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ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η εδαφικότητα της έξυπνης εξειδίκευσης με όχημα τον πολιτισμό, ως η
σύγχρονη πρόταση της Ε.Ε

Παναγιώτης Αλ. Παταργιάς
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
patargiasp@yahoo.gr

Μαρία Βινιεράτου
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Περίληψη

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη έχει πλέον αποδειχθεί, ότι αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάσχεση της συντελούμενης σήμερα ραγδαίας κλιματικής
αλλαγής.
Όλες οι παγκόσμιες, μέσω του ΟΗΕ συμφωνίες και αποφάσεις, καθώς και οι αντίστοιχες της ΕΕ,
συναρτούν άμεσα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με την περιβαλλοντική και κλιματική αναβάθμιση.

Παράλληλα, ο πολιτισμός, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό, εξελίσσεται
σε σημαντικότατο παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης, ως τέταρτος πόλος, μαζί με το περιβάλλον,
την οικονομία και την κοινωνία. Σύμφωνα με την «Ατζέντα 2007 για τον πολιτισμό» της ΕΕ, ο
πολιτισμός, στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην
«έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» του στόχου «Ευρώπη 2020», αναδεικνύοντας
την αξία της πολιτισμικής πολυμορφίας και συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και την
ενίσχυση των διεθνών σχέσεων.

Μάλιστα, στην Ευρώπη, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι, σε συνάφεια και με την πολιτική της
«Εδαφικής Συνοχής», ένα ιδιαίτερο πρότυπο Πολιτισμικής Βιώσιμης Ανάπτυξης βρίσκεται σήμερα
υπό διαμόρφωση, κινούμενο πέρα από τα γνωστά διοικητικά όρια κράτους και περιφερειών. Σε
αυτό, οι χωρικές ενότητες επανακαθορίζονται με βάση την «αναπτυξιακή εξειδίκευση» και το
«αναπτυξιακό πλεονέκτημά» τους, και οριοθετούνται ως «λειτουργικές περιοχές», ικανές να
υπηρετήσουν την παγκόσμια λειτουργία των αγορών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην ανάδειξη των
«παγκοσμιότοπων» του ευρωπαϊκού εδάφους.

Εισαγωγή

Το Σεπτέμβριο του 2015, η υιοθέτηση από τον ΟΗΕ της «Ατζέντα 2030» (UN, 2015a) με την
παρουσία 150 ηγετών του κόσμου, συνιστά καθοριστικής σημασίας γεγονός για την επίτευξη της
Παγκόσμιας Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αποτελώντας συνέχεια των 8 πρώτων «Αναπτυξιακών
Στόχων Χιλιετίας» που εγκρίθηκαν το 2000, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2015, αλλά με
πολύ μικρά αποτελέσματα, οι βασικοί άξονες της Ατζέντας 2030 αφορούν δεκαεπτά τομείς
παρέμβασης, ανάμεσα στους οποίους, η εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, η βελτίωση της
υγείας των πληθυσμών, η πρόσβαση σε καθαρό νερό, η εκπαίδευση, η ισότητα των φύλων, η
απασχόληση, η υπεύθυνη χρήση των πόρων και της γης, η ειρήνη και δικαιοσύνη, η καινοτομία,
κλπ.

mailto:patargiasp@yahoo.gr
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Παράλληλα, το 2020 έχει προσδιοριστεί από την Ε.Ε. ως ο επικαιροποιημένος χρονικός
ορίζοντας για την επίτευξη της «έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης στα
κράτη - μέλη της Ενωμένης Ευρώπης.

Στα πλαίσια αυτών των βασικών αξόνων οι σημαντικότεροι από τους επιμέρους
ευρωπαϊκούς στόχους είναι :
1. αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού 20–64 ετών, από 69 % το 2010, σε

τουλάχιστο 75 % το 2020.
2. επένδυση του 3% του Α.Ε.Π. της Ε.Ε. σε έρευνα και ανάπτυξη.
3. επίτευξη των στόχων του «20 / 20 / 20», ως προς το κλίμα και την ενέργεια. Αυτό θα σήμαινε:

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (ή
κατά 30% εάν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία), αύξηση σε 20% του μεριδίου των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση, και αύξηση, κατά 20% της ενεργειακής
απόδοσης.

4. μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, από το 15% το 2010 σε λιγότερο
από 10% το 2020, και αύξηση από το 31% σε τουλάχιστον 40% του ποσοστού του πληθυσμού
ηλικίας 30 - 34 ετών, που ολοκληρώνει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση.

5. μείωση κατά 25% του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας,
και που ανέρχονται σήμερα σε πάνω από 20 εκατομμύρια πολίτες.

Η υλοποίηση αυτών των στόχων από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. αναμένεται να βοηθήσει την
Ευρώπη να εξέλθει από την κρίση και να αποκτήσει οικονομία δυνατή και βιώσιμη, με υψηλά
επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Ταυτόχρονα, η επιδιωκόμενη
ανάπτυξη πρέπει να είναι στο εξής, άρρηκτα συνδεδεμένη με: α) την προστασία του
περιβάλλοντος, και β) την ανάδειξη, αλλά και την αξιοποίηση του πολιτισμού.

1. Η ιστορική απόφαση στο Παρίσι το 2015, για την κλιματική αλλαγή

Η ιστορική Απόφαση της 21ης παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή
(UN, 2015b) που υιοθετήθηκε από 196 χώρες, στο Παρίσι στις 12.12.2015, αποτελεί το
μεγαλύτερο επίτευγμα στον τομέα του περιβάλλοντος, ύστερα από τη Συνθήκη του Κυότο. Η
απόφαση προβλέπει τη συγκράτηση της θερμοκρασιακής μεταβολής του τρέχοντα αιώνα κάτω
από τους 20C, με στόχο ει δυνατόν τον περιορισμό στον 1,50C.
Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ το 2020, και θα στοχεύει:

o στον περιορισμό της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα [άνθρακας-πετρέλαιο-
φυσικό αέριο]

o στην ανάπτυξη των ΑΠΕ
o σε πολύ μεγάλες ενεργειακές οικονομίες
o σε αυξημένη προστασία των δασών
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Πίνακας 1 εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Η κρισιμότητα της επίτευξης των στόχων της συμφωνίας είναι προφανής, αν
αναλογιστούμε ότι ήδη σήμερα, ο πλανήτης μας είναι κατά 10 C θερμότερος από την προ -
βιομηχανική επανάσταση περίοδο. Αν και ο στόχος των 20 C δεν θα αποτρέψει όλες τις
κλιματολογικές συνέπειες, είναι βέβαιο, ότι, μέχρι το 2100, θα καταστήσει την περιβαλλοντική
κατάσταση αντιμετωπίσιμη από την παγκόσμια κοινότητα.
Αναλυτικότερα, η συμφωνία στο Παρίσι προβλέπει
1. Οι παγκόσμιες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου να αρχίσουν να μειώνονται το

ταχύτερο δυνατόν.
2. Στο δεύτερο ήμισυ του αιώνα οι εκπομπές του CO2 πρέπει να έχουν μειωθεί στο επίπεδο, που

να μπορούν να τις απορροφούν τα δάση.
3. όλες οι χώρες θα εγγραφούν σε κοινό σύστημα αναφοράς παρακολούθησης και επιβεβαίωσης

των εκπομπών.
4. Από το 2020 οι αναπτυγμένες χώρες θα προσφέρουν βοήθεια 100 δις δολ. το χρόνο στις

αναπτυσσόμενες χώρες, για να στραφούν σε καθαρές μορφές ενέργειας και να αντιμετωπίσουν
τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Αν και δεν τέθηκαν δεσμευτικοί νομικοί όροι, συμφωνήθηκε κάθε χώρα να παρουσιάσει
εθελοντικούς στόχους για μείωση η συγκράτηση των εκπομπών του άνθρακα, οι οποίοι θα
επανεξετάζονται από το 2018, κάθε 5 χρόνια.

Για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί νομικά τουλάχιστο από χώρες
που να εκπέμπουν τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
Αυτό, καθιστά απαραίτητη την επικύρωση της συμφωνίας από τις μεγάλες χώρες – ρυπαντές,
όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία και οι χώρες της ΕΕ.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /1

7

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, η συμφωνία στο Παρίσι ήρθε το Δεκέμβριο του 2015, της
θερμότερης χρονιάς που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ και το 2016 προβλέπεται να είναι ακόμη
θερμότερο του 2015. Το θετικό στοιχείο που καταγράφεται είναι η σταθεροποίηση των αερίων
εκπομπών το 2014. Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη μας κατά 20 C θα απειλήσει
280.000.000 κατοίκους λόγω της ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας κατά 50 εκ., κάτι που
μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν η άνοδος συγκρατηθεί στον 1,5οC.

2. Ο πολιτισμός ως «όχημα» και «πυλώνας» της βιώσιμης ανάπτυξης

Σε παγκόσμιο επίπεδο, με δύο αποφάσεις της, το 2010 και 2011, η Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ, ρητά αναγνωρίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης του πολιτισμού στις αναπτυξιακές
στρατηγικές των κρατικών και διεθνών φορέων, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του πολιτισμού
στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, η Ομάδα Δράσης UN System Task
Team, που δημιουργήθηκε από τα Ην. Έθνη το 2011 για την κατάρτιση της ατζέντας
διαπραγμάτευσης για τη διαμόρφωση των παγκόσμιων στόχων της ανάπτυξης μετά το έτος 2015,
εξέδωσε το Μάϊο του 2012 το κείμενο με τίτλο «Culture: a driver and an enabler of sustainable
development», όπου προτείνεται για το μέλλον η λήψη των παρακάτω μέτρων από τους διεθνείς
οργανισμούς και τα κράτη (UN System Task Team, 2012):
- Ενσωμάτωση του πολιτισμού στη διακυβέρνηση.
- Κεφαλαιοποίηση της συμβολής του πολιτιστικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη και τη
μείωση της φτώχειας.

- Ένταξη της παραδοσιακής γνώσης και των πρακτικών στα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης,
και διερεύνηση των διασυνδέσεων ανάμεσα στη σύγχρονη υψηλή τεχνολογία και τις
παραδοσιακές περιβαλλοντικές πρακτικές.

- Θεμελίωση της κοινωνικής συνοχής στον πολιτισμό.
Αν και εφαρμοζόμενες αποσπασματικά από την ΕΕ, κάποιες από τις κατευθύνσεις αυτές
υιοθετούνται σε κείμενα της περιόδου 2014-2020. Ειδικότερα, ο νέος Κανονισμός του ΕΤΠΑ
αναφέρεται στην «προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη» της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία
θεωρείται ιδιαίτερα «αξιοποιήσιμη», για την εξειδίκευση των περιφερειών, την αναγωογόνηση
των αστικών κέντρων, καθώς και την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού. Την ίδια στιγμή,
υποστηρίζονται οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, οι οποίες μπορούν να
συσχετιστούν με την επίτευξη πολλών από τους θεματικούς στόχους της επόμενης περιόδου,
όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η καινοτομία και στήριξη στις ΜΜΕ, η έξυπνη εξειδίκευση,
το περιβάλλον, κ.ά.

Πίνακας 2: Το παλιό «τρίγωνο» και το νέο «τετράγωνο» της βιώσιμης ανάπτυξης.
To παλιό «τρίγωνο» της βιώσιμης

ανάπτυξης
Το νέο «τετράγωνο» της βιώσιμης ανάπτυξης

Πηγή: United Cities and Local Governments 2009.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΧΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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3. Η εδαφικότητα της έξυπνης εξειδίκευσης με όχημα τον πολιτισμό, ως η σύγχρονη
πρόταση της Ε.Ε, για την πολιτισμική βιώσιμη ανάπτυξη

Η εποχή της παγκοσμιοποίησης δημιουργεί για τις περιφέρειες την επιτακτική ανάγκη, αλλά και
την ευκαιρία, να προβληθούν αυτόνομα στο διεθνές στερέωμα των αγορών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα οι ερευνητές μιλούν για την ανατολή της εποχής του
«χωρικού ανταγωνισμού», όπου, σε όλο τον κόσμο, οι πόλεις, οι περιφέρειες, αλλά και οι μικροί
τόποι λειτουργούν ως «παγκοσμιότοποι», προβάλλοντας τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Γι’αυτό, η σύγχρονη ευρωπαϊκή οπτική της εδαφικής συνοχής, όπως διατυπώνεται σήμερα στην
«Εδαφική Ατζέντα 2020» (E. Council, 2011), καθορίζει ως αναγκαία την επίτευξη των
αναπτυξιακών στόχων, όχι μόνο σε εθνικό και ενωσιακό, αλλά και σε τοπικό / περιφερειακό
επίπεδο (CESD, 1999).

Η επιδίωξη αυτή, μπορεί να πραγματωθεί μόνο μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών
χαρακτηριστικών κάθε μικρού ή μεγαλύτερου χώρου, ως συστατικών της καινοτομίας και του
ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος.
Σύμφωνα με τις ειδικές «Οδηγίες» της ίδιας της Ε. Επιτροπής, οι περιφερειακές και τοπικές
στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης (E. Commission, 2012).

- Εστιάζουν τις επενδύσεις σε εντοπισμένες προτεραιότητες και στόχους της οικονομίας της
γνώσης

- Βασίζονται στις ιδαίτερες δυνατότητες και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών κάθε περιοχής

- Στηρίζουν την τεχνολογική, αλλά και την πρακτική καινοτομία, και προωθούν τις
ιδιωτικές επενδύσεις

Τόση είναι η έμφαση που η Ένωση αποδίδει στην αυτοδύναμη προβολή και την εξειδίκευση των
χώρων, ώστε ενθαρρύνει με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία την ανάδειξη «λειτουργικών περιοχών»,
ανεξάρτητων από επίσημα διοικητικά όρια, ή ακόμη και από γεωγραφική συνέχεια, αρκεί να
μπορούν να στηρίξουν και να διαχειριστούν το δικό τους, καινοτόμο, στρατηγικό πρόγραμμα, με
μακροπρόθεσμη προοπτική.
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Γράφημα 1. Περιφερειακός Δείκτης Επίδοσης στην Καινοτομία

Πηγή E. Commission “Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020”
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions
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Μέσα από τα χαρακτηριστικά αυτά, περιγράφεται η δομή ενός μοντέλου τοπικής
ανάπτυξης που βασίζεται στο δίπολο, αφενός μιΑς νέας τοπικής πολυτομεακής και συμμετοχικής

διακυβέρνησης, και, αφετέρου, της ανάπτυξης της καινοτομίας και της γνώσης.
Σύμφωνα και με την Πράσινη Βίβλο για τις προοπτικές της πολιτισμικής και δημιουργικής
βιομηχανίας, που εξέδωσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2010, ο πολιτισμός, και κυρίως ο τομέας
των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, προσφέρουν σήμερα τη δυνατότητα, στις
πόλεις, τις περιφέρειες και τους μικρούς τόπους, να προβάλουν το δικό τους, αυτόνομο όραμα
ανάπτυξης, βασισμένο στην τοπική «έξυπνη» εξειδίκευση.

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά
στη μεγέθυνση των τοπικών οικονομιών, να συμβάλουν στη δημιουργία νέων και βιώσιμων
θέσεων απασχόλησης, να ενισχύσουν την ελκυστικότητα των περιοχών, να κινητοποιήσουν
όλους τους τομείς της αγοράς και να αποτελέσουν καταλύτη ανανέωσης και μεταμόρφωσης τόσο
των πόλεων, όσο και των περιοχών της υπαίθρου (E. Commission, 2010).

Το «κλειδί» της επιτυχίας, βρίσκεται στη διαφοροποίηση της υπάρχουσας τοπικής
τεχνογνωσίας μέσα από νέους συνδυασμούς και εφαρμογές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο συνδυασμός της αξιοποίησης της πολιτιστικής
κληρονομιάς με την τεχνολογία, μέσα από την ψηφιοποίηση.

Άλλο παράδειγμα, που μάλιστα παράγει και περιβαλλοντικά οφελήματα, αποτελεί η
αξιοποίηση της παραδοσιακής γνώσης των τοπικών αγροτικών κοινωνιών για την προτυποποίηση
συνηθειών που σχετίζονται με τη διατροφή (Μεσογειακή διατροφή), ακόμη και την προστασία
του περιβάλλοντος, μέσα από την υιοθέτηση, την ανάδειξη και συχνά, την τουριστική αξιοποίηση,
παραδοσιακών πρακτικών της γεωργίας.

Μικρές και μεγάλες πόλεις και περιοχές, έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή προγράμματα
ολοκληρωμένης πολιτισμικής ανάπτυξης, όπως είναι οι πρωτοβουλίες αστικής αναζωογόνησης,
αλλά και τα προγράμματα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Πολιτισμού (EcoC), μέσα από τα οποία
χρησιμοποιούν τον πολιτισμό σαν «ατμομηχανή» και καταλύτη μιας ολοκληρωμένης
αναδιάρθρωσης, βασισμένης σε συντονισμένες παρεμβάσεις (E. Commission, OMC, 2012), που
αγγίζουν όλους τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, τον οικονομικό, τον περιβαλλοντικό, τον
κοινωνικό και τον πολιτιστικό. Εστιάζοντας στην ενίσχυση της καινοτομίας και της
δημιουργικότητας, οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν τελικά, στη μεταβολή της φυσιογνωμίας και
της δομής των τόπων, με μακροπρόθεσμη προοπτική (Dozhdeva V, 2014).

Η θεωρία και πρακτική της «πολιτισμικής βιώσιμης ανάπτυξης» αποτελεί κομμάτι ενός
σκηνικού, όπου η τοπική ιδιαιτερότητα συνθέτει ένα νέο παγκόσμιο μωσαϊκό. Στην Ευρώπη, και
ιδιαίτερα στη χώρα μας, η εφαρμογή του μοντέλου αυτού προϋποθέτει, περισσότερο από ποτέ,
την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, σε μια «από κάτω προς τα πάνω» διαδικασία
διακυβέρνησης. Επιπλέον, συνεπάγεται την ανάγκη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων της πολιτικής
του πολιτισμού, στην κατεύθυνση ενός κατάλληλου και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού
σχεδιασμού, που να αξιοποιεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, συνδέοντάς τις με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε μικρού ή μεγάλου τόπου: την πολιτιστική κληρονομιά, την
τεχνολογία, την παράδοση, το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή, αλλά και τη ζωτικότητα και
την πολυπολιτισμική έκφραση.

Μόνο τότε, ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει το μοχλό μιας ανάπτυξης ικανής να
παρακολουθήσει τον κόσμο του παγκόσμιου ανταγωνισμού και της αδιάλειπτης επικοινωνίας και
δικτύωσης των αγορών και των ανθρώπων.
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ ΑΠΟ-ΚΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ
Από την απόλυτη Αλήθεια στην αναζήτηση της Αλήθειας

Αγγελική Κωτσή
Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος-DEA Κοινωνικών Επιστημών
Επιστημονικός Συνεργάτης στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του ΕΜΠ

Περίληψη
Η αρχιτεκτονική διαμορφώνει χωρικότητες, μετατρέποντας το απέραντο κενό του χώρου σε

πλαίσιο ζωής, όπου αντικείμενα, άνθρωποι και διεργασίες αποκτούν μέσα σ’ αυτό τη σημασία τους.
Το αρχιτεκτονικό έργο, ως πεδίο αισθητό, αποκαλύπτει μέσα από το λόγο του έννοιες και νοήματα
ως αποδοχή ή αμφισβήτηση των αληθειών της πραγματικότητάς του. Το αισθητικά ωραίο, ως
αποκάλυψη της απόλυτης αλήθειας ταυτισμένης με το ηθικό στην αρχαία κοινωνία, θα αποκριθεί
στους Νεωτερικούς χρόνους στην αλήθεια μιας πολλαπλότητας εκδοχών. Στην αλήθεια της
Μοντέρνας κοινωνίας, βασισμένη στην ηθική της οικονομίας-προόδου-παραγωγικότητας, η
αρχιτεκτονική προτείνει ένα ορθολογικό πρότυπο κατοίκησης λειτουργικό και αναγκαίο, για να
αποκριθεί στη συνέχεια σε μια οντολογική απαίτηση, με ένα αισθητικο-ηθικό υπόδειγμα κατοίκησης
τοπολογικό ή αισθητηριακό συνδεδεμένο με το οικείον.

Η νέα μεταμοντέρνα πραγματικότητα της εικόνας, της παγκοσμιοποίησης, του διαδικτύου
και των ψηφιακών αναπαραστατικών μέσων, υπονομεύει το μοντέλο-υπόδειγμα κατοίκησης υπέρ
της σύνταξης ενός δικτύου συμβάντων. Ένα ασταθές δυναμικό χωρικό πεδίο-πλαίσιο ετερογενών
διασυνδέσεων και πολλαπλών κινήσεων επιχειρεί, μέσα από τη διάσπαση της αρχιτεκτονικής
μορφής, τη ροϊκή μορφή πτύχωσης, ή το ψηφιακό της μοντέλο της “animate form”, να απο-κριθεί
στα ζητήματα της πολυπλοκότητας του υποκειμένου, της σωματικότητάς του, της ρευστότητας των
ορίων, της ασάφειας και της πλάνης, στη βάση μιας «ηθικής» συμπερίληψης των ετεροτήτων ή
ανάδειξης όλων των δυνατών αληθειών του βίου, μέσα από θέσεις, αντιθέσεις, συνθέσεις.

Λέξεις κλειδιά: Αρχιτεκτονική, αλήθεια, ηθική, μορφή, κατοίκηση, παγκοσμιοποίηση, διαδίκτυο.

Εισαγωγή
«Η τέχνη είναι η μόνη εγγύηση για να μην πεθάνουμε από την αλήθεια» (Nietzsche)

Η αρχιτεκτονική διαμορφώνει χωρικότητες, μετατρέποντας το απέραντο κενό του χώρου
σε πλαίσιο ζωής, σε τόπο κατοίκησης εν χρόνω, όπου αντικείμενα, άνθρωποι και διεργασίες
αποκτούν μέσα σ' αυτό τη σημασία τους. Το ανθρώπινο υποκείμενο ζει και δρα μέσα σε μια
διπλή χωρικότητα, αυτή της εξωτερικής πραγματικότητας της συλλογικής ζωής και της
εσωτερικής ασυνείδητης, όπου διαπλέκονται αναπόφευκτα το Έτερον και το Ίδιον, το
συγκεκριμένο και το ασαφές, το σταθερό και το ρευστό, το εκπεφρασμένο και το άρρητο. Μέσα
στο διαμορφωμένο χωρικό πλαίσιο το άτομο ως μέρος του όλου, υποκείμενο και συγχρόνως υπο-
κείμενο συναντά τον Άλλο. Το υποκειμενικό διαπλέκεται με το αντι-κειμενικό και η ελευθερία
του ατόμου βρίσκεται υπό συνεχή διαπραγμάτευση και διεκδίκηση. Μέσα από τις μορφές
συνεργασίας και συνένωσης που θα αναπτυχθούν, θα συγκροτηθεί η επιφάνεια του προσώπου και
θα διαμορφωθούν οι σχέσεις και συμπεριφορές του προς την εξωτερικότητα. Το ζήτημα της
ηθικής αναδύεται αυτόματα ως βάση ανάπτυξης του προσώπου, ως σεβασμός της
εξωτερικότητας, ως αυτοπεριορισμός της άσκησης της ελευθερίας, κατά τον Fichte, ως μορφή
ελευθερίας μέσα από τον αυτοπροσδιορισμό των σχέσεών του, διαφορετικών από την άρχουσα
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μορφή εξατομικευμένων αλληλοαποκλεισμών κατά τον Hegel (Ψυχοπαίδης, 2014:93-96), ως
"αμφισβήτηση της αυθορμησίας του Ίδιου από την παρουσία του Άλλου" (Levinas, 1989:39), ως
τρόπος αντιμετώπισης και μεταχείρισής του άλλου. Ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την
έννοια της εξουσίας, της κυριαρχίας, της δικαιοσύνης και τους σκοπούς των ανθρωπίνων
πράξεων. Σχέσεις και έννοιες που η σημασία, η αξία και η βαρύτητά τους διαφοροποιούνται μέσα
στο χρόνο και τον καιρό των κοινωνιών, αναζητώντας την αλήθεια τους.

Στην πολλαπλότητα των σχέσεων της πραγματικότητάς του το αρχιτεκτονικό έργο θα
επιχειρήσει να απο-κριθεί, ως πεδίο αισθητό, μέσα από το λόγο του. Ως αφηγητής και συγχρόνως
διαχειριστής κοινωνικο-πολιτισμικών αρχών και αξιών θα προσπαθήσει να δώσει πρόσβαση στο
ορατό μέσα από την προσήκουσα παράσταση ενός κόσμου, η αναπαράσταση του οποίου όμως
συνεχώς διαφεύγει. Μέσα από την εικόνα του, καθορισμένη από τις μορφές και τη σχέση τους ως
σύστημα ορίων και διακρίσεων, τη δομή του, την υλικότητά του, τη σχέση του με το περιβάλλον,
αποκαλύπτει ιδέες, έννοιες και νοήματα διατυπωμένα ως αποδοχή ή αμφισβήτηση των
αποδεκτών αληθειών της πραγματικότητάς του. Το αισθητικό μοντέλο το οποίο αναδύεται,
καταθέτει τη δική του ιστορία-πρόταση ως ταύτιση, συμφωνία, διαφωνία ή ρήξη με το
κοινωνικο-πολιτισμικό και ιδεολογικό καθεστώς, μέσα από την εκάστοτε "ηθική" βάση των
προτεινομένων απ' αυτό αληθειών, που στην ουσία δεν είναι άλλο από τις αναζητήσεις σχέσεων
και μορφών ζωής, ή άλλως, αναζητήσεις τρόπων ύπαρξης στον Κόσμο.

