία η οποία ισχύει πέρα από την ιστορικά και γνωσιολογικά προσδιορισμένη περιοχή
γέννησης της κριτικής φιλοσοφίας1, αν πρόκειται για μια διεργασία ικανή να περιγράψει τη
νόηση γενικά, τότε μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα στατικά ευκλείδεια πρότυπα. Προς αυτήν
την κατεύθυνση στρέφεται κατά την άποψή μας η δυναμική δομική προσέγγιση του Jean Piaget
για παράδειγμα, η οποία αντικαθιστά τον όρο «σχηματισμός» με τον όρο «σχηματοποίηση-
schématisation», επιμένοντας στο δυναμικό χαρακτήρα της νοητικής διαδικασίας. Με αυτήν την
έννοια θεωρούμε πως η καντιανή πρόταση του σχηματισμού, διευρυμένη ως συνθήκη
σχηματοποίησης, μπορεί να είναι επίσης εφαρμόσιμη σε περιοχές ελέγχου οι οποίες αναφέρονται
σε όρους μεταβολής, όπως για παράδειγμα στην τοπολογική γεωμετρία.

Επιστρέφοντας στο παράδειγμα της αρχιτεκτονικής του τοπίου και στον ιστορικό της
καθορισμό με βάση πρότυπες κανονιστικές παραστάσεις, ας σχολιάσουμε την άμεση αναφορά
της καντιανής αισθητικής στην αρχιτεκτονική των κήπων, σύμφωνα με την οποία η τέχνη αυτή
οφείλει να συνδέεται με το σχέδιο. «Στη ζωγραφική, τη γλυπτική και γενικά σ΄ όλες τις πλαστικές
τέχνες», σημειώνει η Κριτική της Κριτικής Ικανότητας, «καθώς και στην αρχιτεκτονική και την
αρχιτεκτονική των κήπων, στον βαθμό που είναι καλές τέχνες, το ουσιώδες είναι το σχέδιο:2στο
οποίο η αρχή της καλαισθησίας δεν συνίσταται σε ό,τι είναι ευχάριστο στην αίσθηση, αλλά σε ότι
αρέσει μέσω της μορφής του» (Kant 2005, σελ. 99).

Επιμένουμε στο προηγούμενο παράθεμα. Η αρχιτεκτονική, όπως και η αρχιτεκτονική των
κήπων, μπορούν να θεωρούνται τέχνες και μπορούν να διαθέτουν αισθητική ποιότητα, μόνο
εφόσον έχουν σχεδιαστεί, μόνο εφόσον η κατασκευή τους έχει υπερβεί την εμπειρική προσέγγιση,
μέσω του γραφικού και του νοητικού τους σχηματισμού. Άλλωστε ο όρος «μορφή» αναφέρεται,
στη συνέχεια του κειμένου, όχι στο σύνολο των χαρακτηριστικών αλλά σε ένα ουσιώδες,
αφαιρετικό υπόβαθρο το οποίο υποβαστάζει άλλα πρόσθετα, ελκυστικά ή παρελκυστικά
«πάρεργα» χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα. Ο όρος «μορφή» εμφανίζεται δηλαδή εν προκειμένῳ
ως αντίστοιχος προς το ουσιώδες, αχρωματικό, σκελετικό, σχεδόν άυλο σκαρίφημα. Τότε το
σκαρίφημα αυτό προσεγγίζει το καντιανό σχήμα της Κριτικής του Καθαρού Λόγου. Δεν είναι καν
η ζωγραφική απόδοση του τοπίου, αλλά το αφαιρετικό κανονιστικό της υπόβαθρο. Μπορεί να
υποβαστάζει τη ζωγραφική τοπιογραφία, μπορεί να υποβαστάζει την αρχιτεκτονική τοπίου,
επειδή προσεγγίζει μια κανονιστική μέθοδο παράστασης, ικανή να στηρίξει πολλά διαφορετικά
συστήματα έκφρασης συσχετισμένα με το τοπίο. Στα πλαίσια της κριτικής φιλοσοφίας μπορούμε
να αποκαλέσουμε την παραστασιακή αυτή συνθήκη «υπερβατολογική-transzedental» (Πελεγρίνης,
2004, σελ. 599-601), καθώς υπερβαίνει τα όρια της τρέχουσας επιμερισμένης εμπειρίας.
Συσχετισμένη με τις κατηγορίες του νου και με τις βασικές μορφές της εποπτείας, επιτρέπει την
οργάνωση του πολύμορφου υλικού των αισθήσεων σε ενιαίο νοητικό μόρφωμα.

Η καντιανή θεωρία του σχηματισμού επομένως, υποδεικνύει κανονιστικές μεθόδους
παράστασης που η εφαρμογή τους μπορεί να συσχετιστεί με το σχεδιασμό, εν προκειμένω με τον
σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής τοπίου. Διαπίστωση η οποία μπορεί να ισχύσει τόσο ως γενικό
θεωρητικό γνωσιολογικό σχόλιο, όσο και ως ειδικό ιστορικό σχόλιο. Σε γενικό θεωρητικό,
γνωσιολογικό επίπεδο, η προηγούμενη διαπίστωση επισημαίνει πως η προσπάθεια έλεγχου του

1Ο Piaget αποδίδει στα σχήματα δυνατότητες μεταβολής, αμοιβαίας αφομοίωσης και μετάπτωσης «σε καινούργιο οργανωμένο
σύνολο» (Richmond, 1970, σελ. 110).
2 Η επισήμανση της λέξης «σχεδίου» με διαφοροποιημένη γραφή αποτελεί επιλογή του κειμένου αναφοράς.
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τόπου συνδέεται με κανονιστικές μεθόδους παράστασης, με το «σχεδιασμό» - είτε με τον όρο
αυτό εννοούμε γραφικά υποδείγματα, είτε ευρύτερα εννοούμε προγραμματικές διαδικασίες
πρόβλεψης. Ως ειδικό ιστορικό σχόλιο, η προηγούμενη διαπίστωση σημειώνει πως η κριτική
φιλοσοφία, όπως προσφέρεται από τον Immanuel Kant, συμπίπτει ιστορικά με την ωρίμανση της
βεβαιότητας των Δυτικών κοινωνιών για την ανάγκη κανονιστικού ελέγχου ο οποίος επιπλέον
αναγνωρίζεται ως συσχετισμένος με κάποιες ειδικές τεχνικές παράστασης, συναρτημένες τόσο με
τις πλαστικές τέχνες, όσο και με την αρχιτεκτονική και την αρχιτεκτονική τοπίου.

Το σχήμα καθορισμένο από το πολιτισμικό ή πολιτιστικό του περιβάλλον

Επιμείναμε μόλις στη διαπίστωση πως η προσπάθεια ελέγχου του τόπου, ο σχεδιασμός
του τοπίου, όπως γίνεται κατανοητός κατά τον 18ο αιώνα, περίοδο διατύπωσης της κριτικής
φιλοσοφίας, συνδέεται με όρους σχηματισμού. Αλλά μπορούμε, διαστέλλοντας την ερμηνευτική
μας προσπάθεια, να ισχυριστούμε πως η διαπίστωση αυτή είναι εφαρμόσιμη κατά την
προσέγγιση του τόπου ως τοπίου γενικά.

Με σαφέστερη περιγραφή η τοπιακή προσέγγιση, ως σχεδιασμός και κατασκευή, αλλά
και ως αντίληψη και ερμηνεία, προϋποθέτουν γενικά τη μεσολάβηση συνθηκών σχηματοποίησης,
καθώς η καντιανή υπόδειξη επιμένει στη μεσολάβηση του σχήματος, ως γενική νοητική συνθήκη
που υποβαστάζει τη σχέση μας με την νοούμενη εξωτερική πραγματικότητα. Επεκτείνοντας την
καντιανή διατύπωση, προς την κατεύθυνση της συνεισφοράς του Jean Piaget, μπορούμε να
υποθέσουμε πως η σχηματοποίηση αποτελεί νοητική συνθήκη διαρκώς τροφοδοτούμενη από τη
σχέση μας με το εξωτερικό, φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον. Με την έννοια αυτή μπορούμε να
θεωρήσουμε τη σχηματοποίηση ως συνώνυμη όχι μιας εξατομικευμένης νοητικής
δραστηριότητας αλλά μιας ερμηνείας κοινωνικής. Χαρακτηρίζεται τότε η σχηματοποίηση από
κανονιστικούς όρους οι οποίοι αντιστοιχούν σε νοητικές διεργασίες, ικανοποιώντας την
προσέγγιση της καντιανής θεωρίας. Τότε όμως χαρακτηρίζεται επιπλέον, κάθε φορά, από το
ιστορικό πεδίο της ανάδυσής της, αποδεικνύοντας πως η διαλεκτική θεωρητική υπόθεση του
Piaget, για επάλληλες διαδοχικές σχηματοποιήσεις, δεν είναι εφαρμόσιμη στο πλαίσιο του
φυσικού χρόνου μόνο, αλλά και στο πλαίσιο της ιστορικής μεταβολής.

Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε πως η σχηματοποίηση, ας επανέλθουμε στο
παράδειγμα του τοπίου, δεν εκφράζει μόνο μια γενικευμένη διάθεση ατομικής μέριμνας,
καθορισμένη από νοητικές συνθήκες, που ορίζουν πάγια, ανιστορικά το ανθρώπινο ον. Αποδίδει
επίσης την ουσιαστικότατη διαδικασία, ιστορικής μεταβολής των όρων αυτής της μέριμνας, που
μεταπίπτει από την προοπτική ψευδαισθησιακή «αναμόρφωση» των κήπων του Baroque, στην
ευκλείδεια προφάνεια των προτύπων των Ολλανδικών κήπων του 17ου αιώνα και, στη συνέχεια,
στη γραφική επεξεργασία της Αγγλικής αρχιτεκτονικής τοπίου, για να καταλήξει στις μέρες μας
στην προσπάθεια ελέγχου των όρων μεταβολής.

Η ιστορία του τοπίου μπορεί επομένως να αναγνωστεί ως ιστορία των διαδοχικών
σχηματοποιήσεων του τόπου, διαφορετικών κατά ιστορική περίπτωση, ευκλείδειων, ζωγραφικών
ή τοπολογικών. Αν όμως, στην ειδική περίπτωση του τοπίου, η σχηματοποίηση μπορεί να
ταυτιστεί με τον επιθετικό προσδιορισμό «τοπιακή», στη γενική της εκδοχή, το περιεχόμενο του
όρου «σχήμα» μπορεί να θεωρηθεί πως αποδίδει ποιότητες δομικές. Το σχήμα αποβαίνει
επομένως χαρακτηριστικό της δομικής επεξεργασίας, καθώς χαρακτηρίζει με σαφήνεια όρους
οργάνωσης νοητικής εξατομικευμένης οργάνωσης, κοινωνικής οργάνωσης, πολιτισμικής
οργάνωσης και στο επίπεδο της εμφανούς παρουσίας, εκφραστικής ή κατασκευαστικής
οργάνωσης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ενδιαφέρον που αναγνωρίζει στον όρο ο Jean Piaget,
γνωστός επίσης για την ενασχόλησή του με τη θεωρία της «δομοσυγκρότησης» γενικά, για την
ενασχόλησή του δηλαδή με τη θεωρία του «στρουκτουραλισμού».
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Αυτή η δομική φυσιογνωμία του σχήματος, η αμφίδρομη βεβαιότητα σύμφωνα με την
οποία η μεν δομική οργάνωση αναφέρεται σε όρους σχηματοποίησης, ενώ το σχήμα αποτελεί
δομική οργάνωση χαρακτηριστικών, αποδεικνύει το πρόσφορο έδαφος που προσφέρει η
σχηματοποίηση για την εγκατάσταση σημασιών. Αν ο Gilles Deleuze αναγνωρίζει ως ουσιαστικό
χαρακτηριστικό της δομής τη συμβολική τάξη (Deleuze, 1990), την ανάλογη αναγνώριση
οφείλουμε να δεχθούμε και για το κοινωνικό περιεχόμενο του σχήματος. Το σχήμα λοιπόν
αποτελεί το κοινωνικό υπόβαθρο των πολιτιστικά ή πολιτισμικά οργανωμένων σημασιών ή
καλλίτερα τον αδιαχώριστο από τις σημασίες τρόπο εκφοράς τους. Με την τελευταία αυτή
διατύπωση αίρεται το πρόβλημα του χρονικά πρότερου. Τι επισυμβαίνει πρώτα; Η
σχηματοποίηση του τοπίου, η δομική του οργάνωση ή η συμβολική του, «σημαντική» επένδυση;
Κατ’ ουσίαν, επαναλαμβάνοντας την παραδειγματική υπόδειξη για το αδιαχώριστο του
σημείου,1δεν μπορούμε παρά να δεχθούμε πως κάθε τοπιακή σχηματοποίηση, με θεωρητικούς,
εκφραστικούς ή κατασκευαστικούς όρους, αποδίδει άμεσα κοινωνικές σημασίες, ενώ, σε
αντίθετη κατεύθυνση, η ανάπτυξη του συμβολικού υποχρεώνει σε επιλογές σχηματοποίησης.

Αν αποδεχθούμε την προοπτική ως τρόπο σχηματοποίησης της φυσικής διεργασίας της
όρασης, άρα του φυσικά δεδομένου πεδίου, του φυσικού τόπου και ταυτόχρονα συμφωνήσουμε
για τη συμβολική ποιότητα της προοπτικής, τότε είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως η ανάλυση της
προοπτικής ως συμβολικής μορφής, επιχειρείται από τον Erwin Panofsky.Από έναν επίγονο της
νεοκαντιανής στην κατεύθυνσή της Σχολής του Μαρβούργου, της Marburg Schule.

Ο Erwin Panofsky παρουσιάζει μια εξαιρετικά εκτεταμένη συνθήκη σχηματοποίησης της
εποπτείας, την Προοπτική ως Συμβολική Μορφή (1975), ενώ ο Ernest Cassirer, στο τρίτομο έργο
του Η Φιλοσοφία των Συμβολικών Μορφών (1957), επιλέγει να αναφερθεί, στην εισαγωγή του
δεύτερου τόμου, στην καντιανή σχηματοποίηση. Αλλά ο Cassirer συνδέεται επίσης με τη Σχολή
του Μαρβούργου και τη νεοκαντιανή φιλοσοφική κατεύθυνση, αποδεικνύοντας πως η θεώρηση
των συμβολικών μορφών και της σχηματικής τους εκφοράς, παραπέμπουν ευθέως στον αρχικό
εισηγητή της θεωρίας του «σχηματισμού», στον Immanuel Kant.2

Η σχηματοποίηση ως οργανωτική βάση της συνθετικής πράξης γενικά

Μπορούμε εντέλει να θεωρήσουμε τη σχηματοποίηση ως αντίστοιχη με τη δομική
οργάνωση, καθώς η τελευταία, η αναγνώριση και η ‘κατασκευή’ της δομής, υπονοεί αναγκαστικά
την επιλογή των βασικών δομικών χαρακτηριστικών, των βασικών ιδιοτήτων που συγκρατούν τα
επιμέρους δομικά στοιχεία σε ενότητα. Τότε όμως οποιοσδήποτε συσχετισμός στοιχείων σε
ευρύτερες ενότητες, οποιαδήποτε σύνθεση στοιχείων, οποιαδήποτε δομική τους οργάνωση
προϋποθέτει, ως βάση της, τη σχηματοποίηση.

Η προηγούμενη τελευταία διαπίστωση θα μπορούσε επίσης να εξηγήσει την πιθανή
‘αλληλεγγύη’ μεταξύ των επιμέρους συνθετικών πρακτικών. Την πιθανή αναγωγή σε αφαιρετικές
δομικές σχέσεις, πρόσφορες να καθορίσουν εκφραστικά αποτελέσματα σε πολλές συνθετικές

1 Η άποψη πως σε κάθε «σημαίνον», σε κάθε αντιληπτική εικόνα, αντιστοιχεί οπωσδήποτε ένα «σημαινόμενο», μια σημασία
αποτελεί βασική αρχή της Σημειολογίας ή Σημειωτικής. Ο Ferdin and de Saussure εξηγεί πως «έχουν συγκρίνει συχνά αυτή την
ενότητα με δυο όψεις με την ενότητα του ανθρώπου που αποτελείται από το σώμα και την ψυχή… Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί
πιο σωστά μια χημική σύνθεση, το νερό, λόγου χάρη· είναι η ένωση υδρογόνου και οξυγόνου· αν καθένα από τα στοιχεία αυτά τα
πάρουμε χωριστά, τότε κανένα τους δεν έχει τις ιδιότητες του νερού» (de Saussure, 1979, σελ. 139). Ανάλογος είναι και ο
παραλληλισμός του σημείου με ένα φύλλο χαρτιού και του σημαίνοντος ή του σημαινόμενου με τις δυο σελίδες του. Αν
μπορούσαμε να κόψουμε ξανά το φύλλο κατά το πάχος του, τότε θα αποκτούσαμε ξανά δυο φύλλα χαρτιού, με δυο σελίδες για το
καθένα τους. Θα αποκτούσαμε δηλαδή δυο νέα σημεία που το καθένα θα είχε ένα δικό του σημαίνον και ένα δικό του
σημαινόμενο. Σε καμιά περίπτωση επομένως δε μπορούμε να έχουμε μια αντιληπτική πραγματικότητα απαλλαγμένη σημασιών,
όπως και σημασίες που δεν παραπέμπουν σε αντιληπτικές αναφορές.
2 Αξίζει να συμπληρώσουμε, πως η θεωρία του σχηματισμού, διαθέτει μια εξαιρετικά γόνιμη ακολουθία επιρροών, που δεν
περιορίζεται στην προηγούμενη συσχέτισή της με τις θεωρίες του Piaget ή του Cassirer, αλλά αναπτύσσεται σε μια ευρύτατη
ακολουθία από τον Fichte, και τον Hegel, ως τους διανοητές της Σχολής της Φραγκφούρτης.
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περιοχές ταυτόχρονα. Ας υποθέσουμε τώρα πως η συνθήκη αυτή διογκώνεται στον υπέρτατο
βαθμό. Μπορούμε τότε να φανταστούμε την υπαγωγή όλων των επιμέρους δομών σε μια
συνολική «υπερδομή» που θα μπορούσε να περιλάβει όλες τις πιθανές επιμέρους δομικές
συγκροτήσεις στους κόλπους της, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές των εκφραστικών
συστημάτων. Αν πάλι αποφύγουμε τη ‘θεολογική’ τούτη υπερβολή, διατηρώντας όμως το
ενδιαφέρον μας για δομικές αντιστοιχίες σε πολλαπλά, συγγενή εκφραστικά πεδία, θα
μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε θεωρητικά όσα ιστορικά ήδη διαπιστώσαμε. Τις συνθετικές
δηλαδή αναλογίες ανάμεσα σε συγγενείς πρακτικές, όπως τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, την
αρχιτεκτονική τοπίου. Αναλογίες οι οποίες υπονοούν κοινούς όρους σχηματοποίησης ή τη
δυνατότητα εφαρμογής κοινών αφαιρετικών σχημάτων σε περισσότερες από μια εκφραστικές
περιοχές. Οι οποίες υπονοούν ότι διαπιστώσαμε ήδη, εξετάζοντας τα ιστορικά παραδείγματα.

