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Περίληψη
Η βαθιά ύφεση που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και η ανάγκη ανάκαμψής της

βρίσκονται σήμερα στην κορυφή των ημερήσιων διατάξεων. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός, ότι η
ανάκαμψη απαιτεί ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της χώρας. Η ανάδειξη της φυσιογνωμίας συγκαταλέγεται στις πρώτες προτεραιότητες,
προκειμένου να προωθηθεί η οποιαδήποτε δράση για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός τόπου. Στο πλαίσιο
αυτό, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη συμβολή της φυσιογνωμίας της πόλης
της Λάρισας στην ανάπτυξή της.

Για τις ανάγκες της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγια σε τυχαίο
δείγμα διακοσίων πολιτών στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, το Σεπτέμβριο του 2016.
Παράλληλα, από τη διερεύνηση των βιβλιογραφικών πηγών και την επιτόπια παρατήρηση,
εντοπίστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης της Λάρισας που συνιστούν τη φυσιογνωμία
της και οι πυκνωτές φυσιογνωμίας της πόλης. Τέλος, διερευνήθηκε κατά πόσον η ανάδειξη της
φυσιογνωμίας της Λάρισας μπορεί να βελτιώσει την τοπική κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα
και να οδηγήσει την πόλη στην ανάπτυξη και την ευημερία.

Λέξεις κλειδιά: Φυσιογνωμία, πυκνωτές φυσιογνωμίας, Λάρισα, ανάπτυξη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πόλη είναι ζωντανός οργανισμός που προέρχεται από το παρελθόν, βιώνει το παρόν και
οραματίζεται το μέλλον. Οι σημερινές συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δεν
μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη την ελληνική πόλη. Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι, η
ανάσχεση της ύφεσης και η ανάκαμψη απαιτούν, ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση των κακώς
κειμένων, τη βελτίωση όλων των παραγόντων που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα της
οικονομίας και δη, την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πόλης και συνακόλουθα της χώρας.

Η ανάδειξη και διατήρηση της φυσιογνωμίας συγκαταλέγεται στις πρώτες προτεραιότητες,
προκειμένου να προωθηθεί η οποιαδήποτε δράση, το ποιοτικό άλμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ενός τόπου (Στεφάνου, 2016). Η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη επιζητεί τον ισόρροπο
συνδυασμό της αποτελεσματικότητας της οικονομίας, της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης
και της προστασίας του περιβάλλοντος, έχοντας πάντοτε ως κεντρικό πυρήνα την ποιότητα ζωής,
ευπρεπή διαβίωση και κοινωνική συμμετοχή σε ένα υγιές περιβάλλον (Μητούλα & Πασσάς,
2011).

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια, αφού διευκρινιστεί η έννοια της φυσιογνωµίας
της πόλης επί τη βάσει των πλέον σύγχρονων επιστηµονικών απόψεων, να εντοπιστούν τα
χαρακτηριστικά στοιχεία ταυτότητας της πόλης της Λάρισας που αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία

mailto:mitoula@hua.gr
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της και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της. Συγκεκριμένα, η εργασία εστιάζει στον αστικό χώρο και
αναλύει την αισθητική ποιότητα της πόλης της Λάρισας. Ακολούθως, διερευνάται η σχέση
ανάμεσα στη φυσιογνωμία της πόλης και την ανάπτυξή της και διατυπώνονται τρόποι
αξιοποίησης της φυσιογνωμίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης.

1. ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ

Κατόπιν βιβλιογραφικής επισκοπήσεως, διαπιστώνουμε ότι όλες οι αναφορές επάνω στο
θέµα της φυσιογνωµίας της πόλης ξεκινούν πάντοτε με τη διάκριση ανάμεσα στο χώρο και τον
τόπο. Η διάκριση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς ο χώρος συνιστά µια αφηρηµένη συνθήκη που
μετατρέπεται σε τόπο τη στιγµή που ο άνθρωπος ζει, δημιουργεί, εξελίσσεται και υπάρχει σε
αυτόν. Ο χώρος γίνεται τόπος και αποκτά για τον άνθρωπο μια ιδιαίτερη οντότητα με ιδιαίτερο
χαρακτήρα, μια φυσιογνωμία με την οποία τα άτομα αλληλεπιδρούν (Στεφάνου, 2000).

Η φυσιογνωµία αναφέρεται αποκλειστικά στη µοναδικότητα της οντότητας ενός τόπου,
όπως αυτή εκφράζεται µέσα από το τοπίο του, µέσα από τη συνολική του εικόνα. Αναφέρεται
στην καλή γνώµη που σχηµατίζουµε για µια πόλη, δηλαδή σε αυτή που µας επιτρέπει να
διακρίνουµε µια σειρά από ποιότητες, αυτή που εκφράζει µια σειρά από ιδιότητες θετικές,
ιδιότητες που συγκροτούν το καλό. Η ανάδειξη της φυσιογνωμίας γίνεται πάντα μέσα από τη
συστηµατική ανάλυση και ερµηνεία ενός τοπίου και τη σύνδεσή του µε τα ιδεολογικά και
συναισθηµατικά, τα πολιτιστικά στοιχεία, που το συνοδεύουν (Στεφάνου, 2005β).

Tο χαρακτήρα του τοπίου επηρεάζει σημαντικά η χρονική διάσταση. Ο χρόνος
μετατρέπεται, παρουσία του ανθρώπου, από αφηρημένη συνθήκη στον «καιρό» την «εποχή». Σε
αντιστοιχία με το χωρικό «τόπο», ο χρονικός «καιρός» αποδίδει στο «τότε» την αίγλη του
«µύθου» και του «λόγου» (Στεφάνου, 2005α). Κάθε πόλη έχει ιδιαίτερη ιστορία και το δικό της
μύθο, που της προσδίδει ξεχωριστή ταυτότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θέση ότι η
φυσιογνωμία κάθε τόπου είναι μοναδική (Στεφάνου και Mητούλα, 2005).

Η φυσιογνωμία του τόπου διαμορφώνεται μέσα από μια μεγάλη ποικιλία στοιχείων
(Στεφάνου, 2000). Η πυκνωτική αξία του ονόµατος µιας πόλης είτε σε λογικές είτε σε
µυθολογικές εκφράσεις έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η εκτίμηση της φυσιογνωμίας, η γνώμη για τον
τόπο, βασίζεται στα μορφολογικά δεδομένα του, τα φυσικά στοιχεία και το κλίμα. Επομένως, η
παρουσία του πράσινου αποτελεί κύριο στοιχείο της φυσιογνωμίας. Τα ιστορικά και πολεοδομικά
στοιχεία, τα μνημεία, η πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην αναγνώριση της φυσιογνωμίας μιας πόλης. Ένα ακόμη στοιχείο, είναι ο πολύ υψηλός
βαθμός κοινωνικότητας που αναπτύσσεται στις ελληνικές πόλεις (Στεφάνου και Μητούλα, 2005).

2. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

2.1. Το όνομα της πόλης
Είναι γεγονός ότι, εδώ και χιλιετίες η πόλη φέρει συνεχώς το ίδιο όνομα και βρίσκεται

πάντοτε στην ίδια θέση. Η ονομασία «Λάρισα», κατά το μεγάλο γεωγράφο της αρχαιότητας
Στράβωνα, έχει πελασγική προέλευση και σημαίνει ακρόπολη, φρούριο. Επρόκειτο για ένα όνομα
που συναντούμε σε πολλές περιοχές της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου.

Εντούτοις, η μυθολογία μας δίνει μια διαφορετική προσέγγιση. Η Νύμφη Λάρισα την ώρα
που διέσχιζε τον Πηνειό γλίστρησε, έπεσε και πνίγηκε στα ορμητικά νερά του. Το ατύχημα αυτό
αποτέλεσε αφορμή να πάρει η πόλη που διασχίζει ο Πηνειός το όνομά της. Μάλιστα, σε ένα
όμορφο αργυρό νόμισμα του 4ου π.Χ. αιώνα αποτυπώνεται η ωραία μορφή της Νύμφης Λάρισας
(Παπαθεοδώρου, 2012).
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2.2. Η γεωγραφική θέση της πόλης
Η πόλη της Λάρισας είναι χωροθετημένη στο κεντρικότερο σημείο της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, απλώνεται σε 335,12 τ.χλμ στο ΒΑ τµήµα της θεσσαλικής πεδιάδας, στις δύο
όχθες του ποταµού Πηνειού. Έχει υψόμετρο 70μ. περίπου και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη
μεγάλων κλίσεων, εδαφικών εξάρσεων, λόφων και βουνών.

Κύριο χωροταξικό χαρακτηριστικό της Λάρισας αποτελεί η διέλευση του βασικού άξονα
ανάπτυξης της Ελλάδας από την πόλη, του άξονα Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων
(ΠΑΘΕ), που ενώνει τη νότια με τη βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, η Λάρισα συνδέεται οδικώς, μέσω
της Εγνατίας οδού, με το δυτικό τμήμα της χώρας, την Ήπειρο και βρίσκεται επάνω στον κύριο
σιδηροδρομικό άξονα που έχει αναπτυχθεί στη Ελλάδα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου
Λαρισαίων, 2015).

∆ιοικητικά, είναι η πρωτεύουσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της οµώνυµης
Περιφερειακής Ενότητας και η έδρα του οµώνυµου ∆ήµου. Επιπλέον, η Λάρισα αποτελεί έδρα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Δήμου Λαρισαίων, 2015).

Η σημαντική θέση της Λάρισας, στην κεντρική Ελλάδα, στη χώρα και στον ευρύτερο χώρο
των Βαλκανίων, εξηγεί τον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζει κατά τη διάρκεια της
μακραίωνης ιστορίας στην κοινωνικοοικονομική ζωή. Επί του παρόντος, η γεωγραφική θέση της
Λάρισας αποτελεί «ένα πολύ δυνατό, φυσικό και άκρως λειτουργικό brand name» (Μεταξάς,
2016).

2.3. Τα φυσικά στοιχεία του τόπου
Η θέση της αρχαίας Λάρισας στις όχθες του Πηνειού ποταμού, συνέβαλε στην κατοίκησή

της ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους. Η ύπαρξη του ποταμού Πηνειού συνιστά μοναδικό
χαρακτηριστικό της πόλης. Ο Πηνειός συνδέθηκε σταδιακά με τον αστικό ιστό1 και αποτελεί
ζωντανό ενδιαίτημα της πόλης βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Μάλιστα, η έντονη παρουσία
του υγρού στοιχείου στην πόλη της Λάρισας με απλής μορφής ή γλυπτά σιντριβάνια παραπέµπει
στον Πηνειό ποταµό (Σκριµιζέα, 2012).

Ο ποταμός Πηνειός έχει χαρακτηριστεί ως υγροβιότοπος από το Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων. Επίσης, μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον εντός των ορίων της Λάρισας, νοτιοδυτικά του
αστικού ιστού της πόλης, παρουσιάζει η προστατευόμενη από το Νatura «Περιοχή Θεσσαλικού
Κάμπου». Σημαντικός βιότοπος στο Δήμο Λαρισαίων, καταγεγραμμένος στο σύστημα CORINE,
εντοπίζεται στα Λιβάδια Τερψιθέας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων, 2015).

Το κλίμα της περιοχής Λάρισας έχει τα στοιχεία του ηπειρωτικού κλίματος της πεδινής
Θεσσαλίας. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι το μεγάλο θερμομετρικό εύρος (έως 22
βαθμούς) μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα. Η μέση ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 16°C
και 17°C, ενώ η μέση τιμή της υγρασίας είναι 66,23% ετησίως. Το καλοκαίρι στην πόλη είναι
εξαιρετικά θερμό, με τη μέγιστη θερμοκρασία να έχει αγγίξει τους 45,2°C. (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων, 2015)

Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα από την πόλη της Λάρισας βρίσκεται η υψηλότερη οροσειρά
στην Ελλάδα, ο Όλυμπος, ένα βουνό απαράμιλλης ομορφιάς και μια ανεξάντλητη πηγή ιστορίας
και μύθου. Συνέχεια του Ολύμπου, γεωλογικά, είναι η Όσσα. Ανάμεσα στα δύο βουνά, «για να
βρει διέξοδο στη θάλασσα ο Πηνειός και να φανεί η κατακλυσμένη με νερά θεσσαλική πεδιάδα»,
η κοιλάδα των Τεμπών αποτελεί ένα σημείο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, πόλος
επισκεψιμότητας και εκπαίδευσης (Μπάτζιου-Ευσταθίου, Α., 2012). Τα ανατολικά όρια της

1 Κατασκευάστηκαν πεζόδροµοι και ποδηλατόδροµοι κατά µήκος των κοιτών του, µικρό λιµάνι λέµβων, ράµπες
πρόσβασης από τους περιµετρικούς δρόµους και το πάρκο Αλκαζάρ, νέα οδογέφυρα και πεζογέφυρες και
επεκτάθηκαν οι χώροι πρασίνου (∆ήµος Λάρισας, 2009).
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Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας περιβρέχει το Αιγαίο Πέλαγος, δημιουργώντας παραλιακή
ζώνη μήκους 60 χλμ. περίπου.

2.4. Τα ιστορικά και πολεοδομικά στοιχεία
Η πόλη της Λάρισας κατοικείται από τη νεολιθική εποχή (6500 - 3000 π.Χ.) μέχρι σήμερα,

αποτελώντας μία από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο (Γαλλής κ.ά., 1985· Ζιαζιάς, 1994).
Είναι γεγονός ότι η εικόνα του σηµερινού οικιστικού αποθέµατος της πόλης έχει άµεση σχέση µε
τις διαχρονικές εξελίξεις της (Σκριμιζέα, 2012). Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ., η Λάρισα ήταν μια
πλούσια πόλη και πρωτεύουσα του κράτους της Πελασγιώτισας (Κουτσαυτούλη, 2008).
Σημείωσε σημαντική ακμή που έφτασε στο ζενίθ της την περίοδο 450 - 370 π.Χ. Κατά το
διάστημα 344 π.Χ. έως 1210 μ.Χ. η πόλη δέχθηκε σειρά επιδρομών που την οδήγησαν στα όρια
της εγκατάλειψης (Δεριζιώτης, 1985). Στη Βυζαντινή περίοδο όμως, αποτελούσε θρησκευτικό
κέντρο, µητρόπολη µε δεκατέσσερις επισκοπές (Φαρμακίδου, 1926).