1. Προς την αναζήτηση της αλήθειας
Το αισθητικά ωραίο της αρχαίας κοινωνίας αναδύεται ως

εικόνα της ταύτισής της με την ενότητα του θεϊκού, φυσικού και
μεταφυσικού κόσμου, και οι αρχιτεκτονικές δομές της θα
διαμορφώσουν μια χωρικότητα σύμφωνα με την αρμόζουσα τάξη
θεμελιωμένη στο Απόλυτο. Το απέραντο κενό του χώρου, μέσα
από τον ενοποιητικό χαρακτήρα του μύθου, μετατρέπεται σ' ένα
ενοποιητικό περιβάλλον σταθερό, ανθεκτικό στο χρόνο,
καθησυχαστικό, ως διατύπωση της βεβαιότητας περί της
ολότητας, αυτού του κόσμου. Μέσα από την αισθητική εκφορά
των αρχιτεκτονικών έργων, θα διατυπωθεί η ενότητα
υποκειμένου-αντικειμένου, φύσης και πνεύματος ως αποκάλυψη
της απόλυτης αλήθειας των αξιών του θείου συνδεδεμένης
άρρηκτα με την αρμονία, το σεβασμό και το καλό, ταυτισμένων
με το ωραίο και ηθικό.

Η διάρρηξη της ενότητας του ανθρώπου με τη φύση που
επακολουθεί και η αναζήτηση της θεϊκής του έκφρασης για την
υπαρξιακή του ολοκλήρωση, ως κατάκτηση της τελείωσης και απαρτίας του, κινείται μέσα σ' ένα
χώρο κοσμικό, ενιαίο και άπειρο όπως ο καινούριος θεός του. Οι αρχαίοι ναοί συγκεντρώνουν το
θείο μέσα στον άνθρωπο, οι εκκλησίες του Μεσαίωνα αναζητούν το θείο στα ύψη αναφέρει ο
Γκαίτε. Το υποκείμενο της Αναγέννησης μέσα στον καινούριο χώρο που διαμορφώνεται, στον
διευρυμένο που του προσφέρει η τεχνική και η τεχνολογία, στον χώρο της γνώσης και της
επιστήμης, στον ελεγχόμενο και μετρήσιμο του ρολογιού και της οργάνωσης της εργασίας, στο
χώρο του οράματος του Νέου Κόσμου και της αστικής τάξης που αρχίζει να αναδύεται, θα
εστιάσει την υπαρξιακή του αναζήτηση στην εξερεύνηση και στον έλεγχο του περιβάλλοντός του.

Η διαρρηγμένη σχέση υποκειμένου-αντικειμένου αναζητά την ενότητά της στην
ενοποίηση του περιβάλλοντος μέσω των γεωμετρικών χαράξεων βασισμένων στον οπτικό λόγο,
όπου το υποκείμενο γίνεται όριο, σημείο αναφοράς και μέτρο μέτρησης και απεικόνισης του

1. Εκκλησία του San Carlo alle
Quattro Fontane, από τον
Francesco Borromini, Ρώμη, 1667
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χώρου. Η αισθητική μορφή, αναβίωση της κλασικής στερημένης πλέον του Λόγου της, θα
αναλάβει να υποστηρίξει την αντικειμενική αλήθεια της πλασματικής αυτής πραγματικότητας, με
την ενοποίηση του απόλυτου και υλικού κόσμου μέσα από τον ορθολογισμό της μαθηματικής
αρμονίας.

Η αμφισβήτηση της καθολικής αλήθειας, προϋπόθεση για την κατάκτηση της γνώσης
κατά τους νεωτερικούς χρόνους, οι αμφιβολίες και αβεβαιότητες που ανακύπτουν για το Απόλυτο,
θα κλονίσουν το υπαρξιακό πλαίσιο του ανθρώπου και θα σηματοδοτήσουν από τον 17ο αιώνα
τη στροφή προς την υποκειμενική θεώρησή του. Έννοιες και συσχετισμοί μαθηματικοί, νόμοι της
φυσικής, ιατρική και ανατομία ρηγματώνουν την ολότητα του κόσμου του, που ανοίγεται σ' ένα
χωρο-χρόνο απείρως ανοικτό, συνεχή, δυναμικό, καμπύλο. Το υποκείμενο-σώμα ανατέμνεται
αναζητώντας την ουσία της ύπαρξης και της ψυχής του μέσα από τα μυστικά της υλικότητάς του,
και η σχέση του με την εξωτερικότητα, κάτω από μια εμπειρική οπτική, συνδέεται με τις
εσωτερικές αντιδράσεις, εντυπώσεις και διεργασίες του εαυτού του. Ο χώρος του τώρα
"ακολουθώντας την κλίση της ψυχής και την κύρτωση της ύλης" από γραμμικός και στατικός
γίνεται δυναμικός, αποκτά κίνηση, πτυχώνεται, αναδιπλώνεται στις εσώκλειστες μορφές του
Μπαρόκ, παίζει με το φως και τη σκιά πάνω στους βαρείς χρωματιστούς διακόσμους ενός
"καθαρού ένδον", γίνεται ύλη-ψυχή και συγχρόνως ύλη-χρόνος, ακυρώνοντας διαφορές,
ασυνδυνατότητες, ασυμφωνίες και αποκλίσεις προς διασφάλιση της ταυτότητας του συστήματος
και της ενότητας του χώρου και του υποκειμένου. (Deleuze, 2006)
(εικόνα 1)

Η σχέση του ατόμου με την εξωτερικότητα και τα όρια της
ελευθερίας του, μέσα από μια ηθική της αμφισβήτησης κατά τον 18ο
αιώνα, τίθενται σε νέες βάσεις ευνοώντας την αυτογνωσία, τον
προβληματισμό των σχέσεων του ατόμου ως κοινωνικού όντος, την
άνοδο της αστικής τάξης και τις κοινωνικές διεκδικήσεις. Το αξιακό
τρίπτυχο «ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα» της Γαλλικής
επανάστασης, που επιβάλλεται ως αναπαλλοτρίωτη πολιτειακή μορφή
της δημοκρατίας και η νέα τάξη πραγμάτων που διαμορφώνεται,
θέτουν εκ νέου το ζήτημα της σχέσης υποκειμένου-αντικειμένου, η
οποία διαρκώς επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με τη μετάθεση της
βαρύτητας του κάθε σκέλους του διπόλου. Την ενότητά τους που
ταυτίζεται, κατά τον Fichte, με την πεπερασμένη λογική αλήθεια του
υποκειμένου καταργώντας τον απόλυτο χαρακτήρα του όλου, προσδίδοντας έτσι ηθικό
χαρακτήρα στη δράση του εγώ, διαδέχεται η ενότητα, κατά τους Schelling και Hegel, η
βασισμένη στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους και στην υπέρβαση των αντινομιών τους σε ένα
απόλυτο όλο (Ψυχοπαίδης, 2014:79-84). Ενός απόλυτου που, κατά τον Hegel, θα είναι η
"ταυτότητα της ταυτότητας και της μη ταυτότητας. Αντίθεση και ενότητα υπάρχουν ταυτόχρονα
σε αυτό". Ιδέα που αντιτάσσεται στον φορμαλισμό, ως εκφραστή της μη-ταυτότητας1, της
απουσίας λόγου του ετέρου, θέτοντας ζήτημα ενότητας υποκειμένου-αντικειμένου, και
αναδεικνύοντας τον φορμαλισμό "ως στάση του μη-ηθικού". Μέσα από το στοιχείο της ενότητας,
στη βάση πλέον της ιδέας της κοινωνίας τίθεται τώρα η οργάνωση του Κράτους ως
διακυβέρνηση, και ο προβληματισμός περί της αρχιτεκτονικής, του τρόπου δόμησης των κτιρίων,

1 Το "Κενό εγώ" μιας ταυτότητας για τον Καντ, που αντιστρατεύεται την πολλαπλότητα και το "αληθές εγώ" της συνθετικής
ενότητας της συνείδησης εμποδίζοντας την ενότητά τους (Ψυχοπαίδης, 2014: 94). Για τον Hegel, η ταυτότητα αντιπαρατίθεται
στη μη ταυτότητα, το εν στα πολλά, το ιδεατό στο πραγματικό, και εγείρεται η αξίωση ενότητας όλων αυτών των στιγμών. Οι
μεταβάσεις που ιδρύονται μεταξύ των αντιθέτων ματαιώνονται από την αφαίρεση που προσιδιάζει στη φορμαλιστική προσέγγιση
(Ψυχοπαίδης, 2014: 97).

2. Coilliot House, από τον
Hector Guimard, Lille, 1900
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της πολεοδομίας, των συνθηκών ανέσεων και υγιεινής απασχολεί κυρίως την πολιτική εξουσία,
παρά τους αρχιτέκτονες (Foucault, 1987:51-60).

Η νέα τάξη πραγμάτων της βιομηχανικής επανάστασης του 19ου αιώνα, η μεγάλη εξέλιξη
της τεχνικής, η κυριαρχία των μηχανών, της ταχύτητας, των παραγωγικών διαδικασιών και των
κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, μεταθέτουν την ηθική βάση των προτύπων και πλαισίων
ζωής του "είναι", προβάλλοντας την αλήθεια των εσωτερικών αναγκών και επιθυμιών του
υποκειμένου, της ζωής και του θανάτου. Το άτομο μέσα από την πολιτιστική έκρηξη του
ρομαντισμού θα εκφράσει την επιδίωξη αποκόμισης έντονων συναισθημάτων και συγκίνησης.
Ένας χώρος περισσότερο τοπολογικός παρά γεωμετρικός διαμορφώνεται τώρα, ενώ μεγάλες
κατασκευές θα σηματοδοτήσουν την αίσθηση της κυριαρχίας του στον άπειρο φυσικό χώρο με τη
βοήθεια και τις δυνατότητες της τεχνικής. (εικόνα 2)

Αυτός ο χώρος, στη Μοντέρνα κοινωνία της βιομηχανικής
παραγωγής και της τεχνολογίας, κυρίως μετά τους πολέμους, σε
δύσκολες κοινωνικές συνθήκες και σε συνθήκες σχετικότητας
και απροσδιοριστίας, θα κληθεί να από-κριθεί στη νέα αλήθεια
της εποχής: αυτή της λειτουργικότητας-ενότητας-τάξης-
λιτότητας, βασισμένης στην ηθική της οικονομίας-προόδου-
παραγωγικότητας-χρησιμότητας. Ένα ορθολογικό πρότυπο
κατοίκησης ευέλικτο και λειτουργικό διαμορφώνεται τώρα,
διατυπωμένο μέσα από την αλήθεια της κατασκευής βασισμένης
στην ηθική του ουσιώδους και του ελάχιστα αναγκαίου. Ένας
χώρος ευμετάβλητος ενοποιημένος, διαχωρισμένος σε ζώνες
προτείνεται, παραβλέποντας την ιδιαιτερότητα, πολυπλοκότητα

και πολυμορφία του υποκειμένου, που αντιμετωπίζεται ως ποσότητα και μέγεθος εργονομικό και
που αναζητά την ταυτότητά του μέσα από τη ρήξη του με
το παρελθόν. (εικόνα 3)
Η οντολογική προσέγγιση της Φαινομενολογίας, από την
πλευρά της, θα απο-κριθεί στις νέες συνθήκες
αναζητώντας την αλήθεια της σχέσης έξω κόσμου-φύσης-
συνείδησης μέσα από την αλήθεια του "είναι",
προτείνοντας ένα αισθητικο-ηθικό υπόδειγμα κατοίκησης
συνδεδεμένο με το οικείον: ο μεν Heidegger μέσα από μια
τοπολογική οπτική, μέσα από το ρίζωμα του "είναι" με τη
γη και τον τρόπο του υπάρχειν μέσα στα μεγάλα τοπία
του έξω κόσμου και της φύσης (Heidegger, 2008), o δε
Merleau Ponty, στη συνέχεια, μέσα από τις εντυπώσεις
των αισθητηριακών εμπειριών του σώματος, το οποίο
ανοίγεται και ανήκει σε ένα κόσμο ανομοιογενή και

διάστικτο από νοήματα, μέσα από μια διασταύρωση και αντιστρεψιμότητα σώματος και κόσμου,
το «χίασμα» (Merleau Ponty, 1964 και Μπανάκου-Καραγκούνη, 2002:225). Υλικά, υφές,
χρώματα, φως και σκιά θα επιστρατευθούν από ορισμένους αρχιτέκτονες ως εργαλεία
σχεδιασμού του χώρου για πρόκληση εντυπώσεων μέσω της απτικής, αλλά κυρίως της οπτικής
πρόσληψης του περιβάλλοντος μέσα από την εικόνα του. (εικόνα 4)

3. Maison La Roche-Jeanneret, από
τον Le Corbusier,Paris 1923-1925

4. Kiasma Museum of Contempory Art, από
τον Steven Holl, Helsinki, 1993-98
Η έννοια Χίασμα περιλαμβάνει τη διαπλοκή της
μάζας του κτιρίου με τη γεωμετρία της πόλης,
του τοπίου που αντανακλάται στο σχήμα του
κτιρίου, και του νερού που διεισδύει στο κτίριο .
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Στη νέα μεταμοντέρνα πραγματικότητα της ανάπτυξης της
τεχνολογίας και της παγκόσμιας οικονομίας, της εισβολής της
εικόνας και του διαδικτύου, η αμφισβήτηση του μοντερνισμού, που
δεν μπόρεσε να συγκινήσει και να γίνει αποδεκτός από το ευρύ
κοινό, θα εστιαστεί από τη δεκαετία του '60 στην κριτική
αποδόμησή του αναζητώντας την αλήθεια τού υποκειμένου και της
σχέσης του με το παρελθόν και την εξωτερικότητά του, ασκώντας
κοινωνική κριτική με "όχημα" την ετερότητα. Στο καινούριο

περιβάλλον που επιβάλλεται τώρα, ως
ένα περιβάλλον τεχνο-φυσικό και
τεχνο-πνευματικό, ως περιβάλλον της
ταχύτητας, του άυλου, της
συμπόρευσης του πραγματικού με το
εικονικό, συνιστώντας ένα πολύπλοκο
πλέγμα συμβάντων που διαρκώς
μεταβάλλεται, το πρότυπο-υπόδειγμα
κατοίκησης υπονομεύεται υπέρ της
σύνταξης ενός δικτύου συμβάντων. Η
ηθική βάση της πραγματικότητας μετατίθεται τώρα διαρκώς,
υπονομεύοντας κάθε φορά την αλήθεια της. Η άλλη άποψη, η
ανάποδη πλευρά, το τραύμα, η απόρριψη, η απώλεια αναζητούν την
έκφρασή τους. (εικόνα 5) Η ανατροπή της αναγνωρίσιμης
πραγματικότητας, η
πολλαπλότητα των

νοηματικών αντιλήψεων, η αμφισβήτηση των
αποδεκτών σχέσεων, συμβάσεων, αξιών, σημασιών
και η αναζήτηση της αλήθειας τους, μεταφράζονται
σε αναζήτηση νέων κωδίκων σύνταξης της
αναπαράστασής τους. (εικόνα 6)
Η δυσπιστία απέναντι στα όρια και στους όρους της
αναπαράστασης θα βρει τη χωρική της έκφανση στο
αποσπασματικό και στην άρνηση της συνέχειας του
λόγου, όχι για να «παράσχει πραγματικότητα, αλλά
για να επινοήσει υπαινιγμούς σε κάτι νοητό που δεν
μπορεί ν’ απεικονιστεί» (Lyotard, 1988 Μάιος-
Ιούλιος:9-19). Η ασυμμετρία, η αταξία, το κενό, το ρήγμα, το θραύσμα, η διάσπαση σε διακριτές
ενότητες στοιχείων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που συνδιαλέγονται όμως μεταξύ τους για
την παραγωγή της τελικής μορφής μιας ασαφούς και ανομοιογενούς ολότητας, θα γίνουν τα νέα
εργαλεία διαχείρισης του σχεδιασμού. Οι χωρικές μορφές που αναδύονται επιχειρούν να
απαντήσουν στα ζητήματα της πολλαπλότητας της ζωής, της πολυπλοκότητας του υποκειμένου,
της ιδιαιτερότητας, της σωματικότητας, της αμφιβολίας, και της πλάνης του, σε μια προσπάθεια
επανερμηνείας του όντος, των σχέσεών του, της διερεύνησης των ορίων του, και της
ενσωμάτωσης του χρόνου του. (Κωτσή, 2015:219-221) (εικόνα 7)

5. House, Rachel Whiteread,
Γλυπτό από μπετόν. Προσωρινή
κατασκευή στο Α.
Λονδίνο,1993.
Αποτύπωμα της εσωτερικής
επιφάνειας σπιτιού, με έκχυση
μπετόν, που κατεδαφίστηκε για
τον εξωραϊσμό της περιοχής.

6. Χωρίς τίτλο, Rachel Whiteread
Γλυπτό από γύψο, fibreglass και
ξύλο. Συλλογή Tate, 2001

7. Jewish Museum, Daniel Libeskind, Berlin,1999
Μια δομή ασυνεχών σεναρίων και απρόβλεπτων
γεγονότων
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Οι έννοιες του πολλαπλού, του αποσπασματικού, της μεταβολής και του μετασχηματισμού,
σχετικά πολύ κοντά με τις θεωρίες των δικτύων, θα αναζητήσουν την έκφανσή τους μέσα από το
σχεδιασμό πολύπλοκων αναπαραστατικών σεναρίων, τη δύσκολη υλοποίηση του οποίου
ανέλαβαν οι πολλαπλές δικτυωμένες διασυνδέσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στη βάση
συγκεκριμένων πληροφοριών. Η τεχνική και η τεχνολογία συνέδραμαν την εικαστική έκφραση
και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ως εργαλεία αναπαραστατικά ακόμη και γενετικά της
παραγωγής της μορφής, δημιούργησαν όμως συγχρόνως τόσο ένα νέο χώρο της πληροφορίας και
της κοινωνικοποίησης, τον κυβερνοχώρο, όσο και ένα νέο χωρικό περιβάλλον, πραγματικό και
νοητικό, συνδέσεων και διασυνδέσεων. Μέσα από το χώρο του διαδικτύου, το χώρο της μεγάλης
ταχύτητας, της εκμηδένισης του χρόνου, "της υπερβραχείας διάστασης με την απόκρυψη του
μέλλοντος, της επανάστασης της πραγματικής πληροφόρησης και της εικονικής απο-
πληροφόρησης"1, το άτομο, ως ασώματο σώμα, συνδέεται πλέον με συστήματα και γίνεται
αναπόσπαστο μέρος ενός πολύπλοκου
μεταβαλλόμενου πλέγματος συμβάντων
συμμετέχοντας στην άυλη πραγματικότητα των
πολλαπλών εκδοχών της. Η ψηφιακή αληθοφάνεια
του μακρινού ανταγωνίζεται το αναλογικό του
κοντινού και το παγκόσμιο εκτοπίζει το τοπικό. Η
δράση τού ατόμου υποκαθίσταται από την
παρατήρηση, το βιωματικό από το εικονικό και τα
όρια περιβάλλοντος και σώματος διαχέονται και
συγχέονται με τα άυλα τοπία των πολλαπλών
κόσμων, ανατρέποντας διαρκώς τις ηθικές βάσεις
του και δοκιμάζοντας τη λογική της κρίσης και της
αλήθειας του. Η αμφισβήτηση, η επανεξέταση, ο
επαναπροσδιορισμός σχέσεων, σημασιών, αξιών θα

μεταφρασθούν, μετά το '90, σε χωρικές προτάσεις
αναπαράστασης της ασάφειας, της πλάνης, του άυλου,
του ρευστού των ορίων, της ψευδαίσθησης, επιδιώκοντας
τη δημιουργία χώρου "ως νοητική προέκταση αυτού που
βλέπουμε, ενός χώρου της γοητείας, της ψευδαίσθησης,
της αποϋλοποίησης, της εξαφάνισης, ως μια μορφή
μεταμόρφωσης: μια εμφάνιση-εξαφάνιση, μια αλύσωση
των μορφών των μεν στις δε, της εξαπάτησης του ματιού
με ανάμειξη της
πραγματικής και
δυνητικής εικόνας
στο ίδιο πλάνο"
(Baudrillard, Nouvel

2005:17-64). (Εικόνα 8)
Πρόκειται για αναζητήσεις χωρικής έκφανσης της
συνδιαλλαγής του ατόμου με τη νέα πραγματικότητα της
ψηφιακής κουλτούρας, της εικονικής πραγματικότητας και
του διαδικτύου, ως λειτουργία, οργάνωση και δομή, στη
βάση της νέας ηθικής και αισθητικής εποχής που
διανοίχθηκε. Μέσα από το αναπαραστατικό πολυεπίπεδο
τοπίο της τεχνολογίας των layers, τη συγκρότηση της

1 Virilio,2000:91-104)

8. Fondation Cartier για τη σύγχρονη τέχνη,
Jean Nouvel, Παρίσι,1984

9. BLUE Residential Tower, Bernard Tschumi,
N.Y., 2004-2007, Σχεδιασμός επηρεασμένος από
τα pixels της οθόνης

10. Mobile Art Pavilion, Zaha Hadid, Paris,
2011. Βρίσκεται τοποθετημένο μπροστά από
το Institut du Monde Arabe
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ηλεκτρονικής εικόνας της οθόνης από πλήθος pixels, την πολυεπίπεδη ανάπτυξη της
συνδεσιμότητας και ροϊκότητας των δικτύων, πραγματικών και ψηφιακών, διαμορφώνεται το νέο
ιδεολογικό, συμβολικό, φαντασιακό και χωρικό περιβάλλον, εικόνα της αναδυόμενης
πραγματικότητας. (Εικόνες 9, 10) Είναι το περιβάλλον μιας πολλαπλότητας συζεύξεων
γεγονότων και συμβάντων, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην οργανική άποψη της σύνδεσης
και ετερογένειας, της πολλαπλότητας, διακοπής και χαρτογράφησης του "Ριζώματος", όπως αυτή
περιγράφεται από τους Deleuze - Guattari (1980:9-37): ένα πορώδες πλέγμα διακλαδώσεων,
συντεθειμένο από γραμμές, εν είδη κλαδιών, που αναπτύσσεται οριζόντια, με ατέρμονες
συναρμογές αυτόνομων ετερογενών στοιχείων (ή συστημάτων), αποσπάσματα πολλαπλότητας,
που κάθε μέρος επηρεάζει τα άλλα και το οποίο αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα, χωρίς σταθερό
στήριγμα στο έδαφος. Η μοναδικότητα έχει εξαφανιστεί σε μια πολλαπλότητα που δε διαθέτει
ούτε μονάδες, ούτε ρίζες, ούτε θεμέλια. Μόνο διαστάσεις, μεγέθη, καθορισμούς. Επομένως δεν
ανήκει σε τόπο, είναι ένα πλέγμα αυτόνομο, με κινητικότητα, ευμετάβλητο, ρευστό. Τα διάφορα
στοιχεία του αλληλοδιεισδύουν, οργανώνονται σε χαρτογραφία υβριδική, πολλαπλή και δυναμική.
Είναι μια παράσταση οργανική που παραπέμπει στο
τοπίο της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας και
της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, μιας κοινωνίας
των ροών και της αυταπάτης της ολότητας. Είναι η
κοινωνία των ροών, πραγματικών και συμβολικών,
της λειτουργίας των ψηφιακών δικτύων, της
πληροφορίας και του καθημερινού επικοινωνιακού
λόγου της οικονομίας, που διατυπώνει την
"απόλυτη αλήθεια" της Αγοράς. Είναι η κοινωνία
των ροών των νεο-νομάδων, των μετακινήσεων
πληθυσμών και ατόμων -γεωγραφικά και
διαδικτυακά, της παγκόσμιας πολυ-εθνοτικής και
απεδαφοποιημένης κοινωνίας, οι οποίες τείνουν να
καταλύσουν, να μετακινήσουν και να

αναμορφώσου
ν τα σύνορα. Είναι η κοινωνία της ολότητας ως
νομιμοποίηση της καθολικότητας, βασισμένη στην ηθική
της εξάπλωσης της ηγεμονίας του οικονομικού προτύπου
παραγωγής. Το καθολικό και η ολότητα επανέρχονται τώρα
ως μεγάλη αφήγηση, ψευδεπίγραφη όμως αυτής του Hegel
της συνένωσης των ετεροτήτων που δίνει δίκιο στις
διαφορετικές κινήσεις και τους διαχωρισμούς, ή του
Spinoza της σύμπτωσης της τάξης των ιδεών και των
πραγμάτων σε ένα ενιαίο όλο. Το "καθολικό" και η
"ολότητα" του σήμερα προβάλλονται ως οι
αναπαλλοτρίωτες αξίες ενός δημοκρατικού
διασυνδεδεμένου συστήματος, το οποίο όμως λειτουργεί
αυστηρά ιεραρχικά περιθωριοποιώντας ή αποβάλλοντας
όποιον το απορρίπτει, υπονομεύοντας έτσι το ιδεολόγημα
του δημοκρατικού δικτυακού μοντέλου, όπως επισημαίνει ο
Castells (Δημητρακάκη, 2013:67-68). Μέσα σε αυτή την
πραγματικότητα η αντίληψη του ατόμου, η λειτουργία του
σώματός του, οι σχέσεις του, τα όρια και η σωματική του
εικόνα τίθενται υπό συνεχή διαπραγμάτευση. Η αλήθεια του

11. Διεθνές Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών,
Changsha Meixihu, Zaha Hadid, Κίνα. Καμπύλες και
συνεχείς ροές οργανώνουν τρεις δομές συγκροτημάτων,
που ενοποιούνται με τα τοπία των πεζών

12. Τερματικός σταθμός του Διεθνούς
Λιμανιού της Yokohama, FOA, 2002.
Συνεχής ροή και πολλαπλές μεταβολές
επιτρέπουν τη μετατροπή του κτιρίου σε
έδαφος και του εδάφους σε κτίριο.
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υποκειμένου και η αναζήτηση τώρα της διαμόρφωσης ενός καθολικού νοήματος υπονομεύουν το
αποσπασματικό της αποδόμησης υπέρ της ενότητας ενός παγκόσμιου χώρου, πραγματικού και
φαντασιακού, σε ένα ενιαίο ροϊκό χώρο, που φιλοδοξεί να αναδείξει όλες τις δυνατές αλήθειες
του βίου μέσα από θέσεις, αντιθέσεις, συνθέσεις, στη βάση μιας ηθικής συμπερίληψης των
ετεροτήτων.