Βήμα τέταρτο:
Η σύγχρονη επιστημική επιβολή της τοπιακής διαίσθησης

Το ενδιαφέρον για το τοπίο γενικά, το ενδιαφέρον των αρχιτεκτόνων για το τοπίο
ειδικότερα, αποτελεί κατά κάποιον τρόπο χαρακτηριστικό των καιρών μας. Αντιστοιχεί, όπως
ήδη τονίσαμε, στη συνολικότερη κατεύθυνση του σύγχρονου πολιτισμού, σε έναν συνολικότερο
τρόπο σκέψης και έκφρασης, ένα ‘πνεύμα εποχής’ από το οποίο αναδύονται σημαντικές
πολιτισμικές διαισθήσεις, χαρακτηριστικά ιδεολογήματα, καλλιτεχνικές εκφραστικές τάσεις,
όπως και προσεγγίσεις των επιστημών.

Τις προηγούμενες συνολικότερες προϋποθέσεις, το προηγούμενο υπόβαθρο το οποίο
επιτρέπει στη γνώση να εμφανιστεί, ο Michel Foucault (Foucault, 1966, 1986) το χαρακτηρίζει με
τον όρο «επιστημικό», όρο τον οποίο έχουμε και προηγούμενα αναφέρει. Με τον όρο αυτό δεν
περιγράφεται η ‘επιστημονική’ θεώρηση, αλλά μια ευρύτερη πολιτισμική ατμόσφαιρα από την
οποία η γνώση εκφύεται. Έτσι δεν είναι στην εποχή μας μόνο η γενικότερη περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών που ευνοεί το
ενδιαφέρον για το τοπίο. Ούτε είναι μόνο η ειδικότερη περιβαλλοντική επιστημονική προσέγγιση
που καθοδηγεί αυτή μας τη μέριμνα. Προς το τοπίο στρέφονται ακόμη τα τοπολογικά
μαθηματικά που επιλέγουν, ως εποπτική αναφορά των επιφανειών τις οποίες διαχειρίζονται με
όρους μεταβολής, τη μεταφορά του μετασχηματισμού του φυσικού εδάφους. Η διερεύνηση
εντούτοις της «μορφογένεσης» που διερευνά αυτή η περιοχή της μαθηματικής θεωρίας,
αναφέρεται σε μια τελική «δομική σταθερότητα». Stabilité structurelleet Morphogenèse (Thom,
1984), Δομική σταθερότητα και Μορφογένεση είναι ο τίτλος ενός βιβλίου του René Thom,
γνωστού για την ενασχόλησή του με την τοπολογία και τη θεωρία των καταστροφών. Πρόκειται
προφανώς για την τελική δομική σταθερότητα μιας αλγεβρικής προσέγγισης, ικανής να
εξασφαλίσει την περιγραφή των μεταβολών, ικανής να σχηματοποιήσει τους όρους μεταβολής.

Αυτή η μεικτή τοπολογική-τοπιακή προσέγγιση, όπως και μια ευρύτερη διαίσθηση πεδίου
διατρέχουν και άλλες περιοχές της σύγχρονης θεωρίας. Η ψυχανάλυση για παράδειγμα,
εξελίσσοντας μια παλιότερη ‘τοπική’, στατικότερη περιγραφή των ψυχικών διεργασιών, προχωρά
σε μια ‘τοπολογική’ περιγραφή τους, με τις υποδείξεις του Jean Lacan, προκειμένου να
καταδείξει τους όρους συνέχειας και μεταβολής τους (Evans, 2005, σελ 284-286). Στο χώρο της
φιλοσοφικής θεωρίας ο Gilles Deleuze, στο έργο του Le Pli; Leibnizetle Baroque, Η Πτύχωση·ο
Λάιμπνιτς και το Μπαρόκ (1988, 2006), εκφράζει επίσης τοπολογικά ενδιαφέροντα, χωρίς
εντούτοις να επιμένει στο αντικείμενο του τοπίου. Αυτήν την προσέγγιση θα επιχειρήσει με
επιτυχία ο μαθητής και συνεργάτης του Bernard Cache, συνδέοντας τα τοπολογικό μόρφωμα της
πτύχωσης με τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό και τη θεώρηση του τοπίου, στο δικό του βιβλίο με
τίτλο Earth Moves ή Terre Meuble (1983,1995). Θα βρεθεί έτσι στο κέντρο μιας ευρύτατης
κίνησης σχεδιασμού τοπίου, κτηρίων, αστικών οργανώσεων ακόμη και αντικειμένων, με
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εμφανείς τις επιρροές από τη σχηματοποίηση του φυσικού εδάφους, και στις τέσσερεις
περιπτώσεις σχεδιασμού. Ακόμη ειδικότερα· με εμφανείς επιρροές και στις τέσσερεις
περιπτώσεις από εδαφικά μορφώματα που υποδεικνύουν διεργασίες μεταβολής.

Συμπερασματικά

Η ιστορική αναδρομή στα παραδείγματα σχεδιασμού του τοπίου, σε όλο το εύρος της
νεότερης ιστορίας, πείθει για τις σχέσεις ανταλλαγής συνθετικών προτύπων που αναπτύσσονται
ανάμεσα σε αυτήν την περιοχή σχεδιασμού και στις περιοχές του αρχιτεκτονικού και αστικού
σχεδιασμού.

Με βάση αυτήν την αρχική ιστορική-θεωρητική δήλωση, επιχειρήσαμε να εισάγουμε, πρώτον,
τη «δομική» θεωρητική θέση της σχηματοποίησης των φυσικών στοιχείων ως χαρακτηριστικό
του τοπιακού σχεδιασμού.

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε να συγκρίνουμε τη σχηματοποίηση αυτή με τα αρχιτεκτονικά
κυρίως και δευτερευόντως με τα ζωγραφικά συνθετικά πρότυπα.

Επιχειρήσαμε τέλος να στηρίξουμε, στη βάση των προηγούμενων ιστορικών-θεωρητικών
διαπιστώσεων, τη διδασκαλία της Ιστορίας των Θεωρήσεων του Τοπίου και τη διδακτική του
Τοπιακού Σχεδιασμού σε σπουδαστές αρχιτεκτονικής.

Παράλληλα επισημάναμε την πολιτιστική και πολιτισμική σημασία των θεωρήσεων του
τοπίου για όλη την προηγούμενη περίοδο της νεότερης Δυτικής ιστορίας, τονίζοντας ιδιαίτερα
την ισχυρότατη σημερινή επιστημική και επιστημονική της κεντρικότητα.
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Περίληψη
Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα της φύσης, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο εξάγουμε και

κατανοούμε τη γνώση από αυτήν.
Τα μαθηματικά και η φιλοσοφία γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της αγάπης

των Αρχαίων Ελλήνων για την ακρίβεια του λόγου τους και την απόδειξη, επιπλέον δε οι
Πυθαγόρειοι διαπίστωσαν, «πλήθος αναλογιών μεταξύ αριθμών και όντων», «..αριθμόν δε δεν
εύρισκαν μόνον εις τα πράγματα αλλά και εις τας ιδιότητας και πανταχού…», και εμείς θεωρούμε
ότι επόμενο τούτου είναι, κατ’ επέκτασιν να υπάρχει «πλήθος αναλογιών μεταξύ αριθμών και
πόλεων». Επιπροσθέτως, από την ιστορία μας γνωρίζουμε, ότι η σχέση της πόλης και των
μαθηματικών, τουλάχιστον στην Ελλάδα, από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν στενή και πολυεπίπεδη.

Η παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση μεταξύ «Δημοκρατίας» και «Αριθμητικής και
Γεωμετρίας», και συγκεκριμένα αναφέρεται στις Δημοκρατικές πολιτικές σχέσεις και τη σύνδεσή
τους με τον γεωμετρικό μετασχηματισμό του αστικού χώρου, στις Αρχαίες Ελληνικές πόλεις - κράτη
τους 6ο - 5ο αι. π.Χ. Ακόμα αναφέρεται στο γεωμετρικό σχήμα του κύκλου και πως αυτό εκφράζει
φιλοσοφικά και χωρικά τις έννοιες της Ισηγορίας, της Ισοκρατίας και της Ισονομίας.

Γίνεται αναφορά:
..στον Όμηρο όπου οι πολεμιστές συγκεντρώνονται σε στρατιωτικό σχηματισμό: σχηματίζουν

κύκλο όπου ο καθένας έχει ίση ελευθερία λόγου (ισηγορία)..
..στον Μαθηματικό Κλεισθένη τον Αθηναίο και τις Δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις του με τις

Αριθμητικές αναλογικές σχέσεις,..
..στο νέο σχέδιο στις πόλεις του 6ου αι. όπου όλα τα δημόσια κτίρια συγκεντρώνονται

γεωμετρικά και χωρικά «γύρω» από την αγορά, το κέντρο της πόλης..
..στον Ιππόδαμο που διαλέγει έναν ανοιχτό χώρο, και χαράζει ίσους δρόμους πού τέμνονται σ'

ορθές γωνίες, δημιουργεί μία νταμωτή, με κανονικά τετράγωνα, πόλη με «κέντρο» την αγορά.
Λέξεις κλειδιά: Γεωμετρία-Δημοκρατία, Ισηγορία, Μαθηματικά-Δημοκρατία, Γεωμετρία και Πόλη,
Μαθηματικά και Πόλη

1. Τα Μαθηματικά

Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα της φύσης, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο
εξάγουμε και κατανοούμε τη γνώση από αυτήν. Δηλαδή τα μαθηματικά είναι η αντανάκλαση της
αντικειμενικής πραγματικότητας στον νου του ανθρώπου, και ακόμα περισσότερο είναι
απολύτως αναγκαία, διότι είναι ίσως ο μόνος τρόπος που υπάρχει ως τώρα για να
αντιληφθούμε και να δομήσουμε τον κόσμο με επιστημονική προσέγγιση.

Τα Μαθηματικά (και συγκεκριμένα οι κλάδοι της όπως η Γεωμετρία, αναλογία, προοπτική
κλπ.), έχουν μια μακρά ιστορία σύνδεσης με την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία. Αυτή η
σχέση δεν είναι διακοπτόμενη, είναι συνεχής και αδιάλειπτος από την αρχή των και είναι τρόπον

mailto:nachatzi@gmail.com
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τινά σχέση αλληλεξάρτησης. (βλέπε «Γεω-μετρία = γέα-γη + μετρώ, διότι προέκυψε εκ της
ανάγκης διανομής της γης και της δομήσεως κτισμάτων» (Τζιροπούλου - Ευσταθίου Α. 2009
σ.445).

Μαθηματικά: «Λέγεται δε μαθηματικόν, επειδή αυτό διδάσκει ημάς πως δεί (=πως πρέπει)
μανθάνειν τα πράγματα … επειδή εν τη διανοία έχει την ύπαρξιν, μόνη γαρ η διάνοια μανθάνει…
Είδη μαθηματικού: αριθμητική, μουσική, γεωμετρία, αστρονομία.» (Τζιροπούλου -Ευσταθίου Α.
2009 σ.445).

Από τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα στο έργο του Όροι Γεωμετρικοί μαθαίνουμε τα εξής:
(Ήρωνος Όροι Γεωμετρικοί)

«Από πού πήρε το όνομά της η Μαθηματική;
Οι Περιπατητικοί (φιλόσοφοι) λέγουν όσον αφορά τη ρητορική, την ποίηση και το σύνολο

της δημώδους μουσικής είναι δυνατόν να τις παρακολουθήσει και κάποιος μη γνώστης τους..
Όσον όμως αφορά τα κυρίως μαθήματα κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει (δεν «παίρνει είδηση»)
αν προηγουμένως δεν εντρυφήσει σε αυτά. Δια τούτο ονόμαζαν Μαθηματικά τη θεωρία που
ασχολείται με αυτά (τα κυρίως μαθήματα).

Λέγεται ότι οι Πυθαγόρειοι είχαν δώσει το ιδιαίτερο όνομα (Μαθηματικά) για μόνες τη
Γεωμετρία και την Αριθμητική, διότι παλαιά ονομαζόντουσαν ξεχωριστά χωρίς να συνδέονται με
κοινό όνομα. Και τις ονόμασαν έτσι διότι εύρισκαν σε αυτές το επιστημονικό και το κατάλληλο
για μάθηση. Και αυτό διότι έβλεπαν ότι ασχολούνταν με αυτά που είναι αιώνια, αμετάβλητα
και ξεκάθαρα και τα οποία μόνα παραδέχονταν ως επιστήμη.

Τι είναι τα Μαθηματικά;
Μαθηματικά είναι η επιστήμη η ικανή να δημιουργήσει θεωρίες για τη διασύνδεση αυτών

που γίνονται αντιληπτά με τη νόηση και με την αίσθηση.
Πόσοι είναι οι κλάδοι των Μαθηματικών;
Οι πολυτιμότεροι και ανώτεροι κλάδοι είναι δύο : Αριθμητική και Γεωμετρία.
Οι κλάδοι που ασχολούνται με τα αισθητά (υποδεέστερα των νοητών) είναι έξι : Λογιστική,

Γεωδαισία, Οπτική, Μουσικοθεωρία, Μηχανική, Αστρονομία».
*****Σημείωσις:
Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς ήταν μηχανικός και γεωμέτρης. Έζησε στην Αλεξάνδρεια της

Αιγύπτου περίπου τον 1ο π.Χ ή 1ο μ.Χ αιώνα. Η πιο διάσημη εφεύρεση του είναι η αιολόσφαιρα
ή ατμοστρόβιλος, η πρώτη ατμομηχανή στην ιστορία. Υπήρξε διευθυντής της περίφημης
Ανώτατης Τεχνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας, το πρώτο «πολυτεχνείο» που είχε ιδρυθεί στο
Μουσείο για μηχανικούς. Λέγεται ότι ακολουθούσε τη θεωρία των ατόμων και τη Μηχανική
Σύνταξη του Φίλωνα. Ιδέες του Κτησιβίου ήταν βάση για κάποια από τα έργα του. Ήταν γνωστός
και ως Ήρων ο Κτησιβίου (ως μαθητή, πιθανότατα, του μεγάλου μαθηματικού και εφευρέτη
Κτησιβίου), και Ήρων ο Μηχανικός (Loria G. 1972).

«Τα μαθηματικά και η φιλοσοφία γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της
αγάπης των αρχαίων Ελλήνων για την ακρίβεια του λόγου τους και την απόδειξη» (Μπερκέτης Ν.
2009).

Προφανώς τα προ-Ελληνικά μαθηματικά αποτελούνταν κυρίως από υπολογιστικές τεχνικές
και συστήματα αρίθμησης, που είχαν σχέση είτε με θρησκευτικά είτε με πρακτικά θέματα, όπως
το μοίρασμα της γής. Οι Έλληνες μαθηματικοί έστρεψαν την προσοχή στην ακριβολόγηση
και την αυστηρά λογική απόδειξη. Αποτελούσε δε η επιστήμη των μαθηματικών στην
αντίληψή των Ελλήνων, τον κύριο τρόπο άσκησης της διανοίας και της εξέλιξης της.

«Ο Μύθος λέγει ότι το 430 π.Χ. οι Δήλιοι, κατά τη διάρκεια λοιμού έστειλαν ερώτημα στο
Μαντείο των Δελφών για λύση στο πρόβλημά τους. Η απάντηση που πήραν ανέφερε ότι θα
σταματούσε η μάστιγα εάν ο συγκεκριμένος κυβικός βωμός του Απόλλωνα στη Δήλο
διπλασιαζόταν σε μέγεθος διατηρώντας το σχήμα του!!!» (Σπανδάγος Ε., 2008), (Loria G. 1972).
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Εδώ βλέπουμε ότι το Μαντείο ως το κεντρικό σημείο της ύπαρξης των Ελλήνων, θέτει ένα
μαθηματικό πρόβλημα στους κατοίκους της Δήλου για να ασχοληθούν, διότι η ενασχόληση της
διανοίας με αντικείμενο υψηλής ποιότητας θα είχε ως αποτέλεσμα αφενός την αποφυγή των
δεινών και την εύρεση του βέλτιστου τρόπου επίλυσης του υλικού καθημερινού βίου, και
αφετέρου την εξύψωση και εξέλιξη της διανοητικής τους κατάστασης, καθώς τα μαθηματικά
είναι ο κύριος τρόπος άσκησης της διανοίας προς εξέλιξήν της.!!!

Αυτό το πρόβλημα έγινε γνωστό πανελληνίως και πολλοί ασχολήθηκαν με επίλυσή του από
την Αρχαιότητα έως σήμερα. Το αδύνατο της επίλυσης του διπλασιασμού του κύβου με τον
κανόνα και το διαβήτη κατέταξε το «Δήλιο πρόβλημα» μαζί με αυτά της «τριχοτόμησης τυχαίας
γωνίας», και «τον τετραγωνισμό του κύκλου» στα λεγόμενα «άλυτα γεωμετρικά προβλήματα».

Πέραν αυτών, γενικότερα, από την ιστορία μας, γνωρίζουμε ότι η σχέση της πόλης και των
μαθηματικών, τουλάχιστον στην Ελλάδα, από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν στενή και πολυεπίπεδη.