Η Λάρισα ανήκε στην Οθωμανική αυτοκρατορία ως το 1881, γεγονός που επηρέασε εκ
βάθρων την πολεοδομική οργάνωση, δίνοντάς της τη δομή μιας τυπικής οθωμανικής πόλης,
προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά της περιοχής (Γαλλής κ.ά., 1985). Την περίοδο αυτή, ήταν
το κέντρο της οικονομικής, διοικητικής, στρατιωτικής και κοινωνικής ζωής στη Θεσσαλία
(Ζιαζιάς, 1994). Στις αρχές του 20ου αι., η εγκατάσταση των προσφύγων από την Ανατολική
Ρωµυλία και τη Μικρά Ασία, η γερμανική κατοχή (1941 - 1944 μ.Χ.) και οι καταστροφές που
προκάλεσε, καθώς και τα φυσικά φαινόμενα, όπως οι καταστροφικοί σεισμοί του 1941 και της
δεκαετίας του 1950 και οι πλημμύρες, λόγω της υπερχείλισης του Πηνειού, αλλοίωσαν την
εικόνα της πόλης (Τσαντίλης, 2006).

Η πόλη υπήρξε θύμα της απρογραμμάτιστης, ανεξέλεγκτης επέκτασης της αστικής
ανάπτυξης μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα1. Η εικόνα του κέντρου της πόλης άλλαξε,
πολλά αξιόλογα κτίσµατα καταστράφηκαν παράλληλα µε στοιχεία από τη φυσιογνωµία και
ταυτότητα της ιστορίας της, ενώ επιδεινώθηκαν οι συνθήκες κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, η Λάρισα είχε την εικόνα µιας «αναπτυσσόµενης», αλλά
απρόσωπης πόλης που είχε σχεδόν σβήσει τη μακροχρόνια ιστορία της (∆ήµος Λαρισαίων, 2015).

Η δεκαετία του ’80 ήταν η αφετηρία για µια συστηµατική διαδικασία ανασυγκρότησης της
πόλης της Λάρισας, µε ειδικό στόχο την ανάδειξη της περιοχής του ευρύτερου ιστορικού κέντρου
της. Η αστική ανάπλαση συνίσταται από την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου και την
κατεδάφιση πολυκατοικιών, τη δημιουργία εκτεταμένου πλέγματος πεζοδρόμων με ανάδειξη των
κοινοχρήστων και δημοσίων χώρων και τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου, τη σύνδεση
βασικών κοινόχρηστων χώρων και ιστορικών τόπων, την ένταξη του Πηνειού στον αστικό ιστό
της Λάρισας, τη λειτουργία και τη συνολική εικόνα της πόλης (Σταθακόπουλος, 2011).

2.5. Τα μνημεία
Η πόλη της Λάρισας διατηρεί μνημεία που μαρτυρούν αδιαπραγμάτευτα τη λαμπερή

διαχρονική της ιστορία. Μάλιστα, το 2003 το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας ανακήρυξε την πόλη ως ένα αρχαιολογικό μνημείο, αφού η
σύγχρονη πόλη της Λάρισας έχει κυριολεκτικά κτιστεί και διαστρωματωθεί πάνω στα ερείπια και
μνημεία της αρχαίας πόλης. Σήμερα, θα συμπληρώναμε ότι, η πόλη και δη το ιστορικό της
κέντρο αποτελεί μία πολιτιστική διαδρομή2 (Δήμος Λαρισαίων, 2015). Ακολούθως,

1 Το 1986 θεσμοθετείται νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ενώ το 1988 - 1989 επεκτείνεται το σχέδιο πόλης και ως
αποτέλεσμα, η πόλη οριοθετείται στη σημερινή της έκταση.

2 Η διαδρομή μπορεί να ξεκινήσει από το Μνημείο του Ιπποκράτη και το πάρκο Αλκαζάρ, όπου απολαμβάνοντας το
καταπράσινο περιβάλλον διασχίζουμε τη γέφυρα Αλκαζάρ με τον Πηνειό Ποταμό. Στη συνέχεια, ανηφορίζουμε προς
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παρουσιάζονται τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης που αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία της.
Το Α’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας οικοδομήθηκε κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. με λευκό

μάρμαρο εξαιρετικής ποιότητας στις νότιες υπώρειες του λόφου του Φρουρίου. Αποτελεί το
μοναδικό αρχαίο θέατρο που βρίσκεται στον αστικό ιστό μιας σύγχρονης ελληνικής πόλης1. Το
αρχαίο αυτό θέατρο έχει χωρητικότητα περίπου δώδεκα χιλιάδων θεατών και έχει φιλοξενήσει
θεατρικές παραστάσεις και διάφορες εκδηλώσεις. Επί του παρόντος, βρίσκεται στο τελευταίο
στάδιο της αποκατάστασης προκειμένου να καταστεί πλήρως προσβάσιμο και λειτουργικό
(Καλλίνος κ.ά., 2001).

Το Β’ Αρχαίο θέατρο οικοδομήθηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. Είναι μικρότερο και λιγότερο
διατηρημένο από το Α’ Αρχαίο θέατρο. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, είναι προσβάσιμο, αλλά
δεν είναι ανοιχτό σε οργανωμένες επισκέψεις κοινού.

Το Μπεζεστένι της Λάρισας, όπως μαρτυρά η ονομασία του, ήταν μια σκεπαστή
υφασματαγορά στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε κτιστεί στο ψηλότερο σημείο
του λόφου, στην αρχαία ακρόπολη της Λάρισας, γνωστό και ως Φρούριο και χρονολογείται
περίπου στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα. Θεωρείται μνημείο μεγάλης ιστορικής
σημασίας που πρέπει να αναδειχθεί και να είναι επισκέψιμο.

Η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου εντοπίστηκε το 1978 στην κορυφή του λόφου του
Φρουρίου, νότια του οθωμανικού μπεζεστενίου. Η περίβλεπτη θέση της βασιλικής, η επιγραφή
«Αχιλλείου Αρχιεπισκόπου καί τοῦτο το ἕργον, καθώς και πλίνθοι με τη σφραγίδα ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
ταύτισαν τη βασιλική με τον ναό που ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Αχίλλειο, προστάτη και
πρώτο επίσκοπο της πόλης. Στα ανατολικά της παλαιοχριστιανικής βασιλικής έχουν βρεθεί
παλαιοχριστιανικό λουτρό και μεσοβυζαντινός ναός (Καλλίνος κ.ά., 2001).

Ο Μύλος του Παππά χτίστηκε το 1883 και λειτούργησε ως πενταόροφος βιομηχανικός
μύλος. Σήμερα, το αρχιτεκτονικό συγκρότημα του Μύλου, μνημείο της βιομηχανικής
κληρονομιάς της πόλης, συγκαταλέγεται στον κατάλογο των διατηρητέων μνημείων του
Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει αναστηλωθεί από το Δήμο Λαρισαίων και στεγάζει την
πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία της πόλης. Στις εγκαταστάσεις του λειτουργούν θέατρο,
υπαίθριος κινηματογράφος, μπαρ, κουκλοθέατρο (Τιριτόμπα)2, σχολή χορού και αίθουσα
παραστάσεων, καθώς και αίθουσα για τη Φιλαρμονική του Δήμου. Αποτελεί ένα φωτεινό
κομμάτι της ιστορίας της πόλης που διαφυλάσσεται ως πολύτιμη κληρονομιά.

Το μνημείο του Ιπποκράτη βρίσκεται απέναντι από το πάρκο του Αλκαζάρ. Το 1826
αποκαλύφθηκε ο τάφος του Ιπποκράτη, του Έλληνα ιατρού και πατέρα της Ιατρικής που έζησε
στην πόλη και το 1978 στήθηκε κενοτάφιο και μαρμάρινος αδριάντας που φιλοτεχνήθηκε από τον
γλύπτη Γιώργο Καλακαλλά. Το 1986 ιδρύθηκε κενοτάφιο Ιατρικό Μουσείο.

2.6. Μουσεία και χώροι πολιτισμού
Το Διαχρονικό Μουσείο οικοδομήθηκε στις νότιες παρυφές της πόλης και εγκαινιάστηκε το

2015. Ο ρους της ιστορίας της Θεσσαλίας ενοποιείται στο Διαχρονικό μουσείο. Περιλαμβάνει
αρχαιότητες από την Παλαιολιθική έως την Οθωμανική περίοδο. Σκοπός της δημιουργίας του
Μουσείου είναι να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους στα κατάλοιπα του παρελθόντος και την
ανάγκη προστασίας τους.

τον Ιερό ναό του Αγίου Αχιλλείου, όπου μπορούμε να απολαύσουμε την θέα από ψηλά. Στο λόφο του φρουρίου,
συναντάμε το Μπεζεστένι και ακριβώς δίπλα τη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Κατηφορίζοντας και προχωρώντας
στο πλέγμα των πεζόδρομων της Λάρισας συναντάμε το Α’ Αρχαίο Θέατρο και στη συνέχεια, το Β΄ Αρχαίο Θέατρο.
Έπειτα, σε κοντινή απόσταση, οδηγούμαστε στον Μύλο του Παππά.
1 Απέχει μόλις ένα οικοδομικό τετράγωνο από την κεντρική πλατεία.
2 Το πρώτο και μοναδικό Μουσείο Κούκλας στην Ελλάδα, με πάνω από 300 κούκλες, που έχουν βραβευτεί σε
διεθνείς διαγωνισμούς
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Η Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας αποτελεί μία από τις τρεις κορυφαίες της Ελλάδας.
Στεγάζει ολόκληρη τη συλλογή ζωγραφικών έργων του Γ.Ι. Κατσίγρα, διάσημων Ελλήνων και
ξένων καλλιτεχνών. Στους χώρους της, με εμβαδόν 10.000 τ.μ., οργανώνονται εργαστήρια,
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις σε συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς
και διαχειριστές πολιτισμού.

Το Λαογραφικό - Ιστορικό Μουσείο εγκαινιάστηκε το 1983 στη συνοικία της Χαραυγής,
κοντά στο κέντρο της πόλης. Οι συλλογές του Μουσείου αριθμούν περί τα 20.000 αντικείμενα. O
μεγαλύτερος όγκος των οποίων, εμπίπτει χρονολογικά στον 19ο αι. και στο πρώτο μισό του 20ου
αι. Εικονογραφεί την πολιτισμική ταυτότητα της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής (Γιοβρή,
2011).

Η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή οικοδομήθηκε το 1901 και βρίσκεται στα περίχωρα της
πόλης. Λειτουργεί ως κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης εξυπηρετώντας εκπαιδευτικούς
σκοπούς σε μια περιοχή που η γεωργία είναι πηγή βιοπορισμού και ανάπτυξης. Το υποδειγματικό
συγκρότημα των κτιρίων της αποτελεί μνημείο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης.

2.7. Χρήσεις γης και λειτουργίες της πόλης
Μια κατηγορία στοιχείων που διαμορφώνουν το χαρακτήρα και αναδεικνύουν τη

φυσιογνωμία είναι αυτά που αφορούν τις χρήσεις και τις λειτουργίες (Στεφάνου, 2007). Η
διαμόρφωση των χρήσεων γης στην πόλη της Λάρισας έχει αναπτυχθεί συγκεντρωτικά και χωρίς
να έχουν επιβληθεί συγκεκριμένες πολεοδομικές ρυθμίσεις (Πετράκος κ.ά, 2003). Το κέντρο της
πόλης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των διοικητικών και οικονομικών χρήσεων, ενώ
στην περιοχή της πλατείας Ταχυδρομείου και του Φρουρίου, στο δίκτυο των κεντρικών
πεζοδρόμων αναπτύσσονται οι εμπορικές λειτουργίες1.

Η κατοικία συνυπάρχει με κεντρικές λειτουργίες, σε αντίθεση με τις περιοχές επέκτασης
του σχεδίου πόλης όπου οι περιοχές κατοικίας διαχωρίζονται σαφώς από εκείνες των κοινωφελών
και κοινόχρηστων χώρων, αλλά και των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν
γύρω από αυτούς. Στη Λάρισα υπάρχουν, επίσης, και αρκετές περιοχές κατοικίας που κτίστηκαν
με το σύστημα της οργανωμένης δόμησης.

Οι χώροι εκπαίδευσης βρίσκονται διάσπαρτοι στον πολεοδομικό ιστό. Οι σχολικές
μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι οργανωμένες, κατά κύριο
λόγο, σε σχολικά συγκροτήματα, σε σαράντα περίπου συνοικίες της πόλης.
Αναφορικά με την ανώτατη εκπαίδευση2, το Τμήμα της Ιατρικής, το Τμήμα Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο βρίσκονται στην περιοχή Μεζούρλο, νότια
της πόλης. Στις δυτικές συνοικίες, στα όρια της πόλης, λειτουργούν τέσσερις σχολές και
δεκατέσσερα τμήματα Τ.Ε.Ι.