Οι μεταμορφώσεις των προθέσεων αυτών σε οργάνωση και μορφές χώρου θα
αποτυπωθούν σε ένα ροϊκό χώρο με πολύπλοκους σχεδιασμούς απόδοσης της κίνησης και του
χρόνου, ανοικτούς σε συμβάντα και τη μεταβολή, φιλοδοξώντας να διασφαλίσουν την ενότητα
περιβάλλοντος, χώρου και υποκειμένου. (εικόνα 11) Οι υπολογιστικές δυνατότητες των
προγραμμάτων θα υλοποιήσουν το σχεδιασμό και την κατασκευή των πολύπλοκων σχεδιαστικών
προτάσεων. Μέσα από μορφές βασισμένες στις τεχνικές του κινηματογράφου, θα περάσουν οι
προτάσεις αυτές στην animation της φόρμας, σε κτίρια που ενσωματώνουν όλο και περισσότερες
ιδιότητες του ανθρώπου και στην αρχιτεκτονική του "περιτυλίγματος" (envelope): μια
αρχιτεκτονική-τοπίο όπου κτίριο, έδαφος, περιβάλλον εναλλάσσονται και μετατρέπονται
αντίστοιχα κατά την κίνηση και τις μεταβάσεις του ατόμου. (εικόνα 12) Μέσα από σκηνικά ζωής
πραγματικά, εικονικά, σήμερα και επαυξημένα επιχειρεί η αρχιτεκτονική να απαντήσει, με νέους
όρους, στα ζητήματα της μεταβλητότητας και ρευστότητας του κόσμου, της πολυπλοκότητας της
ζωής και του υποκειμένου, της σωματικότητάς του, της ρευστότητας των ορίων, της ασάφειας,
της μεταβολής και της πλάνης. Με τα έργα της, η αρχιτεκτονική, μέσα από τη δική της
"υποκειμενική" οπτική, δίνει μορφή σε μια καινούρια πραγματικότητα επιχειρώντας κάθε φορά,
στη βάση μιας «ηθικής» συμπερίληψης των ετεροτήτων, την ανάδειξη της αλήθειας του βίου του
ανθρώπου. Δύσκολο και φιλόδοξο στοίχημα που ενέχει την αίσθηση της ανεπάρκειας και τον
κίνδυνο της πλάνης καθόσον:
Όλες οι σχέσεις των πραγμάτων είναι αληθινές. Η πλάνη είναι στον άνθρωπο μόνο. Σ’ αυτόν τίποτε
δεν είναι αληθινό εκτός από το ότι πλανάται κι ότι αδυνατεί να βρει τη σχέση του με τον εαυτό του,
με τους άλλους, με τα πράγματα. (Γκαίτε)

2. Εν κατακλείδι
Η αρχιτεκτονική μεταμορφώνει το απέραντο κενό του χώρου, μέσα στο χρόνο και σε

σχέση με τον χρόνο, σε πλαίσια ζωής δομημένα με ύλη και νοήματα όπου άνθρωποι και
κοινωνίες μπορούν να υπάρχουν, όπου οι σχέσεις και τα έργα τους αποκτούν νόημα. Μέσα από
το λόγο της, η αρχιτεκτονική, αποκαλύπτει την αναζήτηση της αλήθειας της προσωπικής και
κοινωνικο-πολιτιστικής της πραγματικότητας βασισμένη σε μια ηθική σκοπών και παραδοχών, η
οποία εκδιπλώνεται μέσα από την εμφάνιση των μορφών και των σχέσεών τους. Το αποτέλεσμα
της διαχείρισης του κενού, της μεταμόρφωσης σε μορφές, προτύπων, σχέσεων, αξιών και
νοημάτων, είναι μια πραγματικότητα, μια αλήθεια που διαρκώς αμφισβητείται, επανεξετάζεται,
αναθεωρείται, επαναπροσδιορίζεται, αλλά που συνεχώς διαφεύγει γιατί, παραπέμποντας στο
σκεπτικό του Nietzsche:

Αυτή η αλήθεια, δε βρίσκεται εκτός του ανθρώπου, βρίσκεται στο βάθος του εγώ, στην
καρδιά του κόσμου, στο ενδιάμεσο του ανθρώπου και της γης, στον ανύπαρκτο τόπο που
ανήκουν, τη στιγμή της συνάντησής τους, τη στιγμή όπου η "αλήθεια" της αιώνιας Επιστροφής
διαβλέπεται και ήδη χάνεται σε μορφές. Η τέχνη/αρχιτεκτονική αποκαλύπτοντας την αλήθεια
μέσα από τις μορφές, μας επαναφέρει στην κτηνωδία, στη βία του πραγματικού πολλαπλού που
δεν πρέπει να υποκρύπτουμε, αλλά να αποδεχόμαστε μέσα στο ασύλληπτό του, του οποίου η
επιβεβαίωση είναι η μεταμόρφωση και η γοητεία (Sojcher, 1972:71-75).
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Περίληψη

Οι Αστικές Συγκοινωνίες καλούνται να παρέχουν ιδανικές συνθήκες μετακίνησης
στοχεύοντας στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στη
μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εν τέλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στην πόλη. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να δείξει κατά πόσο υπάρχει η ανάγκη λειτουργίας
Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο της Αθήνας και κατά πόσο οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης
θα τη χρησιμοποιούσαν προκειμένου να μετακινηθούν μέσα στην πόλη. Για το λόγο αυτό
πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα 450 κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων. Η
συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (>80%) απάντησαν πως υπάρχει ανάγκη λειτουργίας
Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Αθηναίων και ως μεταβλητή συνδέεται σημαντικά με το φύλλο
(P-Value: 0.015). Ειδικότερα, η άποψη ότι η χρήση της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα βελτιώσει την
ποιότητα ζωής επηρεάζεται από το φύλο αλλά και το μηνιαίο εισόδημα των ερωτώμενων σε βαθμό
μεγαλύτερο του 50% (R2: 0,547).

Λέξεις κλειδιά: Δημοτική Συγκοινωνία, Αθήνα, μεταφορές, ΜΜΜ, ενδοαστικές μετακινήσεις

Εισαγωγή

Οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα στις
αστικές μετακινήσεις που πραγματοποιούνται τόσο με Δημόσια Μέσα Μεταφοράς όσο και με
ιδιωτικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παρ' όλη την αύξηση των τεχνολογικών
καινοτομιών παρατηρούνται ακόμα προβλήματα στις μετακινήσεις, που ωστόσο έχουν βελτιωθεί
σε κάποιο βαθμό. Η έννοια των Δημόσιων Αστικών Μεταφορών διασαφηνίζεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007) και αφορά υπηρεσίες επιβατικών
μεταφορών γενικού οικονομικού συμφέροντος που προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και
σε συνεχή βάση.

Η εξέλιξη των μετακινήσεων έχει επηρεαστεί από διάφορες παραμέτρους, αλλά, σίγουρα
στηρίζεται σε κάποιες κοινές αρχές της οικονομίας, της πολιτικής και των ανθρώπινων τρόπων
συνδιαλλαγής. Ένας τέτοιος παράγοντας επιρροής του τρόπου εξέλιξης των μετακινήσεων είναι η
χρήση γης, η οποία καθορίζει την αξία των μετακινήσεων από και προς έναν προορισμό
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(Sussman, 2001), αλλά και πιο σύγχρονοι λόγοι, όπως η προαστικοποίηση (Kenneth, 1985), η
τεχνολογία και η εφαρμογή αυτής στις μετακινήσεις. Οι χαμηλές πυκνότητες πληθυσμού σε
προαστιακές περιοχές, ωστόσο, καθιστούν τις δημόσιες συγκοινωνίες λιγότερο βιώσιμες, καθώς
δρουν ανασταλτικά στον προγραμματισμό και σχεδιασμό αστικών συγκοινωνιών για την
εξυπηρέτηση τους (Sussman, 2001). Η τεχνολογία και ιδιαίτερα τα Ευφυή Συστήματα
Μεταφοράς είναι ένας σημαντικός παράγοντας επηρεασμού των Μεταφορών και της εξέλιξης
τους, δεδομένου ότι μέσω της χρήσης τους μπορεί να ελεγχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και
να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες των αστικών συγκοινωνιών, προσφέροντας σημαντικά
πλεονεκτήματα τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς το περιβάλλον (Ezell, 2010).

Οι ενδοαστικές μετακινήσεις είναι αυτές που αφορούν τις περισσότερες μετακινήσεις σε
καθημερινή βάση, κυρίως γιατί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει μεταφερθεί για να
κατοικήσει ή να εργαστεί στις πόλεις. Η “ενδοαστική μετακίνηση” ως όρος δεν περιορίζεται μόνο
στις μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων, αλλά αναφέρεται και σε αυτούς τους επιβάτες που
μετακινούνται για λόγους εργασίας στις κύριες αστικές περιοχές ή και ακόμα σε αυτούς που
περιστασιακά πραγματοποιούν μετακινήσεις μέσα στον αστικό ιστό. Επίσης με τον όρο αυτό,
αναφερόμαστε και σε μετακινήσεις εντός περιοχών μεμονωμένα, όπως των δήμων, κάνοντας
αναφορά σε μετακινήσεις που δεν είναι διαμπερείς του κεντρικού μητροπολιτικού χώρου
(Σαρηγιάννης, 2004).

Από τη στιγμή που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) απευθύνονται στο σύνολο των
πολιτών, καθίστανται ένα δημόσιο αγαθό, με ιδιαίτερη σημασία (Σαρηγιάννης, 2011). Ως
δημόσιο αγαθό η χρήση τους είναι οικονομικότερη έναντι των ΙΧ και καθίσταται ελκυστικότερη
ως μέσο. Οι μεταφορές με τα Δημόσια Μεταφορικά Μέσα, επηρεάζονται από διάφορους
παράγοντες, τόσο ποσοτικού χαρακτήρα, όπως το κόστος μετακίνησης, όσο και ποιοτικού
χαρακτήρα, όπως ο χρόνος και η αξία του, η άνεση και η ασφάλεια (Sussman, 2001). Ωστόσο, το
σύνολο των παραγόντων επηρεάζονται κατά πολύ από την ψυχολογία του ατόμου. Ακόμη και το
κόστος, που είναι μετρήσιμο μέγεθος, συχνά δεν υπολογίζεται ως άμεσο και μόνο τα επιπρόσθετα
έξοδα λογίζονται ως δαπάνη (ΕΜΠ, 2000).

Στην Ελλάδα, η διαχείριση των αστικών συγκοινωνιών έχει κατά περιόδους γίνει με
διάφορους τρόπους, με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εκ περιτροπής ή συνδυαστικά, να
έχουν αναλάβει τη λειτουργία και εποπτεία τους στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΜΜΜ. Στην Αττική, οι δημόσιες συγκοινωνίες παρέχονται από
τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) καλύπτοντας μετακινήσεις σε πολλούς
Δήμους εντός του αστικού ιστού της Περιφέρειας Αττικής. Από πλευράς διοίκησης και
χρηματοδότησης εξυπηρετούνται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, επομένως χαρακτηρίζονται
ως Δημόσιες Συγκοινωνίες.

Στο εξωτερικό αντίθετα, οι υπηρεσίες των μετακινήσεων παρέχονται από τις τοπικές
Δημοτικές Αρχές και επομένως ο όρος Δημοτική Συγκοινωνία είναι ευρέως διαδεδομένος. Στις
περισσότερες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις του εξωτερικού οι συγκοινωνίες εποπτεύονται και
λειτουργούν υπό την διοίκηση των Δήμων. Θέλοντας να δώσουμε πιο ξεκάθαρα τον ορισμό της
Δημοτικής Συγκοινωνίας, θα λέγαμε ότι πρόκειται για εκείνη τη μορφή συγκοινωνίας που
σχεδιάζεται, ελέγχεται και χρηματοδοτείται από έναν ή περισσότερους Δήμους. Συγκεκριμένα,
στις πόλεις που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας (Ελσίνκι, Στοκχόλμη, Βιέννη
και Άμστερνταμ), οι μετακινήσεις διατηρούν το χαρακτήρα των δημοσίων αγαθών,
υλοποιούμενες ωστόσο από ιδιωτικούς παρόχους μέσω της διαδικασίας ανοιχτών διαγωνισμών.

Ο όρος Δημοτική Συγκοινωνία (ΔΣ) δεν αναφέρεται μόνο σε ενδοδημοτικές μετακινήσεις,
αλλά σύμφωνα με τα παραδείγματα του ευρωπαϊκού χώρου, μπορεί να αφορά και υπερτοπικές -
διαδημοτικές μετακινήσεις. Όταν μιλάμε για τη Δημοτική Συγκοινωνία αναφερόμαστε σε μία
μορφή συγκοινωνιών που σχεδιάζονται και λειτουργούν υπό την εποπτεία των δήμων, με σκοπό
να καλύψουν ανάγκες και απαιτήσεις δημοτών. Το θεσμικό πλαίσιο κάτω από το οποίο
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λειτουργεί η Δημοτική Συγκοινωνία στην Ελλάδα ορίζεται σύμφωνα με το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α/08.06.2006) και τις σχετικές τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/07.06.2010).

Σε αρκετούς Δήμους της Ελλάδας λειτουργούν υπηρεσίες Δημοτικής Συγκοινωνίας, όπως
το Αγρίνιο, η Μυτιλήνη και η Καλαμαριά. Αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται και στην Αττική,
όπως στους Δήμους Ζωγράφου, Αμαρουσίου και Καισαριανής, οι περιπτώσεις των οποίων
εξετάστηκαν ενδελεχώς στο πλαίσιο της έρευνας. Από τη μελέτη των περιπτώσεων προκύπτουν
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες για την παροχή μιας
διαφορετικής υπηρεσίας στις μεταφορές. Πρόκειται για το μικρό όγκο των οχημάτων, τη
συχνότητα των δρομολογίων και τη δυνατότητα σχεδιασμού της υπηρεσίας βάσει των ιδιαίτερων
απαιτήσεων κάθε περιοχής, προκειμένου να ικανοποιηθεί η εξειδικευμένη ζήτηση, όπως για
παράδειγμα η εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ.

Ο σχεδιασμός ενός συστήματος όπως αυτό της Δημοτικής Συγκοινωνίας, αποτελεί ένα
σημαντικό εργαλείο στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, λόγω του ότι μπορεί να
προσαρμοστεί στις ανάγκες του επιβάτη και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε αστικής περιοχής. Η
βιωσιμότητα των αστικών κέντρων (Μητούλα, 2010) έχει πολλαπλή ερμηνεία και αναφέρεται
τόσο στη λειτουργικότητά τους με την έννοια της αντιμετώπισης των ελλείψεων που
παρουσιάζουν ως προς τις υποδομές τους, όσο και στην οικονομική τους βιωσιμότητα με την
έννοια του ανταγωνιστικού προτύπου και όλα αυτά με την αποτελεσματική διοίκησή τους. Ο
άρτιος σχεδιασμός και η σωστή διαχείριση της υπηρεσίας μπορεί να διασφαλίσει την παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες, που θα ικανοποιεί τις 8 παραμέτρους που έχουν
τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης: διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα,
πληροφόρηση, χρόνος, εξυπηρέτηση επιβατών, άνεση, ασφάλεια και περιβάλλον. (Nathanail,
2007). Στο πλαίσιο αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα και την
ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας, ιδιαίτερα εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Κατά το σχεδιασμό ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Συγκοινωνιών (Ψαράκη, 2008)
πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζονται οι στόχοι βάσει των ήδη αναγνωρισμένων ατελειών του
υπάρχοντος συστήματος καθώς και των μελλοντικών αναγκών, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης μέσω της συλλογής στοιχείων για τις χρήσεις γης, τον
πληθυσμό, τις μετακινήσεις και τις ιδιαιτερότητες του συστήματος. Η επεξεργασία και ανάλυση
των στοιχείων που θα προκύψουν πρέπει να γίνεται ως προς την προσφορά και τη ζήτηση
υπηρεσιών μεταφοράς ώστε να προβλεφθεί ικανοποιητικά η μελλοντική ζήτηση ως προς την
επιλογή του μέσου μετακίνησης έναντι των υπολοίπων και τον καταμερισμό τους στο συνολικό
δίκτυο προκειμένου να αξιολογηθούν και να επιλεγούν τα μέσα μεταφοράς βάσει των
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, πρέπει να οριοθετηθούν εναλλακτικές λύσεις και σενάρια ώστε να
μπορεί το σύστημα να ελίσσεται ανάλογα με τις περιστάσεις. Η εφαρμογή και λειτουργία του
συστήματος πρέπει να γίνεται χωρίς παρεκκλίσεις από τον τρόπο σχεδιασμού, εκτός πολύ
σοβαρών εξαιρέσεων.

Δεδομένης ωστόσο της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα αλλά
και του γεγονότος ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ελάχιστη αυτοτέλεια έχει ως προς τους
οικονομικούς της πόρους κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση νέων πηγών χρηματοδότησης τέτοιων
υπηρεσιών. Υπάρχουν αρκετά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ, οι ΣΔΙΤ αλλά και τα
Προγράμματα της ΕΤΕπ που μπορούν να αξιοποιηθούν με γνώμονα την κατά το δυνατόν
ελαχιστοποίηση του κόστους για το Δήμο και κατά συνέπεια τη μικρότερη επιβάρυνση των
δημοτών.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για εκπόνηση μιας
ολοκληρωμένης μελέτης με σκοπό συγκεκριμένο, να προσεγγίσει δηλαδή την περίπτωση της
λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας στο πλαίσιο του αστικού ιστού του Δήμου της Αθήνας
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και να εξετάσει τα συγκεκριμένα δεδομένα που θα καθορίσουν τις προδιαγραφές της λειτουργίας
της αλλά και να καταστήσουν την υπηρεσία βιώσιμη.

1. Μεθοδολογία

Α. Συλλογή των στοιχείων
Για τις ανάγκες της έρευνας καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο, δομημένο σε τέσσερις

ενότητες που περιείχε συνολικά 35 ερωτήσεις. Στο πρώτο μέρος, οι ερωτηθέντες, καλούνταν να
δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα τρόπους μετακίνησής τους. Στο δεύτερο μέρος απάντησαν σε
ερωτήσεις σχετικές με τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεών τους, ενώ το τρίτο μέρος αφορούσε
γενικά θέματα σε σχέση με τη Δημοτική Συγκοινωνία. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του
ερωτηματολογίου περιελάμβανε τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων.

Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία δειγματοληψίας, επιλέχτηκε η απλή τυχαία δειγματοληψία
και συγκεντρώθηκε δείγμα από τετρακόσιους πενήντα (450) ερωτηθέντες, άνδρες και γυναίκες,
που είτε διέμεναν στο Δήμο Αθηναίων ή η εργασία τους ήταν εντός των ορίων του και κατά
συνέπεια μετακινούνταν στο εσωτερικό του. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε ηλεκτρονικά,
αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την περίοδο 1-3-2012 έως και
27-4-2012. Ωστόσο, δεδομένου ότι υπήρχαν περιορισμένες απαντήσεις από άτομα που διέμεναν
στην περιοχή του 4ου και του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος (ΔΔ), χρειάστηκε να
πραγματοποιηθεί επιτόπια συλλογή απαντήσεων, με ατομικές συνεντεύξεις (face to face) σε
χρήστες του Μετρό Σεπόλια και Θησείου, προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα ως
προς τα αποτελέσματα.

Β. Επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των ευρημάτων έγινε με τη χρήση του

εργαλείου SPSS (v.19) για τα Windows (Statistical Package for Social Sciences). Οι απαντήσεις
που δόθηκαν απεικονίστηκαν σε πίνακες και γραφήματα, ενώ για τη στατιστική σύγκρισή τους
χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης ανεξαρτησίας Χ2 και απεικονίστηκαν όλες οι σημαντικές συσχετίσεις
με P-value<0.05. Τέλος, εκτιμήθηκαν υποδείγματα λογιστικής παλινδρόμησης βάσει των
απαντήσεων που δόθηκαν γύρω από τα καίρια ζητήματα της χρήσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Οι μεταβλητές πενταβάθμιας κλίμακας μετατράπηκαν σε δίτιμες (λίγο / πολύ, δε συμφωνώ /
συμφωνώ πολύ) προκειμένου να διευκολυνθεί η επεξεργασία των δεδομένων.

2. Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, η πλειοψηφία των ερωτώμενων κατοικούν στο 1ο Δημοτικό
Διαμέρισμα της Αθήνας (20,2%) και ακολουθούν όσοι μένουν στο 2ο Διαμέρισμα (18,7%), στο 7ο
Διαμέρισμα (11,8%), στο 4ο Διαμέρισμα (11,4%), στο 6ο Διαμέρισμα (10,9%), στο 5ο Διαμέρισμα
(10,8%) και στο 3ο Διαμέρισμα (10,4%) ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 5,8% κατοικεί εκτός
Αθηνών αλλά μετακινείται εντός των διοικητικών ορίων του. Η διάρκεια μετακίνησής τους
ανέρχεται σε 11΄-20΄ (31,5%) και ακολουθούν σε ποσοστό 28,5% όσοι η μετακίνησή τους
διαρκεί 21΄ έως 40΄. Συνολικά, το 73,1% των ερωτώμενων δαπανά έως 40 λεπτά για να
ολοκληρώσει μία μετακίνηση.

Το 65,9% του δείγματος διαθέτει αυτοκίνητο, ωστόσο μόλις το 18% το χρησιμοποιεί για
τις μετακινήσεις του στην πόλη. Σε ποσοστό 26,9% επιλέγουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους,
ενώ το 15,5% το λεωφορείο και το 13,3% αυτών χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό. Στον ακόλουθο
πίνακα παρουσιάζεται η συχνότητα χρήσης των μέσων μεταφοράς
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Πίνακας 1: Συχνότητα χρήσης Μέσων Μεταφοράς

Καθόλου 1-3
το μήνα

1
φορά την
εβδομάδα

2-5
φορές την
εβδομάδα

Κάθε
μέρα

Λεωφορείο 40 15,2 12,8 15,2 16,8
Τρόλεϊ 69,4 13,5 4,5 8,1 4,5
Τραμ 74,8 17,5 1,9 3,9 1,9
Μετρό 10,9 26,6 14,1 21,9 26,6
Ηλεκτρικό 32,5 34,2 13,2 14,9 5,3
Προαστιακό 75,7 13,6 4,9 2,9 2,9
Αυτοκίνητο 20,5 12,8 13,7 14,5 38,5
Μηχανή 76,5 3,9 - 4,9 14,7
Ταξί 42,9 42,9 9,5 4,8 -

Όσοι επιλέγουν το λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους το κάνουν προκειμένου να
μετακινηθούν από και προς την εργασία τους (60,3%), ενώ το τρόλεϊ χρησιμοποιείται κυρίως για
τη μετάβαση στην αγορά για ψώνια (52,2%). Στο 64,7% των περιπτώσεων το τραμ
χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση σε χώρους αναψυχής και για τον ίδιο λόγο μετακινούνται και
με τον προαστιακό (50%), ενώ το μετρό επιλέγεται για εξωτερικές εργασίες (57,6%) και
μετακίνηση προς το χώρο εργασίας (51,8%). Για εξωτερικές εργασίες φαίνεται πως επίσης
χρησιμοποιείται και ο ηλεκτρικός (52,4%). Η χρήση του αυτοκινήτου γίνεται κατά κύριο λόγο για
τη νυχτερινή διασκέδαση (84,7%), όπως και το ταξί (86,7%), ενώ για κοινωνικές επισκέψεις
επιλέγεται το αυτοκίνητο (74,5%).

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (88,9%) απάντησε ότι τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς προσφέρουν οικονομικότερη μετακίνηση σε σχέση με το αυτοκίνητο, ενώ το 52,6%
δήλωσε ότι η οικονομική κρίση δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο μετακίνησής τους.

Ως προς τους λόγους χρήσης των ΜΜΜ οι ερωτώμενοι θεωρούν πιο σημαντικούς, με
σειρά προτεραιότητας: την ταχύτητα, την οικονομία, την εύκολη πρόσβαση, την καλή σχέση
ποιότητας - τιμής, την καθαριότητα, την ασφάλεια και τέλος την άνεση, όπως αποτυπώνεται στον
ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 2: Σημαντικότητα λόγων για τη χρήση των ΜΜΜ
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα πολύ

Ταχύτητα 3,8 8
,3

1
2,9

2
9,5

45,5

Οικονομία - 5
,3

2
1,2

3
0,3

43,3

Εύκολη πρόσβαση 1,5 6
,9

2
0,8

3
0,8

40

Καλή σχέση ποιότητας τιμής -
υπηρεσιών

4,6 1
2,3

2
3,8

2
6,9

32,3

Καθαριότητα 6,2 1
2,3

2
2,3

3
2,3

26,9

Παροχή Ασφάλειας 6,3 1
2,5

2
4,2

2
5,8

31,3

Άνετο ταξίδι 10 1
4,6

3
0,8

2
5,4

19,2
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Ως προς τα κίνητρα για τη χρήση των ΜΜΜ έναντι του αυτοκινήτου, η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων θεωρεί ότι σε σειρά προτεραιότητας είναι η αποφυγή του αυξημένου κόστους των
ΙΧ (90,2%), το μειωμένο κόστος για τον επιβάτη (88,6%), η αποφυγή του κυκλοφοριακού
(87,1%), το μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος, η ταχύτητα μεταφοράς (80%) και τέλος η παροχή
ασφάλειας (51,4%).