2. Οι Αριθμητικές Αναλογίες στη Δημοκρατία του Κλεισθένους

Ξεκινώντας την αναφορά στις σχέσεις της πολιτικής κατάστασης με την αριθμητική και την
Γεωμετρία, στις Αρχαίες Ελληνικές πόλεις, ας αναφερθούμε στη σχέση της «Δημοκρατίας» και
των Μαθηματικών, και συγκεκριμένα στον Κλεισθένη τον Αθηναίο και τις Δημοκρατικές
μεταρρυθμίσεις του.

Ο κ.Οικονόμου Γ. στην μελέτη του «Δημοκρατία και Γεωμετρία» αναφέρει σχετικά:
«Η συσχέτιση της μεγάλης μεταρρύθμισης του Κλεισθένη, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τη

δημοκρατία, με τα μαθηματικά, έχει τεθεί για πρώτη φορά από το 1925 από τον G.Glotz, ο οποίος
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Κλεισθένης ήταν εξέχων πολιτικός και ταυτόχρονα μαθηματικός
με μια ριζοσπαστική σκέψη της οποίας η ειδική μορφή εμφανίζεται ως απόρροια των
Πυθαγορείων δογμάτων..

Υπάρχουν πράγματι ορισμένα στοιχεία, τα οποία μπορούν να στοιχειοθετήσουν μια τέτοια
άποψη:

α) κατ’αρχήν οι πολιτικοί θεσμοί που εισήγαγε ο Κλεισθένης φαίνεται ότι δίνουν
προνομιούχα θέση σε τρεις αριθμούς (3,5,10) και τα παράγωγά τους. Τρείς είναι οι περιοχές που
χωρίζει την Αττική (άστυ, μεσόγειος, παραλία)..

Τριάντα είναι οι τριττύες. Τριττύς δηλώνει το τρίτον της φυλής (το τριτημόριο, και την
τριάδα)

Πεντακόσιοι είναι οι βουλευτές και πενήντα οι πρυτάνεις της πρυτανεύουσας φυλής..
Δέκα είναι οι φυλές και οι δήμοι εκατό.
β) το πρώτο Ελληνικό (το λεγόμενο ακροφωνικό ή ηρωδιανό) σύστημα γραφής των

αριθμών (για το οποίο ο γραμματικός του 2ου αιώνα μ.Χ. που το κατέγραψε και του έδωσε το
όνομα, ισχυρίζεται ότι διαπίστωσε τη χρήση του σ’ένα νόμο του Σόλωνα), περιέχει κι αυτό ένα
σαφή πενταδικό και δεκαδικό χαρακτήρα.

Είναι γνωστό ότι οι Πυθαγόρειες θεωρίες αποδίδουν σ’ αυτούς τους αριθμούς μυστικές,
οντολογικές και πολιτικές σημασίες». (G.Glotz, Αναφορά στον Οικονόμου Γ. 1995).

Ο κ.Βαρδιάμπασης αναφερόμενος στην μεταρρύθμιση του Κλεισθένη παρατηρεί σχετικά:
«Η τεχνική του Κλεισθένη στηρίζεται στο δεκαδικό σύστημα. Διαιρεί την Αττική σε
περισσότερους από 170 δήμους, ίσους ως προς τον αριθμό των πολιτών και απ' αυτούς τους
δήμους, που λειτουργούσαν ως μικρές τοπικές δημοκρατίες, φτιάχνει τις δέκα φυλές, που πριν τη
μεταρρύθμιση ήταν τέσσερις.

Αυτές οι δέκα νέες φυλές κατανέμονται σε ισάριθμα τεχνητά «πολιτειακά» διαμερίσματα
που δεν έχουν κοινά γεωγραφικά σύνορα. Το έδαφος τους δεν είναι συνεχόμενο. Το 1/3 του
χώρου και των κατοίκων κάθε φυλής θα ανήκει στο άστυ, το 1/3 στη μεσογαία, το 1/3 στην
παραλία. Έτσι η νέα φυλή Ακαμαντίς λ.χ. θα περιλαμβάνει το 1/3 ή την τριττύα των κατοίκων
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του Κεραμεικού (άστυ), την τριττύα του Θορικού (Λαύριο) κατ την τριττύα του Σφηττού
(μεσογαία). Ή η νέα Πανδιονίς φυλή θα περιλαμβάνει τις τριττύες. Κυδαθηναίων (άστυ),
Παιανίας (μεσογαία), Μυρινούντος (παραλία) κ.ο.κ.

Γιατί αυτή η αναστάτωση; Για να κάθονται στον ίδιο κυβερνητικό χώρο (στη θόλο λ.χ.) οι
πενήντα πρυτάνεις της ιδίας φυλής, δηλαδή οι 16-17 βουλευτές εκλεγμένοι με τον κλήρο από το
άστυ με τους ισάριθμούς τους από την παραλία και από τη μεσογαία.

Αυτοί, λοιπόν, το όλον πενήντα, κατά το 1/3 πάμπλουτοι τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιοτέχνες
του άστεως, κατά το 1/3 γεωργοκτηνοτρόφοι της μεσογαίας, κατά το 1/3 ναύτες και αλιείς της
παραλίας, εγκαθίστανται κάθε αττικό μήνα διαδοχικά στο «προεδρικό μέγαρο», στη θόλο
αποτελούν το συλλογικό «Προεδρείο της Βουλής», και εκλέγουν μεταξύ τους, με τα κουκιά τον
ημερήσιο «Πρόεδρο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Οι πενήντα πρυτάνεις - Βουλευτές επί δέκα,
όσες οι νέες φυλές, απαρτίζουν τη Βουλή των Πεντακοσίων, που επί Σόλωνα είχε τετρακόσια
μέλη. Εκτός από τη Βουλή, κάθε πολιτειακό όργανο είναι δεκαμελές. Οι Στρατηγοί λ.χ., που ο
επικρατέστερος απ’ αυτούς είναι ο «πρωθυπουργός». Ακόμα οι άρχοντες και οι υπόλοιποι:
Ταμίες, Αστυνόμοι, Αγορανόμοι κ.ο.κ. Και 10 επί 600 ίσον 6.000 θα είναι οι Ηλιαστές,
μοιρασμένοι σε δέκα δικαστήρια των 500 μελών με 1.000 αναπληρωτές» (Βαρδιάμπασης Ν.
2013).

Στην περίπτωση του Κλεισθένη και σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφορές, ο Κλεισθένης
εφόσον ήταν Μαθηματικός και οπαδός της Πυθαγόρειας σκέψης έχει διαμορφώσει μία άλλη πολύ
εξελιγμένη για την εποχή αντίληψη των πραγμάτων, είτε φυσικών, είτε μαθηματικών, είτε
πολιτικών σχέσεων. Είχε τη φιλοσοφική - ερευνητική - επιστημονική θα λέγαμε θεώρηση, και
γιαυτό μελετά τα πολιτικά και ιδιαίτερα τις πολιτειακές σχέσεις μεταφέροντας στην υλική
πραγματικότητα τις θεωρητικές μαθηματικές σχέσεις των αναλογιών και των ισορροπιών.
Μπορούμε να θυμηθούμε ότι οι Πυθαγόρειοι ασχολήθηκαν με τη μαθηματική επιστήμη και τις
σχέσεις των αριθμών καθώς και με τη μουσική και την κοσμολογία - αστρονομία προσδίδοντας
σε αυτές τις επιστήμες τις ίδιες μαθηματικές σχέσεις.

«Όπως τις σχέσεις των μουσικών ήχων και της αρμονίας με τις γνωστές αριθμητικές
αναλογίες των μουσικών διαστημάτων της όγδοης (οκτάβας) της τέταρτης (4/3), της πέμπτης (3/2)
καθώς και του μείζονα τόνου, τη διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην τέταρτη και την πέμπτη (9/8).
(Για τους Πυθαγόρειους διάστημα είναι το ευθύγραμμο τμήμα). Οι αναλογίες αυτές
αποδείχθηκαν και στην πράξη από τα πειράματα που έκανε ο Πυθαγόρας πάνω στο «μονόχορδο»,
μία κατασκευή με μία μόνο χορδή και ένα κινητό καβαλάρη που διαιρούσε τη χορδή
επιτρέποντας μόνο ένα τμήμα της να ταλαντώνεται. Το μονόχορδο ο Πυθαγόρας το διαίρεσε σε
12 ίσα τμήματα (όσες και οι ακμές του κύβου).

Ο Πυθαγόρας είναι ο πρώτος φιλόσοφος που συνδέει την Αστρονομία με τη Μουσική,
υποστηρίζοντας ότι στο αρμονικό και σφαιρικό σύμπαν τα πάντα διέπονται από νόμους, που
μπορούν να εκφρασθούν με τους αριθμούς της «ιερής τετρακτύος». Με τη θεωρία της αρμονίας
των σφαιρών, που συνδυάζει την κοσμική αρμονία με τη μουσική αρμονία, ο μεγάλος φιλόσοφος
επιχείρησε να εξηγήσει τη θέση και την κίνηση των πλανητών στον ουράνιο θόλο.
Χρησιμοποιώντας μουσικούς όρους, δηλαδή εύφωνα μουσικά διαστήματα, καθόρισε υπό μορφήν
κλίμακας τις μεσοπλανητικές αποστάσεις. Ακολούθως, αντιστοιχίζοντας τα μουσικά διαστήματα
σε μετρικές αποστάσεις, κατόρθωσε πρώτος να υπολογίσει σε Δελφικά στάδια τις
μεσοπλανητικές αποστάσεις των «ουρανίων γεννητών», όπως ονόμασε τα ουράνια σώματα ο
Πλάτωνας παίρνοντας το νήμα από τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας τον 6ο π.Χ. αιώνα δέχθηκε ότι η
μουσική απόσταση μεταξύ Γης και Σελήνης είναι ένας τόνος και η μετρική απόσταση μεταξύ
τους είναι 126.000 Δελφικά στάδια, δηλαδή 22.371.300 μέτρα» (Σπυρίδης Χ. 2013).
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2.1. Η διαχρονική Τριαδική Πίστη των Ελλήνων
Ακόμα οι Πυθαγόρειοι πρέσβευαν σε γενικές γραμμές, ότι ολόκληρο το σύμπαν αποτελεί

μια ολότητα με μαθηματική τάξη. Τα πάντα διαιρούνται σε τριάδες. Όσον αφορά στο σύμπαν,
αυτό διαιρείται σε τρεις κόσμους. Τα δε ζωντανά όντα, έχουν μία τριαδική φύση: σώμα, ψυχή
(που ο Πυθαγόρας συσχέτιζε με το νου) και πνεύμα.

«...το παν και τα πάντα τοις τρισίν ώρισται...»
(όπως λένε οι Πυθαγόρειοι), το παν και τα πάντα ορίζονται από τον αριθμό τρία

(Αριστοτέλης, Φυσικά Περί Ουρανού, 286 α, 10-15).
Την ίδιαν δόξα περί αυτού, έχει και ο Όμηρος, ο οποίος ομολογεί:
«…τριχθά δε πάντα δέδασθαι…» (Όμηρος Ιλιάς Ραψ. Ο στ. 189).
Ο κ.Π.Αδαμάκος (Μαθηματικός), γράφει σχετικά για τις τριάδες στη μελέτη του «Τα

Μαθηματικά του Ομήρου και η τριαδική εμμονή του»:
«Ο Σουίδας γράφει για τον Ερμή τον αποκαλούμενο ΤΡΙΣμέγιστο: «…διότι περί τριάδος

εφθέγξατο, ειπών εν μια τριάδι μίαν είναι η θεότητα …», επιβεβαιώνοντας έτσι τη διαχρονική
τριαδική πίστη των Ελλήνων.

«Ο Όμηρος, ως μέγιστος εραστής της Ορφικής-Πυθαγορικής τριάδος, χρησιμοποιεί στα έπη
του μόνο τον αριθμό τρία συνειδητά και τα πολλαπλάσιά του! Ενδεικτικά αναφέρουμε:

«και τρεις εχύθηκε φορές με ορμή να τον φονεύσει (ο Διομήδης τον Αινεία), και τρεις του
ετίναξε ο θεός (Απόλλων) τη φωτεινή του ασπίδα (Ιλ. Ραψ. Ε, στ. 435), και τρεις εσκάλωσε
φορές ο Πάτροκλος στο τείχος και τρεις τον εξετίναξεν ο Φοίβος με τα χέρια, (Ιλ. Ραψ. Π, στ.
702), και τρεις φορές κραυγάζοντας τρομακτικώς εχύθη (ο Πάτροκλος) και άνδρες εννέα (=3*3)
τη φορά ροβόλησαν στον Άδη… (Ιλ. Ραψ. Π, στ.784). (Σημείωση: Μερικές φορές χρησιμοποιεί
το τέσσερα και το δέκα, αλλά πάντα στα πλαίσια του άγνωστου σε μας Ορφισμού)»

Ο Όμηρος έγραψε σε δακτυλικό εξάμετρο. Ακολουθεί πιστεύουμε, συνειδητά αυτήν την
επιλογή, που σημαίνει, ότι:

**(Το μέτρο αποτελείται από γραμμές που κατασκευάζονται από έξι («εξ») πόδια . Κάθε
πούς είναι 2 ή περισσότερες συλλαβές που αποτελούν τη μετρική μονάδα. Σε αυστηρό
δακτυλικό εξάμετρο, καθένα από αυτά τα πόδια θα είναι ένας δάκτυλος, και κάθε δάκτυλος
αποτελείται από τρεις συλλαβές, μία μακρόχρονη και δύο βραχύχρονες, (− υ υ). ..Τα ομηρικά
έπη τοποθετούν τις λέξεις στη γραμμή, έτσι ώστε να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ του
μετρικού μοτίβου (επεισοδίου) - έτσι η πρώτη μεγάλη (μακρά) συλλαβή σε κάθε πόδι δίνει και τη
φυσική, μουσική προφορά των λέξεων. Αν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά της γλώσσας συμπίπτουν
πολύ συχνά, υπερτονίζουν το ένα το άλλο και το εξάμετρο γίνεται μελωδικό - ρυθμικό).

Κάθε στίχος αποτελείται από έξι δακτύλους και κάθε δάκτυλος αποτελείται από τρεις
συλλαβές, μία μακρόχρονη και δύο βραχύχρονες, (- υ υ). Στη θέση των δύο βραχύχρονων
συλλαβών συχνά μπορούσε να μπει μία μακρόχρονη (- -) Στην αρχαία ελληνική ποίηση ο ρυθμός
δημιουργείται από την κανονική εναλλαγή μακρόχρονων και βραχύφωνων συλλαβών, σε
αντίθεση με τη νεοελληνική ποίηση, στην οποία ο ρυθμός γεννιέται από την κανονική εναλλαγή
τονισμένων και άτονων συλλαβών. (Από την Οδύσσεια της Α΄ Γυμνασίου, εκδ. ΟΕΔΒ, μετφ.
Δ.Ν.Μαρωνίτης).

Θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι ο Όμηρος δεν τελειώνει εδώ! Υπάρχουν επισημάνσεις που
δείχνουν, ότι ο Όμηρος, ήταν τέλειος γνώστης της μαθηματικής γνώσης, ότι τοποθετούσε τα
επίθετα σε συγκεκριμένο σημείο κάθε στοίχου, τέταρτο πόδι, έτσι ώστε να σχηματίζεται η χρυσή
τομή μεταξύ του πρώτου τμήματος και του απομένοντος. Υπάρχει ακόμη σε κάθε στίχο, μια
έντεχνη μικρή παύση (δεν εννοούμε την απουσία του F) στην απαγγελία, που ήταν υποχρεωτική
για τον αοιδό, στο δεύτερο πόδι, έτσι ώστε να σχηματίζεται σταθερός πάντα μαθηματικός λόγος!
Αλλά και η τριαδικότητα των ποδιών είναι μια αδιάψευστη μαρτυρία της εσκεμμένης διαιώνισης
της τριαδικής υπόστασης!» (Αδαμάκος Π).
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Ο Πυθαγόρας τέλος, είχε και άποψη επί των πολιτικών πραγμάτων, όπως επίσης απέτρεψε
οριστικά στάσεις και αναρχία όχι μόνο στην εποχή του αλλά και μεταξύ των απογόνων των
μαθητών του. Και για πολλές γενεές διατηρήθηκαν οι διδαχές του. Ένα από τα πολλά
αποφθέγματά του είναι το: "με κάθε τρόπο πρέπει να διώχνεται και να καυτηριάζεται με φωτιά,
και με σίδερο και με άλλες επινοήσεις η αρρώστια από το σώμα, η πολυτέλεια από την κοιλιά, η
επανάσταση από την πόλη, η διχόνοια από το σπίτι και απ' όλα μαζί η αμετρία".

3. Η Μαθηματική όψη της σκέψης στους Έλληνες του 6ΟΥ αιώνα π.Χ.

Οι σχετικές ως άνω περιληπτικές αναφορές περί των μελετών των πυθαγορείων μας δίνουν
περίπου κάποια ιδέα ως προς το περίγραμμα του τρόπου σκέψης του Κλεισθένη, ενός πολιτικού
αλλά και ταυτόχρονα πυθαγορείου μαθηματικού, και προσδιορίζει τον τρόπο που έδρασε
μεταρρυθμίζοντας τα πολιτικά πράγματα των Αθηναίων με την ανάλογη φιλοσοφική πυθαγόρεια
θεώρηση.

Ακόμα, για να αντιληφθεί κανείς αυτήν την «μαθηματική» όψη της πολιτικής σκέψης στην
Αθήνα του 6ου αιώνα και τη σημασία της, και για να μπορέσει να αποκτήσει μια πληρέστερη
γνώμη και να κατανοήσει την εποχή εκείνη, θα πρέπει να μελετήσει και να λάβει υπ’όψιν του
την πολιτική και οικονομική κατάσταση, αλλά πρωτίστως την πνευματική κατάσταση της εποχής
και την επικρατούσα φιλοσοφία της.