Σημαντικό κομμάτι της έκτασης της πόλης της Λάρισας καταλαμβάνουν οι στρατιωτικές
μονάδες και μάλιστα βρίσκονται σε καίριες θέσεις για την πόλη. Είναι γεγονός ότι, την περίοδο
που οι στρατιωτικές μονάδες εγκαταστάθηκαν στη Λάρισα, οι περιοχές αυτές βρίσκονταν
εκτός του οικισμού. Σήμερα, όμως, που η πόλη έχει εξαπλωθεί προς το νότο, η εγκατάστασή
τους κατακερματίζει τον αστικό ιστό (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων, 2015).

3. Η ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
3.1. Η Μεθολογία της έρευνας

1Τα τελευταία χρόνια, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων έχουν ανοίξει υποκαταστήματα, ενώ έχουν εγκατασταθεί
πολυκαταστήματα εντείνοντας ροές επισκεπτών προς τη Λάρισα (Γιοβρή-Διαμαντή, 2015).
2Αυτή παρέχεται στην ευρύτερη περιοχή Λάρισας από Τμήματα του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας.
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Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των
κατοίκων της πόλης της Λάρισας σε σχέση με τη φυσιογνωμία της πόλης και τη συμβολή της
στην τοπική ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, συντάχθηκε ερωτηματολόγιο σύμφωνα με
προγενέστερες εμπειρικές μελέτες.

Μοιράστηκαν 200 ερωτηματολόγια αποκλειστικά σε κατοίκους της πόλης της Λάρισας το
Σεπτέμβριο του 2016. Το ερωτηματολόγιο της δειγματοληπτικής έρευνας αποτελείτο από δύο
υποενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δομικά στοιχεία της
φυσιογνωμίας της Λάρισας και τη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη και η δεύτερη
δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου.

3.2. Το προφίλ του δείγματος
Το δείγμα μας αποτελείται περίπου κατά 46% από γυναίκες και κατά 54% από άνδρες. Ο

μέσος όρος ηλικίας του δείγματος είναι περίπου 42 ετών. Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης, το
45% έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 55% έχει αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Το 12,3% των ερωτώμενων έχουν μεταπτυχιακό και το 6% είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.

Το 62,25% του δείγματος απασχολείτο στον τριτογενή τομέα, το 20,48% στο δευτερογενή
και το 4,52% στον πρωτογενή. Η διάρθρωση του απασχολούμενου πληθυσμού κατά τομέα
οικονομικής δραστηριότητας στο δείγμα μας, παρουσιάζει εικόνα ανάλογη με αυτή του Δήμου
Λαρισαίων. Όσον αφορά στο εισόδημα των ερωτηθέντων, το 48,50% δήλωσε ότι διέθετε
εισόδημα 10.000-20.000€, ενώ μόλις το 5,90% δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο των 40.000€.

3.3. Η πολιτιστική περιοχή της Λάρισας
Αναφορικά με τις απόψεις των ερωτώμενων για το μνημείο που χαρακτηρίζει τη Λάρισα, η

πλειοψηφία του δείγματος, το 88%, θεωρεί ότι πρώτο είναι το Α΄Αρχαίο θέατρο, ενώ το 4% τον
Μύλο του Παππά, το 4% το Μπεζεστένι και το 4% τη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Γίνεται
λοιπόν, κατανοητή η σημασία και η αξία που προσδίδεται από τους ερωτώμενους στο Α΄Αρχαίο
θέατρο.

Εξέχουσα προσωπικότητα της πόλης ανακηρύσσει το σύνολο του δείγματος (60%) τον
Κωνσταντίνο Κούμα, έναν από τους σημαντικότερους στοχαστές της νεότερης Ελλάδας. Το 24%
απάντησε ότι ο Γεώργιος Κατσίγρας, ο γιατρός, ο συλλέκτης έργων τέχνης, ο μεγάλος δωρητής
της Λάρισας, είναι χαρακτηριστική προσωπικότητα την πόλης, ενώ το 10% υποστηρίζει τον Τάκη
Τλούπα, τον καλλιτέχνη που με τον φακό του αποτύπωσε την ιστορία της Λάρισας, τις όμορφες
γωνιές και τους ανθρώπους της. Το 6% θεωρεί το πρόσωπο του Θεόκλητου Φαρμακίδη, του
κορυφαίου νεοέλληνα διαφωτιστή και αγωνιστή της ελληνικής επανάστασης ως
αντιπροσωπευτικό της πόλης.

Διάγραμμα 1. Χαρακτηριστικό μνημείο Διάγραμμα 2. Προσωπικότητες της πόλης
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Στις σημαντικότερες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
στην πόλη της Λάρισας, το 60% δήλωσε το παζάρι1, που διαρκεί επτά ημέρες και
πραγματοποιείται στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Το 28% του δείγματος υποστηρίζει ότι το Φεστιβάλ
του Πηνειού, που διεξάγεται στην κοίτη του ποταμού με θεματικές ενότητες τον πολιτισμό, το
περιβάλλον και την κοινωνική αλληλεγγύη, αποτελεί εκδήλωση που χαρακτηρίζει την πόλη. Το
12% θεωρεί το «Πολιτιστικό καλοκαίρι» με τις αμέτρητες συναυλίες και παραστάσεις, ενώ το
10% δηλώνει τα Αχίλλεια, προς τιμή του πολιούχου Αγίου Αχιλλείου με πλήθος εκδηλώσεων σε
όλη την πόλη. Τα θεματικά πάρκα των Χριστουγέννων στο Μύλο του Παππά υποστηρίζει ένα
μικρότερο ποσοστό (8%).

3.4. Το ηχητικό, το γευστικό και το οσμητικό τοπίο της πόλης
Η οποιαδήποτε κριτική για μια πόλη έχει πάντοτε την αρχή της στην αισθητική κρίση. Στην

καταγραφή, ερμηνεία και αξιολόγηση των μορφημάτων που συνθέτουν την οπτική εικόνα της
πόλης, προστίθενται όλα εκείνα τα μορφήματα που προσφέρουν οι υπόλοιπες αισθήσεις, πέραν
της όρασης. Λαμβάνονται υπ’ όψιν επιπροσθέτως όλες εκείνες οι εντυπώσεις, ψυχολογικής ή
ιδεολογικής προέλευσης, που διαμορφώνουν την αντίληψη του τόπου (Στεφάνου, 2007).

Η ακουστική ερμηνεία του τοπίου, το ηχητικό τοπίο καθορίζει τις μνημιακές μας αναφορές
για έναν τόπο. Στη Λάρισα, ως κύριοι παράγοντες που επιδρούν στο ακουστικό περιβάλλον,
σύμφωνα με το δείγμα μας, ανέκυψαν το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο, σε ποσοστό 36%
και 32% αντίστοιχα. Το 18% του δείγματος υποστηρίζει ότι το ηχητικό τοπίο της πόλης
χαρακτηρίζουν οι ήχοι που προκαλούν οι προσγειώσεις στρατιωτικών αεροσκαφών στις
κατοικημένες περιοχές της Λάρισας. Εν τοιαύτη περιπτώσει, το πρόβλημα της ηχορύπανσης
σχετίζεται άμεσα με το σχεδιασμό χρήσεων γης. Ακολούθως, το 10% θεωρεί ότι οι έντονες φωνές
των ανθρώπων, καθώς έχουν μία ανεπτυγμένη διάθεση για κοινωνικές σχέσεις, μία έκφραση της
κοινωνικότητας, συνθέτουν το ηχητικό τοπίο, ενώ το 4% δηλώνει το πέταγμα των πουλιών.

Διάγραμμα 3. Ήχοι της πόλης

Όσον αφορά στο γευστικό τοπίο της Λάρισας, το 36% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το
διαμορφώνει το κεμπάπ, το 24% υποστηρίζει το ψητό αρνί, το 22% τις παραδοσιακές πίτες και
το 18% τον πλαστό. Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι τη γαστρονική κουλτούρα της πόλης
διαμορφώνουν εδέσματα που βασίζονται σε ονομαστά ξεχωριστά προϊόντα, ιδιαίτερα γεννήματα
της θεσσαλικής γης, το χοιρινό κρέας, το αρνί, τα σιτηρά, η φέτα, τα λαχανικά και τα τοπικά είδη
ζυμαρικών (Διάγραμμα 4).

1 Φιλοδοξία του Δήμου είναι να αποδώσει στο παζάρι την παλιά του αίγλη, καθώς ανάγεται στην περίοδο της
Τουρκοκρατίας.
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Το σύνολο του δείγματος (87%) υποστηρίζει ότι οσμητικό τοπίο της πόλης της Λάρισας
συνθέτουν τα φυτά της. Συγκεκριμένα, η αξία των οσμητικών αποδόσεων της ακακίας και της
μανόλιας, που ξεχωρίζουν στην πόλη σε 38% και 28% αντίστοιχα, κατά τους ερωτηθέντες
πολίτες, διαμορφώνει τη «μνήμη» της όσφρησης στη Λάρισα. Άλλα φυτά που συναντούμε στην
πόλη είναι ο πλάτανος (30%) και το πεύκο (4%).

Διάγραμμα 4. Χαρακτηριστικό φαγητό της Διάγραμμα 5. Χαρακτηριστικό φυτό της
Λάρισας της Λάρισας

3.5. Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και δη στη Λάρισα

συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης που στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των
πολιτών και των υπηρεσιών. Οι ερωτηθέντες πολίτες της Λάρισας υποστηρίζουν σε ποσοστό
38% ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια απορροφήθηκαν στην κατασκευή του οδικού δικτύου. Το 26%
θεωρεί ότι επενδύθηκαν στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λάρισας, το 14% στην
εκπαίδευση και δη στην ανέγερση διδακτηρίων, το 12% δηλώνει ότι αποδόθηκαν στις αστικές
αναπλάσεις οικισμών, ενώ το 10% στα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης.

Διάγραμμα 6. Έργα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

3.6. Αξιολόγηση της συνολικής εικόνας της πόλης
Οι πολίτες του δείγματός μας κλήθηκαν να αξιολογήσουν τη συνολική εικόνα της πόλης

της Λάρισας. Η μέγιστη σημαντικότητα της γεωγραφικής της θέσης αποτυπώνεται και στην
έρευνά μας, με το 24% να δηλώνει τη θέση ως το πιο θετικό στοιχείο της πόλης. Το 22%
υποστηρίζει το ιστορικό κέντρο, με τα μνημεία, τους πεζόδρομους και τις πλατείες, το 20% τους
ανθρώπους της, το έμψυχο υλικό της πόλης, το 18% τη ζωή της πόλης με τις μικρές καθημερινές
απολαύσεις που αυτή προσφέρει στους κατοίκους, τους φοιτητές και τους επισκέπτες, ενώ το
16% την οικονομία της.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /2

13

Σχετικά με τις αδυναμίες της πόλης, οι ερωτώμενοι δήλωσαν σε ποσοστό 34% το κλίμα.
Είναι γεγονός ότι, τα υψηλά επίπεδα υγρασίας και η αύξηση των ημερών με πολύ υψηλές
θερμοκρασίες που παρατηρείται τα τελευταία έτη λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής,
επηρεάζει τους πολίτες. Το 20% του δείγματος θεωρεί την έλλειψη χώρων στάθμευσης, ενώ το
18% υποστηρίζει τη ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες αστικές, βιομηχανικές και
παραγωγικές. Το 16% δηλώνει ως αρνητικό της πόλης την ύπαρξη στρατιωτικών
εγκαταστάσεων σε καίριες θέσεις για την πόλη και το 12% αξιολογεί αρνητικά την πόλη ως
προς τους χώρους πρασίνου.

Διάγραμμα 7. Θετικά χαρακτηριστικά Διάγραμμα 8. Αρνητικά χαρακτηριστικά

3.7. Η συμβολή της φυσιογνωμίας της Λάρισας στην ανάπτυξη
Πυλώνας της Τοπικής Ανάπτυξης θεωρείται η ανάδειξη της φυσιογνωμίας σε ποσοστό

76,7%. Το 90% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η ανάδειξη της φυσιογνωμίας μπορεί να βελτιώσει
την τοπική κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα.

To 87,6% υποστηρίζει ότι η αστική ανάπλαση συνέβαλε στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας
της πόλης. Το 93,3% θεωρεί ότι η φυσιογνωμία της πόλης της Λάρισας έχει συμβάλει στην
ανάπτυξή της, με το 36% του δείγματος να πιστεύει ότι η ανάπτυξη της πόλης οφείλεται στην
ανάδειξη τής φυσιογνωμίας της. Το 89% δηλώνει ότι η φυσιογνωμία της Λάρισας μπορεί «να
γεφυρώσει» την οικονομική κρίση με την ανάπτυξη.

Οι βασικότεροι παράγοντες με τους οποίους η φυσιογνωμία της Λάρισας μπορεί να
συμβάλλει στην Ανάπτυξη είναι η κλίση προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (24%), η ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής (16%), η Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση (15%), η
διοργάνωση εκδηλώσεων στην εικόνα της πόλης (12%), τα τοπία και η ταυτότητα της πόλης
(12%), ενώ ακολουθούν οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία (11%) και τα διεθνή δίκτυα (10%).

Διάγραμμα 9. Τρόποι συμβολής στην Τοπική Ανάπτυξη μέσω της ανάδειξης της φυσιογνωμίας
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Επί του παρόντος, στην Ελλάδα, η γεφύρωση της κρίσης και της ευκαιρίας που προσφέρει
η χώρα επιβάλλεται από τις συνθήκες. Η ανάγκη για διατήρηση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας
της είναι περισσότερο από κάθε άλλο τόπο επιβεβλημένη. Και αυτό, γιατί η Ελλάδα διαθέτει
ξεχωριστά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία προβάλλουν την ταυτότητά της, την κάνουν να
διαφέρει από τις άλλες χώρες και μπορούν να την οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την ευημερία. Η
φυσιογνωμία του τόπου δεν περιορίζεται σε ό,τι συλλαμβάνει η όραση, αλλά αποτελεί το σύνολο
των αισθητικών, συναισθηματικών και ιδεολογικών στοιχείων που ένας τόπος αποπνέει.