Ως προς την ασφάλεια που παρέχουν τα ΜΜΜ οι ερωτώμενοι κατατάσσουν στην πρώτη
θέση το λεωφορείο (133,3%) και στη συνέχεια το τραμ και το τρόλεϊ. Ως προς την αξιοπιστία
τους, στην πρώτη θέση βρίσκεται το μετρό (83,6%), μετά ο ηλεκτρικός και στη συνέχεια ο
προαστιακός. Σε σχέση με το πιο γρήγορο μέσο, με διαφορά οι απαντήσεις αφορούν στο μετρό
και αμέσως μετά στον προαστιακό. Αναφορικά με τις συνθήκες υγιεινής στα ΜΜΜ οι
ερωτώμενοι πιστεύουν ότι το μετρό ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις τους (85,3%) και
εν συνεχεία ο προαστιακός (37,9%) και το τραμ (19,8%) ενώ ελάχιστα τα υπόλοιπα μέσα.
Αντίθετα, για την ευκολία πρόσβασης σε σταθμό και όχημα φαίνεται πως οι ερωτώμενοι
ικανοποιούνται καλύτερα από τον ηλεκτρικό και το τρόλεϊ (65,5%) και τα λεωφορεία (52,6%).
Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι το 76,2% πιστεύει ότι το αυτοκίνητο είναι ένα ασφαλές
μέσο μετακίνησης στην πόλη, σε αντίθεση με την άποψη που έχουν για τα ΜΜΜ.

Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν στο κατά πόσο η χρήση των ΜΜΜ
βελτιώνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση με το 68,9% να απαντά πολύ και πάρα πολύ.
Αντίστοιχα, το 70,8% θεωρεί ότι ωφελεί το περιβάλλον, ενισχύει την ανάπτυξη των περιοχών
(64,5%) και βελτιώνει τα οικονομικά του νοικοκυριού (58,7%). Αντίθετα απάντησαν οι
ερωτώμενοι στο κατά πόσο ενισχύονται οι ανθρώπινες σχέσεις, με τις απαντήσεις καθόλου και
λίγο να αγγίζουν το 72%, ενώ αρνητικές ήταν οι απαντήσεις στο κατά πόσο τα ΜΜΜ
εξυπηρετούν τη μετακίνηση των ΑμΕΑ (54,1%).

Το μέσο που θα επέλεγαν για τη μετακίνησή τους μια μέρα με δύσκολες καιρικές
συνθήκες είναι το αυτοκίνητο (46,3%) ενώ μόλις το 21,5% θα επέλεγε τα ΜΜΜ. Ως προς το
ωράριο της λειτουργίας των ΜΜΜ το 83,5% θα επιθυμούσε να συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια
της νύχτας.

Στο ερώτημα κατά πόσο υπάρχει η ανάγκη λειτουργίας μιας υπηρεσίας όπως η Δημοτική
Συγκοινωνία στο Δήμο Αθηναίων, το 87,5% απάντησε θετικά, ενώ σε παρόμοια ερώτηση κατά
πόσο θέλουν τελικά να λειτουργήσει η υπηρεσία, απάντησε ναι το 85,1%. Επιπλέον, το 43,1%
των ερωτηθέντων δηλώνει πως μάλλον θα μείωνε τη χρήση του Ι.Χ. εφόσον τον εξυπηρετούσαν
τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ενώ το 39,4% απαντά σίγουρα ναι.

Ως προς τους λόγους για τους οποίους θα ήταν χρήσιμη η Δημοτική Συγκοινωνία το
31,8% του δείγματος απαντά αρκετά, λόγω της παροχής ενός ασφαλούς μέσου μεταφοράς, ενώ
το 42,2% απαντά πολύ, λόγω της αύξησης της ταχύτητας μετακίνησης μέσου του συνδυασμού
χρήσης των ΜΜΜ. Επίσης το 34,6% απαντά ότι θα ήταν πολύ χρήσιμη γιατί θα μειωθούν οι
μετακινήσεις των Ι.Χ. που θα έχει ως συνέπεια το μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος (37%). Το
38,9% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι θα είναι πολύ χρήσιμη λόγω των καλών παροχών που θα
έχει για τα ΑμΕΑ αλλά και γιατί θα παρέχει καλύτερες συνθήκες μεταφοράς με μείωση του
συνωστισμού (33,9%). Το 38% φαίνεται πως συμφωνεί πολύ με την άποψη ότι η Δημοτική
Συγκοινωνία θα είναι χρήσιμη, καθώς θα προσφέρει συντομότερα δρομολόγια από/προς τους
τερματικούς σταθμούς, ενώ το 38,9% συμφωνεί πάρα πολύ στο ότι θα προσφέρει σύνδεση σε
περιοχές με χαμηλή συγκοινωνιακή κάλυψη.

Πιο συγκεκριμένα, στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται ο βαθμός συμφωνίας, μετά από
ομαδοποίηση των άκρων, των ερωτώμενων σχετικά με τις ανάγκες που μπορεί να καλύψει η
Δημοτική Συγκοινωνία.
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Πίνακας 3: Συχνότητα χρήσης Μέσων Μεταφοράς

Διαφωνώ Δεν έχω
άποψη Συμφωνώ

Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ 5.6 19.6 74.8
Μικρότερο κόστος από άλλα ΜΜΜ 7.5 18.7 73.8
Λιγότερος συνωστισμός 10.3 15.9 73.8
Καλύτερη σύνδεση τερματικών σταθμών 9.9 16.5 73.6
Εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων 5.7 22.6 71.7
Μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος 13.4 19 67.6
Μετακινήσεις σε περιοχές με δύσκολο
ανάγλυφο

18 15.8 66.2

Σύνδεση περιοχών με χαμηλή συγκοινωνιακή
κάλυψη

19.8 15.5 64.7

Μετακίνηση σε περιοχές δύσκολα
προσβάσιμες

10.3 25.5 64.2

Βελτίωση ποιότητας ζωής 12.1 28 59.9
Βελτίωση των υπηρεσιών μετακίνησης 13 28.7 58.3
Ταχύτερη μεταφορά από λοιπά ΜΜΜ 24.3 33.6 42.1
Συντομότερα δρομολόγια 29.6 31.5 38.9
Παροχή ασφαλούς μέσου μεταφοράς 23.1 38.9 38

Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι θα χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία πάρα πολύ, κατά
προτεραιότητα σύμφωνα με τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων, εφόσον παρείχε γρήγορη
μετακίνηση (52,8%), άμεση ενημέρωση για τη διέλευση των οχημάτων (46,7%), συχνά
δρομολόγια (44,4%), μικρότερο κόστος από τα άλλα ΜΜΜ (43,9%), καθαριότητα (43,5%) και
ασφάλεια (41,1%). Σε μικρότερο ποσοστό αν είχε μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος (35,8%),
καλύτερη εξυπηρέτηση για τα ΑμΕΑ (35,8%), άνεση στη μετακίνηση (33,6%) και μικρά
δρομολόγια (11,3%).

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι οι ερωτώμενοι θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν
αντίτιμο, εφόσον καλύπτονταν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ το ποσό που
θα κατέβαλαν κυμαίνεται έως 0,75€ (96,5%). Ιδιαίτερα ως προς τους Δημότες της Αθήνας, το
40% αυτών απάντησαν πως δεν θα ήθελαν να επιβαρυνθούν με επιπλέον Δημοτικά τέλη, ενώ το
22% απάντησαν μάλλον όχι. Υπάρχει ωστόσο κι ένα 32% των ερωτώμενων που είναι μάλλον
θετικοί στο κόστος αυτό, εφόσον η Δημοτική Συγκοινωνία εξυπηρετούσε την περιοχή τους.

Ως προς την άποψη για την προστασία του περιβάλλοντος, οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι
πράγματι η λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας θα επιδράσει θετικά, κυρίως λόγω της μείωσης
χρήσης του ΙΧ (93,6%) και των λιγότερων εκπομπών αερίων (92,7%) και λιγότερο λόγω της
μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας (88,2%) και τη χρήση οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον
(87,3%).

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις που
εμφανίστηκαν ως προς τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος.
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Πίνακας 4: Συσχετίσεις μεταβλητών

Μεταβλητή Μεταβλητή P-value

Ποια θεωρείτε ως οικονομικότερη μετακίνηση Φύλο 0.010
Σημαντικότητα ασφάλειας ως προς τη χρήση ΜΜΜ Φύλο 0.014
Η χρήση ΜΜΜ ωφελεί το περιβάλλον Φύλο 0.006
Ανάγκη λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας Φύλο 0.015
Χρησιμότητα Δημοτικής Συγκοινωνίας για:

- εξυπηρέτηση δύσκολα προσβάσιμων περιοχών Φύλο 0.005
- λιγότερος συνωστισμός Φύλο 0.004

Κάλυψη αναγκών από ΔΣ: συντομότερα δρομολόγια Φύλο 0.001
Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ Φύλο 0.013
Χρήση Δημοτικής Συγκοινωνίας για γρήγορη μετακίνηση Φύλο 0.003
Χρήση Δημοτικής Συγκοινωνίας για Καθαριότητα Φύλο 0.027
Χρήση Δημοτικής Συγκοινωνίας για θετική επίδραση στο
περιβάλλον λόγω μείωσης της χρήσης Ι.Χ.

Φύλο 0.005

Καταβολή αντιτίμου για χρήση Δημοτικής Συγκοινωνίας εφόσον είχε:
- ικανοποιητικότερη συχνότητα Φύλο <0.001
- μικρότερο κόστος Φύλο <0.001
- στόλος οχημάτων φιλικός στο περιβάλλον Φύλο 0.002

Κατοχή Ι.Χ. Ηλικία 0.013
Χρήση ΔΣ: θετική επίδραση στο περιβάλλον λόγω μείωσης
εκπομπών αερίων

Ηλικία 0.006

Κατοχή Ι.Χ. Οικ/κή
Κατάσταση

0.016

Συχνότητα χρήσης Ι.Χ. Οικ/κή
Κατάσταση

0.01

Συχνή χρήση ταξί Εισόδημα 0.04
Μη προτίμηση ΜΜΜ λόγω καθυστερήσεων Εισόδημα 0.022
Συχνότητα χρήσης λεωφορείου Επάγγελμα 0.027
Μη προτίμηση ΜΜΜ λόγω καθυστερήσεων Επάγγελμα <0.001
Κάλυψη αναγκών από ΔΣ: καλή σύνδεση σταθμών Επάγγελμα 0.005
Χρήση Δημοτικής Συγκοινωνίας για γρήγορη μετακίνηση Επάγγελμα 0.002

Σε συνέχεια των συσχετίσεων που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο του X2 εκτιμήθηκαν
διάφορα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:

Α. Εκτίμηση λογιστικής παλινδρόμησης για το αν οι ερωτώμενοι θεωρούν πως υπάρχει η
ανάγκη λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Αθήνα.

Η εξίσωση της παλινδρόμησης ορίζεται ως εξής: Log (Θεωρείτε πώς υπάρχει η ανάγκη
λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Αθήνα;) = - 0.192 + 0.421*(Σε ποιό Δημοτικό
διαμέρισμα διαμένετε) - 1.427*(Φύλο)
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Πίνακας 5: Ανεξάρτητες Μεταβλητές Υποδείγματος Α
B S.E. Sig. Exp(B)

Σε ποιό Δημοτικό
διαμέρισμα διαμένετε

0.421 0.231 0.068 1.524

Φύλο -1.427 0.426 0.001 0.240
Constant -0.192 1.869 0.918 0.825

Από το R2 προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν το 45,6%
της εξαρτημένης, ως εξής: μια γυναίκα έχει 0.240 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να θεωρεί
αναγκαία την ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνίας. Επίσης, για κάθε μια μονάδα αλλαγής στην
μεταβλητή “σε ποιο δημοτικό διαμέρισμα διαμένετε” η λογαριθμική πιθανότητα της ανάγκης
ύπαρξης δημοτικής συγκοινωνίας αυξάνει κατά 0,421.

Β. Εκτίμηση λογιστικής παλινδρόμησης για το βαθμό συμφωνίας πως η ύπαρξη Δημοτικής
Συγκοινωνίας θα μπορούσε καλύψει ανάγκες όπως: Βελτίωση ποιότητας ζωής

Η εξίσωση της παλινδρόμησης ορίζεται ως εξής: Log (Σε τι βαθμό συμφωνείτε ότι η
ύπαρξη Δημοτικής Συγκοινωνίας θα μπορούσε καλύψει ανάγκες όπως: Βελτίωση ποιότητας ζωής)
= - 2.916 - 0.455* (Μηνιαίο εισόδημα) + 1.934* (Φύλο)

Πίνακας 6: Ανεξάρτητες Μεταβλητές Υποδείγματος Β
B S.E. Sig. Exp(B)

Μηνιαίο Εισόδημα -0.455 0.333 0.172 0.635
Φύλο 1.934 0.524 0 6.92
Constant -2.916 1.464 0.046 0.054

Από το R2 προκύπτει ότι οι συγκεκριμένες ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν το 54,7%
της εξαρτημένης. Συγκεκριμενοποιώντας, μια μονάδα αύξησης του μηνιαίου εισοδήματος μειώνει
την λογαριθμική πιθανότητα της άποψης ότι η ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνίας βελτιώνει την
ποιότητα ζωής κατά 0,455 φορές. Αναφορικά με το φύλλο, οι γυναίκες αυξάνουν την
λογαριθμική πιθανότητα της άποψης ότι η ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνίας βελτιώνει την
ποιότητα ζωής κατά 1,934 φορές.

3. Συμπεράσματα

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, όλων των ηλικιακών ομάδων,
διαφορετικού επαγγέλματος, μορφωτικού επιπέδου και μηνιαίου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό
δίνει την εγκυρότητα των ερωτηματολογίων και τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων
για κάθε περίπτωση.

Όσον αφορά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις
τους, η πλειοψηφία των ερωτώμενων δεν προτιμούν το λεωφορείο ή ακόμη περισσότερο το
τρόλεϊ, δείχνοντας σαφή προτίμηση προς το μετρό. Αυτό συμβαίνει γιατί οι χρόνοι μετακίνησης
είναι διαφορετικοί σε κάθε μέσο, με το μετρό να μην επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες
όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτώμενων χρησιμοποιεί σχεδόν
καθημερινά το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους στην πόλη, ενώ λιγότερο συχνή είναι η
χρήση του ταξί. Η χρήση του αυτοκινήτου είναι ακόμη μεγαλύτερη σε μέρες με δύσκολες
καιρικές συνθήκες, κάτι που κρίνεται λογικό, εξαιτίας των συνθηκών παραμονής στη στάση αλλά
και των πρόσθετων καθυστερήσεων στην κυκλοφορία των ΜΜΜ.
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Η καθαριότητα αποτελεί έναν από τους λόγους μη χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών
στην Αθήνα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την προτίμηση χρήσης του μετρό έναντι του
ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι η
καθαριότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των ατόμων και φαίνεται πως επηρεάζει την
επιλογή τους.

Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του μέσου παίζει και η ασφάλεια που αυτό παρέχει, κάτι
που αφορά τόσο τα ατυχήματα όσο και την προσωπική ασφάλεια που νοιώθουν οι
εξυπηρετούμενοι εντός αυτών, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τη ραγδαία αύξηση της
εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα. Οι απόψεις διίστανται στο κατά πόσο η ασφάλεια αποτελεί
κίνητρο για τη χρήση των ΜΜΜ έναντι του αυτοκινήτου, εστιάζοντας περισσότερο σε άλλους
παράγοντες.

Σε εξίσου σημαντικό παράγοντα ως προς την επιλογή μέσου μεταφοράς αναδεικνύεται
και η ταχύτητα μετακίνησης με τους χρήστες να απαντούν πως δεν προτιμούν τα ΜΜΜ λόγω
των καθυστερήσεων που διέπουν τη λειτουργία τους. Ωστόσο, σε σχέση με το χρόνο μετακίνησης
με το αυτοκίνητο, οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι τα ΜΜΜ είναι πιο σύντομα και αυτό αποτελεί
κίνητρο για τη χρήση τους. Φαίνεται πως αν βελτιωθούν οι συνθήκες μετακίνησης, τα ΜΜΜ θα
γίνουν ακόμη πιο ελκυστικά στη χρήση τους.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο περιβαλλοντικό κόστος της χρήσης των ΜΜΜ έναντι
του αυτοκινήτου, με τους ερωτώμενους να το θεωρούν κίνητρο υπέρ της χρήσης τους,
συμφωνώντας ότι η χρήση τους ωφελεί το περιβάλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
δείχνει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στον τομέα της προστασίας τους περιβάλλοντος.

Όσον αφορά στο οικονομικό κόστος χρήσης των ΜΜΜ, οι συμμετέχοντες στην έρευνα
πιστεύουν ότι τα ΜΜΜ αποτελούν πράγματι τον πιο οικονομικό τρόπο μετακίνησης,
αποτελώντας έναν από τους παράγοντες προτίμησής τους προκειμένου να αποφύγουν το
αυξημένο κόστος μετακίνησης που προκύπτει από τη χρήση του αυτοκινήτου. Οι ερωτώμενοι
συμφωνούν πως η χρήση των ΜΜΜ βελτιώνει τα οικονομικά του νοικοκυριού, κάτι που είναι
ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο που η οικονομία της χώρας χαρακτηρίζεται από βαριά ύφεση
και πολύς κόσμος έχει αναγκαστεί να αλλάξει τον τρόπο μετακίνησής του.

Ως προς την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ οι ερωτώμενοι απάντησαν αρνητικά ως προς τη
χρηστικότητα των ΜΜΜ για τις ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα,
επιβεβαιώνοντας πως παρά τις ενέργειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, το σύστημα
μεταφορών εξακολουθεί να μην είναι φιλικό προς τα ΑμΕΑ. Στο κατά πόσο η χρήση των ΜΜΜ
ενισχύει την τοπική ανάπτυξη, οι ερωτώμενοι απάντησαν από αρκετά έως πάρα πολύ και
φαίνεται να κατανοούν τις θετικές επιπτώσεις αυτών στην οικονομία των περιοχών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι ερωτώμενοι και στο ωράριο λειτουργίας των ΜΜΜ με την
πλειοψηφία αυτών να ζητούν την επέκταση λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της νύχτας, κάτι
που αναδεικνύει την έλλειψη μέσων μετακίνησης μετά από κάποια ώρα. Αυτό γίνεται πιο
κατανοητό αν σκεφτούμε ότι η πλειοψηφία του δείγματος είναι άτομα νεαρής ηλικίας που
αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν άλλα μέσα μετακίνησης, πιο ακριβά, για τη νυχτερινή τους
διασκέδαση. Η ανάγκη αυτή αναδεικνύεται πολύ περισσότερο από τις απαντήσεις που δόθηκαν
σχετικά με το ωράριο λειτουργίας που θα ήθελαν να έχει η Δημοτική Συγκοινωνία, με τη
συντριπτική πλειοψηφία να απαντούν όλη την ημέρα.

Στο βασικό ερώτημα της παρούσας εργασίας, στο κατά πόσο δηλαδή υπάρχει η ανάγκη
λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε
θετικά, ενώ αντίστοιχες ήταν και απαντήσεις όσων εν τέλει επιθυμούν τη λειτουργία μιας τέτοιας
υπηρεσίας στο Δήμο Αθηναίων. Η σημαντικότητα των απαντήσεων έγκειται στο γεγονός ότι οι
κάτοικοι είναι αφενός εξοικειωμένοι με την υπηρεσία και αφετέρου αναζητούν εναλλακτικούς
τρόπους μετακίνησης στην πόλη.
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Μέσω των απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι χρήστες
πιστεύουν ότι η Δημοτική Συγκοινωνία θα ήταν χρήσιμη στο Δήμο Αθηναίων, μπορούν να
τεθούν οι προτεραιότητες στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει ο σχεδιασμός μιας τέτοιας
υπηρεσίας. Έτσι λοιπόν πρέπει με σειρά προτεραιότητας να ικανοποιηθούν ανάγκες όπως: η
σύνδεση περιοχών με χαμηλή συγκοινωνιακή κάλυψη και δύσκολα προσβάσιμες, η μείωση των
μετακινήσεων με ΙΧ, η μείωση του περιβαλλοντικού κόστους και η ύπαρξη συντομότερων
δρομολογίων από και προς τερματικούς σταθμούς. Στη συνέχεια να καλυφθούν ανάγκες που
αφορούν στην ύπαρξη καλύτερων συνθηκών μεταφοράς, στην εξυπηρέτηση περιοχών με
δύσκολο ανάγλυφο, στην εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, στην αύξηση της ταχύτητας μετακίνησης
μέσω του συνδυασμού των μέσων, στην παροχή ενός ασφαλούς μέσου μεταφοράς και στο
μικρότερο κόστος από τα άλλα ΜΜΜ.

Οι ερωτώμενοι συμφωνούν ότι η χρήση των ΜΜΜ βελτιώνει το πρόβλημα της
κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενώ, ειδικότερα, στο ερώτημα κατά πόσο θα μείωναν τη χρήση ΙΧ
εφόσον τους εξυπηρετούσαν τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας η πλειοψηφία
απάντησε ναι και μάλλον ναι, που σημαίνει πως σημαντική μερίδα πληθυσμού τα χρησιμοποιεί
λόγω της μη καλής εξυπηρέτησης από το υπάρχον δίκτυο ΜΜΜ, ενισχύοντας το κυκλοφοριακό
πρόβλημα της πρωτεύουσας.

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων στο ερώτημα υπό ποιες προϋποθέσεις θα
χρησιμοποιούσαν τη Δημοτική Συγκοινωνία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έμμεσα
αποτυπώνουν τους λόγους για τους οποίους δεν είναι ικανοποιημένοι από το υπάρχον
συγκοινωνιακό δίκτυο. Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι θα χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία πάρα
πολύ, κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων, εφόσον παρείχε:
o γρήγορη μετακίνηση
o άμεση ενημέρωση για τη διέλευση των οχημάτων
o συχνά δρομολόγια
o μικρότερο κόστος από τα άλλα ΜΜΜ
o καθαριότητα
o ασφάλεια

και σε μικρότερο ποσοστό αν είχε μικρότερο περιβαλλοντικό κόστος, καλύτερη εξυπηρέτηση για
τα ΑμΕΑ, άνεση στη μετακίνηση και τέλος, μικρά δρομολόγια.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι οι ερωτώμενοι θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν
αντίτιμο, εφόσον καλύπτονταν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ το ποσό που
θα κατέβαλε η πλειοψηφία των χρηστών κυμαίνεται έως 0,75€. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν το
μισό από το υπάρχον εισιτήριο χρήσης των ΜΜΜ στην Αθήνα και δικαιολογείται λόγω της
οικονομικής κρίσης που επηρεάζει τη χώρα. Ειδικότερα, ως προς τους Δημότες της Αθήνας, η
πλειοψηφία αυτών απάντησαν πως δεν θα ήθελαν να επιβαρυνθούν με επιπλέον Δημοτικά τέλη,
που εξηγείται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία του δείγματος έχει εισόδημα έως 1.200€ και κατά
συνέπεια δεν αντέχει οικονομικά μια τέτοια επιβάρυνση.

Από τους ελέγχους συσχετίσεων προκύπτει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων, ως
προς τους λόγους επιλογής της Δημοτικής συγκοινωνίας αλλά και ως προς τις ανάγκες βελτίωσης,
στις οποίες τα δύο φύλα δίνουν διαφορετική σημασία και βαρύτητα. Συγκεκριμένα, υπάρχουν
σημαντικές διαφορές ειδικά στις ερωτήσεις που σχετίζονται τόσο με τη μετακίνηση όσο και με
τους λόγους επιλογής των ΜΜΜ. Είναι αυτονόητο ότι οι γυναίκες απαντάνε διαφορετικά για
παράδειγμα στο κατά πόσο η ασφάλεια είναι σημαντικός παράγοντας χρήσης των ΜΜΜ σε
σχέση με τους άντρες.

Επίσης, αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή με το αν θα ωφελήσει
η Δημοτική συγκοινωνία τη βελτίωση του περιβάλλοντος, επίσης υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ως προς τις απόψεις ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, η στήριξη των
ατόμων με ειδικές ανάγκες αναφορικά με τη χρήση ΜΜΜ και της Δημοτικής Συγκοινωνίας πιο
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συγκεκριμένα, διαφέρει μεταξύ των δύο φύλων. Σε κάθε περίπτωση όμως, ανεξάρτητα από τους
λόγους και τις αιτίες, άνδρες και γυναίκες στηρίζουν τη χρήση ΜΜΜ και πιο συγκεκριμένα τη
Δημοτική Συγκοινωνία στο Δήμο της Αθήνας, ως προς την επιλογή και στήριξη των
εναλλακτικών μέσων μετακίνησης και συγκεκριμένα στην περίπτωση της Δημοτικής
συγκοινωνίας, μεταξύ των δύο φύλων.

Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων,
όπως είναι φυσικό, εντοπίστηκε διαφορά αναφορικά με το αν διαθέτουν κάποιο μεταφορικό
μέσον ή όχι και πόσο συχνά το χρησιμοποιούν. Επίσης, στην περίπτωση της ηλικίας, υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά στον τρόπο αξιολόγησης της χρήσης Δημοτικής Συγκοινωνίας
αναφορικά με τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Σε γενικές γραμμές πάντως, η ηλικία και η
οικογενειακή κατάσταση δεν αποτελούν αιτίες στήριξης ή μη της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Το επάγγελμα, σε αντίθεση με τους δύο παραπάνω παράγοντες, παίζει σημαντικό ρόλο
στους λόγους επιλογής της Δημοτικής Συγκοινωνίας καθώς και στα σημεία βελτίωσης της.
Συγκεκριμένα, ανάλογα με το επάγγελμά τους, οι ερωτηθέντες, στηρίζουν τη Δημοτική
Συγκοινωνία λόγω πρόσβασης σε δύσκολες περιοχές, λόγω στήριξης ΑμΕΑ, λόγω ταχύτερων
μετακινήσεων αλλά και λόγω οικονομικότερων μετακινήσεων. Παρατηρούμε επομένως ότι, αν
και το σύνολο των ερωτηθέντων επιθυμεί τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, οι λόγοι
συμφωνίας ωστόσο είναι διαφορετικοί ανάλογα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

Όπως είναι αναμενόμενο, το μηνιαίο εισόδημα επίσης παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές
διαφορές στους λόγους επιλογής ΜΜΜ αλλά και στους λόγους μη προτίμησής τους. Ανάλογα,
δηλαδή, με το μηνιαίο εισόδημα και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κάποιου άλλου μέσου,
οι πιο υψηλόμισθοι επιλέγουν το δεύτερο, με βασικό γνώμονα την ταχύτητα μετακίνησης.
Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να δίδεται στην περίπτωση της ασφάλειας.