Η αλήθεια είναι ότι σ’εκείνους τους «καιρούς», συμβαίνουν σημαντικά και «κοσμογονικά»
γεγονότα, τα οποία σημαδεύουν όλο τον κόσμο και κυρίως τους Έλληνες και τις πράξεις τους.
Τότε είναι που έχουμε και την ανάπτυξη της φιλοσοφίας από τους Ίωνες φιλόσοφους κυρίως,
έχουμε επίσης τη γέννηση της επιστημονικής σκέψης και την αλματώδη ανάπτυξη που
πραγματοποιείται στα μαθηματικά, φυσική, αστρονομία, ιατρική, μουσική και όπως είναι λογικό
σαν αποτέλεσμα έχουμε και εξέλιξη των τεχνών (αρχιτεκτονική, γλυπτική κλπ).

Επομένως όλες αυτές οι σημαντικότατες εξελίξεις επηρεάζουν έως και τις πολιτικές
καταστάσεις των πόλεων, αλλά και το γενικότερο τρόπο αντίληψης και τρόπου δράσεων των
ανθρώπων της εποχής αυτής, και ιδιαίτερα της Αθήνας ως κατ’εξοχήν πόλης της διανόησης.

Βέβαια αν κάποιος θέλει να κατανοήσει σαφέστερα τον τρόπο που έγινε αυτή η αλματώδης
εξέλιξη, θα πρέπει να σκεφτεί και την αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι, αυτή η μετατροπή στη
σκέψη και η αναζήτηση της αλήθειας, δηλαδή η επιστημονική θεώρηση της «φύσης» και των
βασικών ερωτημάτων περί του «όντος» και της «γνώσης» του, είναι αυτό το οποίο δημιούργησε
τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και τα Δημοκρατικά πολιτεύματα και όχι το αντίθετο. «Η
Δημοκρατία είναι έργο θετικών επιστημόνων της Προσωκρατικής εποχής» μας λένε ο Μ.
Δανέζης και ο Σ.Θεοδοσίου στην εκπομπή του τηλεοπτικού καναλιού ΕΤ3 «το σύμπαν που
αγάπησα» (Δανέζης Μ., Θεοδοσίου Σ. 2013)

«Το πρόβλημα δεν είναι εάν η πόλις παράγει την γεωμετρία ή η γεωμετρία την πόλη. Αλλά,
εάν η κλεισθενική ισονομία συμβαδίζει εκ παραλλήλου με τη σύλληψη του κόσμου που
συναντάμε στη φυσική φιλοσοφία των Μιλησίων, αν δηλαδή ο διανοητικός κόσμος του
Αναξίμανδρου μπορούσε να είναι κατανοητός από τον ιδρυτή της νέας πόλεως και της
δημοκρατίας» (Οικονόμου Γ. 1995).

Αυτό που αναλύει και υποστηρίζει στο άρθρο του αυτό σχετικά με τον Κλεισθένη και τις
εξελίξεις του 6ου αιώνα, ο κ.Οικονόμου, είναι ότι «η πνευματική και διανοητική ατμόσφαιρα του
τέλους του 6ου αιώνα χαρακτηρίζεται από κάποιο είδος σύμπτωσης ανάμεσα στη γεωμετρική
θεώρηση του κόσμου, όπως διαμορφώνεται από τον Αναξίμανδρο και τους άλλους Μιλήσιους,
και την πολιτική θεώρηση μίας ορθολογικής και ομοιογενούς πόλης, όπως τη συλλαμβάνει ο
Κλεισθένης».

Γενικότερα τον 6ο αιώνα έχουμε μία αλλαγή στην κοσμολογική αντίληψη των Αρχαίων
Ελλήνων, μια άλλη αντίληψη του χώρου και του κόσμου και «ο Vernant εξηγεί: Οι Αρχαίοι
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Έλληνες θα θεμελιώσουν την κοσμολογία και την αστρονομία, θα της δώσουν ένα
προσανατολισμό που θα καθορίσει την τύχη αυτών των επιστημών, ολόκληρη την ιστορία της
Δύσης… και… η Ελληνική κοσμολογία μπόρεσε να απελευθερωθεί από τη θρησκεία, και η
γνώση που αφορά την φύση έχασε τον ιερό της χαρακτήρα, γιατί ακριβώς την ίδια εποχή, η ίδια η
κοινωνική ζωή εκλογικεύτηκε και η διοίκηση της πόλης έγινε στο μεγαλύτερο μέρος της, μια
«κοσμική», δηλαδή μια μη-θρησκευτική δραστηριότητα».

3.1. Γεωμετρία και Πόλη
Στη μελέτη του ο Jean-Pierre Vernant «Γεωμετρία και σφαιρική αστρονομία στην πρώτη

Ελληνική κοσμογονία» αναφέρει σχετικά με την σχέση της «γεωμετρίας και της πόλης» τα
κατωτέρω:

«Οι Ίωνες φυσικοί - ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης - έχουν σαν σκοπό τους να
παρουσιάσουν, στα κοσμολογικά τους γραφτά, μια θεωρία, μια θέα, μια γενική αντίληψη, πού
μπορεί να εξηγήσει τον κόσμο χωρίς καμία θρησκευτική ανησυχία, χωρίς την παραμικρή
αναφορά σε θεότητες ή σε ιερουργικές πρακτικές. Αντίθετα μάλιστα, οι φυσικοί έχουν συνείδηση
πώς σε πολλά σημεία αντιτάσσονται στις παραδοσιακές θρησκευτικές δοξασίες.

Πώς πρέπει να εξηγήσουμε αυτή τη στροφή στην αστρονομική σκέψη, αυτή τη διανοητική
αλλαγή; Ένας από τους καλύτερους ειδικούς τής αρχαίας αστρονομίας έγραψε: «Η βαβυλωνιακή
έτσι αστρονομία είναι καθαρά αριθμητική, ενώ η Ελληνική κοσμολογία είναι ήδη από την αρχή
της γεωμετρική... Η μόνη εξήγηση πού μπορώ να βρω γι' αυτό το φαινόμενο είναι πώς οι Έλληνες
είχαν γεννηθεί γεωμέτρες». Αυτή η εξήγηση μοιάζει κάπως λειψή. Θα ήθελα να προσπαθήσω να
προτείνω μιαν άλλη. Ανάμεσα στην εποχή του Ησιόδου και στην εποχή του Αναξίμανδρου,
έγιναν πολλές αλλαγές στο κοινωνικό και στο οικονομικό επίπεδο. Η σπουδαιότητα τους έχει
δικαιολογημένα υπογραμμιστεί πολλές φορές. Όσο για μένα, θα ήθελα να τονίσω το σημείο πού
θεωρώ ουσιαστικό για τη σωστή κατανόηση της αλλαγής πού πρέπει να εξηγήσουμε: πρόκειται,
κατά τη γνώμη μου, για πολιτικό φαινόμενο, δηλαδή για τη γέννηση τής Ελληνικής πόλης.

Πράγματι, προσπαθούμε να εξηγήσουμε μιαν ορισμένη αστρονομική αντίληψη του
σύμπαντος, έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια σκέψη πού τοποθετείται στο επίπεδο του
συνειδητού και δουλεμένου στοχασμού. Αυτή η σκέψη εκφράζεται μ' ένα καθορισμένο
λεξιλόγιο και οργανώνεται γύρω απ’ ορισμένες βασικές έννοιες· παρουσιάζεται σαν ένα
συνεκτικό και δομημένο σύστημα εννοιών. Αυτό το λεξιλόγιο, αυτές οι βασικές έννοιες, αυτό το
εννοιακό σύστημα, είναι πράγματα νέα σε σχέση με το παρελθόν. Για να καταλάβουμε πώς
μπόρεσαν να συγκροτηθούν, πρέπει να βρούμε με ποια μορφή εκφράστηκαν οι αλλαγές τής
κοινωνικής ζωής στο επίπεδο των εννοιών. Με άλλα λόγια, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο
τομέας της κοινωνικής ζωής πού χρησίμεψε σαν διάμεσος, πού έπαιξε ρόλο μεσολαβητή σε
σχέση με τις νοητικές κατασκευές, με την ανανέωση ορισμένων υπερδομών. Για να βρούμε
αυτόν τον ενδιάμεσο κρίκο, ανάμεσα στην κοινωνική πρακτική των Ελλήνων και στο νέο τους
νοητικό σύμπαν, πρέπει να ερευνήσουμε πώς ο Έλληνας του 7ου αιώνα π.Χ., μπροστά στην
κρίση πού προκαλούσαν η ανάπτυξη του θαλασσινού εμπορίου και τα πρώτα βήματα μιας
χρηματικής οικονομίας, άρχισε να στοχάζεται με νέο τρόπο την κοινωνική του ζωή,
προσπαθώντας να την ξαναπλάσει σύμφωνα με ορισμένους πόθους για ισότητα· πώς, μ' αυτόν
τον τρόπο, την έκανε αντικείμενο στοχασμού και πώς τη μετάφρασε σε έννοιες.

Για πρώτη φορά, φαίνεται, στην ανθρώπινη ιστορία, αποχωρίζεται ένα επίπεδο της
κοινωνικής ζωής και γίνεται το αντικείμενο μιας σκόπιμης έρευνας, ενός συνειδητού στοχασμού.
Οι θεσμοί τής πόλης δεν προϋποθέτουν μονάχα την ύπαρξη ενός «πολιτικού» τομέα, αλλά επίσης
μιας «πολιτικής σκέψης». Ό όρος τα κοινά, πού δηλώνει τον πολιτικό τομέα, σημαίνει αυτό πού
είναι κοινό σε όλους, τις δημόσιες υποθέσεις». (Jean-Pierre Vernant 2011).

Πράγματι, μέσα στην ανθρώπινη ζωή, υπάρχουν για τον Έλληνα δύο καλοξεχωρισμένα
επίπεδα: ένας ιδιωτικός, οικογενειακός, οικιακός τομέας (αυτό πού οι Αρχαίοι Έλληνες
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ονομάζουν οικονομία), κι ένας δημόσιος τομέας πού περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις κοινού
ενδιαφέροντος, κάθε τι πού μεταβάλλει την κοινότητα σε μια στενά ενωμένη ομάδα, σε μια
καθαυτό πόλη. Όταν οι Αρχαίοι Έλληνες έλεγαν «η πόλη», εννοούσαν τους πολίτες και όχι το
χώρο της πόλης που εννοούμε σήμερα.

«Μέσα στα πλαίσια των θεσμών της πόλης (αυτής της πόλης πού εμφανίστηκε ακριβώς
ανάμεσα στην εποχή τού Ησιόδου και στην εποχή του Αναξίμανδρου), τίποτε πού ανήκει στον
δημόσιο τομέα δεν μπορεί πια να ρυθμιστεί από ένα και μόνο άτομο, έστω κι αν αυτό είναι ο
βασιλιάς. Ανάμεσα σ' αυτούς πού συγκροτούν την πολιτική κοινότητα, όλα τα «κοινά» πρέπει να
γίνονται αντικείμενο ελεύθερης συζήτησης μέσα στην αγορά, μιας δημόσιας συζήτησης, πού
παίρνει τη μορφή επιχειρηματικών λόγων. Η πόλη προϋποθέτει λοιπόν μια διαδικασία, πού
αφαιρεί τον ιερό χαρακτήρα από την κοινωνική ζωή και την εκλογικεύει. Δεν υπάρχει πια ο
βασιλιάς - ιερέας πού, τηρώντας ένα θρησκευτικό ημερολόγιο, κάνει ό,τι πρέπει να γίνει στο
όνομα της ανθρώπινης ομάδας και για χάρη αυτής της ομάδας.

Τώρα, οι ίδιοι οι άνθρωποι παίρνουν στα χέρια τους την «κοινή» τους τύχη, κι αυτοί
αποφασίζουν μετά από συζήτηση.

Για τους πολίτες όμως, οι υποθέσεις της πόλης μπορούν να ρυθμιστούν μονάχα ύστερα από
δημόσια συζήτηση, όπου ο καθένας μπορεί ελεύθερα να παρέμβει για ν' αναπτύξει τα
επιχειρήματα του. Ο λόγος, όργανο των δημόσιων αυτών συζητήσεων, παίρνει τότε δύο
σημασίες: από τη μία μεριά, είναι τα λόγια, η ομιλία πού εκφωνούν οι ρήτορες στην
εκκλησία του δήμου· αλλά είναι επίσης και το λογικό, αυτή η ικανότητα να σκέφτεται
κανείς μ' επιχειρήματα, ικανότητα πού ορίζει τον άνθρωπο όχι σαν ένα απλό έμψυχο ον,
αλλά σαν «ζώον πολιτικόν», σαν λογικό ον». (Jean-Pierre Vernant 2011).

Έχουμε μιαν επιστολή, προς τον Φερεκύδη, πού ο Διογένης ο Λαέρτιος την αποδίνει στον
Θαλή (Διογένης Λαέρτιος Βιβλίο Α,43). Ό Φερεκύδης ήταν σύγχρονος του Αναξίμανδρου και ο
πρώτος - όπως υποστήριζαν μερικοί στην αρχαιότητα - πού δημοσίευσε έργο σε πεζό λόγο. ο
Θαλής χαίρεται για τη σοφή απόφαση πού πήρε ο Φερεκύδης να μην κρατήσει τη γνώση του για
τον εαυτό του, αλλά να την «καταθέσει» στην κοινότητα, «ες το ξυνόν» (κοινόν). Πράγμα πού
συνεπάγεται πώς την έκανε αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Ο Φιλόσοφος Φερεκύδης
μετατρέπει μιαν ιδιωτική γνώση σε αντικείμενο συζήτησης, ανάλογης μ' αυτήν πού γίνεται
στα πολιτικά ζητήματα. Όπως οι πολιτικές υποθέσεις, έτσι και οι γνώσεις, οι ανακαλύψεις, οι
θεωρίες του κάθε φιλοσόφου οι σχετικές με τη φύση, θα προορίζονται για όλους, θα γίνουν κοινά.

«Νομίζω λοιπόν πώς η ελληνική κοσμολογία μπόρεσε ν' απελευθερωθεί από τη θρησκεία,
και ή γνώση, πού αφορά, τη φύση, έχασε τον ιερό της χαρακτήρα, γιατί ακριβώς την ίδια εποχή, η
ίδια η κοινωνική ζωή εκλογικεύτηκε και η διοίκηση της πόλης έγινε, στο μεγαλύτερο μέρος της,
μια «κοσμική», δηλαδή μια μη-θρησκευτική δραστηριότητα.

Δεν πρέπει όμως να σταματήσουμε εδώ. Εκτός από την ορθολογική και θετική μορφή τής
αστρονομίας, πρέπει να εξετάσουμε το περιεχόμενό της και να ερευνήσουμε την καταγωγή της.
Πώς οι Έλληνες σχημάτισαν αυτή τη νέα εικόνα του κόσμου; Είπαμε πώς αυτό πού
χαρακτηρίζει το σύμπαν του Αναξίμανδρου, είναι η κυκλική του όψη, η σφαιρικότητα του.
Γνωρίζετε την προνομιακή αξία πού έχει ο κύκλος για τους Έλληνες. Γι αυτούς, είναι το
ωραιότερο, το τελειότερο σχήμα. Η αστρονομία πρέπει να εξηγήσει τα φαινόμενα, η σύμφωνα με
την παραδοσιακή διατύπωση, να «σώσει τα φαινόμενα», κατασκευάζοντας γεωμετρικά σχήματα,
όπου οι κινήσεις όλων των άστρων διαγράφουν κύκλους. Πρέπει, τώρα, να κάνουμε τη
διαπίστωση πώς ο πολιτικός τομέας παρουσιάζεται επίσης στενά δεμένος με μία παράσταση
του χώρου, πού ρίχνει αποφασιστικά το βάρος στον κύκλο και στο κέντρο, δίνοντας τους μια
πολύ καθορισμένη σημασία. Απ’ αυτή την άποψη, μπορεί κανείς να πει πώς την εμφάνιση της
πόλης τη σημαδεύει πρώτα-πρώτα μία μεταμόρφωση του χώρου του άστεως δηλαδή του
πολεοδομικού σχεδίου. Στον Ελληνικό ακριβώς κόσμο, και πρώτα πιθανότητα στις αποικίες,
βρίσκουμε ένα νέο σχέδιο πόλης, όπου όλα τα δημόσια κτίρια συγκεντρώνονται γύρω από
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την αγορά. Οι Φοίνικες ήταν έμποροι, πού αυλάκωναν με τα καράβια τους όλη τη Μεσόγειο,
πολλούς αιώνες πριν από τους Έλληνες. Οι Βαβυλώνιοι ήταν επίσης έμποροι, πού
επεξεργάστηκαν εμπορικές και τραπεζιτικές τεχνικές, πολύ πιο τελειοποιημένες από τις
Ελληνικές. Ούτε όμως οι Φοίνικες, ούτε οι Βαβυλώνιοι είχαν αγορά. Η ύπαρξη της αγοράς
συνεπάγεται ένα σύστημα κοινωνικής ζωής, πού προϋποθέτει δημόσια συζήτηση για όλες
τις κοινές υποθέσεις. Γι αυτό ακριβώς βλέπουμε να εμφανίζεται η αγορά μονάχα στις ιωνικές κι
ελληνικές πόλεις. Η ύπαρξη της αγοράς· είναι το σημάδι της εμφάνισης των πολιτικών
θεσμών τής πόλης» (Jean-Pierre Vernant 2011).

Ποια είναι η ιστορική προέλευση της αγοράς, Η αγορά έχει βέβαια κάποιο παρελθόν.
Σχετίζεται με ορισμένες χαρακτηριστικές συνήθειες των Ελλήνων. Στον Όμηρο, βρίσκουμε την
έκφραση «λαόν αγείρειν», πού σημαίνει ειδικότερα συνάζω τον στρατό. Οι πολεμιστές
συγκεντρώνονται σέ στρατιωτικό σχηματισμό: σχηματίζουν κύκλο. Μέσα στον κύκλο, πού έχει
έτσι διαγραφεί, δημιουργείται ένας χώρος δημόσιας συζήτησης, όπου ο καθένας έχει ίση
ελευθερία λόγου (ισηγορία).