Η Λάρισα είναι μία ελληνική πόλη μεσαίου μεγέθους, με ισχυρή κεντροβαρική γεωγραφική
θέση, τόσο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όσο και στην Ελλάδα. Η γεωμορφολογία της, το πεδινό
της ανάγλυφο, καθιστά την πόλη προσβάσιμη και ανοιχτή προς όλους. Οι εναλλαγές μεταξύ του
αστικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος συνθέτουν τη φυσιογνωμία μιας ιδανικής και
ποιοτικής πόλης, που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες, επαγγελματίες, επενδυτές, φοιτητές και
μόνιμους κατοίκους.

Πυκνωτές φυσιογνωμίας της πόλης αναδεικνύονται το Α’ Αρχαίο θέατρο, ο ποταμός
Πηνειός, η ζωή της, εφόσον είναι ζωντανή πόλη, και η οικονομία της. Το εκτεταμένο δίκτυο των
πεζόδρομων και οι ποδηλατόδρομοι συνιστούν στοιχεία που τραβούν την προσοχή, στοχεύουν
στη βιώσιμη κινητικότητα και, κατ' επέκταση, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η
παραποτάμια πόλη της Λάρισας με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την ομορφιά του
κέντρου της, τη δραστηριοποίηση του αγροτικού τομέα και την ανάπτυξη υπηρεσιών «είθε να
καταστεί αειφορικά αξιοβίωτη», ισχυρό κέντρο οικονομικά και κοινωνικά, εκπληρώνοντας το
όραμά της.

Γενικότερα από το σύνολο της έρευνας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η σχέση μεταξύ
φυσιογνωμίας και ανάπτυξης, πέραν από το ότι έχει αναδειχθεί σε πεδίο εξαιρετικού
ενδιαφέροντος, είναι μια σχέση αλληλένδετη, στην οποία ο ανθρώπινος παράγοντας
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Ως καθοριστικοί παράγοντες για τη συμβολή της φυσιογνωμίας
στην ανάπτυξη προτείνονται η εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και η αξιοποίηση
του πολιτιστικού αποθέματος. Επίσης, υποδεικνύουμε την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση,
γιατί όπως είπε ο Ελύτης «χρειαζόμαστε παιδεία...να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της φυσιογνωμίας μας». Μάλιστα, η ύπαρξη Πανεπιστημίων και ΤΕΙ μπορεί να λειτουργήσει
υποστηρικτικά σε πολλά ερευνητικά πεδία, ούσα συνιστώσα της τοπικής ανάπτυξης. Ακολούθως,
η διοργάνωση γεγονότων εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας στην εικόνα της πόλης, η προβολή
των τοπίων και της ταυτότητας της πόλης επιδρούν θετικά στην προσέλκυση τουρισμού. Οι νέες
τεχνολογίες για την προώθηση προβολής των δράσεων τουρισμού και η καινοτομία, καθώς και η
δημιουργία διεθνών δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας προτείνονται, προκειμένου να
επιτευχθεί η εξωστρέφεια της πόλης σε ένα έντονα διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
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Περίληψη
Το πολιτισμικό και πνευματικό φορτίο ενός αστικού συνόλου αποτελεί έναν εξέχοντα

παράγοντα που συμβάλλει στο σχηματισμό της φυσιογνωμίας της συγκεκριμένης πόλης. Ως στοιχείο
της φυσιογνωμίας της διαδραματίζει έναν ξεχωριστό ρόλο στην εικόνα της. Επομένως, μπορεί να
αξιοποιηθεί ως φορέας βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης.

Το πολιτισμικό και πνευματικό υπόβαθρο της πόλης λειτουργεί προς την κατεύθυνση της
αυτοσυνειδησίας των κατοίκων της. Ταυτόχρονα, εφόσον μετουσιωθεί σε αστικό Λόγο και Μύθο,
δημιουργεί τη δυνατότητα αφενός της αυτόνομης προσέλκυσης επισκεπτών και αφετέρου της
ανάπτυξης ποικίλων οικονομικών δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και σε επίπεδο
υπηρεσιών.

Η πόλη των Ιωαννίνων διαθέτει ένα ισχυρό πολιτιστικό και πνευματικό δυναμικό, το οποίο
σε θεωρητικό επίπεδο έχει αναδειχθεί σε μεγάλο βαθμό. Η αξιοποίησή του, όμως, στην κατεύθυνση
της βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι
ανήκει στην περιφέρεια της Ηπείρου, προς την οποία κατευθύνονται πολλά ευρωπαϊκά αναπτυξιακά
προγράμματα.

Ο κύριος λόγος για την κατάσταση αυτή είναι η έλλειψη ενός ενοποιητικού ιστού των
στοιχείων της πολιτιστικής και πνευματικής ταυτότητας της πόλης. Επιπλέον, δεν έχει διερευνηθεί
επαρκώς η εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών στην ανάδειξη και διαρκή ένταξη των
παραπάνω στοιχείων στην τοπική οικονομία.

Λέξεις Κλειδιά: Ιωάννινα, βιώσιμη ανάπτυξη πόλης, ταυτότητα πόλης, πολιτιστική και πνευματική
ταυτότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην Ελλάδα, παρότι ο τουρισμός αποκαλείται «η βαριά βιομηχανία» της χώρας, δεν
αξιοποιεί παρά εντελώς επιφανειακά και αποσπασματικά την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.
Η εικόνα ενός προορισμού που θα συνδυάζει την απόλαυση του κάλλους του φυσικού
περιβάλλοντος με τη γνωριμία με έναν τόπο που, όχι μόνο γέννησε έναν από τους
σημαντικότερους πολιτισμούς, αλλά σε αυτόν αποτυπώθηκε μια πολυκύμαντη ιστορική
πραγματικότητα, θα συγκροτούσε ένα μοναδικό τουριστικό προϊόν. Παρά το γεγονός ότι η
παραπάνω συνθήκη είναι κοινά αποδεκτή πολύ λίγες - και κυρίως ασυνεχείς - προσπάθειες έχουν
γίνει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Εκείνο που αποτελεί σημαντική έλλειψη για τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου, είναι
η αδυναμία να αποκρυσταλλωθεί και κυρίως να προβληθεί με συνεκτικό τρόπο η φυσιογνωμία
του τόπου, κυρίως δε των αστικών τοπίων της χώρας. Στην περίπτωση που αυτό επιτευχθεί, τότε
είναι αναμενόμενο να μεταβληθεί ριζικά η αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, γι’
αυτό είναι απαραίτητο ο σχεδιασμός αυτός να εντάσσεται στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σημαντικές έρευνες και εργασίες έχουν δείξει εμφαντικά το μέγεθος της σημασίας που έχει
για έναν τόπο η σχηματοποίηση μιας έντονης φυσιογνωμίας και η διαρκής ενίσχυσή της.
Ειδικότερα για τον αστικό χώρο, οι πρωτοποριακές έρευνες του τομέα Πολεοδομίας -

mailto:a.balerbas@gmail.com
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Χωροταξίας του Ε.Μ.Π. υπό την καθοδήγηση του Ομότιμου Καθηγητή σήμερα, κ. Ιωσήφ
Στεφάνου, μας έχουν προσφέρει ένα επαρκές και ολοκληρωμένο σύστημα κριτηρίων, για να
καταλήξουμε στις συνιστώσες που κάθε φορά σχηματοποιούν τη φυσιογνωμία της νεοελληνικής
πόλης.

Ο προσδιορισμός, η διαφύλαξη και η ενίσχυση της φυσιογνωμίας ενός αστικού συνόλου,
μιας πόλης, αποτελούν μια διαδικασία με πολλαπλές επιδράσεις στη ζωή και στην ανάπτυξή της,
τόσο στο διαχρονικό, όσο και στο συγχρονικό της επίπεδο. Ο αστικός χώρος είναι αναγκαίο να
θεωρηθεί ως ένας ζωντανός οργανισμός που υφίσταται αλλαγές και μεταλλάξεις. Επομένως, η
επισήμανση των στοιχείων που συνθέτουν την ιδιαίτερη εικόνα του λειτουργεί, όπως ακριβώς
λειτουργεί και η αυτογνωσία σε μια ανθρώπινη προσωπικότητα. Στην περίπτωση αυτή ο
άνθρωπος μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα που ζει νιώθει την ανάγκη να διακρίνεται και να
ακολουθεί πορεία με διαφοροποιητικά από τους συνανθρώπους του χαρακτηριστικά,
προκειμένου να θεμελιώσει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και να αποκτήσει ρόλο στο κοινωνικό
σύνολο.

1. Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η αναζήτηση των κυρίαρχων στοιχείων της φυσιογνωμίας της πόλης αποτελεί μια
διαδικασία που αναλύθηκε στο προηγούμενο στάδιο. Ειδικότερα για την πόλη των Ιωαννίνων
είναι φανερό ότι, κατηγορίες αναζήτησης των στοιχείων της αποτελούν το φυσικό ανάγλυφο της
πόλης, όπου δεσπόζει η λίμνη, τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά, αλλά και, όπως είναι
φυσικό, το κάστρο της. Εξίσου σημαντικός είναι ο Λόγος και ο Μύθος της πόλης, καθώς
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που αυτή εκπέμπει. Στο σημείο αυτό αξίζει να
σημειωθεί ότι, η ισχύς που απολαμβάνουν ο μύθος και ο λόγος μιας πόλης είναι ιδιαίτερα
σημαντική, διότι και οι δύο απευθύνονται και στο λογικό και στο θυμικό του ανθρώπου. Οι
παραστάσεις, επομένως, που δημιουργούνται διαρκούν για πολύ και υπάρχει η δυνατότητα
ανατροφοδότησής τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο μύθος ή ο λόγος μιας πόλης
αποδεικνύονται ισχυρότεροι ή διαρκέστεροι της σύγχρονης πραγματικότητας.

Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι, σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί με σκοπό να
καταγραφεί η εικόνα της πόλης, ως προς τα κυρίαρχα στοιχεία της φυσιογνωμίας της πόλης οι
απαντήσεις των μόνιμων κατοίκων διαφέρουν σε αξιοσημείωτο βαθμό από εκείνες των
επισκεπτών ως προς το κύριο πολιτιστικό μνημείο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν ότι το κάστρο των
Ιωαννίνων με το τζαμί του καθορίζει αποφασιστικά τη φυσιογνωμία της πόλης κυρίως ως προς
τον πολιτιστικό της χαρακτήρα. Αντίθετα, οι μόνιμοι κάτοικοι προκρίνουν στην αντίστοιχη θέση
τον αρχαιολογικό χώρο του μαντείου της Δωδώνης. Πέρα, όμως, από το γεγονός ότι επισκέπτες
και μόνιμοι κάτοικοι δεν συμπίπτουν στο προαναφερθέν ζήτημα του κυρίαρχου πολιτιστικού
μνημείου της πόλης, δεν παύει η φυσιογνωμία της τελευταίας να καθορίζεται σε σημαντικό
βαθμό από τα ιστορικά αρχιτεκτονικά της σημεία.

1.1. Ο Λόγος και ο Μύθος της πόλης αντικατοπτρίζει την ιστορική της διαδρομή

Είναι γεγονός ότι, δεν υπάρχει ελληνική πόλη που να μην συνοδεύει τον λόγο και τον μύθο
της με στοιχεία από την πολυσχιδή ιστορική πορεία της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, και τα
Ιωάννινα έχουν μια πολυκύμαντη ιστορική πορεία στον χρόνο. Η ίδρυση της πόλης των
Ιωαννίνων οφείλεται στον Ιουστινιανό, τον 6ο αιώνα μ.Χ., μέσω της μετοίκησης των κατοίκων
της Ευροίας. Ο ιστορικός Προκόπιος (6ος μ. Χ. αιώνας) ταυτίζει την πόλη με την Νέα Εύροια
που περιτείχησε ο Ιουστινιανός, ενώ στα πρακτικά της Πατριαρχικής Συνόδου
Κωνσταντινουπόλεως το 879 μ.Χ. (γνωστής και ως “Συνόδου του Φωτίου”) υπογράφει και ο



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /2

19

"Ζαχαρίας Επίσκοπος Ιωαννίνων". Άλλη αναφορά για την παρουσία της πόλης έχουμε από
αυτοκρατορικό σιγίλλιο του Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου (1020 μ.Χ.) και από την Αλεξιάδα
της Άννας Κομνηνής (1082 μ.Χ.). Κατά την περίοδο αυτή και για πολύ ακόμα χρονικό διάστημα,
η πόλη των Ιωαννίνων φέρεται να περιορίζεται, μόνο εντός του φρουρίου. Σύμφωνα με την
παράδοση η πόλη - κάστρο πήρε το όνομά της από τον πρώτο οικιστή της, τον Ιωάννη, ή από την
Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου που υπήρχε μέσα στο κάστρο πριν την καταστροφή του
1611.

Το 1082, τα Ιωάννινα καταλαμβάνονται από τους Νορμανδούς του Βοημούνδου, γιού του
Ροβέρτου Γυισκάδου. Το 1185, πιθανολογείται καταστροφή των Ιωαννίνων από το Νορμανδικό
πεζικό, υπό την αρχηγία του Γουλιέλμου Β', βασιλιά της Σικελίας.

Το 1204, τα Ιωάννινα καταλαμβάνονται από τον Μιχαήλ Άγγελο Κομνηνό, ο οποίος
εγκαθιδρύει έτσι τη δυναστεία των δεσποτών της Ηπείρου, με πρωτεύουσα την Άρτα.
Έτσι, τα Ιωάννινα θ' ακολουθήσουν τις ιστορικές εξελίξεις του Δεσποτάτου της Ηπείρου
διαδραματίζοντας ρόλο προπυργίου του βυζαντινού φεουδαρχισμού στις αλλεπάλληλες
επιδρομές των Φράγκων, Βενετών, Αλβανών και Σέρβων.