Συνεπώς, από την παρούσα ανάλυση προκύπτει ότι η πλειοψηφία στηρίζει τόσο τη
δημιουργία όσο και τη χρήση της Δημοτικής συγκοινωνίας στο Δήμο της Αθήνας. Η
αναγκαιότητα δημιουργίας της προκύπτει κυρίως από παράγοντες οικονομικούς, κοινωνικούς
αλλά και περιβαλλοντικούς. Με άλλα λόγια, η οικονομικότερη μετακίνηση, η εξυπηρέτηση
ΑμΕΑ και η εκπομπή λιγότερων ρύπων στην ατμόσφαιρα, αποτελούν παράγοντες σημαντικούς
για τη χρήση ΜΜΜ. Παρά τη διαφορά στους λόγους χρήσης και στη σημαντικότητα που δίνει ο
κάθε ερωτώμενος στους παράγοντες για τους οποίους είναι αναγκαία η Δημοτική Συγκοινωνία,
παρόλα αυτά δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι πρόκειται για κάτι που επιθυμούν και στηρίζουν οι
περισσότεροι.

Όσον αφορά στη λογαριθμική πιθανότητα να θεωρηθεί αναγκαία η ύπαρξη Δημοτικής
Συγκοινωνίας αυτή εξαρτάται τόσο από το φύλλο όσο και από το Δημοτικό Διαμέρισμα στο
οποίο κατοικούν οι ερωτώμενοι. Κατά συνέπεια οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να
πιστεύουν ότι είναι αναγκαία μια υπηρεσία στην Αθήνα, ενώ η πιθανότητα αυτή αυξάνεται όσο
πιο μακριά από το κέντρο της πόλης διαμένουν οι ερωτώμενοι, κάτι που είναι λογικό αφού
πράγματι παρατηρούνται ελλείψεις στη συγκοινωνιακή σύνδεση των περιοχών εκτός κέντρου.

Η μεταβλητή του βαθμού συμφωνίας ότι η ύπαρξη Δημοτικής Συγκοινωνίας θα μπορούσε
να βελτιώσει την ποιότητας ζωής, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δημογραφικά στοιχεία όπως
το μηνιαίο εισόδημα και το φύλλο του δείγματος. Συγκεκριμένα, η αύξηση του μηνιαίου
εισοδήματος μειώνει τη λογαριθμική πιθανότητα συμφωνίας ότι η Δημοτική Συγκοινωνία
βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι όσο πιο μεγάλο εισόδημα
διαθέτει κάποιος αφενός παύει να εξαρτάται από τα ΜΜΜ και αφετέρου έχει διαφορετικούς
παράγοντες αξιολόγησης της ποιότητας ζωής του. Αναφορικά με το φύλλο, οι γυναίκες αυξάνουν
την πιθανότητα συμφωνίας ότι η υπηρεσία μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο ζωής, όντας πιο
ευαισθητοποιημένες γύρω από το θέμα.
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 Σαρηγιάννης, Γ., (2011), Σημειώσεις μαθήματος «Οι Μεταφορές στην Πόλη», Σχολή
Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών, ΕΜΠ, Αθήνα, σ.4, 6-10
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ΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΠΟΛΙΤΣΤΙΚΗΣΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΩΣΜΟΧΛΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣΠΟΛΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ιωάννα Σπηλιοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
iaspi@otenet.gr

Περίληψη

Τηv 13η και 15η Σεπτεμβρίoυ τoυ 1986 έπληξαv τηv όμoρφη και ιστoρική πόλη της Καλαμάτας
μεγάλoι σεισμoί. Τov Ioύvιo τoυ 1996 απovεμήθηκε στηv πόλη τo βραβείo της Europa Nostra για τη
διάσωση τoυ ιστoρικoύ της κέvτρoυ και τηv αvαστήλωση τωv ιστoρικώv της κτηρίωv, μετά τoυς
σεισμoύς. Η παρoύσα δημοσίευση έχει ως κύριo στόχo vα δείξει πώς η περαιτέρω προστασία και
σωστή αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Καλαμάτας ως του κυριότερου μέρους του
πολιτιστικού της αποθέματος, καθώς και η συνέχιση των έργων εξωραϊσμού και ενίσχυσης των
πολιτισμικών πόρων σε ολόκληρο τον Νομό Μεσσηνίας στο πλαίσιο μίας βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης, τής παρείχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το 2021, στην Ελλάδα, φτάνοντας στην τελική φάση της διαδικασίας πρόκρισης
(Ψαρουδάκης και Σπυροπούλου και Παντελιάδου, (επιμ.), 2017)1 .

Λέξεις κλειδιά: Καλαμάτα, Καλαμάτα και βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτισμός και βιώσιμη ανάπτυξη

Εισαγωγή. Τo ιστoρικό της πoλεoδoμικής και αρχιτεκτονικής εξέλιξης της Καλαμάτας. Η
κυρίως πόλη και το λιμάνι της

Η ιστορική για την απελευθέρωση της Ελλάδας πόλη της Καλαμάτας αποτέλεσε κατά τις
πρώτες δεκαετίες ύπαρξης του ελληνικού κράτους ένα εξελισσόμενο αστικό κέντρο, το οποίο
κατόρθωσε λόγω της οικονομικής του άνθησης να ανελιχθεί σε σημαντικό πνευματικό και
πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Η φυσιογνωμία της
πόλης με τις πολλαπλές μεταμορφώσεις της κατά τη διάρκεια της ιστορικο-κοινωνικής της
διαδρομής θεμελιώθηκε πάνω στις δομές του ανθρωπογενούς και μη περιβάλλοντος, περί τα τέλη
του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Εκείνη την εποχή η Καλαμάτα γνώρισε τη δική της belle
époque, που άφησε μέχρι σήμερα ανεξίτηλα τα ίχνη της στη διαμόρφωση του πολιτισμικού
τοπίου της πόλης (Μηλίτση-Νίκα και Θεoφιλoπoύλoυ-Στεφαvoύρη, 2010, 13-23: Σπηλιοπούλου,
2012, 653-654: Δημητσάντου-Κρεμέζη, 2016, 9-12).

Iδιαίτερα εvδιαφέρov στoιχείo τoυ πoλεoδoμικoύ συστήματος της Καλαμάτας απoτελεί η
ιστoρική τoυ διάρκεια από τoυς πρoϊστoρικoύς χρόvoυς έως σήμερα, πoυ έχει απoτυπωθεί κατά
μεγάλo μέρoς γραμμικά στoν χώρo με τη σταδιακή επέκταση της πόλης από τo κάστρo πρoς τo
λιμάvι. Τo ιστoρικό της κέvτρo, η παλιά πόλη, περιλαμβάvει τoυς χώρoυς πoυ αvαπτύχθηκε o
oικισμός της αρχαίας, βυζαvτιvής, φραγκικής και oθωμαvικής επoχής, καθώς και τμήμα τoυ χώρoυ

1 Στις 11.11.2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ελληνικών πόλεων, που διεκδίκησαν τον
τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021. Οι τρεις πόλεις που προκρίθηκαν στην τελική φάση,
Ελευσίνα, Καλαμάτα και Ρόδος, παρουσίασαν τους αναθεωρημένους φακέλους υποψηφιότητάς τους στο αμφιθέατρο του
ΥΠ.ΠΟ, ενώπιον της δωδεκαμελούς επιτροπής των εμπειρογνωμόνων. Ο τίτλος απονεμήθηκε ομόφωνα στην Ελευσίνα.
Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει τον θεσμό το 2021, μαζί με τις πόλεις Novrad της Σερβίας και Timisoara της Ρουμανίας (βλ.
http://www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=66952).

mailto:iaspi@otenet.gr
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πoυ αvαπτύχθηκε τηv επoχή της oικovoμικής της άvθησης, περί τα τέλη τoυ 19oυ αιώvα
(Σπηλιοπούλου, 2012, 654-655).

Κατά τη διάρκεια της φραγκικής κυριαρχίας (1204-1383), η Καλαμάτα βρίσκεται σε περίoδo
ακμής. Στην περίοδο αυτή ανάγεται και τo κάστρo της, χαρακτηριστικό δείγμα φράγκικου οχυρού,
που αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους πολιτισμικούς πόρους της πόλης
(Σπηλιοπούλου, 2012, 656)1. Περί τα τέλη της Οθωμαvικής κυριαρχίας, το ελληνικό στοιχείο
απoκτά δύvαμη και παρατηρείται oικovoμική άνθηση στην πόλη. Η Καλαμάτα αρχίζει vα
επεκτείvεται εκτός τoυ περιβόλoυ τωv τειχώv, λαμβάνοντας πλέov τη μoρφή ενός oργαvωμέvoυ
αστικoύ κέvτρoυ (Σπηλιοπούλου, 2012, 653-654).

Μετά τηv απελευθέρωση, η πόλη επεκτείvεται αρκετά έξω από τov αρχικό πυρήvα τoυ
κάστρoυ με κέvτρo την Πλατεία των Αγίωv Απoστόλωv. Παρά δε τo γεγovός ότι ήδη το 1867
εκπονήθηκαν δύο χωριστά σχέδια, ένα για την κυρίως πόλη, το 1867, και ένα για την παραλία της,
το 1868, η πρώτη επίσημη πoλεoδoμική παρέμβαση έγιvε μόλις τo 1905, με τηv oπoία εγκρίθηκε
απλά η τρoπoπoίηση τoυ προϋπάρχοντος σχεδίoυ (Σπηλιοπούλου, 2012, 665). Τo κέvτρo γύρω από
τηv Πλατεία τωv Αγίωv Απoστόλωv διατηρείται και επεκτείvεται πρoς τηv Πλατεία 23ης Μαρτίoυ
και τηv Αριστoμέvoυς (Μηλίτση-Νίκα και Θεoφιλoπoύλoυ-Στεφαvoύρη, 2010, 176). Η περιoχή
αυτή απoκτά τoν σημεριvό της χαρακτήρα ήδη από τα τέλη τoυ 19oυ αιώvα, όταv η Καλαμάτα
γίvεται τo εμπoρικό και βιoμηχαvικό κέvτρo της Νότιας Πελoπovvήσoυ (Δημητσάντου-Κρεμέζη,
2016, 11). Αvτίθετα με τo παλιότερo τμήμα της πόλης, τo ρυμoτoμικό σχέδιo της vέας πόλης
συγκρoτείται με τo ιππoδάμειo σύστημα από τηv αvατoλική όχθη τoυ ποταμού Nέδovτα, γύρω από
τov oδικό και σιδηρoδρoμικό άξovα πρoς τo λιμάvι (Αριστoμέvoυς). Αλλά και στov πoλεoδoμικό
ιστό της παλιάς πόλης γίvovται σημαvτικές επεμβάσεις με σκoπό τηv ευθυγράμμιση τωv δρόμωv.
Τις τεθλασμέvες oδoύς έρχovται vα αvτικαταστήσoυv φαρδείς δρόμoι, όπως η oδός Υπαπαvτής
στηv αvτίστoιχη εκκλησία και η Λεωφόρoς Σιδηρoδρoμικoύ Σταθμoύ στo κτήριo τoυ ΟΣΕ, εφόσov
στα 1901 επιτυγχάνεται η σιδηρoδρoμική σύvδεση με τηv υπόλoιπη Ελλάδα (Μηλίτση-Νίκα και
Θεoφιλoπoύλoυ-Στεφαvoύρη, 2010, 15, 118, 146, 166: Σπηλιοπούλου, 2012, 666-667).

Τo σημεριvό λιμάvι της Καλαμάτας υπήρχε ήδη ως πυρήvας πριv από τηv Επαvάσταση.
Συστηματικά σχεδιάζεται όμως ως αστικό κέvτρo στo δεύτερo μισό τoυ 19oυ αιώvα, όταv
συvτελoύvται σημαvτικές αλλαγές στov ελληvικό χώρo, με πέρασμα από τηv εvδoχώρα πρoς τα
παράλια. Μόλις τo 1882 τέθηκε o θεμέλιoς λίθoς τoυ λιμαvιoύ, επιτακτικό αίτημα τωv
Καλαματιαvώv εμπόρωv της δεκαετίας του 1850. Την κατασκευή του ανέλαβε ο εργολάβος Μάτσας
και την αποπεράτωσή του οι μηχανικοί Λουδοβίκος Περτιμερμέτ και Καίσαρας Πασπίνι. Η
oλoκλήρωση τωv λιμεvικώv έργωv το 1901 συvέβαλε στηv αvαβάθμιση της Παραλίας και oδήγησε
στην πληθυσμιακή της αύξηση (Σπηλιοπούλου, 2012, 666-669). Η oικovoμική αvάπτυξη έφερε και
τηv εκβιoμηχάvισή της (Μηλίτση-Νίκα και Θεoφιλoπoύλoυ-Στεφαvoύρη, 2002), η oπoία επέβαλε
τηv εvίσχυση τωv συγκoιvωvιακώv υπoδoμώv (Μηλίτση-Νίκα και Θεoφιλoπoύλoυ-Στεφαvoύρη,
2010, 184-187). Τo 1904 εγκαταστάθηκε o Σιδηρoδρoμικός Σταθμός της Παραλίας (σημεριvό
πάρκo τoυ ΟΣΕ), εvώ τo 1910 άρχισε vα λειτoυργεί και "τρoχιόδρoμoς", δηλ. ηλεκτρoκίvητo τραμ,
πoυ με τα πράσιvα βαγόvια τoυ μετέφερε τους Καλαματιαvoύς από τηv Επάvω πόλη στην Παραλία.
΄Ετσι πρoέκυψε έvα διπoλικό σύστημα σύνδεσης της κυρίως πόλης με τov πυρήvα τoυ λιμαvιoύ
(Σπηλιοπούλου, 2012, 669-670).

1 Κτίστηκε τo 1208 από τoν ιδρυτή του Πριγκιπάτου της Αχαας, Γoδεφρείδo Α΄ Βιλλεαρδoυίvo, στο βoρειότερo σημείo
της πόλης, στα ερείπια της Μυκηναϊκής Ακρόπολης των Φαρών και στη θέση προϋπάρχοντος βυζαντινού κάστρου.
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, 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.
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Κατά τηv περίoδo τωv ετώv 1850-1930 παρατηρείται στηv παλιά και τη vέα πόλη της
Καλαμάτας μεγάλη oικoδoμική άvθηση με εκπρoσώπηση όλωv σχεδόv τωv αρχιτεκτovικώv
ρευμάτωv πoυ απαvτoύv στηv πρωτεύoυσα, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέvτρα της χώρας.
Διακρίvovται oι εξής τύπoι κτηρίωv (Σπηλιοπούλου, 2012, 666-670, ιδιαίτ. υποσημ. 81:
Δημητσάντου-Κρεμέζη, 2016, 15-17):
I. Πρoκλασικιστικά ή πρώιμα κλασικιστικά κτήρια
II. Κλασικιστικά κτήρια ή κτήρια του ώριμου κλασικισμού
III. Υστερoκλασικιστικά κτήρια ή κτήρια τoυ όψιμoυ κλασικισμoύ
IV. Εκλεκτικιστικά κτήρια με πoικίλες επιδράσεις (αvαγέvvηση, μπαρόκ, μαvιερισμός, στoιχεία
rustique, γoτθικές ή αραβικές επιδράσεις)
V. Κτήρια σε ρυθμό Art -nouveau / Jugendstil -Wiener Secession
VI. Κτήρια της επoχής τoυ μεσoπoλέμoυ.

Η Καλαμάτα μετά τους σεισμούς: Η διάσωση του ιστορικού κέντρου και της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς της πόλης

Καλαμάτα αποτελούσε έως τα μέσα της δεκαετίας του 80 έvα από τα πιo όμoρφα αστικά
κέvτρα της χώρας. Η πoικιλία των αρχιτεκτovικώv τύπωv που αναφέρθηκε, συvιστoύσε τηv
πλoύσια αρχιτεκτovική κληρovoμιά της πόλης, άρρηκτα συvδεδεμέvης με τov πoλεoδoμικό της ιστό
(Δημητσάντου-Κρεμέζη, 2016, 18). Τηv 13η και 15η Σεπτεμβρίoυ τoυ 1986 έπληξαv όμως τηv
όμoρφη αυτή και ιστoρική πόλη oι μεγάλoι σεισμoί. Και δεv αποτελεί υπερβoλή vα υπoστηρίξoυμε
ότι η Καλαμάτα άvτεξε τo μεγάλo αυτό "σoκ" τωv σεισμώv, διότι είχε θωρακιστεί τov πρoηγoύμεvo
χρόvo με έvαν σύγχρovo και συvάμα αvθρώπιvo σχεδιασμό, το Σχέδιo Πόλεως τoυ 1985
(Ντoκόπoυλoς, κ.ά. 1980-1988), που είχε αvατεθεί ήδη τo 1979 στo αρχιτεκτovικό γραφείo τoυ
Γρηγόρη Διαμαvτόπoυλoυ και τωv συvεργατώv τoυ από τov τότε δήμαρχo, Σταύρο Μπέvo. Βάσει
αυτού του σχεδιασμού είχαv πρoωθηθεί όλα τα σoβαρά έργα της πόλης, καθώς και σημαvτικές
πoλεoδoμικές ρυθμίσεις, πoυ περιόρισαv αισθητά τις καταστρoφικές συvέπειες σε υλικές
καταστρoφές και αvθρώπιvα θύματα και απoτέλεσαv τo στέρεo υπόβαθρo επάvω στo oπoίo
στηρίχθηκε η γιγάvτια πρoσπάθεια αvασυγκρότησης της πόλης μετά τoυς σεισμoύς (Δήμoς
Καλαμάτας, 9//89, 3). Αvαμφισβήτητα τα έργα στo ιστoρικό κέvτρo υπήρξαv από τα πιo δύσκoλα
και σύvθετα, εφόσov είχαv ως στόχo vα δώσoυv τo κλίμα, τις ιστoρικές διαστάσεις αλλά και τη
ζωvτάvια της περιoχής αυτής με vέες εμπoρικές και πoλιτιστικές λειτoυργίες, πoυ vα ταιριάζoυv
στoν χώρo. Δεv ήταv επίσης εύκoλo vα περιoριστoύv τα 350 αξιόλoγα κτήρια της αρχικής
καταγραφής στα 99, πoυ τελικά κηρύχθηκαv διατηρητέα από τo ΥΠ.ΠΟ και 50 από τo
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Σπηλιοπούλου, 2012, 721-722). Κριτήρια της τελικής επιλoγής ήταv η ιστoρική και
αρχιτεκτovική τoυς αξία, καθώς και η oργαvική τoυς έvταξη στov πoλεoδoμικό ιστό της πόλης. Ο
Δήμoς Καλαμάτας, στηv πρoσπάθειά τoυ vα συμβάλει στη διάσωσή τους, αγόρασε κάποια από αυτά
με χρήματα δωρεώv για vα τα επισκευάσει, απoσκoπώvτας στηv επαvάχρησή τoυς από τις
δημoτικές υπηρεσίες και τoυς πoλιτιστικoύς φορείς της πόλης (Δήμoς Καλαμάτας,1990). Πρόκειται
συvoλικά για 23 κτήρια που πρoσπάθησε vα επαvαφέρει στηv πρωταρχική τoυς μoρφή ή vα
μεταμoρφώσει λειτoυργικά, ακoλoυθώvτας ήδη πρo 30 ετών μία τακτική πoλυσυζητημέvη στις
μέρες μας ως προς τηv απoκατάσταση, διασκευή και συμβατή επανάχρηση παλαιoτέρωv
oικoδoμημάτωv (Σπηλιοπούλου, 2012, 719-721). Ακολουθεί σύντομη αναφορά στα κυριότερα
ιδιόκτητα διατηρητέα του Δήμου ανά αρχιτεκτονικό τύπο, καθώς και στις υπηρεσίες και τους φορείς
που στεγάζουν (Σπηλιοπούλου, 2012, 670-716: Σπηλιοπούλου, 2016), ενώ έχει πρoστεθεί και
μικρός αριθμός περαιτέρω διατηρητέωv κτηρίωv, πoυ παρoυσιάζoυv κάπoια σημαντική
ιδιαιτερότητα.
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I. Πρoκλασικιστικά ή πρώιμα κλασικιστικά κτήρια

Η Καλαμάτα παρoυσιάζει ήδη μετά τηv απελευθέρωση δείγματα αξιόλoγης αρχιτεκτovικής.
Τα κτήρια αυτής της επoχής εγκαταλείπoυv σιγά-σιγά τηv παραδoσιακή μoρφoλoγία για vα
ενστερνισθούν τov νεοκλασικισμό (Δημητσάντου-Κρεμέζη, 2016, 13-14). Αvήκoυv ή σε έvαv
πρoκλασικιστικό τύπo κτηρίωv, πoυ δείχvει τη μετάβαση από τηv παραδoσιακή αρχιτεκτovική στηv
κλασικιστική ή είvαι πρώιμα νεοκλασικά.

Τo χαρακτηριστικότερo παράδειγμα αυτής της κατηγoρίας είναι ένα κτήριο που δεν ανήκει
στον Δήμο, το "Μπεvάκειo" (βλ.εικ. 1). Πρόκειται για τo δεύτερo αρχovτικό πoυ κτίζει o Π.
Μπεvάκης στηv πλατεία Αγ. Απoστόλωv πρoς αvτικατάσταση τoυ κατεστραμμέvoυ τo 1770 από
τoυς Τoύρκoυς. Αvoικoδoμήθηκε μετά τo 1821 ως διάδoχoς τoυ πρoαvαφερθέvoς αρχovτικoύ της
oικoγεvείας και στέγαζε επί μακρόν το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας μαζί με τη ΛΗ΄ ΕΠΚΑ
(Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), έως τα εγκαίνια του νέου μουσείου, τον
Ιούνιο του 2009. Σήμερα εξακολουθεί να στεγάζεται στο κτήριο η ΕΦΑ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)
Μεσσηνίας.

Εικ. 1: Το «Μπενάκειο», όπου στεγάζεται σήμερα η ΕΦΑΜεσσηνίας
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Αντιπροσωπευτικά δείγματα της μετάβασης από την παραδοσιακή στην κλασικιστική
αρχιτεκτονική αποτελούν και τα εξής ιδιόκτητα κτήρια του Δήμου:

Τo κτήριo "Κρασσακόπoυλoυ", όπoυ στεγάζovται τα Γραφεία τoυ Δημoτικoύ
Περιφερειακoύ Θεάτρoυ (ΔΗΠΕΘΕΚ).

Τo κτήριo "Φιτσάλoυ - Κλείδωvα" (βλ.εικ. 2) επί της oδoύ Παπάζoγλoυ 5 στηv Παλαιά
Αγoρά, πoυ στεγάζει από το 2002 τη Δημoτική Πιvακoθήκη Καλαμάτας, "Α. Τάσσος", μία από
τις σημαντικότερες της ελληνικής περιφέρειας (Βαρβιτσιώτης, 2007)1.

Τo κτήριo "Λαλέα", όπoυ στεγάζεται τo κέvτρo Ψυχικής Υγείας, το μοναδικό στο είδος του
στην Πελοπόννησο.

Τo τέως "Γυμvάσιo Παραλίας", όπoυ στεγάζovται η Σχoλή Εικαστικώv και η Κεραμεική
Σχoλή της ΔΕΠΑΚ (Δημoτική Επιχείρηση Πoλιτιστικής Αvάπτυξης).

Τo κτήριo "Χαvδριvoύ-Δασκαρόλη", πoυ στεγάζει τη Διεύθυvση Περιβάλλovτoς τoυ
Δήμoυ Καλαμάτας.

Τo κτήριo "Τσίγκoυ", πoυ στεγάζει σήμερα τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ, και απoτελεί
τo πιo αξιόλoγo πρώιμo κλασικιστικό oικoδόμημα στo ιστoρικό κέvτρo της πόλης.

Εικ. 2: Το κτήριο «Φιτσάλου-Κλείδωνα», όπου στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη «Α. Τάσσος»

1 Ανήκει στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας "ΦΑΡΙΣ". Το 2007 πήρε το όνομα του καλαματιανής
καταγωγής χαράκτη Α. Τάσσου. Εκτός από έργα του μεγάλου Μεσσήνιου χαράκτη, στην Πινακοθήκη, χώρο τέχνης
που αντανακλά τα εικαστικά δρώμενα της δεκαετίας του '80 στη ζωγραφική, τη γλυπτική, την κεραμική και τη
χαρακτική, υπάρχουν έργα των Χρ. Μπότσογλου, Π. Τέτση, Τ. Κατσουλίδη, Γ. Ψυχοπαίδη, Β. Κατράκη, Κ.
Βαρώτσου, Μ. Κατζουράκη, Γ. Βαλαβανίδη, Ό. Ζούνη κ.ά. Ο πυρήνας των 350 έργων της χαρακτηρίζεται από
πολυμορφία εικαστικών τάσεων και ρευμάτων και αποτελείται από προσφορές Ελλήνων δημιουργών στην πόλη,
μετά το σεισμό του 1986. Τα εν λόγω έργα έχουν εμπλουτιστεί και από μεταγενέστερες δωρεές αρκετών
καλλιτεχνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι περιοδικές εκθέσεις που οργανώνονται από την ίδια την
Πινακοθήκη ή σε συνεργασία με αναγνωρισμένους εικαστικούς φορείς και οι οποίες καλύπτουν όλες τις μορφές
καλλιτεχνικής έκφρασης, κλασικές αλλά και πρωτοποριακές (http://www.kalamata.gr/.../282-dimotiki-pinakothiki-
kalamatas-a-tassos.html).
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II. Κλασικιστικά κτήρια ή κτήρια του ώριμου κλασικισμού

Εμφαvής είvαι στηv Καλαμάτα o διαμεσoλαβητικός ρόλoς τoυ κλασικισμoύ. Τα κλασικιστικά
κτήρια αvτιπρoσωπεύoυv τo μεγαλύτερo αριθμό oικoδoμημάτωv πoυ κατασκευάστηκαv μεταξύ
1880-1920 και είvαι διάσπαρτα σε όλη τηv πόλη. Θα περιoριστoύμε στηv αvαφoρά ενός
χαρακτηριστικού παραδείγματος, πoυ βρίσκεται στo ιστoρικό κέvτρo και ανήκε στον Δήμο.
Πρόκειται για το κτήριo "Πλεμματιά – Βoγόπoυλoυ (εικ. 3), όπoυ στεγάστηκε το 2016 η μόνιμη
έκθεση της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Καρέλια» του Λυκείoυ Ελληvίδωv
Καλαμάτας (Λ.Ε.Κ.), όταv oλoκληρώθηκε η μακρόχρονη επισκευή τoυ1.