Στην αρχή του β της Οδύσσειας, ο Τηλέμαχος συγκαλεί έτσι την αγορά, δηλαδή
συγκεντρώνει τη στρατιωτική αριστοκρατία τής Ιθάκης. Μόλις δημιουργηθεί ο κύκλος, ο
Τηλέμαχος προχωρεί και στέκεται στο μέσο (εν μέσω)· παίρνει στο χέρι το σκήπτρο και μιλά
ελεύθερα. Όταν τελειώσει, βγαίνει από τον κύκλο, και τότε ένας άλλος παίρνει τη θέση του και
του άπαντα. Αυτή η συνέλευση των «ίσων», αποτελούμενη από τους συγκεντρωμένους
πολεμιστές, διαγράφει έναν κυκλικό χώρο με καθορισμένο κέντρο, όπου καθένας μπορεί
ελεύθερα να πει αυτό πού του αρέσει.

Η ανθρώπινη ομάδα σχηματίζει λοιπόν για τον εαυτό της την παρακάτω εικόνα: Εκτός από
τα ατομικά, τα ιδιωτικά σπίτια, υπάρχει ένα «κέντρο» όπου συζητιούνται οι δημόσιες υποθέσεις,
κι αυτό το κέντρο αντιπροσωπεύει ό,τι είναι «κοινό», την κοινότητα σαν κοινότητα. Μέσα σ'
αυτό το κέντρο, ο καθένας είναι ίσος με τον άλλον, κανένας δεν υποτάσσεται σε κανέναν. Σ' αυτή
την ελεύθερη συζήτηση, πού διεξάγεται στο κέντρο τής αγοράς, όλοι οι πολίτες ορίζονται σαν
ίσοι, σαν όμοιοι.

«Βλέπουμε να γεννιέται μία κοινωνία, όπου η σχέση ανθρώπου προς άνθρωπο νοείται με
τη μορφή μιας σχέσης ταυτότητας, συμμετρίας, αντιστρεπτότητας. Η ανθρώπινη κοινωνία
δεν σχηματίζει πια, όπως ο μυθικός χώρος, έναν κόσμο με διαφορετικά επίπεδα, έχοντας στην
κορυφή τον βασιλιά και κάτω απ' αυτόν μιαν ολόκληρη ιεραρχία κοινωνικών καταστάσεων, πού
καθορίζονται από σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής· τώρα, τον κόσμο της πόλης τον συγκροτούν
σχέσεις ισότητας κι αντιστρεπτότητας, και όλοι οι πολίτες ορίζονται, ο ένας σε σχέση με τον
άλλον, ίσοι στο πολιτικό επίπεδο. Μπορεί να πει κανείς πώς οι πολίτες, έχοντας τη δυνατότητα
να-μπαίνουν σ' αυτόν τον κυκλικό χώρο της αγοράς με το καθορισμένο κέντρο, μπαίνουν στα
πλαίσια ενός πολιτικού συστήματος, πού κυβερνούν η ισορροπία, η συμμετρία και η
αμοιβαιότητα.

Για να κατανοήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στους πολιτικούς θεσμούς της πόλης, το νέο
πλαίσιο του άστεως και τη γέννηση μιας νέας εικόνας του κόσμου, πρέπει να στρέψουμε την
προσοχή μας σε πρόσωπα σαν τον Ιππόδαμο τον Μιλήσιο. Ο Ιππόδαμος έζησε έναν αιώνα μετά
τον Αναξίμανδρο, αλλά συνδέεται με το ίδιο ρεύμα σκέψης. Ποιος είναι όμως ο τομέας της
δραστηριότητας του; Στον Ιππόδαμο ανάθεσαν να ξαναχτίσει τη Μίλητο μετά την καταστροφή
της. Την ανοικοδομεί σύμφωνα μ' ένα συνολικό σχέδιο, πού δείχνει πώς θέλει να εκλογικέψει
τον χώρο του άστεως. Αντί για μια πόλη Αρχαϊκού τύπου, πού μπορεί να συγκριθεί με τις
μεσαιωνικές πόλεις, μ' έναν λαβύρινθο από δρόμους πού κατηφορίζουν χωρίς τάξη στις πλαγιές
ενός λόφου, ο Ιππόδαμος διαλέγει έναν ανοιχτό χώρο, χαράζει ίσους δρόμους πού τέμνονται σ'
ορθές γωνίες, δημιουργεί μία νταμωτή, με κανονικά τετράγωνα, πόλη με κέντρο την αγορά.
Λέμε συνήθως πώς ο Ιππόδαμος είναι ένας Αρχιτέκτονας, ο πρώτος μεγάλος πολεοδόμος τού
ελληνικού κόσμου. Αλλά ο Ιππόδαμος είναι πρώτα απ’ όλα ένας θεωρητικός τής πολιτικής, πού
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αντιλαμβάνεται την οργάνωση του χώρου του άστεως σαν ένα στοιχείο, ανάμεσα στ' αλλα,
της εκλογίκευσης των πολιτικών σχέσεων.

Είναι επίσης ένας αστρονόμος πού ασχολείται με τη «μετεωρολογία». αντιλαμβάνεται
κανείς, με καίριο τρόπο, πώς, συνυπάρχουν στον ίδιον άνθρωπο οι αστρονομικές ενασχολήσεις,
πού αφορούν την ουράνια σφαίρα, η αναζήτηση καλύτερων πολιτικών θεσμών και η προσπάθεια
γιο να οικοδομηθεί μια πόλη σύμφωνα μ' ένα ορθολογικό, γεωμετρικό πρότυπο.

Ο κωμικός Αριστοφάνης μπορεί να μας δώσει ένα δεύτερο παράδειγμα. Στους όρνιθες,
παρουσιάζει στη σκηνή, γιο να τον γελοιοποιήσει, έναν αστρονόμο, τον Μέτωνα, πού είχε
πετύχει, όπως ξέρουμε, με βάση έναν χρονολογικό υπολογισμό, να συμπέσουν οι σεληνιακοί
μήνες με το ηλιακό έτος. Ο Αριστοφάνης μας τον παρουσιάζει να χωρομετρεί την πόλη και να
λέει: «Και θα μετρήσω μ' ένα χάρακα ίσιο πού θα εφαρμόσω, κι έτσι θα σου γίνει τετράγωνος ο
κύκλος, και στη μέση θα 'ναι αγορά, κι εκεί ακριβώς στο κέντρο θα φέρνουν ίσιοι δρόμοι· θα 'ναι
ως άστρο πού, ενώ είναι κυκλικό, οι ακτίνες λάμπουν ίσιες παντού». Αυτά τα λόγια προκαλούν
το γεμάτο θαυμασμό επιφώνημα του Πισθέταιρου: «Αυτός ο άνθρωπος είναι σωστός Θαλής!». Ο
Μέτωνας δηλαδή προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου.
Ισχυρίζεται πως χαράζει το σχέδιο μιας κυκλικής πόλης, πού οι δρόμοι της τέμνονται σε ορθή
γωνία, συγκλίνοντας συνάμα και προς το κέντρο. Οι δρόμοι πρέπει να τέμνονται σε ορθή γωνία,
γιατί αυτό είναι και απλό και λογικό. Αλλά κι όλοι οι δρόμοι πρέπει να συγκλίνουν προς το
κέντρο, γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινη πόλη πού να μην έχει στο κέντρο της μιαν αγορά, και γιατί
κάθε ανθρώπινη ομάδα αποτελεί ένα είδος κύκλου. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί η αναφορά του
Μέτωνα σε αστρονομικές παρατηρήσεις, όπως λ.χ. στις ηλιακές ακτίνες: πράγμα ευνόητο για
έναν αρχιτέκτονα πού είναι συνάμα κι Αστρονόμος» (Jean-Pierre Vernant 2011).

Η λέξη ΑΓΟΡΑ παράγεται από το «αγορεύω» δηλαδή «εκφωνώ λόγο σε δημόσια
συγκέντρωση» (Λεξικό Τριανταφυλλίδη). Έτσι η αγορά προϋποθέτει πόλη με πολικές σχέσεις
που συνιστούν Δημοκρατικό Πολίτευμα.

Θα πρέπει να τονισθεί επίσης, ότι στην εποχή αυτή των σημαντικών αλλαγών στην
φιλοσοφία και στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές σχέσεις στις Ελληνικές πόλεις, το
Iπποδάμειο σύστημα του αστικού χώρου, συσχετίζει τη γεωμετρία με τις πολιτικές σχέσεις και τις
εκλογικεύει. Ο Φιλόσοφος Ιππόδαμος, αφενός, μελετώντας και κατασκευάζοντας μια πόλη με
ίσιους δρόμους και τετράγωνα, εκλογικεύει τον αστικό χώρο και τις πολιτικές σχέσεις
ταυτόχρονα. Αφετέρου, δημιουργώντας στο χωρικό κέντρο της πόλης την αγορά, δημιουργεί ένα
νοητό κέντρο του αστικού χώρου (κύκλου), που παραπέμπει στην πολιτική ισότητα. Οι πολίτες
δηλαδή, μπαίνουν σε έναν χώρο με κέντρο (χωρικά), και ταυτόχρονα μπαίνουν σε ένα πολιτικό
σύστημα με σχέση πολιτών την ισότητα στο πολιτικό επίπεδο (νοητικά).

4. Η Γεωμετρική Αντίληψη και η Ιερότητα του Κύκλου για την Πολιτεία

Στην ανωτέρω μελέτη του Vernant δεικνύεται ο παραλληλισμός της ίσης απόστασης του
κέντρου του κύκλου από όλα τα σημεία της περιφέρειάς του - με την «Ισονομία», «Ισοκρατία»
και «Ισηγορία» μεταξύ των ανθρώπων που σχηματίζουν κύκλο και συζητούν.

Πολλές φορές αποδίδεται η μορφή των γεωμετρικών σχημάτων ομοίως και στα έμψυχα και
στα άψυχα, αλλά επίσης αποδίδεται και στις έννοιες, όπως π.χ. «Η ιστορία κάνει
κύκλους», «τετράγωνη λογική». Ο συμβολισμός των γεωμετρικών σχημάτων ευρίσκεται και
αναφέρεται σε πολλά επίπεδα. Το ημικύκλιο και ο κύκλος χωρίς γωνίες παραπέμπει στον
ουρανό, στον εγκέφαλο πού είναι κυκλικού σχήματος αλλά και τον τρόπο πού κινείται η σκέψη
μέσα σε αυτόν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κτίζεται έχοντας στο άνω μέρος της τους τρούλους σε
κυκλικά (ημικυκλικά, σφαιρικά κλπ), σχήματα συμβολίζοντας έτσι το επουράνιο. Αλλά και στην
Αρχαία Ελλάδα τα ταφικά σχήματα περιείχαν στη μορφή της κατασκευής τους τον κύκλο, το
ημικύκλιο, το ημισφαίριο, τον κύλινδρο, και γι’ αυτό γενικά ονομάζοντο «θολωτοί τάφοι». Με τη



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….…........Τεύχος 2015 / 2

81

διαφορά ότι ανάλογα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις της εποχής τα καμπύλα σχήματα
συμβόλιζαν ή τις ουράνιες δυνάμεις ή τις υποχθόνιες!, ποτέ τις επίγειες.

Ο κύκλος επίσης παραπέμπει ακόμα πιο πέρα, στο χάδι, η κίνηση για να χαϊδέψεις που
γίνεται με ένα τρόπο ημικυκλικό. Αλλά και η αγκαλιά της μητέρας είναι ένας κύκλος. Αν
θελήσουμε να εννοήσουμε ακόμα πιο βαθειά την υποσυνείδητη επίδραση του κυκλικού σχήματος,
η έννοια της «αγάπης», της «τρικλώνου» ολοκληρωτικής αγάπης για τον εαυτό μας- τους
άλλους- τον κόσμο, θα μπορούσε να αποδοθεί με τον κύκλο.

Ακόμα και η μορφή του άρτου έχοντας γεωμετρικές ιδιότητες, μας δίνει αποτέλεσμα
εξαρτώμενο και από το σχήμα. Από το ίδιο ζυμάρι κι όμως, άλλη είναι η γεύση της φρατζόλας
και άλλη από το καρβέλι.

Η Ζωή, η ύλη της, το κάθε τι πού έχει μορφή και εμπεριέχεται μέσα της, βασίζεται στη
γεωμετρία και τους αριθμούς. Με αυτό το «λόγο», το λόγο των μαθηματικών, γίνεται η
κατανόηση της διαφορετικότητας και του απείρου. Τίποτα δεν είναι ίδιο, όλα είναι μοναδικά και
άπειρα σαν τους αριθμούς.

Είναι λοιπόν ο κύκλος ένα «αρχέτυπο» σχήμα, είναι ένα ιερό σχήμα συμβολισμού αρμονίας
και τελειότητος, εμπεριέχον μεταξύ άλλων συμβολισμών και αυτόν της ισότητας, αλλά
ταυτόχρονα είναι και πρακτικά ένα μαθηματικό σχήμα όπου τα σημεία της περιμέτρου του
ισαπέχουν από το κέντρο. Ο κύκλος λοιπόν όταν σχηματισθεί από τους ανθρώπους στις
συνελεύσεις, κατά τις πολιτικές σχέσεις, συμβολίζει άμεσα την «ισότητα - ισηγορία και
ισονομία» αυτών που συμμετέχουν και σχηματίζουν με τα σώματά τους ένα γεωμετρικό βασικό
σχήμα. Αυτός δε, που ήθελε να μιλήσει έπρεπε να σταθεί στο κέντρο του κύκλου όπου και έλεγε
τη γνώμη του σαν ίσος προς ίσους (ισαπέχοντας χωρικά και κοινωνικά), και στη συνέχεια όποιος
θεωρούσε ότι έπρεπε να απαντήσει έπαιρνε με τη σειρά του τη θέση του κέντρου λέγοντας
αντίστοιχα ελεύθερα την άποψή του περί του τιθέμενου θέματος. Ο εκάστοτε ομιλητής είναι σε
ίση απόσταση, και ίσος με όποιον άλλον παρευρίσκεται εκεί στην περίμετρο του κύκλου.

Οι τρεις βασικές αρχές που χαρακτήριζαν την αληθινή έννοια της αθηναϊκής δημοκρατίας,
όπως είναι γνωστό, ήταν η Ισονομία, η Ισοκρατία και η Ισηγορία και αυτές συμβολικά
δίνονται με το σχήμα του κύκλου.

Ισονομία, δηλαδή την ισότητα όλων απέναντι στους νόμους και την ίση και δίκαιη
μεταχείριση όλων από ...τη δικαιοσύνη, αλλά και τον τρόπο που κατασκευάζονται οι νόμοι και
ποιών τα συμφέροντα εξυπηρετούν,

Ισοκρατία που σημαίνει ότι η ψήφος όλων των πολιτών έχει την ίδια μαθηματικά αξία και
δύναμη.

Ισηγορία όπου ο κάθε πολίτης έχει την ίδια δυνατότητα να ανέβει στο βήμα και να μιλήσει
στο λαό, ώστε ο λαός να αποφασίσει επί της προτάσεως που θα κάνει.

Όποιος έχει πάει στην Πνύκα θα έχει διαβάσει και θα έχει δει ότι ο κάθε πολίτης είχε το
δικαίωμα να ανέβει σε εκείνο το πέτρινο βήμα και να μιλήσει στο λαό που ήταν συγκεντρωμένος
στο ξέφωτο.

Ο κύκλος και η σφαίρα κρατούν μια πολύ σημαντική και ιερή θέση στον Ελληνικό κόσμο
από τις απαρχές της ύπαρξής του. Ο Πλάτων εκθειάζει τον κύκλο και τη σφαίρα ιδιαίτερα
αποκαλώντας την «πάντων τελεώτατον ομοιότατον τε αυτό εαυτώ σχημάτων», δηλαδή το πιο
τέλειο και πλήρες, σε αντιστοιχία με την πληρότητα του σύμπαντος, και πιο ομοιόμορφο σχήμα,
και πλέον τούτου δηλώνει ότι χίλιες φορές πιο ωραίο είναι το ομοιόμορφο από το ανομοιόμορφο
(«μυρίω κάλλιον όμοιον ανομοίον») [Πλάτων, Τίμαιος 33b]

Αυτή η στρατιωτική σύναξη - κύκλος της εποχής του Ομήρου, θα γίνει μετά από πολλές
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, η αγορά της πόλης, όπου όλοι οι πολίτες, θα μπορούν να
συζητούν και ν' αποφασίζουν από κοινού για τις υποθέσεις πού τους αφορούν συλλογικά. Δηλαδή
και εδώ το κέντρο (χωρικά και πολιτικά), της κοινωνίας της πόλεως είναι η αγορά, όπου
υπάρχουν «τα ιερά» και τα «κοινά», όπως μας διδάσκει ο Ιππόδαμος. Τα «ιερά» και τα «κοινά»
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είναι τα σημαντικά και κύρια, και δια τούτο τα κτίσματά τους κατασκευάζονται με ιδιαίτερη
λαμπρότητα σε αντίθεση με τις ιδιωτικές κατοικίες.

Η ιδέα της ιερότητας του κύκλου και του κέντρου του είναι τόσο πολύ βαθειά ριζωμένη
στη φιλοσοφία των Ελλήνων όπως προαναφέραμε, που την συναντάμε ακόμα και στις κατοικίες
τους όπου έχουν το ιερό κεντρικό σημείο του νοητού κύκλου της οικίας τους (γεωμετρικά και
λειτουργικά), και το οποίο είναι η ιερή «εστία». Εκεί, στην «εστία», ένας ξένος μπορεί να σταθεί
ικέτης και να ζητήσει βοήθεια από τον κύριο του οίκου, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να του την αρνηθεί καθότι έτσι ορίζει ο βασικός νόμος του «Ξένιου Δία». (Ο Όμηρος μας λέει ότι
ο Οδυσσέας προσπαθεί με τη βοήθεια της Ναυσικάς να εισέλθει στο ανάκτορο και να προλάβει
να φτάσει στην εστία του, έτσι ώστε ο άναξ Αλκίνοος , όταν θα τον εντοπίσει να μην μπορέσει να
του αρνηθεί τη βοήθειά του) (Όμηρος, Οδύσσεια).