Επί των ημερών του Μιχαήλ Α' του Αγγέλου τα Ιωάννινα φέρονται ν' αναπτύσσονται και
να ευημερούν. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, κατά την περίοδο αυτή, συγκεντρώνονται στα
Ιωάννινα επίσημοι και λόγιοι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, μετά την κατάληψη αυτής,
από τους Φράγκους. Επίσης, κατά την περίοδο αυτή περί το 1206, σημειώνεται ανακαίνιση των
τειχών του φρουρίου και ίδρυση στο μικρό νησί της λίμνης Παμβώτιδας, στη Μονή Σπανού, της
Σχολής Φιλανθρωπινών και στην αρχαιότατη Μονή του Αγίου Νικολάου Στρατηγοπούλου, της
ομώνυμης Σχολής. Οι δύο αυτές μονές θα αποτελέσουν αργότερα τον πυρήνα της μεγάλης
καλλιτεχνικής ανάπτυξης που γνώρισε το Νησί, κυρίως κατά τον 16ο αιώνα.

Το 1318, με τη δολοφονία του Θωμά Α', τελευταίου της δυναστείας των δεσποτών της
Ηπείρου, Αγγέλων Κομνηνών, τα Ιωάννινα συγκεντρώνουν την προσοχή και τις βλέψεις των
Βυζαντινών, των Ανδεγαυών και των Σέρβων. Τελικά, τα Ιωάννινα υποτάσσονται στο Βυζάντιο,
ύστερα από την επέμβαση του Ιωάννη Συργιάννη από το Βεράτιο, ο οποίος έπεισε τους Ιωαννίτες,
να υποταχθούν στον Ανδρόνικο Β', ώστε να αποκτήσουν την ευμένειά του. Σ' αυτή τη συμφωνία
υποταγής, οφείλονται τα δύο χρυσόβουλα (1319 και 1321) του Ανδρόνικου Β', τα οποία είναι
πολύ αποκαλυπτικά για την ιστορία των Ιωαννίνων και για την εξέλιξη των φεουδαλικών
σχέσεων.

Το 1339 η βυζαντινή κυριαρχία στα Ιωάννινα, διακόπτεται από την κατάληψή τους από
τους Σέρβους. Το 1431, οι κάτοικοι των Ιωαννίνων επέλεξαν να γίνουν υποτελείς στους
Τούρκους, υπό τον Σινά πασά και εγκαθιδρύεται στα Ιωάννινα η τουρκική κυριαρχία, η οποία
διαρκεί 482 έτη, δηλαδή μέχρι το 1913. Οι Οθωμανοί δίνουν στους Γιαννιώτες μεγάλα προνόμια:
να κατοικούν μέσα στο κάστρο και να ελέγχουν το κανόνι, να είναι απαλλαγμένοι από κάθε βίαιη
μεταφορά και από το παιδομάζωμα, να διατηρούν τις εκκλησίες τους, να έχουν εκκλησιαστικό
δικαστήριο και να συνεχίζουν να εισπράττουν τα εισοδήματα των γαιών τους, με μόνον όρο –να
υπηρετούν την Υψηλή Πύλη. Επίσης σημαντικό, ήταν και το προνόμιο που επέτρεπε στους
χριστιανούς γαιοκτήμονες να κρατήσουν άθικτες τις περιουσίες τους, με την δέσμευση να
συμμετέχουν στις στρατιωτικές εκστρατείες του Σουλτάνου.

Ο 17ος αιώνας, όμως, θα αποτελέσει την απαρχή της ακμής των Ιωαννίνων, η οποία θα
κορυφωθεί στο δεύτερο του 18ου, με την ανάπτυξη του εμπορίου. Η ανάπτυξη αυτή οδηγεί και
σε σημαντική πληθυσμιακή αστική συγκέντρωση. Επίσης, τα Ιωάννινα παρουσιάζουν και
λαμπρότατη πνευματική παράδοση αιώνων. Ήδη από το 1206 χρονολογείται η ίδρυση δύο
σχολών στις Μονές Σπανού και Ντίλιου, όπου δίδαξαν και μαθήτευσαν επιφανείς λόγιοι και
στοχαστές. Με τις σχολές αυτές διατηρήθηκε στην Ήπειρο η ελληνική παιδεία και
καλλιεργήθηκαν τα ελληνικά γράμματα και η λόγια παράδοση μέχρι της εποχής του αστικού
μετασχηματισμού.
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Από τα μέσα του 17ου αιώνα, οι φιλογενείς Ιωαννίτες, επηρεασμένοι από τον ευρωπαϊκό
διαφωτισμό, χρηματοδότησαν την ίδρυση νέων σχολών στα Ιωάννινα. Έτσι, ιδρύθηκαν, μέσα
στην πόλη των Ιωαννίνων, οι σχολές του ηγούμενου Επιφανίου (1648), που αποκαλείται μικρή, η
σχολή Γκούμα (1676), που αποκαλείται μεγάλη, η Μαρουτσαία (1746), η Καπλάνειος (1797) και
αργότερα η Ζωσιμαία (1828).

Από τον 18ο αιώνα, τα Ιωάννινα αναδεικνύονται το σημαντικότερο πνευματικό κέντρο του
νέου Ελληνισμού και της προεπαναστατικής πνευματικής Ελλάδας.

Από το 1431 και μέχρι την εποχή του Αλή (1788), πλην του επαναστατικού κινήματος του
Διονυσίου (1611), του επικαλούμενου Σκυλόσοφου, κανένα πολεμικό ή άλλο αξιόλογο γεγονός
δεν συντελείται στα Ιωάννινα. Την ίδια εποχή σημειώνεται μετοικεσία στην πόλη Αλβανών
εποίκων, αλλά και ενός μεγάλου αριθμού Σεφαραδιτών Εβραίων από την Ισπανία, οι οποίοι για
να ξεφύσουν τις διώξεις των καθολικών βασιλέων της χώρας αποδέχονται σχετική πρόταση του
Σουλτάνου και εγκαθίστανται εντός της Οθωμανικής επικράτειας. Από το 1788 και για 50 χρόνια
μετά, σημειώνονται, στην πόλη των Ιωαννίνων, γεγονότα εξαιρετικής σημασίας.

Το 1788, ο Αλή ανέρχεται στην εξουσία των Ιωαννίνων εγκαινιάζοντας το τυραννικό
καθεστώς. Για την περίοδο αυτή, η προσωπική ιστορία του Αλή είναι και η ιστορία Ιωαννίνων,
αλλά και όλης της Ηπείρου. Τα Ιωάννινα παρά τη στυγνή τυραννία, αναπτύσσονται συνεχώς. Επί
της εποχής του Αλή κορυφώνεται ο αστικός μετασχηματισμός της πόλης και τα Ιωάννινα
παρουσιάζονται ως το καλύτερο αστικό κέντρο της προεπαναστατικής Ελλάδας. Ειδικότερα, ο
Αλή, για δική του ασφάλεια και πλουτισμό, περιορίζει και διώκει τους μπέηδες τιμαριούχους και
διευρύνει τις προϋποθέσεις αστικής ανάπτυξης των Ιωαννίνων. Επισκευάζει το φρούριο (1812-
1815), ανοίγει δρόμους προς Άρτα Θεσσαλία και Παραμυθιά, υποτάσσει τη Στερεά Ελλάδα και
την Πελοπόννησο, κτίζει ανάκτορα, ιδρύει στρατιωτική σχολή με Γάλλους καθηγητές, στην
οποία έμελλε να φοιτήσουν οι επισημότεροι οπλαρχηγοί της ελληνικής Επανάστασης και ευνοεί
την ανάπτυξη των εμπορευματικών σχέσεων. Κατά την εποχή αυτή, η τοπική αγορά των
Ιωαννίνων, συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων του Ελλαδικού χώρου.

Οι παραπάνω εξελίξεις είχαν ουσιαστικές επιπτώσεις και στο ιδεολογικό υπόβαθρο των
Ιωαννιτών. Αρκετοί από αυτούς προσχωρούν στις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Η
ιδεολογική αυτή μεταβολή δεν μπορεί παρά να συνδέεται και με τα κηρύγματα του Ρήγα και της
Φιλικής Εταιρείας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ένας από τους
ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, καταγόταν από τα Ιωάννινα, ούτε ότι από το 1816 και μετά πολλοί
έμποροι, πολιτικοί και διανοούμενοι Ιωαννίτες φέρονται να έχουν μυηθεί σ΄ αυτήν. Από το 1819
και μετά, τα Ιωάννινα, εκτός από πνευματικό κέντρο του νέου Ελληνισμού, καθίστανται
συγχρόνως και το σπουδαιότερο πολιτικό κέντρο εθνικής κίνησης και διαφώτισης.

Το 1822 τα Ιωάννινα καταλαμβάνονται από τον Χουρσίτ πασά μετά από σκληρή πολιορκία
που σχεδόν κατέστρεψε τα 4/5 της πόλης. Ο Αλή πασάς σκοτώνεται στη Μονή του Αγίου
Παντελεήμωνος στο νησάκι της λίμνης Παμβώτιδος.

Με τη λήξη του Απελευθερωτικού Αγώνα του 1821–1829, τα Ιωάννινα δεν
συμπεριλήφθηκαν στην επικράτεια του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους.

Τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν την 21η Φεβρουαρίου του 1913 προς το τέλος του Α’
Βαλκανικού πολέμου. Στους μήνες που θα ακολουθήσουν θα αποχωρήσει σταδιακά η
πλειοψηφία των Τουρκογιαννιωτών (μουσουλμάνοι που μιλούν ελληνικά). Τέλος, κατά τον Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Ιωάννινα καταλήφθηκαν προσωρινά από ιταλικά στρατεύματα, από τον
Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1917.

Στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής και συγκεκριμένα στις 25 Μαρτίου 1944 οι
κατακτητές συγκεντρώνουν τα περισσότερα μέλη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης (1850
περίπου άτομα) και τα στέλνουν στο στρατόπεδο εξόντωσης των ναζί στο Άουσβιτς.
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Μετά την Απελευθέρωση, η πόλη δοκιμάστηκε στη διάρκεια του Εμφυλίου ως σημείο
καταφυγής των χωρικών που υπέφεραν από τις συγκρούσεις, καθώς και από το γεγονός της
γειτνίασής της με τα πεδία των συγκρούσεων στους ορεινούς όγκους στον Γράμμο και στο Βίτσι.

Έκτοτε, ακολούθησε την τύχη της υπόλοιπης Ελλάδας, πάντα ως πρωτεύουσα του
ομώνυμου νομού και της περιφέρειας της Ηπείρου.

1.2. Το Κάστρο ως κυρίαρχο στοιχείο της φυσιογνωμίας της πόλης

Το Κάστρο των Ιωαννίνων είναι κτισμένο στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης και στη
μικρή βραχώδη χερσόνησο που εισχωρεί στην Παμβώτιδα λίμνη. Τη σημερινή του μορφή την
οφείλει στην ύστερη οθωμανική περίοδο έχοντας όμως ενσωματώσει τμήματα προγενέστερων
οχυρώσεων. Τα δύο φυσικά υψώματα που υπάρχουν στο εσωτερικό του κάστρου από τη
βυζαντινή ήδη εποχή είχαν διαμορφωθεί ως ακροπόλεις. Η βορειοανατολική είναι γνωστή ως
ακρόπολη του Ασλάν πασά και η νοτιοανατολική ακρόπολη που αποκαλείται Ιτς Καλέ.

Στην περιοχή του Ιτς Καλέ τοποθετείται η μεσοβυζαντινή οχύρωση της πόλης με πιο
εμβληματικό στοιχείο τον κυκλικό πύργο του Βοημούνδου. Στη συγκεκριμένη ακρόπολη έχουν
αποκαλυφθεί τα ερείπια του σεραγιού του Αλή πασά, καθώς και τα λοιπά στρατιωτικής φύσης
οικοδομήματα που συμπλήρωναν το συγκρότημα. Η νοτιοανατολική ακρόπολη λειτουργεί
σήμερα ως αρχαιολογικός χώρος, όπου ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί το Βυζαντινό μουσείο,
το κτίριο του «Θησαυροφυλακίου», όπου φιλοξενείται μόνιμα έκθεση της τοπικής τέχνης της
αργυροχοΐας, το Φετιχιέ τζαμί, όπου επίσης υπάρχει έκθεση της καθημερινής ζωής των
Ιωαννίνων την εποχή του Αλή πασά. Ακόμα, ο επισκέπτης μπορεί να δει τον τάφο του Αλή πασά,
το κτίριο των «Μαγειρείων», όπου σήμερα φιλοξενείται αναψυκτήριο, ενώ υπάρχουν και άλλα
κτίρια που με πιο έντονη συντήρηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλους σκοπούς.

Η βορειοανατολική ακρόπολη διαθέτει και αυτή σημαντικά βυζαντινά στοιχεία, όπως η
πύλη στη νότια πλευρά που προστατεύεται από κυκλικό πύργο. Τα αντίστοιχα οθωμανικά
μνημεία που διασώζονται είναι το τζαμί του Ασλάν πασά με τον ομώνυμο τάφο (τουρμπές), ο
μεντρεσές (ιεροδιδασκαλείο) και τα μαγειρεία. Επίσης, με την ακρόπολη γειτνιάζουν το χαμάμ, η
τουρκική βιβλιοθήκη και το Σουφαρί Σαράι.

Εντός του Κάστρου ο επισκέπτης μπορεί ακόμα να θαυμάσει την Εβραϊκή Συναγωγή, η
οποία αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα αντίστοιχα κτίρια στην Ελλάδα.