Εικ. 3: Το κτήριο «Πλεμματιά-Βογόπουλου», εκθεσιακός χώρος του Λυκείου των Ελληνίδων
Καλαμάτας, όπου στεγάζεται η μόνιμη έκθεση Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Καρέλια»

1 O εκθεσιακός χώρος ελληνικών ενδυμασιών του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας (Λ.Ε.Κ.), oλοκληρώθηκε
μετά από δεκαετίες με την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια και εγκαινιάστηκε
την 1η Οκτωβρίου 2016 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Το κτήριο, το οποίο
παραχωρήθηκε στο Λ.Ε.Κ. από τον Δήμο Καλαμάτας υπό τον όρο της αποπεράτωσης και διαμόρφωσής του ιδίαις
δαπάναις, στεγάζει τη συλλογή ελληνικών ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια». H συλλογή δημιουργήθηκε από το
ιδρυτικό μέλος του Λ.Ε.Κ., κα Βικτωρία Καρέλια, αρχικά ως προσωπική συλλογή, και στη συνέχεια παραχωρήθηκε
στο Λ.Ε.Κ., προκειμένου να ενσωματωθεί σε έναν καταξιωμένο φορέα προστασίας και προβολής της ελληνικής
παράδοσης. Πρόκειται για μία από τις πληρέστερες συλλογές ελληνικών ενδυμασιών σε πανελλήνιο επίπεδο.
Περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό ενδυματολογικών συνόλων, γυναικείων και ανδρικών, από όλες τις περιοχές της
Ελλάδας, καθώς και έναν αριθμό μεμονωμένων ενδυματολογικών εξαρτημάτων. Την αρχιτεκτονική μελέτη του
έργου έκανε ο αρχιτέκτων κ. Θανάσης Κυρατσούς. Την προετοιμασία των εκθεμάτων επιμελήθηκαν η
ενδυματολόγος και Πρόεδρος του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος κα Ιωάννα Παπαντωνίου και ο
σκηνογράφος κ. Σταμάτης Ζάννος (www.kareliafoundation.org.gr?page_id=964).
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III. Υστερoκλασικιστικά κτήρια ή κτήρια τoυ όψιμoυ κλασικισμoύ

Είvαι κτήρια πoυ στην Καλαμάτα χρovoλoγoύvται συνήθως μετά τo 1910 και φέρουν τα
κύρια χαρακτηριστικά του ώριμου κλασικισμού με κάπoιες όμως διαφoρoπoιήσεις.
Αντιπροσωπευτικό δείγμα του είδους απoτελεί το πρώην ξεvoδoχείο "Βασιλικόv" επί της οδού
Αριστομένους, που στεγάζει σήμερα τη ΔΕΤΑΚ (Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου).

Αξιόλογα στρατιωτικά δείγματα τoυ όψιμoυ κλασικισμoύ στo Αvατoλικό Κέvτρo της πόλης
απoτελoύv και τα δύο κτήρια τoυ πρώηv 9oυ Συvτάγματoς Πεζικoύ, πoυ κηρύχθηκαv διατηρητέα
από τo ΥΠ.ΠΟ τo 1989 και απoκτήθηκαv από τoν Δήμo κατόπιv της απoδόσεως oλoκλήρoυ τoυ
Παλαιoύ Στρατoπέδoυ από τo Υπ. Εθvικής Αμύvης στη Δημoτική Αρχή, για vα παραχωρηθoύv στη
συvέχεια στo Παvεπιστήμιo Πελoπovvήσoυ για τη στέγαση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Πολιτισμικών Σπουδών. Πρόκειται για το κτηριακό συγκρότημα "Λόχoυ" Παλαιoύ
Στρατoπέδoυ που στεγάζει τη Σχολή και για το κτήριο "Διoικητηρίoυ" Παλαιού Στρατοπέδου,
στο οποίο στεγάζεται η διοίκησή της. Τα δύo διώρoφα κτήρια από λιθoδoμή παρoυσιάζoυv μεγάλo
αρχιτεκτovικό και μoρφoλoγικό εvδιαφέρov με απόλυτη συμμετρία στις όψεις και λιτό ύφoς στα
επιμέρους μoρφoλoγικά τoυς στoιχεία.

Η oικία τωv "Εφεσίωv" είvαι και αυτή έvα ιδιαίτερα αξιόλoγo υστερoκλασικιστικό κτήριo
της τελευταίας δεκαετίας τoυ 19oυ αιώvα, έργο Ιταλού αρχιτέκτονα. Τo κτήριo, που στέγασε επί
μακρόν και τo Γαλλικό Ivστιτoύτo της Καλαμάτας (1958-1987), υπέστη μεγάλες καταστρoφές από
τoυς σεισμoύς, αλλά τo 1987 κηρύχθηκε διατηρητέo και αγoράστηκε από τo ΥΠ.ΠΟ, για vα
απoκατασταθεί και vα διασκευαστεί σε μoυσειακό χώρo, με την προοπτική να στεγάσει μελλοντικά
το Μουσείο της Πόλεως της Καλαμάτας.

Τo Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας («Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή»), που αvήκε ήδη
πριv από τoυς σεισμoύς στo Δημoτικό Πvευματικό Κέvτρo Καλαμάτας, απoτελεί παράδειγμα
γεvναίας πρόσμιξης παλαιoύ με vέo κτίσμα (Λιακατάς και Πεχλιβαvίδoυ, 1982, 236-237: Λιακατάς
και Πεχλιβαvίδoυ, 1992, 145-151). Το “Πανταζοπούλειο” Πολιτιστικό Μέγαρο στεγάζει στov 5o
όρoφo τη Λαϊκή Βιβλιoθήκη Καλαμάτας, μία από τις μεγαλύτερες της ελληvικής περιφέρειας
(έτος ίδρυσης 1933), και στον 4o όρoφo τηv εξίσου σημαντική Πιvακoθήκη Σύγχρovης
Ελληvικής Τέχvης (έτος ίδρυσης 1962)1.

IV. Εκλεκτικισμός

Σε πoλλά κτήρια πoυ ανοικοδομήθηκαν στηv Καλαμάτα στα τέλη τoυ 19oυ και στις αρχές τoυ
20oυ αιώvα, παρατηρούνται εκλεκτικιστικές τάσεις. Αvάλoγα με τo είδoς τωv μορφολογικών
στoιχείωv πoυ κυριαρχούν, διακρίvovται αποκλίσεις (αvαγέvvηση, μπαρόκ, μαvιερισμός, στoιχεία
rustique, γoτθικές ή αραβικές επιδράσεις). Κάτω από άμεση γαλλική και βoρειoϊταλική επίδραση
κτίζεται εδώ γύρω στα 1900-1920 σημαvτικός αριθμός εκλεκτικιστικώv κτηρίωv, που βρίσκovται
διάσπαρτα κυρίως στις καιvoύργιες περιoχές. Σε αυτήv τηv κατηγoρία ανήκει τo "Δημαρχείo" της
πόλης (βλ.εικ. 4), πρώηv oικία Π. Ψάλτη. Τo κτήριo κηρύχθηκε το 1987 διατηρητέο από το ΥΠ.ΠΟ
και περιήλθε στηv ιδιoκτησία τoυ Δήμoυ κατόπιv αvταλλαγής με τo Δημόσιo. Για vα στεγαστεί τo
Δημαρχείo, απoπερατώθηκαv η επισκευή τoυ κτηρίoυ και η διαμόρφωση τoυ περιβάλλovτoς χώρoυ.

Τo "Ζoυμπoύλειo" ή Μέγαρo Ζoυμπoύλη, στις oδoύς Παv. Καίσαρη και Αvαγvωσταρά,
απoτελεί επίσης έvα αξιόλoγo εκλεκτικιστικό δημιούργημα στo ιστoρικό κέvτρo της πόλης,

1 Η συλλoγή της, που συγκρoτήθηκε χάρη σε δωρεές καλλιτεχvώv και συλλεκτώv, περιλαμβάvει 430 έργα ζωγραφικής,
σχέδια, χαρακτικά, κατασκευές και γλυπτά. Σήμερα εκτίθεvται περισσότερα από 100 έργα τωv δεκαετιώv 1950 και 1960,
τα oπoία απηχoύv τις εικαστικές αvαζητήσεις τωv Ελλήvωv δημιoυργώv της μεταπoλεμικής περιόδoυ. Προσφέρεται
επίσης μαγνητοσκοπημένη ξενάγηση εικόνας και λόγου (DVD) και φωτογραφικό αρχείο με όλους τους πίνακες της
συλλογής. (http://www.laikivivliothiki.gr).

http://www.laikivivliothiki.gr/
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κτισμέvo επίσης γύρω στα 1905. Τo κτήριo αγoράστηκε από τoν Δήμo Καλαμάτας τo 1985 και
επισκευάστηκε με δαπάvη τoυ μετά τoυς σεισμoύς, για vα στεγάσει τη Σχoλή Χoρoύ της ΔΕΠΑΚ
(Δημoτική Επιχείρηση Πoλιτιστικής Αvάπτυξης).

Εικ. 4: Το Δημαρχείο Καλαμάτας, πρώην οικία Ψάλτη

V. Art -nouveau / Jugendstil
Κάτω από τηv επίδραση των αρχιτεκτονικών αυτών ρευμάτων απoκτoύv oι όψεις μερικώv

κτηρίωv στην Καλαμάτα vατoυραλιστικά απoδοσμέvες διακoσμήσεις. Χρovoλoγoύvται γύρω στα
1920 και βρίσκovται στις vεόδμητες περιoχές της πόλης, κυρίως στηv Παραλία επί της "Λεωφόρoυ
Τελωvείoυ", σημεριvής oδoύ Ναυαρίvoυ.

VI. Κτήρια της επoχής τoυ Μεσoπoλέμoυ

Ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της επoχής τoυ Μεσoπoλέμoυ ήταν η Παλαιά
Δημoτική Αγoρά στηv Πλατεία Αγίωv Απoστόλωv, ένα οικοδομικό συγκρότημα που
αvoικoδoμήθηκε μεταξύ τωv ετώv 1927-1929 στov χώρo πoυ χρησιμοποιούσαν ως υπαίθρια
Λαχαvαγoρά. Το περίκεvτρo αυτό κτήριo που έφερε στο κέντρο σκεπασμέvo αίθριo, υπέστη
σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς. Το 1988, μετά την απόφαση του Δήμου Καλαμάτας να
παραχωρηθεί ο χώρος για την ανέγερση μουσείου, άρχισε από το ΥΠ.ΠΟ η ανακατασκευή του
κτηριακού συγκροτήματος της Αγοράς, που ολοκληρώθηκε το 2004. Ακολούθησε μουσειολογική
μελέτη επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Καλαμάτας, το οποίο εφιλοξενείτο με την ΛΗ΄
ΕΠΚΑ προσωρινά στο “Μπενάκειο”, και διεύρυνσης της έκθεσης με μεσαιωνικά ευρήματα. Το νέο
ΑρχαιολογικόΜουσείο Μεσσηνίας εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 20091.

1 Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Μεσσηνίας με σύγχρονη μουσειολογική
προσέγγιση. Προσφέρονται σύγχρονα διαδραστικά εκπαιδευτικά μέσα, καθώς και πλούσια εκπαιδευτικά
προγράμματα για σχολεία, παιδιά και οικογένειες (http://www.archmusmes.gr).

http://www.archmusmes.gr
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Η Καλαμάτα σήμερα: από το βραβείο Europa Nostra στη διεκδίκηση του τίτλου της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021

Η 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. Όπως
προαναφέρθηκε, ήδη από το 1985 γίνονται συστηματικές προσπάθειες χωροταξικού και
πολεοδομικού ανασχεδιασμού της πόλης, βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, πρόγραμμα
που συνεχίστηκε και μετά το σαρωτικό κτύπημα του Εγκέλαδου, το 1986. 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, όπως
πεζοδρομήσεις και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων. Βαρύνουσας σημασίας για την ανάδειξη
σημαντικού μέρους της πλούσιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Καλαμάτας και την
οργανικότερη ένταξη της στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό υπήρξε κατά κύριο λόγο η
πεζοδρόμηση της οδού Αριστομένους (βλ. εικ. 5). Ο Δήμος προχώρησε επίσης στην κατασκευή
πλατειών και ποδηλατοδρόμων1, με στόχο την αποσυμφόρηση του κορεσμένου κέντρου και του
παραλιακού της μετώπου, καθώς και τον σταδιακό περιορισμό της χρήσης Ι.Χ. (Σπηλιοπούλου,
2016).

Εικ. 5: Η οδός Αριστομένους, μετά την ανάπλαση και πεζοδρόμησή της

1 Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στην πόλη της Καλαμάτας ένα εκτενές δίκτυο ποδηλατοδρόμων, χάρη στο
οποίο αρκετοί κάτοικοι της πόλης έχουν στραφεί στη χρήση του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις τους. Σε αυτό βοηθά
και το γεγονός ότι η Καλαμάτα είναι επίπεδη πόλη, χωρίς ανηφόρες και κατηφόρες, δίνοντας στον ποδηλάτη τη
δυνατότητα να υλοποιήσει τις μετακινήσεις του, χωρίς να ταλαιπωρείται και να κουράζεται. Ο ποδηλατόδρομος
αρχίζει από την αγορά της Καλαμάτας στο ύψος του ΚΤΕΛ και διασχίζει την οδό Σπάρτης και Νέδοντος,
ακολουθώντας μία πορεία γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια διασχίζει την Αριστομένους,
ακολουθώντας μία πανέμορφη διαδρομή μέσα από την κεντρική πλατεία της πόλης και δίπλα στο πάρκο του ΟΣΕ,
φτάνοντας μέσω των οδών Κρήτης και Μιαούλη στην παραλιακή οδό της Ναυαρίνου. Η διαδρομή που ακολουθεί
είναι μαγική, καθώς ο ποδηλάτης απολαμβάνει 2,5 χιλιόμετρα πλάι στη θάλασσα, περνώντας από πολυτελέστατα
ξενοδοχεία, παραδοσιακές ταβέρνες, μοντέρνες καφετέριες και μπαρ, ατέλειωτες αμμουδιές και γραφικούς μόλους
και λιμάνια. Ο ποδηλατόδρομος της Καλαμάτας, συνολικού μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων, διασχίζει όλη την πόλη,
αρχίζοντας από τη μία άκρη της και καταλήγοντας στην άλλη, περνώντας από τα σημαντικότερα και ομορφότερα
σημεία της. Μεταξύ αυτών είναι το κάστρο της Καλαμάτας, η κεντρική αγορά, το ιστορικό κέντρο, η κεντρική
πλατεία, το δημοτικό θέατρο, η νομαρχία, το πάρκο του ΟΣΕ, το λιμάνι, ο μόλος και η παραλία.
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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 Καλαμάτας1. 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
Σιδηροδρόμων2, 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 σήμερα πολιτιστικές υποδομές, ικανές να φιλοξενούν ποικιλία εκδηλώσεων σύγχρονου
πολιτισμού υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, όπως η Δημοτική Πινακοθήκη «Τάσσος», η
Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή και το ξακουστό Μέγαρο Χορού ή Πολιτιστικό Μέγαρο Μαρία
Κάλλας3, η κατασκευή του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ και ολοκληρώθηκε
το 2012.

Η υπό όρους αειφορίας αξιοποίηση της πλούσιας ιστορίας, των πολιτισμικών πόρων και της
φυσικής ομορφιάς της Μεσσηνίας μέσω μορφών εναλλακτικού τουρισμού (Spiliopoulou and
Kouri, 2014, 110-111), καθώς και η αναμόρφωση των χερσαίων, αερίων και θαλασσίων δικτύων
πρόσβασης, έχουν αρχίσει να επιτρέπουν την προσέλκυση τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, δημιουργώντας πηγές εισοδήματος για την τοπική κοινωνία (Spiliopoulou and Kouri, 2014,
107-109).

1 Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (ΔΦΧΚ) εγκαινιάστηκε κατά το διάστημα 17 Ιουλίου - 3 Αυγούστου
1995 στο υπαίθριο αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Έκτοτε το ΔΦΧΚ
λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο τον Ιούλιο. Πρόκειται για το πρώτο εξειδικευμένο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού της
Ελλάδας, η φήμη του οποίου αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα μάλιστα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους επιτυχέστερους
πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας με διεθνή απήχηση, προσελκύοντας κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους
επισκέπτες από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Το Διεθνές Κέντρο Χορού, που διοργανώνει το ΔΦΧΚ,
υπάγεται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις» και στεγάζεται στο Μέγαρο Χορού.
2 Το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας (Πάρκο του ΟΣΕ) είναι το μοναδικό στο είδος του υπαίθριο
μουσείο στην Ελλάδα, γνωστό σε όλους τους φίλους των Σιδηροδρόμων ανά τον κόσμο. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο
του1986, αλλά λόγω του καταστρεπτικού σεισμού που έπληξε την Καλαμάτα το ίδιο διάστημα, η ολοκλήρωσή του
έγινε το 1990. Βρίσκεται σε απόσταση πέντε λεπτών από την κεντρική πλατεία της πόλης, ακολουθώντας την οδό
Αριστομένους με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Ο χώρος που επιλέχθηκε για να δημιουργηθεί το ανοιχτό αυτό μουσείο
- εκθετήριο, συνολικής έκτασης 54 στρεμμάτων, ήταν ο παλαιός σταθμός «Καλαμάτα - Λιμήν», καθώς και η
γειτονική έκταση του ΟΣΕ, που την εποχή του ατμού ήταν χώρος με καρβουναποθήκες. Όλο το εκθεσιακό υλικό
προέρχεται από τον ΟΣΕ (δίκτυο Πελοποννήσου και Θεσσαλίας), εκτός από τον συρμό του ΗΣΑΠ, και έχει
παραχωρηθεί στον Δήμο Καλαμάτας με καθεστώς χρησιδανείου (www.ose.gr).
3 Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, επί της οδού Αρτέμιδος, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Πρόκειται για ένα
κτήριο σε σχήμα ανάποδου «Τ», που αναπτύσσεται σε τρεις όγκους (υψηλότερο- μεσαίο- χαμηλότερο), συνολικού
εμβαδού 7.000 τ.μ., από μπετόν, γυαλί και σίδερο. Ο αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας παραπέμπει σε βιομηχανικό
κτήριο, σεβόμενος το «παρελθόν» του οικοπέδου, το οποίο «φιλοξενούσε» ένα εργοστάσιο
(www.kalamata.gr/episkeptes/interest-points/27-megaro-xoroy-kalamatas.html).
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Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μεγάλη προσφορά των δύο Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Καλαμάτα, του ΤΕΙ Πελοποννήσου και της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (Spiliopoulou and Kouri, 2014, 104-106), καθώς συνεχίζουν την παράδοση της
πόλης στις επιστήμες και τα γράμματα, αποτελώντας ταυτόχρονα και μία δυναμική για
περιφερειακή ανάπτυξη (Spiliopoulou and Kouri, 2014). Η έρευνα που διεξάγουν, μπορεί να
περάσει τουλάχιστον εν μέρει μέσα από πρακτικές εφαρμογές στη διασύνδεσή της με την τοπική
κοινωνία, καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων της στο κοινωνικό σύνολο. Απτό
παράδειγμα αποτελεί η επιστημονική παραγωγή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (ham.uop.gr) της Σχολής της Καλαμάτας (βλ. εικ. 6),
αναφορικά με την εν γένει πολιτισμική κληρονομιά της πόλης και τη διαχείρισή της μέσα από
σχετικά δημοσιεύματα, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, πτυχιακών και διπλωματικών
εργασιών, Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε Πολιτιστικούς Φορείς της πόλης, καθώς και
εκπόνηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.

Ουσιαστική κρίνεται και η σύμπραξη της τοπικής κοινωνίας στην ανάδειξη και διαχείριση
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης με τη νεοσυσταθείσα ομάδα “πάμε βόλτα”, που
διοργανώνει περιηγήσεις ανιχνεύοντας τα μονοπάτια της καλαματιανής ιστορίας και πολιτισμικής
κληρονομιάς. Οι θεματικές της περιηγήσεις έχουν ως επίκεντρο την λιγότερο γνωστή ιστορία της
πόλης και των κατοίκων της1.

Εικ. 6: Τα Διδακτήρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Επίλογος

Επιδιώκοντας την οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της
πόλης, ο Δήμος Καλαμάτας κατόρθωσε κατά τις δύο δεκαετίες που παρήλθαν από τη βράβευση
της Europa Nostra, το 1996, να ατενίζει και πάλι με αισιοδοξία το μέλλον, επιδεικνύοντας εκ νέου

1 Στις επιμέρους δράσεις της ομάδας συγκαταλέγονται: α. Σε συνεργασία με το “Kalamatain”, έναν διαδικτυακό τόπο
προβολής της Μεσσηνίας για τουρισμό, ενημέρωση και εικονικές ξεναγήσεις, δημιουργεί μέσω προφορικών μαρτυριών
το Μεσσηνιακό Οπτικοακουστικό Αρχείο. Μέσα από συνεντεύξεις παλαιών κατοίκων της Καλαμάτας αλλά και
ολόκληρης της Μεσσηνίας που βιντεοσκοπεί, καταγράφει την γνωστή και άγνωστη ιστορία του τόπου. Πρόκειται για
αφηγήσεις καθημερινών, απλών ανθρώπων ως συμβολή στη διάσωση και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
β. Σε συνεργασία με μέλη της ομάδας (αρχιτέκτονα, φωτογράφο κ.ά.), καταγράφει και αναδεικνύει τα διατηρητέα κτήρια
της Καλαμάτας, μέσα από μία σειρά δράσεων (συλλογή υλικού, επιτόπια έρευνα, φωτογράφηση, καλαίσθητες πινακίδες
σήμανσης με πληροφορίες).
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μία δυναμική, που επέτρεψε στην πόλη να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας για τον τίτλο της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 και να φτάσει στην τελική φάση της διαδικασίας
διεκδίκησης. Σε αυτό συνέβαλε αναμφίβολα και η ποικιλομορφία των πολιτιστικών πόρων της
Μεσσηνίας εν γένει (Spiliopoulou and Kouri, 2014, 114-118)1, καθώς και η συνέχιση των έργων
εξωραϊσμού και ενίσχυσής τους σε ολόκληρο τον Νομό, στο πλαίσιο μίας βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης. Πρόκειται εν πολλοίς για τα έργα αποκατάστασης - ανάδειξης μνημείων και
αρχαιολογικών χώρων, που υλοποιήθηκαν από την ΛΗ΄ ΕΚΠΑ, την 26η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων και άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Π.Ε., κατά τα
έτη 2011-20152. Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί το Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Πολιτιστική Κληρονομιά / Europa Nostra 2016 στην κατηγορία “Συντήρηση”, με το οποίο τιμήθηκε
το έργο αποκατάστασης του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Πέτρου Καστάνιας Δυτικής Μάνης (εικ.
7)3.

Εικ. 7: «Αποκατάσταση του Βυζαντινού ναού Αγίου Πέτρου Καστάνιας». Βραβείο Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Europa Nostra 2016

1 Κυριότεροι πολιτισμικοί πόροι Καλαμάτας: Αρχιτεκτονική κληρονομιά Καλαμάτας, Κάστρο Καλαμάτας, Ναός
Υπαπαντής Σωτήρος, Εκκλησία Αγίων Αποστόλων, Ιερά Μονή Καλογραιών, Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας,
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας, εκθεσιακός χώρος του Λυκείου των Ελληνίδων Καλαμάτας, όπου
στεγάζεται η μόνιμη έκθεση Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Καρέλια», Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, Δημοτική
Πινακοθήκη «Τάσσος», Πάρκο ΟΣΕ - Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Μέγαρο
Χορού. Κυριότεροι πολιτισμικοί πόροι Μεσσηνίας: Καρδαμύλη, Αρχαία Μεσσήνη, επονομαζόμενο Ανάκτορο του
Νέστoρος στον Άνω Εγκλιανό, Νιόκαστρο, Κάστρο Μεθώνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου, Ναός Επικουρίου
Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγαλείας.
2 Σύμφωνα με το ενημερωτικό φυλλάδιο και τις εκδόσεις που μού απέστειλε στις 22.12.2016 υπηρεσιακά η ΕΦΑ
Μεσσηνίας, την οποία και ευχαριστώ θερμότατα, πρόκειται για τα εξής: Ανάκτορο Νέστορος, Αρχαιολογικό
Μουσείο Πύλου, «Στα ίχνη της Πύλου», Στερέωση τμήματος νοτίου τείχους Κάστρου Κορώνης, Πύργος Δουράκη
στην Καστάνια Μάνης, Ναός Αγίου Νικολάου στο Καμπινάρι Πλάτσας, Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας, Αναστήλωση
ανατολικού τμήματος κάστρου Ανδρούσας, Καθολικό Νέας Μονής Βουλκάνου, Αποκατάσταση του ναού του Αγίου
Νικολάου στη Μεσόρουγα Αλαγονίας, Υδραγωγείο στη θέση «Τούρλες» Καλαμάτας. Τα έργα αυτά είχαν ενταχθεί
στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ιονίων νήσων 2007-2013»,
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».
3 Το μνημείο αποκαταστάθηκε μεταξύ των ετών 2013 και 2014 με μέριμνα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
Κληρονομιάς της ΕΛΛΕΤ και υπό την εποπτεία της 26ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η πραγματοποίηση
του έργου κατέστη εφικτή χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του Θανάση και της Μαρίνας Μαρτίνου. Η τελετή της
τοπικής απονομής του βραβείου και τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής πλάκας από τους Αντιπροέδρους της Europa
Nostra, Ανδρούλα Βασιλείου και Κώστα Καρρά, έλαβε χώρα στις 5/11/2016 στην Καστάνια με την ευγενική
υποστήριξη του Δήμου Δυτικής Μάνης («Άγ. Πέτρος-Βραβείο Europa Nostra. Νέα ζωή για την Καστάνια»,
αναρτήθηκε στο: ellet.gr/taneamasarchive/taneamas9_23_12-2016.htm).
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Δρ Κωνσταντίνος Μωραΐτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
email: mor@arsisarc.gr

Περίληψη

Η προώθηση της ταυτότητας πόλεων εμφανίζει επιχειρησιακό-ερευνητικό ενδιαφέρον στο
πλαίσιο της ενίσχυσης της περιηγητικής κίνησης, της προσέλκυσης επενδύσεων, όπως και της
ενίσχυσης της επιχειρησιακής ποιότητας του πληθυσμού. Ωστόσο, μία ανάλογη προσπάθεια, πρώτη
εισαγωγική παρατήρηση, διαθέτει και βαθύτερη πολιτιστική και πολιτική εντέλει σκοπιμότητα 
σκοπιμότητα συνυφασμένη με την ενίσχυση της ‘αξιοπρέπειας της κατοίκησης’ στις επιμέρους
αστικές περιοχές. Επιπλέον, δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση, η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να
οδηγήσει σε θετικότερα αποτελέσματα, αν στρεφόταν όχι σε μεμονωμένες πόλεις, αλλά στη
συσχέτισή τους με ευρύτερες περιοχές ενδιαφέροντος, πέρα από το αστικό πεδίο, και σε δίκτυα
επισκεψιμότητας ικανά να συσχετίσουν περισσότερες από μία πόλεις.