Επίσης ένα άλλο συναφές γεγονός που παραθέτουμε είναι αυτό που ο Ηρόδοτος μας
διηγείται:

Όταν πέθανε ο τύραννος της Σάμου Πολυκράτης, ο Μαιάνδριος, ο διάδοχος πού είχε
υποδείξει, ενστερνίζεται τις δημοκρατικές ιδέες και αρνείται να πάρει την εξουσία. Συγκαλεί
λοιπόν (κυκλική) συνέλευση στην αγορά. Συγκεντρώνει μέσα σ' αυτόν τον «κύκλο», μέσα σ' αυτό
το «κέντρο» της ανθρώπινης κοινότητας, όλους τους πολίτες για να τους πει πώς αποδοκίμαζε
τον Πολυκράτη πού κυβερνούσε σαν τύραννος τους όμοιους του και κάτω απ' αυτές τις συνθήκες,
αποφασίζει να καταθέσει την εξουσία (κράτος) στο κέντρο (εν μέσω), δηλαδή ν' αποδώσει στην
κοινότητα όλων των πολιτών αυτό πού είχε σφετεριστεί ένα άτομο, και ν' ανακηρύξει την
ισονομία (ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3,142).

Επίλογος: «Υπάρχει Πλήθος Αναλογιών Μεταξύ Αριθμών και Πόλεων».

«Η δικαιοσύνη είναι η κατανομή του αναλογούντος ίσου προς τους πολίτες», λέει ο
Αριστοτέλης.

«Το «Δίκαιον» παράγεται από το «δίχα» - ετυμολογεί ο Αριστοτέλης - και σημαίνει το μισό-
μισό: το να υπάρχουν ίσες μερίδες για όλους.

Τι κάνουν λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες; θέτουν την έδρα του δικαστή, το βήμα της αγόρευσης
και το έπαθλο του αγώνα στο μέσον ενός κύκλου ίσων, όμοιων πολιτών. Την ίση απόσταση του
καθενός από το μέσον, την ακτίνα του κύκλου, την ονομάζουν Μέτρον, για να μετριάζουν με αυτό
τη ματαιοδοξία, την υπερβολή, την Ύβρι καθενός από τους όμοιους και για να τα βρίσκουν μεταξύ
τους με Μέτρο τον άνθρωπο. Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος, έλεγαν» (Βαρδιάμπασης Ν.
2013).

“Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος”, μετ. ο άνθρωπος αποτελεί μέτρο της αλήθειας και
της γνώσης. (Πρωταγόρας).

Διαπιστώνουμε λοιπόν «σημα-ντική» επίδραση της γεωμετρικής αντίληψης στην
κοσμολογία, στην επιστήμη γενικότερα, στην τέχνη, στην πόλη και στην πολιτική κλπ, και
εντοπίζουμε τον Ελληνικό γεωμετρικό «λόγο» να διαπερνά όλα τα επίπεδα κάνοντάς τα να
επικοινωνούν, κάνοντάς τα κατά το δυνατόν αρμονικότερα και αλληλένδετα στοιχεία του «όλου»,
του συνόλου, του παντός - «σύμπαντος».

Κατά τον 6ο αι. λοιπόν η Ελληνική διανόηση ξεφεύγει από τη θρησκευτική κοσμολογική
αντίληψη και έχουμε σαν αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση της πολιτικής και των μαθηματικών
νόμων. Αυτή είναι μία νοοτροπία που εγκαταλείπεται τον 5ο αιώνα. Στον αιώνα αυτόν οι
Φιλόσοφοι, οι Γεωμέτρες και οι Αστρονόμοι διαχωρίζονται από την πόλη (την αποχωρίζονται),
και εδώ έχουμε και τις δίκες για ασέβεια. Τότε είναι που η πόλη και η δημοκρατία διέρχεται
κρίση με τη γνωστή από την ιστορία κατάληξη και συνέπειες (εμφύλιοι πόλεμοι κλπ).

Σε αυτήν την περίοδο ο Πλάτων θα υποστηρίξει την «Πολιτεία» του, θέτοντας το πολιτικό
πρόβλημα σε νέες βάσεις. Ξανασκέφτεται την ισότητα και τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων και
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των πολιτευμάτων, τον τρόπο ζωής, τις αρετές, και κυρίως την δικαιοσύνη. Ορίζει ξανά τις
έννοιες και τον τρόπο της πολιτικής και της οργάνωσης της πόλης και των σχέσεων των πολιτών
της. Ορίζει την «αρίστην πολιτείαν» και της δίνει ως αρίστους κυβερνήτες της τους επιστήμονες -
«φιλοσόφους» θέτοντας ως προϋπόθεση γνώσης αυτών τις επιστήμες αριθμητική, γεωμετρία,
μουσική, αστρονομία, διαλεκτική (Πλάτων, Πολιτεία VIΙ 521d, 540c).

Άλλωστε ο Πλάτων τους αριθμούς τους θεωρεί όντα αναλλοίωτα και αθάνατα που
ευρίσκονται μαζί με τις ιδέες στον κόσμο του «είναι» και όχι του «γίγνεσθαι» των θνητών, και
αυτό το επιβεβαιώνει και ο Αριστοτέλης λέγοντας ότι «διότι όσοι ερευνηταί εδέχοντο τας ιδέας,
ταυτίζουν αυτάς προς του αριθμούς» (Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά 1072, 25-30).

Συμφωνούμε με τον Οικονόμου Γ. ο οποίος μας λέει ότι:
«Έτσι η γεωμετρία ορίζει την γενέθλια πράξη της δημοκρατίας και την επιθανάτια θεωρία

της, υπό διαφορετικές μορφές βέβαια, υπό την κλεισθενική κατάφαση την πρώτη φορά και υπό
την πλατωνική αντιστροφή την δεύτερη» (Οικονόμου Γ. 1995).

Και εμείς επίσης υποστηρίζομε ότι: η γεωμετρία και η Αριθμητική συνιστούν τη γέννηση
της Δημοκρατίας με την Κλεισθενική μεταρρύθμιση, συνιστούν την ωριμότητα της Δημοκρατίας
με την Πλατωνική «Πολιτεία», και τέλος συνιστούν και τον θάνατό της, με την απομάκρυνση
των Φιλοσόφων, και το διαχωρισμό της Φιλοσοφίας και Μαθηματικών από την πόλη.

Σήμερα οι Επιστήμονες δεν είναι φιλόσοφοι, και η πόλη δεν διοικείται από φιλόσοφους
επιστήμονες και δεν οργανώνεται με βάση τη φιλοσοφία των μαθηματικών.

Μετά από τα ανωτέρω λεχθέντα μπορούμε να αναφέρουμε ότι με αυτούς τους
αξιοσημείωτους παραλληλισμούς στο λεξιλόγιο, στις έννοιες, στη δομή της σκέψης και στις
αναλογίες μεταξύ της πόλεως - πολιτικής και της γεωμετρίας - μαθηματικών, φαίνεται να
επιβεβαιώνεται ακριβώς η άποψή μας της αλληλένδετης στενής σχέσης των μαθηματικών και της
πόλης, και συγκεκριμένα την άποψή μας:

Πως η πόλη και η ανθρώπινη κοινωνία στα πλαίσια των θεσμών και της δομής των, θα
πρέπει να μορφώνεται και διαμορφώνεται ομοιάζοντας κατ’αναλογίαν στους ισχύοντες
γεωμετρικούς και μαθηματικούς κοσμικούς νόμους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισονομία -
ισοκρατία - ισηγορία, η ισορροπία, αναλογία, η δικαιοσύνη και ο αρμονικός «λόγος». Θεωρούμε
δε ότι στην αντίθετη περίπτωση η πολιτεία περνάει στην κατάσταση του «χάους» με την έννοια
της αταξίας και του χάσματος, ακριβώς όπως έχει διαμορφωθεί η σημερινή εποχή της
παγκοσμίου οικονομικής και κοινωνικής οξείας κρίσης.

Κατόπιν αυτών, υποκλινόμενοι «στας ρήσεις» των προγόνων μας οι οποίοι διαπίστωσαν
«πλήθος αναλογιών μεταξύ αριθμών και όντων», και εφόσον όπως γνωρίζουμε η πόλη είναι
μία «οντότητα», εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι φυσικό και επόμενο να «υπάρχει πλήθος
αναλογιών μεταξύ αριθμών, γεωμετρικών σχημάτων και πόλεων».
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evangeliakxa1@yahoo.com

Περίληψη
Η παρούσα εργασία στηρίζεται στα βιώματα ανθρώπων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν

στην Κάτω Καλεντίνης Άρτης του δημοτικού διαμερίσματος Αθαμανίου. Καθώς είναι μία ποιοτική
έρευνα, για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε η προσωπική ημι-δομημένη συνέντευξη.
Ως γνωστόν η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικά εργαλεία σε μια ποιοτική έρευνα και επίσης είναι
ένας τρόπος που μπορούν να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις κάποια άτομα.

Στη συγκεκριμένη εργασία, στόχος ήταν να αντληθούν όσο το δυνατό περισσότερες
πληροφορίες από τα πρόσωπα που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα (Cohen & Manion,
1992; Cohen, Manion, & Morrison, 2011). Αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι μέσω των
συνεντεύξεων να παρουσιαστούν τα ήθη και τα έθιμα που υλοποιούνταν την περίοδο των
Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Αποκριών και την εποχή των Ξεφλουδισμάτων, τα οποία όμως με
την πάροδο των χρόνων και ειδικότερα την τελευταία 35ετία “κρύφτηκαν” μέσα στις αναμνήσεις
των γεροντότερων του χωριού. Όπως για παράδειγμα οι “Προσωπίδες” που ήταν ένα έθιμο που
υλοποιούνταν την Κυριακή της Τυρινής και τα κάλαντα του Μεγάλου Σαββάτου που έλεγαν τα πάθη
του Χριστού: “Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Χριστού τον Τάφο, Δέντρο δεν εμφανιζότανε και
δέντρο εφανερώθει. Το Δέντρο ήταν ο Χριστός......."
Λέξεις κλειδιά: ήθη, έθιμο, Κάτω Καλεντίνη, Λαζαρούδια, κάλαντα.

Εισαγωγή - Μεθοδολογία

Η εργασία μου είναι μία ποιοτική έρευνα που έχει ως αντικείμενό της να παρουσιαστούν τα
ήθη και τα έθιμα ενός χωριού του δημοτικού διαμερίσματος Αθαμανίου, της Κάτω Καλεντίνης
Άρτης, που υλοποιούνταν την περίοδο των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Αποκριών και την
εποχή των Ξεφλουδισμάτων, τα οποία όμως με την πάροδο των χρόνων και ειδικότερα την
τελευταία 35ετία “κρύφτηκαν” μέσα στις αναμνήσεις των γεροντότερων του χωριού. Ο τρόπος
συλλογής των στοιχείων έγινε κυρίως μέσω της προσωπικής ημι-δομημένης συνέντευξης, λόγω
του ότι το συγκεκριμένο χωριό δεν έχει κάποιο αρχείο ούτε από φωτογραφικό υλικό ούτε και
άλλες πηγές που να παρουσιάζουν τα ήθη και έθιμα του τόπου. Ως γνωστόν η συνέντευξη είναι
ένα από τα βασικά εργαλεία σε μια ποιοτική έρευνα και επίσης είναι ένας τρόπος που μπορούν να
επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις κάποια άτομα. Στην συγκεκριμένη εργασία,
έχω ως σκοπό να αντλήσω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ από τα πρόσωπα που
δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνά μου (Cohen & Manion, 1992; Cohen, Manion, &
Morrison, 2011). Έχοντας στην εργασία μου ως εργαλείο την ημι-δομημένη συνέντευξη οι
συμμετέχοντες μπορούν να εκφράσουν και ταυτόχρονα να αποτυπώσουν με τα δικά τους
"χρώματα" τις απόψεις τους οι οποίες είναι σύμφωνες με την έρευνα που υλοποιείται (Kvale,
1996; Kvale, 2007).

Κάποιος δικαίως θα ρωτούσε ποίοι είναι οι λόγοι που οδηγήθηκα ώστε να επιλέξω αυτό τον
τόπο. Οι λόγοι, λοιπόν είναι οι εξής δύο. Πρωτίστως επειδή τα καλοκαίρια μου ως παιδί τα έχω
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συνδεδεμένα με αυτό το χωριό και δευτερεύων λόγω ότι η μητέρα μου κατάγεται από αυτό το
χωριό. Στην εργασία μου συμμετείχαν τρία πρόσωπα και όπως υποστηρίζει ο Kvale (1996; 2007)
η επιλογή των ερωτηθέντων κρύβει μια θετική επιρροή τόσο για το πρόσωπο που εκτελεί την
συνέντευξη όσο και για τους συμμετέχοντες. Οι δύο κυρίες και ο ένας κύριος πριν ξεκινήσουν
την συνέντευξη υπέγραψαν μια φόρμα (παράρτημα 1) που δήλωναν τη συναίνεσή τους στην
έρευνα. Τα τρία πρόσωπα που συμμετέχουν έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε αυτό το
χωριό. Η μία από τις δύο κυρίες καθώς και ο κύριος είναι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού, ενώ η
δεύτερη κυρία μετά το γάμο της μετακόμισε και είναι μόνιμος κάτοικος της Αθήνας. Ο τόπος
υλοποίησης των συνεντεύξεων ήταν ο προσωπικός χώρος τους και η διάρκεια της κάθε
συνέντευξης ήταν περίπου μία με μιάμιση ώρα.

Πριν αρχίσω την εξιστόρηση των εθίμων των κατοίκων από το χωριό Κάτω Καλεντίνη
Άρτας θα ήθελα να κάνω μια μικρή επεξήγηση των δύο όρων ήθη και έθιμο. Τα «ήθη», λοιπόν,
σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια Δομή είναι ο τρόπος με τον οποίο ζουν και φέρονται οι
άνθρωποι στον κοινωνικό βίο τους (Εγκυκλοπαίδεια Δομή, 2007, τ.13) ενώ σύμφωνα με την
ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia) τα ήθη είναι οι ιδέες ενός λαού.

«Έθιμο» βάση της ελεύθερης εγκυκλοπαίδειας (Wikipedia), είναι οτιδήποτε κάνουν ή έχουν
κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα πολλοί άνθρωποι. Από την άλλη πλευρά η εγκυκλοπαίδεια
Δομή (Εγκυκλοπαίδεια Δομή, 2007, τ.10) δηλώνει ως έθιμο κάθε ομαδική αντίληψη ή πίστη που
εκδηλώνεται έμπρακτα και επανειλημμένα, ώστε να αποτελεί παράδοση.

Εξηγώντας αυτές τις δύο έννοιες αντιλαμβανόμαστε πως ο συνδυασμός και των δύο
εννοιών δημιουργούν την παράδοση των ανθρώπων ενός τόπου. Έτσι σύμφωνα με τον Green
(1997) και τον Langlois (2001), παράδοση είναι η πεποίθηση ή η συμπεριφορά που πέρασε μέσα
σε μια ομάδα ατόμων ή στην κοινωνία με συμβολικό χαρακτήρα ή ειδική σημασία με την
προέλευση στο παρελθόν.

Η Κάτω Καλεντίνη

Σε αυτό το σημείο, θα κάνω μια μικρή αναφορά για την τοποθεσία του χωριού Κάτω
Καλεντίνης καθώς οι δύο μου συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν στον εκεί προσωπικό χώρο τους.
Παλαιότερα ήταν γνωστή με την ονομασία "Καλεντίνη". Είναι ένα ορεινό χωριό που βρίσκεται
στην καταπράσινη πλαγιά του Αθαμάνιου ‘Όρους και το οποίο βρέχεται από τη Λίμνη
Πουρναρίου. Ακολουθώντας την Νέα Εθνική Οδό Άρτας-Τρικάλων με κατεύθυνση προς το
Βουργαρέλι το συναντάμε 43 χιλιόμετρα Βόρειο Δυτικά (ΒΔ) της Άρτας.

Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας με το σχέδιο «Καποδίστριας» και μέχρι το 2010,
η Κάτω Καλεντίνη ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Κάτω Καλεντίνης, του πρώην Δήμου
Αθαμανίας του νομού Άρτας. Το 2011 η Κάτω Καλεντίνη σύμφωνα με το πρόγραμμα
“Καλλικράτης”1 είναι ένα χωριό το οποίο ανήκει στην περιφέρεια της Ηπείρου και πιο
συγκεκριμένα στο δήμο των Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Έδρα
του δήμου είναι το Βουργαρέλι και ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου. Η Κάτω
Καλεντίνη έχει υψόμετρο 111 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας2. Οι μόνιμοι κάτοικοι του
χωριού σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση του 2011 ήταν σαράντα (40)3 κυρίως
ηλικιωμένοι και ως επακόλουθο σταδιακά ο αριθμός αυτός μειώνεται λόγω θανάτων.

1 ΦΕΚ Α87 της 07/06/2010: Πρόγραμμα Καλλικράτης
2 http://buk.gr/el/poli-perioxi/kato-kalentini
3 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81
%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%89%
CE%BD
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Λόγω των αναγκών που παρουσιάσθηκαν στην πόλη της Άρτας και στα χωριά της, όπως
για παράδειγμα να εξυπηρετούνται οι αρδευτικές και υδροηλεκτρικές ανάγκες της, η πολιτεία
αποφάσισε τη δημιουργία μίας Λίμνης που σκοπό είχε την επίλυση αυτών των δυσκολιών. Έτσι
το 1981 δημιουργήθηκε η τεχνική λίμνη του Πουρναρίου ή Αράχθου, της οποίας η δημιουργία
οφείλεται στο φράγμα Πουρναρίου και το οποίο είναι εν ενεργεία από το 1981. Η συγκεκριμένη
λίμνη καλύπτει ένα κομμάτι από την Καλεντίνη και κυρίως αυτό που βρισκόταν στην πεδιάδα,
μεταξύ των βουνών όπου περνούσε ο Άραχθος ποταμός. Προκειμένου λοιπόν να υλοποιηθεί αυτό
το έργο ένα κομμάτι του χωριού ζητήθηκε να εγκαταλειφθεί και εν συνεχεία κατατροπώθηκε από
τα νερά του Αράχθου, του ποταμού Παλαιό-Καλεντίνης και του Σαραντοπόταμου,
δημιουργώντας τη “Βυθισμένη Πολιτεία” της Καλεντίνης (παράρτημα 2) και αλλάζοντας τη
μορφολογία του χωριού.