1.3. Τα κυριότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της πόλης

Εκτός από το Κάστρο του Ίτς Καλέ που εντάσσει την πόλη στον χορό των
“καστροπολιτειών” της χώρας μας, η τελευταία έχει σημαντικά αρχιτεκτονικά και άλλα μνημεία
που λειτουργούν ως τοπόσημα, κατά τον Ιωσήφ Στεφάνου στο έργο του “Η φυσιογνωμία της
ελληνικής πόλης”. Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι χριστιανοί κάτοικοι εκδιώκονται από το Κάστρο
μετά την αποτυχημένη επανάσταση του Διονυσίου το 1611 και τότε ιδρύονται αρκετές συνοικίες
εκτός του τελευταίου. Παράλληλα, καταλυτική ήταν και η πολιορκία της πόλης το 1822 από τα
σουλτανικά στρατεύματα, καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης καταστράφηκε. Όμως, στη
διάρκεια του 19ου αιώνα χάρη σε σημαντικές δωρεές Ηπειρωτών της διασποράς ανακαινίζονται
και κτίζονται πολλοί ναοί. Έτσι, μπορούμε να επισημάνουμε :

 Τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αθανασίου που κτίστηκε το 1832 και ακολουθεί τον
αρχιτεκτονικό ρυθμό της θολωτής τρίκλιτης βασιλικής. Βρίσκεται βόρεια του λόφου
Λιθαρίτσα κοντά στην παραλίμνια συνοικία Σιαράβα. Το τέμπλο του ναού αποτελεί
χαρακτηριστικό δείγμα της ηπειρώτικης ξυλογλυπτικής του 19ου αιώνα.

 Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου - Αρχιμανδρειό. Ως καθολικό της μονής
Αρχιμανδρείου καταγράφεται για πρώτη φορά στις πηγές το 1383. Στη σημερινή του
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μορφή ο ναός ολοκληρώθηκε το 1864 και πρόκειται για μια μεγάλων διαστάσεων
τρίκλιτη θολωτή βασιλική με τρεις αψίδες ανατολικά και νάρθηκα στα δυτικά. Κατά τους
τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας, στο σημείο εκείνο βρισκόταν το σημαντικότερο
νεκροταφείο της πόλης και η συνοικία του Αρχιμανδρείου. Ο ναός παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον λόγω της αρχιτεκτονικής του, των εικόνων και του μαρμάρινου τέμπλου του.
Σε μικρή απόσταση νοτιοανατολικά του ναού υψώνεται μνημειακό πυργοειδές
καμπαναριό που κτίστηκε το 1936 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου.

 Ο ναός της Παναγίας Περιβλέπτου, κτισμένος σε χαμηλό λόφο στη νότια είσοδο της
πόλης. Και αυτός ακολουθεί τον τύπο της τρίκλιτης θολωτού βασιλικής και οι επιγραφές
του δίνουν πολύτιμα ιστορικά στοιχεία.

 Ο ναός της Αγίας Μαρίνας, ο οποίος βρίσκεται σε μια από τις παλαιότερες συνοικίες της
πόλης, την Καλούτσιανη. Χαρακτηριστικό του είναι ότι ενσωματώνει αρχιτεκτονικά
στοιχεία της τοπικής κοσμικής αρχιτεκτονικής του μέσου του 19ου αιώνα. Επίσης, στις
τοιχογραφίες του εντοπίζουμε αρκετά δυτικά πρότυπα, ενώ το τέμπλο του είναι
ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο.

 Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης, ο οποίος αποτελεί μετόχι της μονής Αγίας Αικατερίνης
του Σινά. Βρίσκεται στην παλαιά συνοικία της Καραβατιάς, ανατολικότερα του
Αρχιμανδρειού.

 Ο ναός του Αγίου Νικολάου Αγοράς βρίσκεται κοντά στη σημερινή οδό Ανεξαρτησίας
και κτίστηκε μεταξύ των ετών 1837 – 1842. Σημαντικές είναι οι φορητές εικόνες του ναού,
εκ των οποίων οι δεσποτικές είναι ρωσικής προέλευσης, καθώς και άλλες που αποτελούν
δωρεές των ευεργετών αδελφών Ζωσιμάδων και Γ. Χατζηκώνστα.

 Το τζαμί της Καλούτσιανης που βρίσκεται στην πλατεία της ομώνυμης συνοικίας. Με
ολοκληρωμένες τις εργασίες αποκατάστασής του αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα
ισλαμικής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα.

 Το τζαμί του Βελή πασά ή Τσιεκούρ τζαμί βρίσκεται στη νότια πλευρά του λόφου των
Λιθαριτσίων στο μέσο μεγάλης ακάλυπτης έκτασης που διαμορφώνεται στις
νοτιοανατολικές παρυφές του. Νότια και ανατολικά αυτού του σημείου αναπτύσσονται οι
συνοικίες Τσιεκούρ και Πλιθοκοπιό. Μαζί με τον μεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείο) που είναι
κτισμένος στα βόρειά του, αποτέλεσαν αναπόσπαστα μέρη του σεραγιού που
παραπλεύρως είχε κτίσει ο Αλή πασάς για λογαριασμό του γιου του Βελή. Το τζαμί
σήμερα έχει παραχωρηθεί στον δήμο Ιωαννιτών, ενώ στον μεντρεσέ στεγάζεται το
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

 Ο Προμαχώνας Λιθαρίτσια, ο οποίος είναι κτισμένος στον ομώνυμο χαμηλό λόφο σε
μικρή απόσταση νοτιοδυτικά του κάστρου. Χτίστηκε από τον Αλή πασά περί το 1800 και
αποτελεί εντυπωσιακό δείγμα της ύστερης οθωμανικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής.

 Το μνημειακό Ρολόι της πόλης υψώνεται στην κεντρική πλατεία κοντά στο κτίριο της Η΄
Μεραρχίας και αποτελεί έργο του Γιαννιώτη αρχιτέκτονα Π. Μελίρρυτου, ο οποίος
χρησιμοποίησε στην κατασκευή του τεχνίτες από τα φημισμένα μαστοροχώρια της
Κόνιτσας και της Κωστάνιανης. Το κομψό αυτό αρχιτεκτόνημα συνδυάζει στοιχεία της
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστικά του ανατολικού ρυθμού.

Στην πόλη τόσο εντός, όσο και εκτός του Κάστρου έχουν διασωθεί χαρακτηριστικοί τύποι
γιαννιώτικων σπιτιών. Ειδικότερα τα αρχοντόσπιτα, όπως η κατοικία του Δεσπότη (οικία
Χουσεΐν μπέη), τα αρχοντικά Πυρσινέλλα, Μίσιου, Βαρζέλη, Τζαβέλα, το κτίριο της Δημοτικής
Πινακοθήκης και το Παλιό Δημαρχείο αποτελούν εξαιρετικά ενδιαφέροντα δείγματα τοπικής
αρχιτεκτονικής. Επίσης, κτίρια από επώνυμους αρχιτέκτονες της περιοχής παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως το κτίριο του Ταχυδρομείου (έτος κατασκευής 1905), το Καπλάνειο
Μέγαρο, η παλιά Ζωσιμαία Σχολή ή η Παπαζόγλειος Υφαντική Σχολή.
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1.4. Το Νησί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

Το νησάκι που βρίσκεται στη λίμνη Παμβώτιδα, κοντά στην ανατολική της όχθη και
απέναντι από το Κάστρο των Ιωαννίνων έχει έκταση μόλις 0,2 τετρ. χλμ. Φιλοξενεί ένα μικρό
οικισμό στο βορειότερό του σημείο και επτά μονές, αφού από τη βυζαντινή εποχή αποτέλεσε ένα
σημαντικό μοναστικό κέντρο. Ο ιστός του οικισμού αποτελείται από χαμηλά λιθόκτιστα κτίρια
με στέγες από σχιστόπλακα και λιθόστρωτα στενά δρομάκια. Στο δυτικό του τμήμα εντοπίζονται
ορισμένες πιο μνημειακές οικίες με νεοκλασικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν και ιδιόκτητα
λιμανάκια. Στο κέντρο του οικισμού δεσπόζει ο ενοριακός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
μια τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με εξάπλευρη αψίδα στην ανατολική πλευρά και με νάρθηκα
στα δυτικά.

Οι επτά μονές: του Αγίου Νικολάου του Φιλανθρωπηνού ή του Σπανού, του Αγίου
Νικολάου Στρατηγοπούλου ή Ντίλιου, της Παναγίας Ελεούσας, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα,
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, του Αγίου Παντελεήμονος και του Προφήτη Ηλία έχουν η
καθεμία εξαιρετικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, σπάνιες τοιχογραφίες, φορητές εικόνες και
ιστορικούς μύθους που εξάπτουν τη φαντασία και το ενδιαφέρον του επισκέπτη.

2. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Με αυτή την ιδιαίτερη φυσιογνωμία θα ανέμενε κάποιος ότι τα Ιωάννινα θα είχαν
δημιουργήσει μια ανθηρή τουριστική βιομηχανία. Εάν μάλιστα η πόλη συνδεθεί με δημοφιλείς
κοντινούς προορισμούς που διαθέτουν ποικιλία από τουριστικά χαρακτηριστικά, όπως τα
Ζαγοροχώρια και η Κέρκυρα, και σημαντικά αξιοθέατα, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της
Δωδώνης και το σπήλαιο του Περάματος, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η ευρύτερη περιοχή
διαθέτει το πολιτιστικό και φυσικό υπόβαθρο για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα βασίζεται
κατά κύριο λόγο στον περιηγητικό τουρισμό.

Πόσο κοντά είμαστε σε αυτή την πραγματικότητα; Δυστυχώς τα στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) μας δείχνουν ότι το προφανές επιστέγασμα του
πολιτισμικού φορτίου της πόλης δεν ισχύει. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις επισκεπτών στην
ευρύτερη περιφέρεια της Ηπείρου καίτοι σε αυτήν περιλαμβάνονται οι παραθεριστικές περιοχές
των Ζαγοροχωριών και των ακτών της Θεσπρωτίας αντιστοιχούν στο 1,3% των διανυκτερεύσεων
που σημειώθηκαν στη χώρα το 2013 (Πίνακες 1 & 2), ενώ την επόμενη χρονιά η αύξηση ήταν
πολύ μικρή (Πίνακας 3).

Από την άλλη πλευρά η περιφέρεια της Ηπείρου, πέρα του γεγονότος ότι ανήκει στις πιο
φτωχές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζει και σημαντικά ποσοστά ανεργίας. Όπως
φαίνεται στον σχετικό Πίνακα (4) η ανεργία το 2014 έφτασε το 25% αναδεικνύοντάς την και ως
το σημαντικότερο πρόβλημα καθημερινότητας για τους κατοίκους. Από την άλλη πλευρά, τα
Ιωάννινα ανήκουν στους δέκα δήμους της Ελλάδας με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας των
κατοίκων, τα 53,6 έτη, γεγονός που δείχνει την αδυναμία της οικονομικής ζωής της πόλης να
«κρατήσει» τη νέα γενιά της πόλης προσφέροντάς της εργασίες με προοπτική και δυναμική
ανάπτυξης.

Η επισκεψιμότητα σε τουρίστες της πόλης θα μπορούσε να αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό,
εφόσον η τελευταία συγκροτούσε μια ενιαία και συνεκτική εικόνα και την εξέπεμπε με
σύγχρονους τρόπους προς την παγκόσμια περιηγητική αγορά. Όπως προαναφέρθηκε, σύμμαχος
σε αυτή την προσπάθεια θα ήταν και το γεγονός της κοντινής απόστασης σημαντικών
περιηγητικών προορισμών, της Κέρκυρας, των Ζαγοροχωριών και των ακτών της Θεσπρωτίας.
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Πυρήνας της εικόνας των Ιωαννίνων θα πρέπει να αποτελέσει το Κάστρο τους
συνεπικουρούμενο από το Νησάκι της Παμβώτιδας και τα μνημεία της πόλης. Η εικόνα της
επιβίωσης σημαντικών στοιχείων μιας μεσαιωνικής και μεταμεσαιωνικής καστροπολιτείας των
Βαλκανίων οφείλει να υποστηριχθεί συνεκτικά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το
Υπουργείο Πολιτισμού και τις τοπικές αρχές - Δήμος και Περιφέρεια - αλλά και από ιδιωτικές
πρωτοβουλίες.

Μια ενδεικτική πρόταση που θα συνέβαλλε στη συνοχή της φυσιογνωμίας της πόλης θα
ήταν η διασύνδεση του Κάστρου με το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Βρέλλη που βρίσκεται 12
χλμ νότια της πόλης. Επίσης, θα μπορούσαν να διοργανωθούν αναβιωτικές εκδηλώσεις
σημαντικών γεγονότων σε συνεργασία με αντίστοιχους ιστορικούς συλλόγους και τη συνδρομή
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έτσι ώστε να υπάρξει προσέλκυση ακόμα μεγαλύτερου αριθμού
επισκεπτών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι σύγχρονες τεχνολογίες απουσιάζουν σχεδόν από όλες τις
μνημειακές παρουσιάσεις στην πόλη, γεγονός που στη σημερινή ψηφιακή εποχή συνιστά
βαρύτατη παράλειψη και στην ουσία εξοβελισμό από τη σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα.
Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει καμία συντονισμένη και οργανωμένη προβολή της εικόνας της πόλης
βασισμένη στις σύγχρονες αρχές του μάρκετινγκ τόπων. Η περιήγησή της γίνεται αποσπασματικά
και αποκλειστικά με την πρωτοβουλία των επισκεπτών, ανάλογα με τις πληροφορίες που οι ίδιοι
έχουν κατορθώσει να συγκεντρώσουν ή βασιζόμενοι σε εμπειρίες και ακούσματα γνωστών τους
προσώπων.