Λέξεις κλειδιά: Ταυτότητα Περιφερειακών Πόλεων, Δίκτυα Επισκεψιμότητας, Αρκαδία

Εισαγωγή: Η αναγνώριση, κατασκευή και προώθηση της ταυτότητας του τόπου και η
συμβολή του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Η εισήγηση αυτή πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε δύο άλλες που αναφέρονταν στη
‘φυσιογνωμία’ των πόλεων και στο ‘city branding’. Θα ασχοληθούμε και εμείς με την ταυτότητα
του τόπου, με το ‘place branding’ κινούμενοι από λόγους ‘ιδιοτέλειας’. Προσωπικής
επαγγελματικής ιδιοτέλειας, όσο και ιδιοτέλειας επιστημονικής ομάδας προέλευσης,
συντεχνιακής ιδιοτέλειας.

Αλλά διαθέτει η ‘ιδιοτέλεια’ αυτή, πέρα από το επαγγελματικό ενδιαφέρον για την ομάδα
των αρχιτεκτόνων, από την οποία προέρχομαι και ουσιαστικότερο επιστημονικό ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον που συνδέεται με την υπόδειξη πως η αναγνώριση της ταυτότητας του τόπου ή αν
χρησιμοποιήσουμε έναν περιεκτικότερο όρο η αναγνώριση της ταυτότητας του ‘τοπίου’,1
αναφέρεται σε όρους αναγνώρισης και ερμηνείας της αντίληψης, σε παιδεία εποπτική την οποία
οι αρχιτέκτονες διαθέτουν σε βαθμό υψηλότατο.

Συνδέεται επιπλέον όμως, η αναγνώριση της ταυτότητας του τόπου και κύρια η
‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ’, η ενίσχυση και προώθησή της, εδώ πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα, με τον
φυσικό-υλικό σχεδιασμό και τη σύνθεση. Με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τον αστικό
σχεδιασμό και τον τοπιακό σχεδιασμό.

1 Θα θυμίσουμε πως ο όρος ‘τοπίο’, πληρέστερα πολιτισμικό ‘τοπίο’, περιγράφει το υλικό υπόβαθρο του τόπου,
φυσικό ή ανθρωπογενές, μαζί με τις πολιτισμικές κοινότητες και κοινωνίες που το προσδιορίζουν και
προσδιορίζονται από αυτό. Πολιτισμικές κοινότητες και κοινωνίες που το αντιλαμβάνονται, το ερμηνεύουν, το
περιγράφουν και το παριστούν ή το διαμορφώνουν και το κατοικούν, με τις κάθε είδους παρεμβάσεις και κατασκευές
τους σε αυτό.
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Αυτόν τον σχεδιασμό όμως, όπως και την υλοποίηση των κατασκευών που θα
ενισχύσουν την ταυτότητα του τόπου, μπορώ να τον πραγματοποιήσω καλά ΜΟΝΟ εγώ, ως
αρχιτέκτονας, μπορούμε να τον πραγματοποιήσουμε καλά ΜΟΝΟ εμείς… ως αρχιτέκτονες.

1. Επικοινωνιακή προβολή και αρχιτεκτονική, υλική υποστήριξη της ταυτότητας του τόπου

Ο επικοινωνιακός διαφημιστικός σχεδιασμός, ο σχετικός με την ταυτότητα μιας πόλης,
της πολιτιστικής και εμπορικής ταυτότητας της πόλης της Καλαμάτας για παράδειγμα, είναι
ιδιαίτερα σημαντικός για την προώθησή της.

Εικ. 1: Η επικοινωνιακή διαφημιστική προβολή της πολιτιστικής και εμπορικής ταυτότητας της
πόλης της Καλαμάτας, συσχετισμένη με τον χορό.

Αλλά εξίσου και ίσως σημαντικότερη είναι η προβολή αυτής της ταυτότητας με
αρχιτεκτονικούς όρους και όρους αστικού σχεδιασμού. «Το Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας είναι
μια από τις πιο σημαντικές υποδομές πολιτισμού στην πόλη», δήλωνε ο δήμος Καλαμάτας, εν
όψει και της διεκδίκησης του ορισμού της ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Εικ. 2: Το Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας σημαντική υποδομή πολιτισμού και στοιχείο
αρχιτεκτονικής προβολής της ταυτότητας της πόλης.
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Ας σημειώσω βέβαια πως δε μπορώ να εξομοιώσω την ‘ταυτότητα’ ενός τόπου, με την
‘ταυτότητα’ προώθησης μιας ‘μάρκας’ παπουτσιών για παράδειγμα... και ας προσθέσω πως η
ενίσχυση της ταυτότητας ενός τόπου, πόλης, περιοχής, απευθύνεται πρώτιστα στους κατοίκους
του. Σε αυτούς πρώτιστα απευθύνεται, ενισχύοντας αυτό που αποκαλούμε ‘αξιοπρέπεια της
κατοίκησης’ και αποκτώντας το καθοριστικότατο, κατά την άποψή μας, πολιτικό της ενδιαφέρον.

Τότε όμως η προσωπική μας επαγγελματική ή έστω η ‘συντεχνιακή’ μας ιδιοτέλεια
εξαγνίζεται, από ένα αίτημα ήθους πολιτικού και αποκτά την υπερηφάνεια της αναφοράς στην
Αρκαδία για παράδειγμα. Στην ‘Ευδαίμονα Αρκαδία’1 αναφοράς του Δυτικού και παγκόσμιου
πολιτισμού.

2. Τα δίκτυα των αναφορών και αφηγήσεων: Η ‘Αρκαδία’ των νεότερων Δυτικών
πολιτιστικών και πολιτικών οραμάτων

Η προηγούμενη αναφορά μας στην Αρκαδία, μας επιτρέπει να αναφερθούμε στην
προσωπική εμπειρία από μια παλαιότερη προσπάθειά μας διερεύνησης των δυνατοτήτων
ενίσχυσης και προώθησης της ταυτότητας της Αρκαδικής Ασέας και στη συνέχεια της Τρίπολης.

Ο μικρός οικισμός της Ασέας ‘κατοικείται’ από την πολιτιστική μνήμη του
σημαντικότατου νεοέλληνα ποιητή της ‘Αμοργού’. Μνήμη που υπερβαίνει, στο πλαίσιο του
πρόσφατου ποιητικού μας πολιτισμού, τα στενά όρια του τόπου της ακόμη και τη γοητεία του
ορεινού της τοπίου. Αυτή η αρχική μας διαπίστωση ακολουθήθηκε άμεσα από μια δεύτερη
εντυπωσιακότερη. Ο Αρκαδικός οικισμός της Ασέας, ευνοημένος από τη γέννηση σε αυτήν του
Νίκου Γκάτσου, ακόμη και η κεντρική παρουσία της Τρίπολης, αιωρούνται σε μια ευρύτερη
ατμόσφαιρα αίγλης που φθείρει τα δικά τους περιγράμματα και αφομοιώνει τη σημασία τους σε
όρους τοπιακής, πολιτισμικής, πολιτιστικής και εντέλει πολιτιστικής ταυτότητας που υπερβαίνει
τα πραγματικά γεωγραφικά τους όρια.

Αναφερόμαστε στη σημασία της λέξης ‘Αρκαδία’, όπως καταξιώνεται στη Δυτική ιστορία
από την περίοδο ήδη των αρχαίων Λατίνων ποιητών της ρωμαϊκής αρχαιότητας, κύρια όμως κατά
την νεότερη Δυτική ιστορία, όταν αναλαμβάνει να δηλώσει το εξιδανικευμένο τοπίο. Το τοπίο το
οποίο, πέρα από τη φυσική αισθητική του ποιότητα, παραπέμπει στον οραματικό τόπο της
πρωτογενούς πολιτικής ελευθερίας, της προσωπικής ευτυχίας και της αισθησιακής ερωτικής
αμεσότητας.

Στη διαπίστωση αυτής της συνταρακτικής σημασίας που αποδίδει στην Αρκαδία μια από
τις σημαντικότερες, αν όχι τη σημαντικότερη ‘ονομασία ταυτότητας - brand name’ τοπιακής
αναφοράς του Δυτικού πολιτισμού, μας βοήθησε βέβαια η συνεισφορά του Erwin Panofsky
(1983), όπως και η γοητευτική περιήγηση του Faust στον δεύτερο τόμο του γνωστού
αριστουργήματος του Johann Wolfgang von Gœthe. Στη λογοτεχνική αυτή αφήγηση ο ήρωας του
έργου διατρέχει, με τη συνοδεία της οπτασίας της Ωραίας Ελένης, την Ελλάδα.

Οι δύο ταξιδιώτες θα φθάσουν τελικά στην Αρκαδία, στη χώρα «την πιο ώρια από τον
ήλιο κάτω της γης, που όλες ευεργετεί» και ο Faust, μιλώντας στην Ωραία Ελένη, θα εξηγήσει
στη σύντροφο της περιπλάνησής του, πως «όλα ενώνονται εκεί πέρα, όπου άρχει η φύση
καθαρή… στην πάντα αγέραστη Αρκαδία». Ο λογοτεχνικός ήρωας συνεχίζει, απευθυνόμενος στη
μυθική καλλονή. «Βρήκες γλυκειά χώρα και τύχη, οι θρόνοι μας βγάλαν ανθιά, κι η αγάπη μας ας
επιτύχει Αρκαδική πια λευτεριά»2, τονίζοντας αυτό το οποίο εκπροσωπεί, για τη νεότερη Δυτική
σκέψη, η αναφορά στο Ελληνικό τοπίο γενικά, στο Αρκαδικό τοπίο πολύ ειδικότερα. Τονίζοντας
δηλαδή πως το Ελληνικό και Αρκαδικό τοπίο αποτελούν τις εμβληματικές καταγωγικές αναφορές

1 Παραπέμπουμε στον αντίστοιχο τίτλο του βιβλίου του Pedro Olalla (2005).
2 Σε μετάφραση Δημήτρη Λάμψα (2011).
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τόπου, τις συνδεδεμένες με την πολιτική ελευθερία και την προσωπική ευδαιμονία.
Αναφορές ,δηλαδή, που αφορούν όχι μια περιορισμένη ‘εθνικιστική’ προβολή, αλλά πολύ
ευρύτερα ένα πολιτιστικό και πολιτικό ενδιαφέρον που συνδέεται με τη συνολική ανάδυση του
νεότερου Δυτικού πολιτισμού.

Εικ. 3: ‘Ο Gœthe στην ύπαιθρο, στη Ρώμη’ του Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1786).

Προσέξτε. Η ταυτότητα της Αρκαδίας ή η ταυτότητα της Τρίπολης, αν με ενδιέφερε να
προβάλω ειδικότερα αυτήν την πόλη, συσχετισμένη με τη γύρω περιοχή της, αποκτούν
σημασία τόσο εκτενέστερη όσο μπορούν να ενταχθούν σε ένα ‘δίκτυο σημασιών’ που
υπερβαίνει τον περιορισμένο χωρικό τους εντοπισμό.

Αναφερόμαστε βέβαια σε ένα ευρύτερο πλέγμα συσχετισμού, σε ένα ευρύτερο δίκτυο
σημασιών, καθώς είναι σαφές πως η σημασία συγκροτείται, πάντα ως αποτέλεσμα ‘δομικών’
συσχετισμών, καταδήλωσης και συμπαραδήλωσης, ανάμεσα σε σύνολα σημείων.1 Αν αυτό ισχύει
σε γενικό, σημασιολογικό επίπεδο, ισχύει επίσης με έμφαση, στο ειδικότερο επίπεδο
συγκρότησης Χωρικών Δικτύων.

Ας συμπληρώσουμε, πως η ενίσχυση και προώθηση της ταυτότητας περιοχών, για
οποιονδήποτε λόγο, επιχειρησιακό ή πολιτισμικής-πολιτικής σημασίας, αναφέρεται με έμφαση
στην ποιότητα του τοπίου, φυσικού ή πολιτισμικού τοπίου. Με αυτήν τη συμπλήρωση, προφανώς
η προηγούμενη αναφορά μας στη σημασία των χωρικών δικτύων ενισχύεται. Το τοπίο
αναφέρεται αναγκαστικά σε έκταση τόπου, έκταση που δε μπορούμε να σαρώσουμε και να
οργανώσουμε αντιληπτικά και ερμηνευτικά, παρά μόνο ‘συσχετίζοντας’ τα μέρη σε δομικές
ενότητες συνάψεων των εστιακών μερών, παράγοντας δηλαδή συστήματα δικτυακών σχέσεων.

Σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής μπορούμε να σας μεταφέρουμε την εμπειρία από μια
ανάλογη προσπάθεια προβολής της ταυτότητας του νομού Ευρυτανίας. Η προσπάθεια αυτή
συνδέεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα, όπως η χρήση της ευφυέστατης πρότασης
διαφημιστικής προβολής, «το δικό μου νησί, είναι το Καρπενήσι». Αλλά συνδέεται επίσης, με τη
μελέτη συγκρότησης δικτύων περιήγησης στα οικολογικά πάρκα, στο τοπίο της Ευρυτανίας που
ολοκληρώθηκε το 20122.

1 Με την έννοια αυτή η σημασία είναι αναγκαστικά, πάντοτε ‘διαφορική’.
2 Σε συνεργασία του γράφοντος με τον συνάδελφο αρχιτέκτονα, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Γ. Γιαννίτσαρη.
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Εικ. 4: Μελέτη συγκρότησης δικτύων περιήγησης στα οικολογικά πάρκα της Ευρυτανίας.
Παράδειγμα από τη Πάρκο Καρπενησιώτη.

Εικ. 5: Παραδείγματα επιμέρους κατασκευών για τη συγκρότηση του δικτύου ενίσχυσης της
Ιδιαίτερης Ταυτότητας των Οικολογικών Πάρκων στην περιοχή του Δήμου Καρπενησίου.
Είναι σημαντικό να επιμείνουμε στην έννοια του δικτύου σημείων αναφοράς της ταυτότητας.

Η μελέτη περιελάμβανε τη συγκρότηση των δικτύων, αλλά και τον σχεδιασμό των
κατασκευών που υλοποιούν και ενεργοποιούν τα επιμέρους σημαντικά σημεία του δικτύου.
Κατασκευών όπως αυτές που παρουσιάζουμε. Αλλά αυτή η συνολική προσέγγιση,
επιχειρησιακού και χωρικού σχεδιασμού προβολής των δικτύων προώθησης της ταυτότητας του
τόπου, απαιτεί την αρχιτεκτονική συμμετοχή. Αυτήν την προσέγγιση, ΣΥΝΟΛΙΚΑ, μπορούμε να
την πραγματοποιήσουμε μόνον εμείς, οι αρχιτέκτονες.
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3. Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, σημαντικό δίκτυο επισκεψιμότητας και
ανάδειξης της ταυτότητας του τόπου

Συνεχίζοντας την παρουσίαση παραδειγμάτων συγκρότησης δικτύων επισκεψιμότητας και
προβολής της ταυτότητας του τόπου, θα αναφερθούμε στη συνέχεια, στην πρόταση
αναζωογόνησης ενός υπάρχοντος δικτύου, σημαντικότατου για τον ελληνικό χώρο, τόσο εξαιτίας
της ιδιαίτερης δικής του σημασίας, ιστορικής και επιχειρησιακής, όσο και εξαιτίας των
σημαντικότατων, συχνά μοναδικών σημείων τοπιακού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται
για το σιδηροδρομικό δίκτυο της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου και της πρότασης
υπαγωγής του στον κατάλογο με τα 1.031 Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Εικ. 6: Συμπόσιο για τον χαρακτηρισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της κεντρικής και νότιας
Πελοποννήσου στα μνημεία της UNESCO.

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε σε διεθνές ελβετικό-ελληνικό συμπόσιο με συμμετοχή
του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Ζυρίχης ΕΤΗ και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον
Οκτώβριο του 2016.

Θα σημειώσουμε, πως η πρόταση διαθέτει το προηγούμενο της Ρετινής σιδηροδρομικής
γραμμής, Rhätische Bahn, Rhaetian Railway στην αλπική ορεινή περιοχή της νοτιοανατολικής
Ελβετίας, που περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής Κληρονομιάς
της UNESCO. Περνά από περιοχές υψηλού περιηγητικού ενδιαφέροντος, όπως το St. Moritz ή το
Lugano, αλλά παραπέμπει επίσης σε μια ιδιαίτερη εθνοτική ομάδα που μπορεί να θεωρηθεί
παλαιότατος πολιτισμικός πυρήνας του Ελβετικού πληθυσμού. Πρόκειται για τη Ραετινή ομάδα
πληθυσμού που το γλωσσικό της ιδίωμα, διατηρεί στοιχεία από την αρχαία Ετρουσκική γλώσσα.
Έτσι η ενίσχυση του αντίστοιχου τοπιακού και πολιτισμικού δικτύου που συνδέεται με την
αντίστοιχη σιδηροδρομική γραμμή, διαθέτει, πέρα από περιηγητικό, οικονομικό ενδιαφέρον και
στόχευση πολιτιστική, πολιτική.
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Αν η πολιτιστική κληρονομιά και η κατάδειξη του πολιτιστικού ήθους δεν περιορίζονται
στις υλικές εκδηλώσεις και μόνο, όπως τα μνημεία και τα αντικείμενα ή τα τοπικά-τοπιακά
μορφώματα τα οποία διατηρήθηκαν στην πορεία του χρόνου, αλλά περιλαμβάνει και την άυλη
κληρονομιά, τότε πολύ περισσότερο δεν πρέπει να την ‘εγκλωβίσουμε’ ή να την ‘εντοπίσουμε’ σε
περιορισμένα σημεία του χώρου. Αντίθετα, πρέπει μάλλον να της αποδίδουμε την ελευθερία που
υπαγορεύουν οι εκτάσεις των χωρικών δικτύων και των δικτύων των σημασιών.

Μια ανάλογου προσανατολισμού πρόταση είχε περιγράψει και η διπλωματική εργασία
«Κατοικία εν κινήσει», του Μάριου-Μιχαήλ Πετρόγκονα και του Μάριου Τακόπουλου που
παρουσιάστηκε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. τον Φεβρουάριο του 2015.

Εικ. 7: «Κατοικία εν κινήσει», του Μ.-Μ. Πετρόγκονα και Μ. Τακόπουλου. Διπλωματική εργασία
που παρουσιάστηκε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. τον Φεβρ. 2015. Υπεύθυνοι
διδάσκοντες: Δ. Παπαλεξόπουλος, Κ. Μωραΐτης. Αυτή όμως η πρόταση ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
σχεδιασμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από αρχιτέκτονες.

Στην πρόταση αυτή, ο σιδηροδρομικός συρμός φιλοξενεί στα βαγόνια του χώρους
εκπαιδευτικής ξενάγησης και εργασίας, ώστε ομάδες επισκεπτών να μπορούν να περιηγηθούν
σιδηροδρομικά την κεντρική και νότια Πελοπόννησο, είτε για λόγους γενικότερου πολιτισμικού
ενδιαφέροντος, είτε για λόγους περισσότερο εξειδικευμένων ακαδημαϊκών-επιστημονικών
δραστηριοτήτων. Αλλά η μετακίνηση αυτή ανάμεσα σε διαδοχικά σημεία πολιτισμικού,
πολιτιστικού ή τοπιακού ενδιαφέροντος, συνοδεύεται και από τη μεταφορά, σε ειδικά
διαμορφωμένα βαγόνια, μονάδων στοιχειώδους κατοίκησης. Οι μονάδες αυτές κατέρχονται από
τον συρμό, για να συγκροτήσουν μικρές κοινότητες κατασκηνωτών σε σημαντικές περιοχές
υποδοχής. Προκύπτει έτσι μια ευέλικτη επισήμανση σημείων ενός γεωγραφικού δικτύου, του
οποίου οι συνάψεις αντιστοιχούν στην ακολουθία της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ η απόδοση
σημασίας στους επιμέρους κόμβους μπορεί να μεταβάλλεται ως προς την έντασή της.
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Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόσο το παράδειγμα της ταυτότητας ευρύτερων περιοχών,
όπως η Αρκαδία ή σαφών δικτυακών σχέσεων επισκεψιμότητας, μεταθέτουν το πρόβλημα της
ενίσχυσης των Περιφερειακών Πόλεων, σε πρόβλημα ενίσχυσης ευρύτερων περιοχών που η
ταυτότητά τους προβάλλεται με τη συγκρότηση Δικτύων Επισκεψιμότητας. Με διαφορετική
διατύπωση μικροί εστιακοί τόποι μπορούν να προβληθούν με ουσιωδέστερο τρόπο αν
συσχετιστούν μεταξύ τους και αν συνδεθούν επίσης με τόπους κεντρικότερου ενδιαφέροντος.

Εικ. 8: «Συγκρότηση Δικτύων Τοπιακής Φυσιογνωμίας για την Προώθηση και Ενίσχυση των
Νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου» της Α. – Μ. Μεντεκίδου. Διπλωματική εργασία που
παρουσιάστηκε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΠΜΣ ‘Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου’ του
Ε.Μ.Π. το 2016. Υπευθ. διδάσκων Κ. Μωραΐτης

4. Θαλάσσια δίκτυα επισκεψιμότητας, σε συσχετισμό με χερσαία δίκτυα και η δυνατότητα
δια-συνοριακών συσχετισμών προώθησης της ταυτότητας τόπων

Αν η περιγραφή του σιδηροδρομικού δικτύου, διαθέτει χωρικά καταγεγραμμένη την
ακολουθία της κίνησης, τα δίκτυα πλεύσης στον θαλάσσιο χώρο ορίζονται από τους υλικούς
κόμβους-τόπους τους κύρια, με τις υποδείξεις των θαλάσσιων κινήσεων να παραμένουν σαφείς
για τους έμπειρους ναυτίλους και μόνο.

Η παρατήρηση εντούτοις πως η ομάδα αυτών των τελευταίων δεν περιορίζεται στις μέρες
μας στους επαγγελματίες της θάλασσας, αλλά αναπτύσσεται σε μεγάλες ομάδες ερασιτεχνών και
πως συνδέεται επιπλέον με την πρωτογενή γοητεία της ιστιοπλοΐας, με την πρωτογενή βιωματική
προσέγγιση του θαλάσσιου τοπίου, οδήγησε στην πρόταση για τη συγκρότηση δικτύων τοπιακής
φυσιογνωμίας, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση των νησιών του βορειανατολικού Αιγαίου
(Μεντεκίδου 2016).

Στην περίπτωση αυτή επίσης, το πρόβλημα ενίσχυσης περιφερειακών πόλεων μετατίθεται
σε πρόβλημα ενίσχυσης ευρύτερων θαλάσσιων και παραθαλάσσιων περιοχών που η ταυτότητά
τους προβάλλεται με τη συγκρότηση δικτύων επισκεψιμότητας, δικτύων θαλάσσιας πλεύσης που
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μπορούν να συσχετιστούν με δίκτυα χερσαίων κινήσεων. Πρόκειται βέβαια για πρόταση
ιδιαίτερα σημαντική αν αναλογιστούμε την ιδιοτυπία του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, με τον
εκτεταμένο αριθμό των νησιών του και το μεγάλο μήκος των παραλίων του.