Στον πρώτο γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδος μπορείτε να δείτε που είναι σήμερα το χωριό
καθώς και η Λίμνη Πουρναρίου.

Xάρτης 1: Κάτω Καλεντίνη- Λίμνη Πουρναρίου

Ενώ στον δεύτερο γεωφυσικό χάρτη που σας παραθέτω φαίνονται τα ποτάμια που σας
προανέφερα και η πεδιάδα που είχε η Καλεντίνη πριν τη δημιουργία της τεχνικής λίμνης
Πουρναρίου. Επίσης, με τη βοήθεια των προσώπων που προσφέρθηκαν να συμμετέχουν στην
εργασία μου, σας δίνω και έναν χάρτη που μου σχεδίασαν παρουσιάζοντας και τους μαχαλάδες1
που βρίσκονται θαμμένοι στη λίμνη.

1 μαχαλάς ο [maxalás] : (λαϊκότρ.) γειτονιά ή συνοικία: Ο πάνω / κάτω ~ ενός χωριού. Ο εβραίικος / ο ελληνικός / ο
τούρκικος ~ της παλιάς Θεσσαλονίκης. (Πύλη για την Ελληνική γλώσσα- Λεξικό της κοινής νεοελληνικής)

javascript:rIU('dl',%20'Ο1',%20true)
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Χάρτης 2: Γεωφυσικός χάρτης Ελλάδος

Συζητώντας με τις κυρίες προσπαθούσα να καταλάβω τη δομή του χωριού και την έκτασή
του. Η κυρία Λαμπρινή πήρε το θάρρος σηκώνεται από τη θέση της μπαίνει μέσα στο σπίτι και
γυρνάει με ένα χαρτί και ένα στυλό. “Τώρα θα σου σχεδιάσω το χωριό Καλεντίνη με τους
μαχαλάδες της. Καταρχήν το χωριό “Φράγκος” που βλέπεις στο χάρτη είναι λάθος διότι
ονομαζόταν “Φάγγος” ήταν ένας από τους μαχαλάδες της Καλεντίνης και κομβικό σημείο
συνάντησης όλων των Βλάχων και των πραμαντάδων που ερχόντουσαν από τα Τρίκαλα για να πάνε
στην Άρτα. Όπως την βλέπεις στο σχέδιο ήταν η Καλεντίνη με δύο πέτρινες γέφυρες και μία
σιδερένια που την είχαν φτιάξει οι Γερμανοί.” Στη συνέχεια βλέπετε το σχέδιο του χωριού
Καλεντίνης.

Χάρτης 3: Ιδιόχειρος χάρτης από την Κυρία Λαμπρινή
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Ήθη και Έθιμα

Καθώς το θέμα μου ασχολείται με την παράδοση των Καλεντινιωτών δεν θα ήθελα
συνεχίσω στην ανάλυση της τοπογραφίας του χωριού. Η Καλεντίνη ήταν ένα μεγάλο χωριό που
οι κάτοικοί του ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αναμενόμενα και τα έθιμά
τους να περιλάμβαναν και κάποια στοιχεία από τις καθημερινές τους ασχολίες. Ένα από τα έθιμά
τους ήταν τα Ξεφλουδίσματα που είχε άμεση σχέση με τη γεωργία. Ακολουθούσαν τα έθιμα των
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και του Πάσχα. Παίρνοντας χρονολογικά την αρχή του έτους
από την 1η Σεπτεμβρίου έχουμε το έθιμο του θερίσματος γνωστού ως Ξεφλουδίσματα.

Τι ήταν όμως τα ξεφλουδίσματα; Ξεφλούδισμα (παράρτημα 3) είναι το καθάρισμα του
καλαμποκιού. Τι το έκανε όμως να ξεχωρίζει και να το είχαν ως έθιμό τους; Η ζωή τους ήταν
δεμένη με τη γεωργία και την ζωοτροφία και για αυτό το λόγω δεν θα μπορούσε να λείπει ένα
έθιμο που να είναι συνδεδεμένο με τη γεωργία.

Κάθε οικογένεια στην Καλεντίνη είχε πολλά κτήματα κοντά στις όχθες του Άραχθου
ποταμού τα οποία τα έσπερναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς είτε στάρι είτε καλαμπόκι. Η εποχή
της σποράς ήταν την Άνοιξη και τα θέριζαν το Φθινόπωρο. Όταν έφτανε ο Σεπτέμβρης η κάθε
οικογένεια μάζευε το καλαμπόκι της, που ήταν η νέα σοδειά της και ετοιμαζόταν για το
ξεφλούδισμα.

Πώς γινόντουσαν τα Ξεφλουδίσματα; Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, μόλις
μια οικογένεια του μαχαλά μάζευε την σοδειά της, το ίδιο βράδυ ετοίμαζε μεγάλη γιορτή στο
αλώνι του σπιτιού τους και καλούσε όλους τους χωριανούς για τη μεγάλη γιορτή του
Ξεφλουδίσματος, η οποία ξεκινούσε στις οχτώ (8) το βράδυ και τελείωνε στις μία (1) τα
ξημερώματα. Όλοι οι γείτονες παρέμεναν στη γιορτή μέχρι αργά το βράδυ όπου τραγουδούσαν
και ήταν ευδιάθετοι για αυτήν την εορτή. Οι νοικοκυραίοι που έκαναν την εορτή τοποθετούσαν
στο κέντρο του αλωνιού τα καλαμπόκια και όλοι οι γείτονες καθόντουσαν κυκλικά γύρω από τη
σπορά, έχοντας δίπλα τους από μία “θέξω” δηλαδή μια λάμπα, «έτσι την λέγαμε εμείς», τόνισε η
κυρία Ελένη, για να μπορούν να βλέπουν.

Έτσι λοιπόν όταν όλοι ήταν στη θέση τους άρχιζαν τα τραγούδια, στα οποία συμμετείχαν οι
άντρες και οι γυναίκες εναλλάξ και τότε ξεκινούσε το χορό του το “ζαρκάδι”. Ως "ζαρκάδι"
ντυνόταν ένας άντρας, ο οποίος φορούσε δηλαδή ένα κουβερλί ή ένα σεντόνι από το οποίο
φαινόντουσαν μόνο τα μάτια του, είχε κρεμασμένες δύο κουτάλες ξύλινες μία στη δεξιά πλευρά
του προσώπου και μία στην αριστερή, τα οποία συμβόλιζαν τα αυτιά του “ζαρκαδιού” και στο
χέρι του κρατούσε ένα ξύλο για να χτυπάει τα καλαμπόκια, καθόταν κοντά στη στοίβα από τα
καλαμπόκια. Αυτό που ακουγόταν έντονα όλο το βράδυ εκτός από τα τραγούδια ήταν ο ήχος που
έβγαινε από κουτάλες του “ζαρκαδιού”, το τρακ- τρακ- τρακ.

Ρωτώντας την κυρία Ελένη αν θυμάται κάποιο από τα τραγούδια που έλεγαν, μου απάντησε
βεβαίως και άρχισε να μου λέει τραγουδώντας σε ρυθμό συρτού στα δύο (2/4) τα κάτωθι
τραγούδια. Το πρώτο είναι:

“Για σένα ‘νε Δροσούλα μου
Με βάλανε στο κάστρο

Για δύο λογάκια που είπαμε
Και τα ’πες τα’ αδελφού σου.
Σαν τα είπες τι κατάλαβες
Τι λες πως θα μου κάνεις

Θα’ ρθει ο καιρός Δροσούλα
Να βγω κι εγώ απ’ το κάστρο.”
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Και το δεύτερο :
“Κει ψηλά μαύρα μου μάτια
Κει ψηλά, ψηλά στο μπαλκόνι
Κει ψηλά, ψηλά στο μπαλκόνι
Κάθονται δύο μαύρα μάτια
Κι αγναντεύουν τα καράβια
Που έρχονται τα παλικάρια
Που έρχονται από το νησί
Κι μου φέρνουν το φτιασίδι
Κι όλα τα στολίδια.”

Η κυρία Ελένη επεσήμανε ότι η γιορτή που έκανε κάθε οικογένεια στην Καλεντίνη για τα
ξεφλουδίσματα ακούγονταν μέχρι απέναντι στην Μέγκλα. Για τους Καλεντινιώτες ήταν μια
εορτή που διαρκούσε έναν μήνα, καθώς τόσος χρόνος χρειαζόταν για να τελειώσουν όλες οι
οικογένειες τη σοδειά τους.

Κάπως έτσι αποχωρίζονταν το φθινόπωρο και συνεχίζοντας την καθημερινότητά τους
φθάνανε στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Στηριζόμενη πάντα στις συνεντεύξεις, εκείνες
τις μέρες οι Καλεντινιώτες είχαν συγκεκριμένα έθιμα. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα είχαν σαν
έθιμο να σφάζουν έναν χοίρο, από τον οποίο, πρώτον το λίπος το κρατούσαν για να ετοιμάσουν
το βούτυρο της χρονιάς, ύστερα έπαιρναν το έντερο και το καλύτερο κομμάτι του για να
ετοιμάσουν το φαγητό για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Εκτός από το κρέας του συγκεκριμένου
χοίρου, χρησιμοποιούσαν και το δέρμα του για να φτιάξουν ένα χαλί το οποίο το έστρωναν τις
γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων. Εν συνεχεία την παραμονή των Χριστουγέννων ζύμωναν
και έψηναν χριστόψωμα και πίτες.

Την ημέρα των Χριστουγέννων και πριν ξεκινήσουν για την εκκλησία, έπρεπε ένα μέλος
από κάθε οικογένεια να σηκωθεί πολύ νωρίς το πρωί, για να πάει στη βρύση και να φέρει το
αμίλητο νερό στο σπίτι, το οποίο το μετέφερε μέσα σε ένα τσουκάλι. Φθάνοντας στη βρύση
άφηνε ένα (1) κομμάτι πίτα, το οποίο ήταν είτε τυρόπιτα είτε σπανακόπιτα. Αυτός ή αυτή που
μετέφερε το αμίλητο νερό τόσο στο δρόμο του πηγαιμού όσο και στο δρόμο της επιστροφής, δεν
έπρεπε να μιλήσει σε οποιονδήποτε και αν συναντούσε στον διάβα του. Καθώς περπατούσε με το
αμίλητο νερό έπρεπε να κόψει ένα (1) κλαδί από πουρνάρι και ένα (1) από φυλίκη. Μπαίνοντας
στο σπίτι αυτός-ή που είχε φέρει το αμίλητο νερό είχε ως αρμοδιότητα να ανάψει τη φωτιά στο
τζάκι και μόλις ήταν αρκετά δυνατή έριχνε από πάνω της τα δύο κλαδιά του πουρναριού και του
φυλίκη και έλεγε:

“Αρνάκια, κατσικάκια, νύφες και γαμπροί
και του χρόνου!”

Εν συνεχεία με το αμίλητο νερό ετοίμαζε τις τηγανίτες, που εκείνες τις εποχές τις είχαν
ήταν επίσημο κέρασμα την ημέρα των Χριστουγέννων και επίσης κατείχαν εξέχουσα θέση στο
εορταστικό τραπέζι. Η απορία που μου δημιουργήθηκε ήταν αν θα έμενε αμίλητος για το
υπόλοιπο της ημέρας και μου απάντησαν ότι μόλις θα είχε μαγειρέψει όλες τις τηγανίτες τότε θα
μπορούσε να ξαναμιλήσει. Η πρώτη λέξη που έλεγε ήταν “Καλημέρα” και την απεύθυνε κυρίως
στον πρώτο που έμπαινε στην κουζίνα.

Λίγο πριν ξεκινήσουν για την εκκλησία, οι γυναίκες έπρεπε να ετοιμάσουν τα φαγητά του
εορταστικού τραπεζιού, το οποίο αποτελούνταν από πίτες, σελινάτο και μπουμπάρι. Οι πίτες ήταν
κυρίως τυρόπιτες και για να ανοίξουν το φύλλο τοποθετούσαν το ζυμάρι πάνω στην τάβλα όπως
φαίνεται στην κάτωθι φωτογραφία και με τη βοήθεια της ράβδου άνοιγαν όσα φύλλα ήθελαν.
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Εικ.1: Τάβλα που ανοίγουν φύλλο πίτας

Κατόπιν ετοίμαζαν το σελινάτο και το μπουμπάρι. Βασικό συστατικό και των δύο φαγητών
ήταν ο χοίρος που τον είχαν σφάξει τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα με τα πρόσωπα που
μίλησα, το μπουμπάρι ήταν το επίσημο παραδοσιακό φαγητό των Χριστουγέννων για τους
κατοίκους της Κάτω Καλεντίνης. Την προπαρασκευή του μπουμπαριού την είχαν οι νοικοκυρές
οι οποίες μέσα στο έντερο του χοίρου έβαζαν ρύζι, διάφορα κομμάτια κρέατος και κάποια
μυρωδικά όπως πιπέρι, ρίγανη και θυμάρι. Μόλις το ετοιμάζανε το έβαζαν στο ταψί ή στη γάστρα
και το άφηναν να ψηθεί στον φούρνο. Ενώ το σελινάτο το έβραζαν στην κατσαρόλα με τα κάτωθι
υλικά, κομμάτι από χοίρο, σέλινο, μυρωδικά και αυγολέμονο.

Μόλις ετοίμαζαν τα φαγητά, τότε ντυνόντουσαν για να πάνε στην εκκλησία και να
κοινωνήσουν. Στην εκκλησία έπαιρναν τα χριστόψωμα, που τα είχαν ψήσει την παραμονή και
επιπροσθέτως έπαιρναν μαζί τους δύο πιάτα όπου το ένα είχε ένα κομμάτι τυρί και το δεύτερο
ελιές με σκοπό να τα ευλογήσει ο παπάς. Τελειώνοντας η λειτουργία η κάθε οικογένεια των
Καλεντινιωτών τα μοίραζε στους συγχωριανούς τους και κράταγαν ένα μικρό κομμάτι από όλα
τα προϊόντα τους ώστε να τα πάνε σπίτι τους για ευλογία.

Την ίδια ημέρα, στη διάρκεια του φαγητού καθώς και όταν είχαν επισκέψεις, σερβίριζαν
τσίπουρο, τηγανίτες, γλυκό του κουταλιού, χόρευαν ηπειρώτικους χορούς και τραγουδούσαν
χαρούμενα τραγούδια όπως για παράδειγμα την “Ζαχαρούλα”, τον “Μενούσι” και “Πως το
τρίβουν το πιπέρι”. Στηριζόμενη στις προσωπικές εμπειρίες των κυριών (Κυρία Ελένη- Κυρία
Λαμπρινή) ένα από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια τους ήταν και το ακόλουθο με (ρυθμό 2/4)
που δυστυχώς δεν μπορούσαν να το θυμηθούν ολόκληρο:

“Κάτω στο ρέμα το βαθύ,
Πλένει η Ρεινούλα μοναχή,
Δεξιά μεριά Ρεινούλα μου,

Δεξιά μεριά είναι η πλύστρα σου
Και αριστερά η χωρίστρα της…”

Για την αλλαγή του χρόνου έφτιαχναν μια τυρόπιτα ώστε να την κόψουν στις δώδεκα το
βράδυ. Όταν τις ρώτησα τι είχαν μέσα στην πίτα η απάντηση που δέχθηκα ήταν “Τίποτα ”
(Κυρία Λαμπρινή, Κύριος Σταύρος) “Δεν έβαζαν τίποτα” (Κυρία Ελένη) κάτι που μου έκανε
φοβερή εντύπωση καθώς στις μέρες μας εμείς φτιάχνουμε Βασιλόπιτες και βάζουμε ένα φλουρί ή
έναν Σταυρό ανάλογα τις περιοχές. Η απορία μου ήταν τί είχαν ως γούρι για τη νέα χρονιά; Η
κυρία Λαμπρινή μου ανέφερε: “ότι εκείνη την ημέρα πάντα γεννούσαν τα αρνιά τους οπότε αν
γεννιόταν θηλυκό αρνί για αυτούς θα σήμαινε ότι θα είχαν καλή σοδιά αντιθέτως τα
γεννητούρια ενός αρσενικού θα προμήνυε μια άσχημη χρονιά για τη σοδιά τους” και αυτό
ήταν το γούρι για το σπιτικό τους.

Την ημέρα της πρωτοχρονιάς οι κάτοικοι του μαχαλά Μηλιανά, της Καλεντίνης, πήγαιναν
να λειτουργηθούν και μετά επισκέπτονταν τους εορτάζοντες του μαχαλά. Σε κάθε σπίτι που
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πήγαιναν έστηναν χορούς και όλοι μαζί τραγουδούσαν ηπειρώτικους σκοπούς. Εκεί η κάθε
σπιτονοικοκυρά τους κερνούσε τσίπουρο, τηγανίτες, καρύδια, μήλα, γλυκό του κουταλιού και ότι
άλλο είχε (κυρία Λαμπρινή, κυρία Ελένη). Παρατηρούμε ότι τα βασικά κέρασμάτα τους είναι οι
τηγανίτες και ως ποτό έχουν το τσίπουρο.

Μετά τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων οι κάτοικοι επέστρεφαν στις
καθημερινές τους ασχολίες και προετοιμάζονταν σταδιακά για το Πάσχα και ως γνωστόν κάθε
τόπος όταν αρχίζει το Τριώδιο έχει τα δικά του ήθη και έθιμα. Πώς λοιπόν θα μπορούσε και η
Κάτω Καλεντίνη να μην έχει τα δικά της.

Πιο συγκεκριμένα η Κυρία Ελένη και η Κυρία Λαμπρινή αναφέρουν ότι την Κυριακή της
Τυρινής γιόρταζαν τις απόκριες έχοντας ως έθιμο τις “Προσωπίδες” όπου ομάδες παιδιών
έβγαιναν μασκαρεμένοι στους δρόμους του χωριού, και την Καθαρή Δευτέρα το έθιμο της
αλμυροκούλουρας το οποίο πραγματοποιούταν αποκλειστικά και μόνο από τις ελεύθερες κοπέλες
του χωριού.