Η βιώσιμη ανάπτυξη στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να ενισχυθεί τόσο από τη
διαδικασία προβολής της πόλης, όσο και από τα αποτελέσματα αυτής. Έτσι, με την αξιοποίηση
τόσο ευρωπαϊκών, όσο και εγχώριων πόρων από την ιδιωτική οικονομία θα μπορούσε να
οργανωθεί σε επίπεδο προβολής και δημιουργίας υποδομών το περιηγητικό προϊόν. Αυτή η
διαδικασία θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας που θα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των νέων
επιστημόνων κι γενικότερα εργαζομένων. Επίσης, η διαχείριση του περιηγητικού προϊόντος θα
δημιουργούσε σημαντικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους
σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων θα μπορούσε να ενισχυθεί σε σημαντικό
βαθμό από μια διαδικασία που θα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, όπως :

 Τη συγκρότηση μιας ενιαίας και συνεκτικής φυσιογνωμίας της πόλης
 Την προώθηση της εικόνας της πόλης με σύγχρονα μέσα απόλυτα συμβατά με την

ψηφιακή εποχή
 Τη δημιουργία υποδομών κατάλληλων να υποστηρίξουν τη φυσιογνωμία του τόπου
 Τη δημιουργία των κατάλληλων φορέων διαχείρισης του περιηγητικού προϊόντος που θα

ανακύψει από τις παραπάνω δράσεις.
Είναι σίγουρο ότι, η τοπική οικονομία και η κοινωνία έχουν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από
ενέργειες τέτοιου είδους.
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ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

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

Περίληψη
H συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει την επίδραση του βιοκλιματικού σχολείου, τόσο στην

επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για το 2020 στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας, όσο και τη
συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος από την απειλούμενη υπερθέρμανση του πλανήτη
μας.

Κατ’ αρχάς η εργασία κάνει σύντομη αναδρομή στην αρχική στρατηγική της Λισαβόνας και
των στόχων της, καθώς και την επικαιροποιημένη διαμόρφωσή της το 2010 με στόχο τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη και χρόνο υλοποίησης το 2020.

Στη συνέχεια, αναλύεται η διεθνής πραγματικότητα στο χώρο των σχολικών υποδομών με
έμφαση τις δράσεις στην Ε.Ε. - 27 καθώς και τον ΟΟΣΑ, που στοχεύουν στα βιώσιμα κτίρια και
ειδικότερα στα βιώσιμα σχολεία.

Ακολούθως, η εργασία εστιάζει στην ελληνική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται
σήμερα, ύστερα από μία σημαντική δράση στα ελληνικά σχολεία τα τελευταία χρόνια και τη
γενικευμένη κατασκευή των σύγχρονων ελληνικών βιοκλιματικών σχολείων.

Ακολουθεί το κεφάλαιο της εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία και της μείωσης
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με την κατασκευή των Βιοκλιματικών Σχολείων και τέλος, η
εργασία ολοκληρώνεται με τις προτάσεις και τις προτεραιότητες που απαιτούνται, προκειμένου να
υπάρξει η βέλτιστη συμβολή των σχολείων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Λέξεις κλειδιά : Βιοκλιματικό σχολείο – Στρατηγική Λισαβόνας – Προστασία περιβάλλοντος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2020 αποτελεί χρονολογία σταθμό της Ε.Ε. - 27 για την επίτευξη των επικαιροποιημένων
στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Η οικονομική κρίση, που πλήττει το τελευταίο διάστημα την Ευρωπαϊκή Ένωση,
προφανώς οδήγησε σε αναπροσαρμογή προτεραιοτήτων.

Οι πέντε βασικοί στόχοι, που η Ε.Ε. – 27 έθεσε το 2010 με χρονικό ορίζοντα το 2020,
όπως οριοθετήθηκαν δια στόματος Manuel Barroso είναι :

1. απασχόληση
2. έρευνα – καινοτομία
3. κλιματική αλλαγή – ενέργεια
4. παιδεία
5. καταπολέμηση της φτώχειας (European Commission, 2010).

Το τελευταίο Συνέδριο του Ο.Η.Ε. στο Ρίο της Βραζιλίας γνωστό και ως Rio + 20
επιβεβαίωσε τη θέληση της παγκόσμιας κοινότητας για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης σε
τρεις κατευθύνσεις, την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική.

Όμως είναι γνωστό, η στρατηγική της Λισαβόνας ξεκίνησε το 2000 για να απαντήσει στις
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της “γήρανσης του πληθυσμού”. Κύριος στόχος της ήταν
να καταστεί η Ε.Ε. η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου, επιτυγχάνοντας

mailto:patargiasp@yahoo.gr
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βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με, καλύτερη απασχόληση, μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και
σεβασμό στο περιβάλλον.

Δυσκολίες και ασάφειες στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μεταξύ της Ε.Ε. και των
Εθνικών Κυβερνήσεων, οδήγησαν το 2005 σε αναπροσαρμογή στόχων και προτεραιοτήτων, με
έμφαση την ανάπτυξη και απασχόληση.

Το 2010 με την οικονομική κρίση να σκιάζει ολόκληρη την Ευρώπη, ο επανακαθορισμός
των στρατηγικών στόχων για Ε.Ε. ήταν αναπόφευκτη .
Άλλωστε και τα δεδομένα είχαν αλλάξει :
 Η Ε.Ε. από 15 μέλη το 2000 έχει σήμερα 27.
 Η ευρωζώνη από 12 μέλη το 1999 έχει σήμερα 16.
 Το ακαθάριστο προϊόν σημείωσε πτώση 4 % το 2009.
 Η ανεργία έφθασε το 10 % στην Ε.Ε.
 Το Δημόσιο έλλειμμα πλησιάζει το 7 %.

Στη μεγάλη αυτή προσπάθεια της Ε.Ε. για το 2020 με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
προστασία του περιβάλλοντος, οι Σχολικές Υποδομές μπορούν να συμβάλλουν σε πολλά επίπεδα
και ιδιαίτερα :

1. Στη βελτίωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που διαμορφώνουν τα σχολικά
συγκροτήματα μέσα και έξω από τα κτιριακά κελύφη, μέσα στα οποία παρέχεται η
παιδεία στις νεότερες γενεές των πολιτών της Ε.Ε.

2. Στην προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση τις κλιματικές αλλαγές, με την κατασκευή
Βιοκλιματικών Σχολείων, που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, εκπέμπουν λιγότερους
ρύπους, δημιουργούν βελτιωμένο μικροκλίμα.

3. Στη μετάδοση περιβαλλοντικής και οικολογικής συνείδησης στη νεολαία, μέσω των
βιοκλιματικών και καινοτόμων δράσεων, που υλοποιούν τα ίδια τα σχολεία με πράσινες
στέγες – φωτοβολταϊκά συστήματα – εξοικονόμηση υδάτινων πόρων – ανακύκλωση, κτλ.

1. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η σταδιακή βελτίωση της Παιδείας ήταν βασικός στόχος τόσο στην αρχική στρατηγική

της Λισαβόνας το 2000 (Commission staff working document, 2011), όσο και στην τελική
τροποποίηση των στόχων στις αρχές του 2010.

Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι Ευρωπαίοι έχουν πλήρως ενστερνισθεί το δόγμα ότι,
η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή εξαρτάται καθοριστικά από την παιδεία.

Οι σχολικές υποδομές, καθώς και ο απαραίτητος ψηφιακός εξοπλισμός, παίζουν
σημαντικότατο ρόλο στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις νεότερες γενεές κάθε
χώρας.

Μόνο σε ένα αναμορφωμένο μαθησιακό και εργασιακό περιβάλλον, όπως είναι το σχολείο,
μπορεί καλύτερα να αναπτυχθεί μία μεταρρυθμιστική διδασκαλία και να δημιουργεί απήχηση σ’
αυτούς που απευθύνεται.

Οι σχολικές υποδομές πρέπει να εμπνέουν για μάθηση. Πρέπει να κινητοποιούν
εκπαιδευτικούς και μαθητικές κοινότητες για γνώση. Στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη οι σχολικές υποδομές, σε ένα βαθμό, είναι υποβαθμισμένες και ξεπερασμένες. Πολλά
από τα παιδιά μας εκπαιδεύονται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του 21ου αιώνα, μέσα σε
κτίρια, που έχουν κτισθεί τον προηγούμενο αιώνα.

Η Ε.Ε. πρωτοπορεί σ’ αυτήν την προσπάθεια επιδιώκοντας να περιορίσει το ποσοστό των
μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο από 15 % που είναι σήμερα στο 10 % (Communication
from the Commission, 2010), ενώ παράλληλα προσπαθεί να αυξήσει το ποσοστό του πληθυσμού
ηλικίας 25 ~ 34 ετών που έχουν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση από 31 % που είναι σήμερα σε
40 % το 2020. Σημειώνεται ότι, στην Αμερική το αντίστοιχο ποσοστό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
είναι 40 % και στην Ιαπωνία 50 %.
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Παράλληλα, μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια από τον ΟΟΣΑ
(Οικονομικός Οργανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης) μέσω ειδικού προγράμματος P.E.B.
(Program for Educational Buildings). Στην κατεύθυνση αυτή επιδιώκεται εξασφάλιση καλύτερων
κτιριακών συνθηκών, τόσο για βελτίωση των λειτουργικών αναγκών, όσο και για εφαρμογή
σύγχρονων βιοκλιματικών και καινοτόμων δράσεων. Τα σχολεία αυτά δεν θα περιορίζονται,
όπως μέχρι σήμερα, στη μετάδοση γνώσεων στη νεολαία, αλλά θα αποτελούν κέντρα όπου :
α) ο άνθρωπος θα μπορεί να ανακαλύπτει την παγκοσμιότητα μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας.
β) οι ενήλικες θα μπορούν μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης να βελτιώνουν τις

επαγγελματικές τους γνώσεις και ικανότητες.
γ) Οι τοπικές κοινωνίες θα μπορούν να συναντώνται για :

 Ιατρική φροντίδα
 Πολιτιστικά δρώμενα
 Εκθέσεις
 Αθλητισμό

δ) Οι απομακρυσμένες κοινωνίες θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας,
με την οποία θα είναι εξοπλισμένα τα σχολεία με εικονικές θεματικές ενότητες όπως DNA,
οικολογικά πάρκα κ.τ.λ. (OECD, 2006).

Μεγάλο πιλοτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε το 2008 μέσω του ΟΟΣΑ με συμμετοχή των
κρατών Αυστραλίας, Ελβετίας, Βραζιλίας, Νέας Ζηλανδίας, Πορτογαλίας και Ελλάδος για τη
βελτίωση των Σχολικών Συνθηκών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. (Π. Παταργιάς, Ι. Στεφάνου, Π.
Τουλιάτος, Ν. Μητούλας, Α. Οικονόμου, 2009).

Σκοπός του προγράμματος ήταν μέσω συνεργασίας και ερωτηματολογίων με μαθητές και
καθηγητές και Διευθυντές Σχολείων να εξαχθούν πληροφορίες και συμπεράσματα, με στόχο την
αξιολόγηση των σχολικών υποδομών, σε σχέση με δυνατότητες και προοπτικές, ώστε να
διευκολυνθεί περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της
εποχής μας.

Σε ανάλογη κατεύθυνση αναπτύσσεται σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία ένα κολοσσιαίο
πρόγραμμα βελτίωσης και αναβάθμισης των σχολικών της υποδομών, που έχουν ηλικία
μεγαλύτερη από 15 χρόνια, προϋπολογισμού 45 δις λιρών (Βουλή Κοινοτήτων, 2007). Εκτός από
τη ριζική βελτίωση των σχολείων, το πρόγραμμα έχει σκοπό να αξιοποιήσει τις εκπαιδευτικές
εμπειρίες των μαθητών και να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα.

2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2.1. Γενικά Στοιχεία

Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει 15.445 Σχολεία όλων των βαθμίδων. Ο ορεινός και νησιώτικος
χαρακτήρας της χώρας επιβάλλει τη λειτουργία μεγάλου αριθμού μικρών σχολικών μονάδων, που
καλύπτουν ανάγκες απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών.
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ΣΧΗΜΑ 1: Κατανομή Σχολικών Μονάδων στην Ελλάδα

Το σχήμα 1 (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, 2009) παρουσιάζει την κατάσταση στα
σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα το 2009. Δυστυχώς παρά τις μεγάλες προσπάθειες των
τελευταίων ετών η διπλοβάρδια (λειτουργία του σχολείου πρωί – απόγευμα) εξακολουθεί να
υφίσταται σε ένα μικρό ποσοστό ακόμη σήμερα.

Σε ολόκληρη την επικράτεια το ποσοστό της διπλοβάρδιας είναι 2,0 %, ενώ στο
λεκανοπέδιο της Αττικής στο 2,2 % από 6 % και 8,3 % που ήσαν αντίστοιχα το 2004.

2.2. Παλαιότητα – Αντισεισμική επάρκεια σχολείων

Η παλαιότητα των ελληνικών σχολείων σε ποσοστό της τάξης 55 %, θεωρείται μεγάλη
δεδομένου ότι έχουν κτισθεί προ του 1985.

Το σχήμα 2 (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, 2009) παρουσιάζει την ανά δεκαετία
παλαιότητά τους.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι, μόνο τα σχολεία που κατασκευάστηκαν μετά το
1985 δηλαδή το 45 % με ενισχυμένο αντισεισμικό κανονισμό διαθέτουν σημαντική στατική -
αντισεισμική επάρκεια σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα, με πολύ μεγάλη σεισμική δράση.