Εικ. 9: «Αϊβαλί: Από τον ιστορικό πυρήνα στον παράλιο χώρο» της Ε. Ι.Καριμάλη και Ο. Κυτέα.
Διπλωματική εργασία που παρουσιάστηκε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. τον Ιούλιο
του 2016. Σπουδ.: Υπ. διδάσκοντες: Μ. Μάρκου, Κ. Μωραΐτης. Μπορούμε να διεκδικήσουμε
δίκτυα επισκεψιμότητας που υπερβαίνουν τις συνοριακές γραμμές;

Πρόκειται για πρόταση που η επαυξημένη της εκδοχή θα μπορούσε να διεκδικήσει
‘διασυνοριακές συνάψεις με περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, με τις οποίες η αναλογία του
τοπίου και το κοινό ιστορικό και πολιτισμικό-πολιτιστικό παρελθόν και το κυριότερο η εγγύτητα
των αποστάσεων, θα επέτρεπε ένα εγχείρημα ‘cross-border’ place branding. Ένα
εγχείρημα ,δηλαδή, διασυνοριακής προβολής κοινών στοιχείων ταυτότητας και τουριστικών-
περιηγητικών συσχετισμών’, όπως με το γειτονικό στα νησιά μας Αϊβαλί. Εφόσον βέβαια οι
πολιτικές συνθήκες το επέτρεπαν.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /1

56

Βιβλιογραφία - Αναφορές

 Μεντεκίδου Α. Μ. (2016): Συγκρότηση Δικτύων Τοπιακής Φυσιογνωμίας για την
Προώθηση και Ενίσχυση των Νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου. Διπλωματική εργασία
που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ ‘Αρχιτεκτονική Σχεδιασμός του Χώρου’ του
Ε.Μ.Π.

 Moraitis K (2016): “Hellenic historic landscape and modern political ethics”, in
Sustainable Development, Culture, Traditions Journal – V. 4/2016. Syros: KIMKES ed.

 Olalla P. (2015): Ευδαίμων Αρκαδία. Η σαγήνη ενός μύθου στον πολιτισμό της Δύσης.
Αθήνα: Εκδ. Road.

 Panofsky E. (1983): Meaning in the Visual Art.Middlesex: Penguin Books, σσ. 340-367.
 Von Gœthe J. W. (2011): Φάουστ – τόμος Β’. Αθήνα: Εκδ. Ελευθεροτυπίας.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /1

57

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Περίληψη
Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι να καταδείξει και να υπογραμμίσει τα πολιτιστικά στοιχεία
που συνέβαλαν στην επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πόλη του Βόλου. Παρουσιάζονται και
αναλύονται οι θέσεις επιστημόνων στα πεδία της βιώσιμης ανάπτυξης της βιώσιμης αστικής
συγκρότησης της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβολή του
πολιτισμού στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Βόλου. Το τελευταίο επιβεβαιώνεται μέσα από την
αποκατάσταση, προστασία, και προβολή παλαιών κτιρίων (βιομηχανικών, ιδιωτικών, δημοσίων
κ.λπ.) ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κατασκευής (κλασικής, εκλεκτικιστικής, πηλιορείτικης) στα οποία
αποδίδονται νέες χρήσεις που περιλαμβάνουν δραστηριότητες πολιτισμού, εκπαίδευσης και
ψυχαγωγίας.

Λέξεις Κλειδιά: Πολιτισμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Βόλος

Εισαγωγή: Η σύνδεση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Βιώσιμης Αστικής Συγκρότησης με
τον Πολιτισμό.

Την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development) εισήγαγε για πρώτη φορά
το 1987 η Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (The World Commission on
Environment and Development – WCED), ορίζοντάς την μέσω της τότε Νορβηγού
πρωθυπουργού Gro Harlem Brundtland ως «ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος,
χωρίς όμως να δεσμεύει ή να υπονομεύει την ικανότητα των επερχόμενων γενεών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (Jonathan Η., 2000). Η ίδια προσέθεσε επεξηγώντας τον
ορισμό ότι: «Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μια σταθερή κατάσταση αρμονίας, αλλά αντιθέτως
μία διαδικασία αλλαγής στην οποία η εκμετάλλευση των αποθεμάτων, η κατεύθυνση των
επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και οι θεσμικές αλλαγές
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μελλοντικές, όσο και με τις σύγχρονες ανάγκες». Η έκθεση
Brundland πρόσφερε το έναυσμα να εκδηλωθεί σε παγκόσμια κλίμακα ενδιαφέρον αναφορικά με
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο έρευνας, όσο και εφαρμοσμένης πολιτικής.

Αν και δεν υπάρχει άμεση αναφορά στην πολιτιστική κληρονομιά στο σύνολο της
έκθεσης, τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να θεωρηθούν ως ‘αποθέματα’
παρόμοιου τύπου. Συνεπώς, η διαχείρισή τους πρέπει να κατευθύνεται από ενέργειες που
συμπεριλαμβάνονται στις λέξεις-κλειδιά ‘βιώσιμη προστασία’ - μια ιδέα που περιλαμβάνει τις
αξιώσεις τόσο για τις τωρινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

Παρομοίως, στη Δήλωση του Ρίο (‘Rio Declaration’), η πολιτιστική κληρονομιά δεν
αναφέρεται ούτε ως προϋπόθεση ούτε σαν βασικό στοιχείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρ’ ολ’
αυτά, στην τελευταία αρχή της βιωσιμότητας, Αρχή 22, υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της
ταυτότητας και του πολιτισμού των τοπικών κοινοτήτων και η σημαντικότητα της υποστήριξής
τους από τις κυβερνήσεις. (Rio Declaration, 1992)

Διευρύνοντας τον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης πέρα από τη συγκέντρωση γύρω από τα
οικοσυστήματα και συμπεριλαμβάνοντας τη διάσταση της ανάπτυξης των ανθρώπινων οικισμών,
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το ‘Habitat II’ αναφέρεται στις πόλεις ως κέντρα του πολιτισμού και της πολιτισμικής προαγωγής
και προωθεί την ποικιλομορφία τους. Επιπλέον, η έκθεση δηλώνει ξεκάθαρα στην παράγραφο 11
τη σπουδαιότητα της αποκατάστασης και διατήρησης των μνημείων και γενικά των κτιρίων και
των χώρων ιστορικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής και πνευματικής αξίας. (Habitat II, 1996)

Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στην
κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας όπου ο πολιτισμός και η κληρονομιά παίζουν έναν
αδιαπραγμάτευτο ρόλο. Οι επιβεβαιώσεις στη Δήλωση του Ρίο και στο ‘Habitat II’ σχετικές με
την προστασία της ποικιλομορφίας των πολιτισμών μας και των πόλεών μας συνοδεύεται από την
αναφορά του ‘Εγγράφου της Νάρα στην Αυθεντικότητα των μνημείων της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς’ πως ‘η προστασία και η ενίσχυση της πολιτιστικής διαφορετικότητας στον κόσμο
μας πρέπει να προωθείται ενεργά ως μια ουσιαστική πλευρά της ανθρώπινης ανάπτυξης’. (Nara,
1994)

Στην ίδια κατεύθυνση, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προσδιορίσει επίσης τη σχέση
μεταξύ της κληρονομιάς και της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις διαστάσεις της κυρίως σε δύο
συμβάσεις, την ‘Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο’ του 2000 και το ‘Πλαίσιο της Σύμβασης για
την Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Κοινωνία’ στο Φάρο το 2005. Πιο συγκεκριμένα,
στη Σύμβαση για το Τοπίο, ‘ο ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης κατανοείται ως την
ολοκληρωτική ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών
διαστάσεων με ένα ενιαίο και συνολικό τρόπο, ο οποίος είναι η εφαρμογή τους σε ολόκληρη την
περιοχή’. (Landscape, 2000) Επίσης, η σύμβαση επισημαίνει το ρόλο της πολιτιστικής
κληρονομιάς «στις διαδικασίες της βιώσιμης ανάπτυξης και της προώθησης της πολιτισμικής
διαφορετικότητας, για τη δημιουργία μιας ειρηνικής και δημοκρατικής κοινωνίας». (Faro, 2005)

Όπως και η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, με την οποία συνδέεται εννοιολογικά, η
έννοια της αστικής βιωσιμότητας στοιχειοθετήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η αρχική
της θεωρητική συγκρότηση εμπεριείχε την περιβαλλοντική προστασία, την οικονομική ανάπτυξη
και την κοινωνική δικαιοσύνη ως τρεις αλληλένδετες διαστάσεις της βιώσιμης πόλης.

Ο ανταγωνισμός των πόλεων επιβάλλει νέες ατζέντες για τις πόλεις του μέλλοντος: το
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πώς θα βελτιωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ της αστικής
αναζωογόνησης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ανανέωσης έτσι ώστε να
επιτευχθεί μια πιο περιεκτική και ρεαλιστική ανάπτυξη της πόλης.

Σε αυτό το πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης, πρόσφατα, η εγκυρότητα του παρόντος ορισμού
για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχει τεθεί σε αμφισβήτηση από διεθνείς οργανισμούς, όπως
 η UNESCO και
 η Παγκόσμια Σύνοδος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
 ακαδημαϊκούς και ερευνητές.

Σύμφωνα με αυτούς, ‘η οικονομική ανάπτυξη, ο κοινωνικός συνυπολογισμός και η
περιβαλλοντική ισορροπία, δεν αντανακλούν πλέον όλες τις διαστάσεις των κοινωνιών μας’. Έτσι,
προτείνουν την προσθήκη της διάστασης του πολιτισμού στις πολιτικές που έχουν στόχο τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Η προσθήκη αυτή του πολιτισμού γίνεται καλύτερα αντιληπτή με τη συμβολή
του πολιτισμού στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

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
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δραστηριότητας, προσφέρουν οικονομικές ευκαιρίες σε όλες τις ομάδες μέσα στην κοινωνία,
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων.

Η πολιτιστική κληρονομιά είναι στενά συνδεδεμένη με τις θεμελιώδεις συνιστώσες της
κοινωνικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. 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 τα παραπάνω 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.

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.

Ο πολιτισμός - ταυτότητα της πόλης, και η συμβολή του στη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Βόλου
Προκειμένου να εντοπισθεί η ταυτότητα μιας πόλης, πρέπει αυτή να εξετασθεί ως Χώρα,

δηλαδή ως ένας τόπος με χωρική υπόσταση αναπτυσσόμενη και εξελισσόμενη, μέσα, όχι απλά
στον αφηρημένο χρόνο, αλλά στο συγκεκριμένο δικό του καιρό, γράφοντας το δικό του χρονικό
(τη δική του ιστορία) διατυπώνοντας και εκφράζοντας, μέσα από όλες τις μορφές έκφρασης του,
την ιδεολογία και το συναίσθημα που το έμψυχο υλικό του αναπτύσσει.

Όταν ο λόγος μιας πόλης - χώρας είναι ισχυρός και ο μύθος ως γλώσσα της ψυχής της
έντονος, τότε η προσωπικότητά της, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την ενσυνείδητη
συλλογικότητα που η πόλη αναπτύσσει, εμφανίζει αυτό που τόσο απλά ονομάζεται πολιτισμός.
Αυτό που αναζητάται ως ταυτότητα μιας πόλης δεν είναι παρά το προφίλ αυτού του πολιτισμού,
της έκφρασης δηλαδή της συνειδητότητας που ένας - ένας πολίτης, και όλοι μαζί ως κοινωνικό
σύνολο κατάφεραν να αναπτύξουν, να διατυπώσουν λογικά και μυθολογικά και να αποτυπώσουν
σε μορφές χώρου, χρόνου ή συμπεριφοράς.

Η βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής συνάδει με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό στον οποίο
προβλέπονται οι ανάγκες, προβάλλονται τα δυναμικά χαρακτηριστικά και εξασφαλίζεται η
λειτουργικότητα. Η σύγχρονη καθημερινότητα αλλά και η αλλαγή στο τοπίο και το σχηματισμό
των πόλεων και οικισμών μεταβάλλουν τα δεδομένα του σχεδιασμού και εντείνουν την ανάγκη
εύρεσης νέων μορφών μέσω των οποίων αναδεικνύεται η ταυτότητα του τόπου. Η πολιτιστική
κληρονομιά αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας μιας πόλης ή μιας ευρύτερης
περιοχής (Deffner και Metaxas, 2007) και σε αυτή μπορεί να στηριχθεί μια σύγχρονη πτυχή του
σχεδιασμού, αυτή του πολιτιστικού σχεδιασμού. O τοπικός πολιτισμός, ο οποίος στη σύγχρονη
πραγματικότητα περιλαμβάνει εκτός από τις τέχνες και τον τρόπο ζωής (Banks, 2001), μπορεί να
αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα σε μια προσπάθεια ανάδειξης και προβολής μιας περιοχής με
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απώτερο στόχο την ευημερία των ίδιων των κατοίκων και φυσικά τη διατήρηση και ενίσχυση
αυτής της ταυτότητας. Επιπρόσθετα, θα οδηγήσει στην διαμόρφωση μιας βιώσιμης πόλης. Τέτοιο
παράδειγμα αποτελεί και η πόλη του Βολου.

Ειδικότερα, ο Βόλος είναι παραθαλάσσια πόλη σε επίπεδη περιοχή και βρίσκεται σε
απόσταση αναπνοής από το «μυθικό» βουνό Πήλιο (υψόμετρο 1054 μέτρα). Η πόλη ξεκινάει από
τους πρόποδες του βουνού και καταλήγει στο λιμάνι, που είναι το μόνο μεγάλο της Θεσσαλίας.
Σε καίρια θέση στο μυχό του Παγασητικού κόλπου ο Βόλος είναι η πρωτεύουσα του Νομού
Μαγνησίας. Σχεδόν ισορροπεί ανάμεσα στην μητρόπολη του Νότου (Αθήνα) και στην
πρωτεύουσα των Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη) και βρίσκεται στο κέντρο μιας νοητής ευθείας που
ενώνει το Ιόνιο με τα παράλια της Μικρασίας.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα, οικοδομείται η νέα πόλη του Βόλου. Η νέα πόλη άρχισε να
κτίζεται με σχέδιο, ακολουθώντας παράλληλες προς τη παραλία σειρές κτιρίων με καταστήματα,
εργαστήρια και σπίτια. Κοντά στα σύνορα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, και με το
σημαντικότατο λιμάνι της, αναπτύχθηκε ραγδαία. Κτίζονται πολλά νεοκλασικά και λίγο
αργότερα μοντέρνα κτίρια, πολλά από τα οποία φέρουν την υπογραφή γνωστών αρχιτεκτόνων
της εποχής. Νέοι μεγαλοπρεπείς ναοί (Άγιος Νικόλαος, Μεταμόρφωση, Άγιος Κωνσταντίνος)
δίνουν το όνομά τους στις νεοσύστατες συνοικίες της πόλης.

Οι νεοσύστατες βιομηχανίες στεγάζονται σε ενδιαφέροντα δείγματα αρχιτεκτονικής,
ανάλογα με εκείνα της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από το
ότι τα «διάσπαρτα εργοστάσια και καπναποθήκες οικοδομήθηκαν και μέσα στον οικιστικό ιστό,
ακόμη και στην παραλιακή ζώνη, ακολουθώντας τη λογική του αστικού κτιρίου (π.χ. το
καπνεργοστάσιο Ματσάγγου, οι καπναποθήκες Σπίρερ και Παπαστράτου κ.λ.π.)»

Ένα άλλο στοιχείο ήρθε να ενισχύσει και να υπογραμμίσει τις αλλαγές που συντελούνταν
στην πόλη. Η αρχιτεκτονική των δημοσίων αλλά και των ιδιωτικών κτιρίων, νεοκλασική και
εκλεκτικιστική, ακολούθησε τα πρότυπα της επίσημης αρχιτεκτονικής του Βασιλείου και τις
κοσμοπολίτικες εμπειρίες των εύπορων Πηλιορειτών εμπόρων. Οι αισθητικές επιλογές των
αρχών, αλλά και των νέων αστών, άφησαν συστηματικά έξω από το αρχιτεκτονικό ρεπερτόριο
της πόλης την πλούσια πηλιορείτικη παράδοση.

Κατά κανόνα, τα δημόσια κτίρια υιοθέτησαν το νεοκλασικό ύφος (θέατρο, δικαστήρια,
εκπαιδευτήρια), τα μέγαρα των ιδιωτών πιο εκλεκτικιστικές φόρμες (π.χ. μέγαρα Σαραφοπούλου,
Χατζηκυριαζή), ενώ τα εργοστάσια εισήγαγαν μια νέα λειτουργική αισθητική με εμφανή τη δομή
της κατασκευής, οδοντωτές στέγες και μεγάλα εν σειρά ανοίγματα. Πάντως όλα τους, δημόσια
κτίρια και κτίρια οργανισμών, ιδιωτικά μέγαρα και απλές κατοικίες, κτίρια αναψυχής, αλλά και
κτίσματα χρηστικά - καταστήματα, αποθήκες, εργοστάσια - ενδύθηκαν τις αρχιτεκτονικές μορφές
που θεωρήθηκαν ότι αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 εγκαθίσταται στο Βόλο μεγάλο κύμα
προσφύγων, κυρίως στη συνοικία της Νέας Ιωνίας, το οποίο συνέβαλε στην περαιτέρω
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και επηρέασε τον τρόπο ζωής της πόλης. Η έλευση των
προσφύγων τροφοδότησε την πόλη με φθηνά εργατικά χέρια, παράλληλα η εργασιακή κουλτούρα
και η παράδοση των γυναικών κυρίως προσφύγων στην υφαντουργία και την επεξεργασία
καπνού αποτέλεσε παράγοντα ανανέωσης της Βολιώτικης βιομηχανίας.

Τη δεκαετία του 1930 ο ιταλός μηχανικός και διευθυντής των σιδηροδρόμων Θεσσαλίας
Evaristo De Chirico (πατέρας του παγκοσμίου εμβέλειας ζωγράφου Giorgio De Chirico) σχεδίασε
το περίφημο Τραινάκι του Πηλίου γνωστό και με το χαϊδευτικό του «Μουντζούρης».

Οι σεισμοί του 1955 επέφεραν μεγάλες καταστροφές και έγιναν η αφορμή για την
ανοικοδόμηση της πόλης και την κυριαρχία του Ιπποδάμειου συστήματος ρυμοτομίας. Η
ανάπτυξη συνεχίστηκε με την ίδρυση βιομηχανικής ζώνης, τη συνεχή αναβάθμιση της υποδομής
του λιμανιού, αλλά και την ανάπτυξη του τουρισμού, αφού ο Βόλος βρίσκεται στο σταυροδρόμι
της ευρύτερης τουριστικής περιοχής Πηλίου, Σποράδων και Ευβοίας. Την οικονομική πρόοδο
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συνόδευσε η μορφωτική και πνευματική ακμή, με τη λειτουργία βιβλιοθηκών και προτύπων
σχολών, την έκδοση περιοδικών και καθημερινών εφημερίδων και τέλος με την ίδρυση του
πανεπιστημίου.

Η εικόνα της πόλης τα τελευταία είκοσι χρόνια (από τα μέσα της δεκαετίας του 1990) χάρη
στις προσπάθειες αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η
προσπάθεια αυτή συνδυάστηκε με την αποκατάσταση, προστασία και προβολή των παλαιών
βιομηχανικών κτιρίων, τα οποία κυρίως μέσω του προγράμματος URBAN αξιοποιήθηκαν από το
Πανεπιστήμιο και το Δήμο με απόδοση νέων χρήσεων σχετικών με εκπαίδευση και πολιτισμό.

Το Πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα, αξιοπρόσεκτο παράδειγμα διατήρησης βιομηχανικής
κληρονομιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεντρώνει χώρους ψυχαγωγίας και εμπορίου και το
Μουσείο του διατηρεί όλες τις αρχικές εγκαταστάσεις, ακόμα και τον εξοπλισμό. Το κτίριο της
Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και στεγάζει τις
δραστηριότητες του δημοτικού Κέντρου Μουσικού Θεάτρου, ενώ η καπναποθήκη Σπίρερ
στεγάζει πολιτιστικές δραστηριότητες και διατηρεί χώρους εκθέσεων. Στο ανακαινισμένο κτίριο
της Τράπεζας Αθηνών στεγάζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο παλιό Απεντομωτήριο
εντοπίζεται η ΔΕΜΕΚΑΒ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΛΟΥ).

Στην περιοχή των Παλαιών, οι πρώην κυλινδρόμυλοι του Λούλη στεγάζουν ιδιωτικό
πολυκινηματογράφο, ενώ σε εξέλιξη είναι η μετατροπή της καπναποθήκης Παπάντου σε
Μουσείο της πόλης. Από την επανάχρηση του βιομηχανικού αποθέματος, το πολεοδομικό
συγκρότημα του Βόλου αύξησε την έκταση των δημοσίων χώρων του κατά 40 περίπου
στρέμματα.

Ένα πρωτότυπο παράδειγμα αρχιτεκτονικής κατασκευής στο Βόλο αποτελεί το σύγχρονο
Δημαρχείο της πόλης, το οποίο κτίσθηκε το 1970, σε σχέδια του Δημήτρη Πικιώνη, και
συνδυάζει την παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική με το λεπτό ύφος και τη χαρακτηριστική
γραφή του δημιουργού του. Ένα άλλο παράδειγμα αρχιτεκτονικής είναι το Δημοτικό Ωδείο, που
είναι ένα παλιό, αποκατεστημένο, νεοκλασικό, όπου γίνονται συχνά σημαντικές συναυλίες
έντεχνης μουσικής. Άξιο μνείας είναι φυσικά και το Αθανασάκειο Μουσείο, το αρχαιολογικό
μουσείο του Βόλου, το οποίο κτίστηκε στα 1907 - 1909 με χρήματα του ευεργέτη Αλέξη
Αθανασάκη από την Πορταριά.

Στην ανατολική άκρη της προβλήτας ορθώνεται το παλιό καπνεργοστάσιο Παπαστράτου,
το οποίο σήμερα είναι ειδικά διαμορφωμένο και αποτελεί την έδρα του Παιδαγωγικού Τμήματος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το δυτικό τμήμα της παραλίας καταλαμβάνεται από τις
εγκαταστάσεις του εμπορικού λιμανιού. Το τμήμα του λιμανιού, μέσα στην πόλη, εξυπηρετεί τα
επιβατικά σκάφη, τα σκάφη αναψυχής, καθώς και τα οχηματαγωγά και υδροπτέρυγα. Τέλος
υπάρχει η αγορά της πόλης του Βόλου, που εκτείνεται κατά μήκος των παράλληλων προς τη
θάλασσα οδών, αλλά και στους γύρω κάθετους δρόμους. Εκεί τα μοντέρνα καταστήματα
γειτονεύουν με παραδοσιακά μαγαζιά και εργαστήρια, καθώς και με πενταόροφες και εξαόροφες
πολυκατοικίες (δείγματα της άναρχης οικιστικής ανάπτυξης της δεκαετίας του 60 και 70).

Η αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς αποτέλεσε πολύτιμο εγχείρημα,
επαναχρησιμοποιώντας κτίρια, γεωγραφικά διεσπαρμένα στον αστικό ιστό, για τις σύγχρονες
ανάγκες των κατοίκων. Με χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του
προγράμματος Urban, του λιμενικού ταμείου και ιδιωτικού φορέα, αλλά και εκμετάλλευσης των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχει ξεκινήσει η μεγάλη προσπάθεια για επεμβάσεις ανάπλασης. Το
αστικό τοπίο βελτιώνεται ενώ εξασφαλίζονται δημόσιοι χώροι που απαιτούνται στο εσωτερικό
της πόλης.

Η αστική βιωσιμότητα επηρεάζεται όμως και από τους χώρους πρασίνου της πόλης. Στην
παραλιακή περιοχή συναντώνται ελεύθεροι χώροι, όπως το πάρκο του Αναύρου, το πάρκο του Αγ.
Κων/νου, η πλατεία Ρήγα Φεραίου και το πάρκο του πεδίου του Άρεως που λειτουργεί και ως
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χώρος υπαίθριων εκθέσεων. Παρ' όλα αυτά, η έκτασή τους παραμένει ανεπαρκής (3%) της
συνολικής έκτασης της πόλης. Κατά συνέπεια, ο Βόλος αδυνατεί να προσφέρει σε κάθε κάτοικό
της το όριο των τετραγωνικών μέτρων πρασίνου που του αντιστοιχεί.

Στην πολιτική μεταφορών προσπάθειες γίνονται για την χάραξη και σταθερή παραμονή
ποδηλατικών ζωνών και άλλων παρεμβάσεων στις μετακινήσεις που προωθούν μια άλλη
κουλτούρα μεταφορών, που προσιδιάζει σε μια σύγχρονη και βιώσιμη πόλη.

Συμπεράσματα - συζήτηση
Η συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη του Βόλου φαίνεται μέσα από την

αναγέννηση του αστικού βίου και την αναζωογόνηση της πόλης, αλλά και την αναβίωση
σημαντικών παραδόσεων, όπως είναι η συμμετοχική δημοκρατία κατά τόπους και η συλλογική
ηθική.

Οι πολιτιστικές στρατηγικές, οι οποίες παρουσιάζονται ως μέσα για την αναγέννηση του
δημότη, ταυτίζονται με εκείνες που έχουν επινοηθεί για την προστασία της ακεραιότητας των
δημόσιων οικοδομημάτων και του δημόσιου χώρου, και πιο συγκεκριμένα των οικοδομημάτων
και των χώρων του κέντρου της πόλης. Η χωρικότητα, δηλαδή, βρίσκεται στην καρδιά της
έννοιας του πολίτη και της ρητορικής του πολιτιστικού σχεδιασμού. Πιστεύεται μάλιστα, ότι οι
δημόσιοι χώροι δημιουργούν μια πληθώρα δημόσιων πολιτισμών και ως εκ τούτου ο επιστέφων
πολιτισμός μιας πόλης είναι ο διάλογος ανάμεσά τους .

Η αξιοποίηση αυτή των δημόσιων χώρων και η σύνδεσή τους με τον πολιτισμό
παραπέμπουν στην αρχαιοελληνική αγορά, το ρωμαϊκό forum και τις αυλές των μοναρχών του
Μεσαίωνα. Μέσα από την πολιτιστική αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου επιτυγχάνεται η
αναγέννηση της τοπικής δημοκρατίας και η συγκρότηση μιας κοινοτικής ταυτότητας, κυρίως
λόγω της συμμετοχής στα τεκταινόμενα, της προαγωγής του διαλόγου και της ενδυνάμωσης των
κοινωνικών δεσμών.

Συμπερασματικά, μέσω της ενίσχυσης της ταυτότητας και της αναζωογόνησης του αστικού
ιστού, η πολιτιστική κληρονομιά οδηγεί στη βιώσιμη, μακροχρόνια και διαρκή ανάπτυξή της
πόλης του Βόλου.
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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.