Όπως προαναφέρθηκε οι “Προσωπίδες” ήταν ένα έθιμο που υλοποιούνταν την Κυριακή
της Τυρινής. Το όνομα του εθίμου στηρίζεται στις μάσκες που έπρεπε να φορούν οι
συμμετέχοντες για να μην μπορούν να αναγνωρισθούν από τους συγχωριανούς τους. Στο έθιμο
αυτό επιτρεπόταν να συμμετέχουν μόνο τα αγόρια και οι άντρες του χωριού.

Πιο αναλυτικά, μια εβδομάδα πριν την Κυριακή της Τυρινής τα αγόρια του χωριού
ανεξαρτήτως ηλικίας χωρίζονταν σε ομάδες των έξη (6) ή των επτά (7) ακόμη και των δέκα (10)
ατόμων. Το κάθε μέλος της ομάδος είχε το δικαίωμα να επιλέξει τι στολή να φτιάξει. Το πιο
σημαντικό όλων φυσικά ήταν να καλύψουν όσο καλύτερα μπορούσαν το κεφάλι τους για να μην
προδοθούν στα σπίτια που θα επισκέπτονταν. Με βάση τις προσωπικές εμπειρίες των
συμμετεχόντων στην έρευνα, επί το πλείστον ντυνόντουσαν γέροντες ή αλογάκια, κάποιοι από
αυτούς δε επέλεγαν να ντυθούν γυναίκες καθώς εκείνες τις εποχές ήταν περίεργο οι άντρες να
φορούν γυναικεία ρούχα και με αυτόν τον τρόπο προκαλούσε πολλές απορίες για το ποιος είναι
κάτω από το φόρεμα όπως μου τόνισε η κυρία Ελένη. Ένα σημαντικό αξεσουάρ για αυτούς που
λάμβαναν μέρος στις "Προσωπίδες" ήταν οι κουδούνες που τις δένανε είτε στο λαιμό τους είτε
στη μέση τους.

Τα υλικά που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των προσωπίδων ήταν κυρίως χαρτί
όπου ανοίγανε τρύπες για τα μάτια τους, επάνω τοποθετούσαν ψεύτικα μουστάκια
χρησιμοποιώντας τρίχες από ουρές αλόγων ή από πρόβατα και τέλος τοποθετούσαν μια μεγάλη
μύτη που έπρεπε να είναι πολύ μεγάλη σε μήκος, στριφτή, χονδρή αρκετά παραμορφωμένη ώστε
να προκαλεί γέλιο. Για να είναι πιο σταθερή η μάσκα τους και τα αντικείμενα που έβαζαν απάνω
της, την έραβαν με την σακοράφα1. Εξίσου σημαντικό στη συγκεκριμένη εμφάνιση ήταν η
κάλτσα που κρατούσαν όλοι οι μεταμφιεσμένη και την οποία την είχαν γεμισμένη με στάχτη.

Έτσι λοιπόν την ημέρα της Τυρινής οι ομάδες ξεκινούσαν πολύ νωρίς το πρωί για να
προλάβουν να επισκεφτούν όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια πριν τους προλάβει η δύση του
ήλιου. Σε κάθε σπίτι που πηγαίνανε σφυρίζανε, κάνανε διάφορα πειράγματα, τραγουδούσανε,
χορεύανε ελεύθερα στο κέντρο του αλωνιού του σπιτιού γεμίζοντας την αυλή με ήχους χαράς. Η
οικοδέσποινα τους υποδεχόταν κρατώντας ένα δίσκο με διάφορα καλούδια όπως καρύδια, μήλα,
γλυκά του κουταλιού, πίτες, τηγανίτες και με ποτήρια γεμισμένα με τσίπουρο, τα οποία τα γέμιζε
συνεχώς με απώτερο σκοπό να τους μεθύσει ώστε να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Οι άνδρες
που συμμετείχαν στις ομάδες την ώρα που τραγουδάγανε και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών

1 Σακοράφα είναι ένα είδος βελόνας με κιρτή και μυτερή μύτη ιδανική για ταπετσαρίες, ψάθες ή χονδρά
υφάσματα. Επίσης σακοράφα: σακοράφι + -α < μεσαιωνική ελληνική σακκοράφιον: ελληνιστική κοινή σακκοράφος
(εννοείται: βελόνη): σάκκος + ράβω. Βικιλεξικό
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B1
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τους, με τα μέλη της οικογένειας, παραποιούσαν τις φωνές τους, που άλλοτε ήταν σαν να άκουγες
τη φωνή ενός νέου ενώ άλλες στιγμές σαν τη φωνή γέροντος.

Οι κυρίες θυμήθηκαν πώς οι μασκαράδες έκαναν τα πειράγματά τους για παράδειγμα
“ρωτούσαν τις κοπέλες ποιον θα παντρευτούν ή ποιον αγαπούν και όταν δεν λαμβάνανε κάποια
απάντηση οι νέοι τις κυνηγούσαν με τις κάλτσες είτε να τις χτυπήσουν είτε να τις γεμίσουν στάχτες
για να πάρουνε κάποια απάντηση”. Η κυρία Ελένη εξιστορεί την προσωπική της εμπειρία
“ήρθανε μία νύφη και ένας γαμπρός, ο ένας ήταν ο αδελφός μου ο Μιχάλης τον γνώρισα αμέσως ο
άλλος σκέφτηκα έχει ποδάρι χοντρό ποιού είναι αυτού, ήθελα να δώ ποια είναι η νύφη και κάνω να
σηκώσω το φόρεμα της και μου κόβει μια καλτσιά με την κάλτσα, ακόμη τη θυμάμαι”. Αντιθέτως η
κυρία Λαμπρινή θυμάται “εγώ απέφευγα να βγαίνω τους φοβόμουνα έτσι που τους έβλεπα… όχι
δεν τους φοβόμουνα αλλά δεν ήθελα να με δουν. Τους άκουγα που λέγανε: Που την κρύψατε την
νεράιδα που έχετε στο σπίτι σας;.... και καθώς φεύγανε τους άκουγα που φωνάζανε: Μέσα την
έχετε”.

Οι ίδιοι οι μασκαράδες μέσα από τα τραγούδια τους έκαναν και πειράγματα όπως ο
δίστυχος που σας παραθέτω:

“Τ’ ακούς μαυριδερούλα μου, τι λένε για τ ’εμένα;
Λένε να με σκοτώσουνε και σ ’άλλους να σε δώσουνε” (κα Λαμπρινή)

Ο λόγος του συγκεκριμένου τραγουδιού ήταν μέσα από το πείραγμα που έχει ο στίχος του
να κάνουν την κοπέλα να μιλήσει και να ανακαλυφθεί η αλήθεια για τον έρωτα που έχει για το
παλικάρι (κα Λαμπρινή).

Μέσω αυτού του εθίμου οι άντρες του χωριού είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά
τις ελεύθερες κοπέλες του χωριού και συγχρόνως να τις πειράξουν λέγοντας διάφορα χωρατά και
αν τους άρεσε κάποια κοπέλα και την διαλέγανε για να την παντρευτούν στέλνανε μερικές μέρες
μετά προξενιό στο σπίτι της.

Κάπως έτσι κυλούσε όλη η μέρα της Τυρινής. Παραμένοντας όμως στο Τριώδιο και
φθάνοντας στην Καθαρή Δευτέρα είναι η μέρα που οι ελεύθερες κοπέλες του χωριού ζύμωναν τα
αλμυροκούλουρά τους για να δούνε ποιον νέο θα παντρευόντουσαν.

Το πρωί της Καθαρής Δευτέρας οι ελεύθερες κοπέλες και μέχρι τη δύση του ηλίου, έκαναν
τις καθημερινές τους ασχολίες χωρίς να τρώνε και να πίνουνε το οτιδήποτε. Έχοντας ο ήλιος
δύσει πίσω από το Κορφοβούνι οι κοπέλες έπλαθαν τα αλμυροκούλουρά τους χρησιμοποιώντας
τρία υλικά: νερό, αλεύρι και πολύ αλάτι. Το έπλαθαν, το έβαζαν σε ένα ταψάκι και πριν το
βάλουν στο φούρνο το σταύρωναν τρεις φορές και έλεγαν από μέσα τους “Παναγιά μου
φανέρωσε μου αυτόν που θα παντρευτώ”. Πριν κοιμηθούν οι ελεύθερες νέες, έτρωγαν όση
περισσότερη αλμυροκούλουρα μπορούσαν και έπειτα χωρίς να πιούνε ούτε μία σταλιά νερό
πήγαιναν να ξαπλώσουν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έπρεπε κατά τη διάρκεια της νύχτας να
σηκωθούν να πιούνε νερό. Έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια του ύπνου τους βλέπανε στο όνειρό
τους τον νέο που τους πρόσφερε το νερό για να ξεδιψάσουν και αυτός συμβόλιζε τον άντρα που
θα παντρευόντουσαν. Εγώ για παράδειγμα τονίζει η Κυρία Λαμπρινή "όταν έκανα το έθιμο της
αλμυροκούλουρας και κοιμήθηκα είδα στο όνειρό μου έναν θείο μου να μου δίνει νερό από μία
βρύση ο οποίος αποδείχθηκε μετά από καιρό να μου φέρνει ένα προξενιό, το οποίο κατέληξε να
γίνει σύζυγος μου".

Τελειώνοντας το Τριώδιο και πλησιάζοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα για τους Καλεντινιώτες
επικρατούσαν δύο εθίματα. Πρώτον ήταν τα “Λαζαρούδια” και ακολουθούσαν τα “Κάλαντα του
Μεγάλου Σαββάτου.”

Τα “Λαζαρούδια” σχηματιζόντουσαν από παρέες των τριών (3) ή των πέντε (5) παιδιών
από τον μαχαλά της Κάτω Καλεντίνης. Η κάθε παρέα έπρεπε μία ημέρα πριν το Σάββατο του
Λαζάρου να ετοιμάσουν και να στολίσουν το καλάθι τους με τον εξής τρόπο. Χρησιμοποιούσαν
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τη δάφνη και ανθισμένη κουτσουπιά1, και ένα μαύρο μαντήλι γύρω από το καλάθι. Η δάφνη
συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα και το μωβ μαζί με το μαύρο το πένθος όλου
του κόσμου για τη σταύρωση του Κυρίου.

Καθώς το καλαθάκι τους ήταν έτοιμο την ημέρα του Σαββάτου του Λαζάρου, τα παιδιά
ξεκινούσαν πολύ νωρίς να πούνε τα κάλαντα, διότι έπρεπε ως το βράδυ να έχουν περάσει όλα τα
σπίτια του μαχαλά. Σε κάθε σπίτι που έφταναν, η οικοδέσποινα τους καλωσόριζε και όλα τα
παιδάκια μαζί έλεγαν:

“Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν και τα Βάγια,
Ήρθε μια γιορτή μεγάλη και άγια.

Η Μάρθα, η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα
Και του Ιακώβου η αδελφή κι τέσσερεις αντάμα.

Σαν πήραν πήραν στράτα το στρατί,
Στρατί, το μονοπάτι,

Τους έβγαλε μες του Ληστή την πόρτα.
Τρεις μέρες των θρηνούσαμε και των μοιρολογούσαμε,
Την τέταρτη ημέρα κίνησε ο Χριστός για να ΄ρθει.
Σήμερα ήρθε ο Χριστός από την Βηθανεία.
Δεύρο έξω Λάζαρε, φίλε αγαπητέ μου.

Πες μου Λάζαρε τι είδες εις τον Άδη όπου πήγες.
Είδα φόβους, είδα τρόμους,
Είδα βάσανα και πόνους.

Δώστε μου λίγο νεράκι να ξεπλύνω το φαρμάκι.” (Κυρία Λαμπρινή)

Τελειώνοντας τα κάλαντα η οικοδέσποινα τους προσέφερνε αυγά, μήλα, καρύδια, πίτες και
τηγανίτες τα οποία τα έβαζαν μέσα στο καλαθάκι του “Λαζάρου”.

Όλα τα κεράσματα στο τέλος της ημέρας τα μοιραζόντουσαν τα παιδάκια και τα αυγά τα
κρατούσαν για να τα βάψουν την Μεγάλη Πέμπτη, με σκοπό να έχουν ευλογία και καλή τύχη στο
σπίτι τους (Κυρία Ελένη).

Η μεγάλη εβδομάδα για τους κατοίκους του χωριού ήταν το πρωί να κάνουν τις
καθημερινές ασχολίες όπως να ταΐζουν τα ζώα τους, τα χωράφια τους και κάθε βράδυ να
πηγαίνουν στην εκκλησία του χωριού. Ένα ακόμη έθιμο που μου αναφέρει η Κυρία Ελένη είναι
του Μεγάλου Σαββάτου.

Το Μεγάλο Σαββάτο τα παιδιά του μαχαλά Μηλιανά έλεγαν τα κάλαντα για τα πάθη του
Χριστού από σπίτι σε σπίτι. Η κυρία Λαμπρινή και η κυρία Ελένη προσπάθησαν πολύ για να τα
θυμηθούν καθώς και οι δυο τους είχαν να τα πουν από τότε που ήτανε μικρές. Τα κάλαντα του
Μεγάλου Σαββάτου είναι:
Τα πάθη του Χριστού

“Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Χριστού τον Τάφο,
Δέντρο δεν εμφανιζότανε και δέντρο εφανερώθει.

Το Δέντρο ήταν ο Χριστός
Η ρίζα η Παναγία

Και τα ριζοκλώναρα ήταν η Μαρτυρία.
Η Μαρτυρία έλεγε τα Πάθη του Χριστού μας.

1 Κουτσουπιά, λατ. Cercis siliquastrum, (επιστ. Κέρκις η κερατονιοειδής) λέγεται και κότσικας. Είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένο δέντρο της Μεσογειακής και της ελληνικής υπαίθρου που ξεχωρίζει κάθε άνοιξη στους αγρούς με τα
πυκνά μωβ άνθη της. Ή δεντρο του Ιούδα (Cercis siliquastrum) είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά καλλωπιστικά. Στα
Αγγλικά αναφέρεται ως 'Δέντρο του Ιούδα' από παράφραση του arbre de Judée (δέντρο της Ιουδαίας)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B
9%CE%AC
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Σήμερον μαύρος ο ουρανός,
Σήμερον μαύρην μέρα,

Σήμερον όλοι θλίβονται κι ουρανοί λυπούνται,
Σήμερον βάλαν οι οχθροί, οι ανομοί Εβραίοι,

Για να σταυρώσουν το Χριστό
Τον πάντα Βασιλιά μας.

Ο Κύριος ηθέλησεν να μπει σε περιβόλι,
Να λάβει Δείπνο Μυστικό,
Να τον συλλάβουν όλοι.

Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε έπεσε και ληγόθει.
Τρία σταμνιά νερό της ρίξανε, και

Τρία μυρωδόσταμνα για να της έρθει ο λογισμός
Και να της έρθει ο νους της.

Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της,
Ζητά μαχαίρι να σφαγεί, γκρεμό να παέι να πέσει.
Η Μάρθα, η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα
Και του Ιακώβου η αδελφή κι τέσσερις αντάμα.

Σαν πήραν το στράτί - στρατί,
Στρατί, το μονοπάτι,

Το μονοπάτι τους έβγαλε μες του Ληστή την πόρτα.
Τηράν δεξιά, τηράν ζερβά, κανέναν δεν γνωρίσαν,
Τηράν και δεξιότερα και βλέπουν τον Αϊ Γιάννη.

Αϊ Γιάννη και Πρόδρομε και Βαπτιστή του γιού μου,
Μην είδες τον υιόκα μου και τον μοναχογιό μου;

Δεν έχω γλώσσα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω,
Χειροπάλαμο να σου τον εδείξω.

Βλέπεις εκείνον τον γυμνό, τον παραπονεμένο,
Όπου φορεί ποκάμισο στο αίμα βουτημένο,
Όπου φορεί στην κεφαλί αγκάθινο στεφάνι.

Αυτός είναι ο γιόκας σου και ο διδάσκαλός μου” (κα Λαμπρινή, κα Ελένη)

Μετά το τέλος των καλάντων για “Τα πάθη του Χριστού”, τα παιδιά μαζί με τους γονείς
τους και τους παππούδες τους ετοιμάζονταν με μεγάλη κατάνυξη και αγάπη για να πάνε στην
νυχτερινή λειτουργία της Αναστάσεως με πρώτο σκοπό την μετάληψη της Θείας κοινωνίας και
δευτερεύων να πάρουν το Άγιο Φώς.

Συμπεράσματα

Ολοκληρώνοντας την έρευνά μου καταλήγω στα εξής συμπεράσματα. Πρωτίστως στη
σημαντικότητα που είχε η συμμετοχή αυτών των προσώπων ώστε να συλλέξω τα στοιχεία της
έρευνάς μου. Εν συνεχεία υπογραμμίζω την πολύ καλή σχέση, σεβασμού και αλληλοβοήθειας
που επέδειξαν όλα τα μέλη της κάθε οικογένειας και ως επέκταση αυτού διοχετευόταν σε όλους
τους κατοίκους του χωριού. Ακολούθως μέσω των συνεντεύξεων ανακάλυψα την νοσταλγία
αυτών των προσώπων να αναβιώσουν τα έθιμα τους, την αναπόληση της τότε καθημερινότητάς
τους και τέλος την απεριόριστη, αγάπη τους να συμμετέχουν στα έθιμα του χωριού.

Ευχή μου είναι η συγκεκριμένη εργασία να γίνει ένα λιθαράκι για τη στήριξη χαμένων
Ελληνικών παραδόσεων και τη δυνατότητα αναβίωσης τους που λόγω της παγκοσμιοποίησης και
της αυξημένης μετανάστευσης χάνονται μέσα στα χρόνια και αποτυπώνονται ως εικόνες όταν
αναφέρονται στους νεότερους.
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Φωτογραφίες
Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο της Κυρίας Λαμπρινής Τζινιέρη.

Ένα μέρος από την “Βυθισμένη Πολιτεία”

Φωτογραφία πως γίνονταν τα Ξεφλουδίσματα 1

Φωτογραφία πως γίνονταν τα Ξεφλουδίσματα 2
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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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