ΣΧΗΜΑ 2: Παλαιότητα των Ελληνικών Σχολείων
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Είναι λοιπόν προφανές ότι, στη χώρα μας απαιτείται να καταρτισθεί ένα μεγάλο
πρόγραμμα, όχι μόνο για τη λειτουργική και βιώσιμη νέα δομή του Ελληνικού Σχολείου, αλλά
και για την στατική και αντισεισμική του επάρκεια.

Προφανώς αυτό μπορεί να σχεδιαστεί μόνο με ορίζοντα το 2020.
Από το σύνολο των 15.445 ελληνικών σχολείων, από το 2005 έχουν ελεγχθεί 5.900

σχολεία για τη στατική και αντισεισμική τους επάρκεια. Με προσεισμικούς ελέγχους 4.700,
δηλαδή όλα όσα είχαν κατασκευαστεί προ του 1959, χωρίς κανένα αντισεισμικό κανονισμό, ενώ
από μετασεισμικούς ελέγχους (μετά την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων) έχουν ελεγχθεί ακόμη
1.200 Σχολεία.

Οι έλεγχοι αυτοί έγιναν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο με ευθύνη των καθηγητών των 5
Πολυτεχνείων της χώρας μας.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων υπέδειξαν ποσοστό Σχολείων της τάξεως του 3,5 %, που
απαιτούσαν μικρότερες ή μεγαλύτερες στατικές παρεμβάσεις.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι είχαν σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση σε ορισμένες
περιπτώσεις και την στατική αποκατάσταση σε άλλες, 410 σχολείων συνολικού κόστους
90.000.000,00 €.

Η προσπάθεια αυτή προφανώς πρέπει να συνεχισθεί για τα σχολεία που κατασκευάστηκαν
την περίοδο 1959 ~ 1985 με βάση τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό της Ελλάδας. Ο έλεγχος
των σχολείων αυτής της περιόδου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι έχουν
κατασκευασθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα μέτριων προδιαγραφών και είναι αναμενόμενο να
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχό τους.

2.3. Τα Βιοκλιματικά Σχολεία στην Ελλάδα

Τα πρώτα στοιχεία βιοκλιματισμού στα σχολεία στην Ελλάδα αρχίζουν να εφαρμόζονται
από το 1930, με κυριότερο στοιχείο τον προσανατολισμό των κτιρίων, παρότι η έννοια του
βιοκλιματισμού δεν είναι ακόμη γνωστή.

Αργότερα, στις δεκαετίες του 1960 - 70 και μετά τη δημιουργία του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων το 1963, χρησιμοποιήθηκαν και άλλα στοιχεία και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον
προσανατολισμό, το φωτισμό και τον αερισμό των χώρων.

Η εφαρμογή αυτών των αρχών γινόταν ευκολότερα σε οικόπεδα που βρίσκονταν στις
παρυφές των μεγάλων πόλεων ή στις μικρότερες πόλεις της χώρας. Αντίθετα, στις
πυκνοδομημένες περιοχές της πρωτεύουσας και των μεγάλων αστικών κέντρων οι δυσκολίες
ήταν σημαντικές. Αυτές προέρχονται κυρίως από το σχήμα των οικοπέδων, το μικρό μέγεθός
τους, τα υψηλά κτίρια που το περιβάλλουν, τις πολεοδομικές δεσμεύσεις, τα ακανόνιστα όρια και
τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές.

Η πρώτη συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο στον Ελλαδικό χώρο είναι αυτή που έχει
γίνει από το Κ.Α.Π.Ε. σε συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ., στα πλαίσια του προγράμματος SAVE της
17ης Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε το 1993 και
ολοκληρώθηκε το 1995, με την έκδοση του εξαιρετικά χρήσιμου οδηγού για «ΘΕΡΜΙΚΗ
ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».

2.4. Η συνέχεια των εφαρμογών

Το πρώτο βιοκλιματικό σχολείο στη χώρα μας (Σχήμα 3 – Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων)
ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Οκτώβριο 2004 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2005.
Πρόκειται για ένα Νηπιαγωγείο στο Π. Φάληρο στο οποίο εφαρμόσθηκαν οι εξής βιοκλιματικές
δράσεις (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 2003):

 Αξιοποίηση του προσανατολισμού του κτιρίου.
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 Ο φυσικός αερισμός και δροσισμός του κτιρίου.
 Βέλτιστη αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού.
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη μέρους των αναγκών ηλιακής

ενέργειας.
 Εφαρμογή διπλών βελτιωμένων υαλοπινάκων (k = 2.8 W/m2K), η οποία επιφέρει

εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τους “απλούς” διπλούς (k = 3.87 W/m2K) κατά
την περίοδο θέρμανσης.

 Τοποθέτηση συστήματος ηλιοπροστασίας με σταθερά σκίαστρα (εξωτερικά), η οποία
επιφέρει βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης (μείωση της εσωτερικής
θερμοκρασίας των προσκείμενων ζωνών).

 Τοποθέτηση φυτεμένου δώματος σε συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου.
 Προσάρτηση ειδικού ηλιακού χώρου (θερμοκήπιο) στην Ν – ΝΔ όψη του κτιρίου.

ΣΧΗΜΑ 3: Βιοκλιματικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου

Ένα πρόσθετο στοιχείο που επηρεάζει την απόδοση του κτιρίου είναι η περιμετρική
φύτευση, αλλά και η τοποθέτηση του φυτεμένου δώματος, με τα οποία δημιουργούνται συνθήκες
μικροκλίματος, λόγω της απορρόφησης ενός σημαντικού ποσοστού ηλιακής ακτινοβολίας και
θερμότητας, αλλά και εξωτερικού θορύβου. Ιδιαίτερα, στον ανατολικό και δυτικό
προσανατολισμό πολύ αποτελεσματική είναι η σκίαση, η οποία επιτυγχάνεται με φυλλοβόλα
δέντρα, αλλά και αειθαλή βλάστηση και δεντροφύτευση στην βορινή πλευρά.

Με την εφαρμογή του ενεργειακού σχεδιασμού επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για
θέρμανση του κτιρίου της τάξης του 20%, ενώ για την ψύξη του κτιρίου αντίστοιχα η
εξοικονόμηση ενέργειας αυξάνεται σε 35%, με βελτιωμένη συμπεριφορά του προτεινόμενου
βιοκλιματικού σχεδιασμού κυρίως για τους δροσερούς μήνες της θερινής περιόδου (εφόσον και
το κτίριο παραμένει εκτός λειτουργίας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο).

Τέλος, με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων για το φυσικό και τον τεχνητό
φωτισμό μπορεί να επιτευχθεί ένα ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως του 35% στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του φωτισμού των χώρων.
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2.5. Οι σημερινές εφαρμογές στις Σχολικές Υποδομές.

Από το 2004 στο χώρο των Ελληνικών Σχολείων οι βιοκλιματικές Δράσεις
καταλαμβάνουν βασική προτεραιότητα και στόχευση. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, σε
συνεργασία με πολλά Πανεπιστήμια και ειδικούς διακεκριμένους επιστήμονες, αναπτύσσει
πιλοτικά προγράμματα (θεωρητικά και εφαρμογής) και προχωράει σε πλήρη εφαρμογή των
θετικών αποτελεσμάτων, όπου αυτά έχουν θετικά αποτελέσματα.
Τα πιλοτικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί είναι τα εξής:
 Ενεργειακή συμπεριφορά Σχολικών Κτιρίων (Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών).
 Ποιότητα αέρα στις σχολικές τάξεις (Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα

Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών).

ΣΧΗΜΑ 4
8ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης

Τα δύο αυτά προγράμματα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα εγκατάστασης αισθητήρων CO2
στις τάξεις για την αναβάθμιση της ποιότητας του αέρα με μείωση του CO2 και την
απομάκρυνση των μικροσωματιδίων PM 10.

 Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Κ.Α.Π.Ε.)

Το πρόγραμμα αυτό κατέδειξε τόσο τα οικονομικά, όσο και τα περιβαλλοντικά οφέλη των
φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 Χρήση Γεωθερμίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών).
 Εφαρμογή Πράσινου Δώματος (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο).
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 Συνδυασμός βιοκλιματικών δράσεων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).
 Πράσινο Περιβάλλον (Ε.Μ.Π.).

3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.1. Γενικά

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΝΑΣΑ το 2010 ήταν το πιο ζεστό έτος τα
τελευταία 150 χρόνια της γης, από το 1860 που συστηματικά καταγράφεται η θερμοκρασία του
πλανήτη.

Τα τελευταία χρόνια οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής κάνουν όλο και πιο αισθητή
την παρουσία τους. Γι’ αυτό παρατηρούμε το φαινόμενο, ή μεν Ρωσία να καίγεται, το Πακιστάν
να πνίγεται από πλημμύρες και στο Περού να επικρατούν πολικές θερμοκρασίες.

Δυστυχώς τα ισχυρά κράτη του κόσμου, μετά την περιορισμένη αισιοδοξία της
παγκόσμιας διάσκεψης του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη τον Δεκέμβριο 2009 δεν κάνουν απολύτως
τίποτε σε σχέση με τις δεσμεύσεις, που κατ’ αρχήν εμφανίσθηκαν να συζητούν με ορίζοντα το
2020. Για παράδειγμα :
α) Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε πρόταση του Προέδρου Ομπάμα για μείωση εκπομπών
αερίων.

β) Η Κίνα δηλώνει ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός της πρέπει να πατάει σε στέρεες βάσεις
ενσωματώνοντας προφανώς το κάρβουνο, ενώ παράλληλα κάνει αναφορά για τις ιστορικές
ευθύνες των ανεπτυγμένων χωρών.

γ) Η Ινδία θέτει θέμα εκπομπών ανά πολίτη, που αντιλαμβανόμεθα όλοι τι σημαίνει αυτό.
Όπως ήταν αναμενόμενο η τελευταία σύνοδος του ΟΗΕ στο τέλος του 2010 στο Κανκούν

του Μεξικού ουδέν προσέφερε. Στο σχήμα 5 (Εφημερίδα Καθημερινή, 2009) μπορούμε να δούμε
τις εκπομπές αερίων το 2009, τόσο ανά κράτος, όσο και ανά πολίτη, με την Αμερική να
προηγείται κατά πολύ όλων των άλλων κρατών.

ΣΧΗΜΑ 5
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 2009

Σύνολο
(σε εκατ. τόνους CO2)

Ανά κάτοικο
(σε τόνους)

ΚΙΝΑ 8.060 6,1
ΗΠΑ 5.310 17,20
ΙΝΔΙΑ 1.670 1,4
ΡΩΣΙΑ 1.570 11,2
ΙΑΠΩΝΙΑ 1.180 9,2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 770 9,3
ΙΡΑΝ 570 7,7
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ 560 11,5
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 490 8,1
ΜΕΞΙΚΟ 470 4,2

Η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας το 2010, με στόχο το 2020, έχει βασικό
στόχο την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή και κινείται στην υλοποίηση του δόγματος “20 –
20 – 20”, που σημαίνει, ότι μέχρι το 2020 οι εκπομπές αερίων ρύπων στην Ε.Ε. – 27 θα πρέπει να
μειωθούν κατά 20 % σε σχέση με το 1990, η συμμετοχή των Α.Π.Ε. θα πρέπει να φθάσει στο
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20 % της ενεργειακής κατανάλωσης και η ενεργειακή απόδοση να αυξηθεί κατά 20 % (European
Commission, 2009).

Τα τελευταία χρόνια οι βιοκλιματικές εφαρμογές μαζί με το βιοκλιματικό σχεδιασμό των
σχολικών κτιρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη παίρνουν μεγάλη διάσταση.

Στο σχήμα 6 (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, 2008 )παρουσιάζονται όλες οι παθητικές και
ενεργητικές βιοκλιματικές εφαρμογές, που μπορούν να εφαρμοσθούν σε ένα σχολικό κτιριακό
κέλυφος.

ΣΧΗΜΑ 6

Τα πιλοτικά προγράμματα που υλοποίησε ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων σε συνεργασία
με το Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων στα σχολεία είχαν ιδιαίτερα θετική αποτελεσματικότητα, τόσο από οικονομικής,
όσο και από περιβαλλοντικής απόψεως.

Η γενικευμένη χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων θα βοηθήσει σημαντικά στη μείωση
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και συγκεκριμένα: Στο τυπικό 12θέσιο σχολείο η
εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 16 KWp καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες
κατά 60 % του σχολείου και μειώνει τις αέριες εκπομπές κατά 20.000 Kg το χρόνο.
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Αντίστοιχα στο τυπικό Νηπιαγωγείο εμβαδού 250 m2 η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού
συστήματος ισχύος 2,5 KWp καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του σχολείου και μειώνει
τις εκπομπές αερίων κατά 4.287 Kg το χρόνο.

3.2. Ενεργειακή Κατανάλωση

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ε.Ε. – 27 οι υπηρεσίες και τα κτιριακά κελύφη καταναλώνουν το 41 % της
ενέργειας σύμφωνα με το σχήμα 7 (DG TREN, 2007).

ΣΧΗΜΑ 7: Κατανομή ενέργειας ανά τομέα

Για ενημερωτικούς λόγους παραθέτουμε και το σχήμα 8 για το μείγμα παραγωγής της
ενέργειας στην Ε.Ε. – 27 το 2005, καθώς και την κατανομή των Α.Π.Ε. (European Commission,
2007).

Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των σχολείων κατά 50 % μέσω φωτοβολταϊκών
συστημάτων, αποτελεί μία πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, όταν για παράδειγμα στην
Ελλάδα αναφερόμαστε σε 15.445 κτιριακά συγκροτήματα.

ΣΧΗΜΑ 8: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2005 στην Ε.Ε. – 27
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προστασία του πλανήτη μας από την επαπειλούμενη
κλιματική αλλαγή με τις απρόβλεπτες συνέπειες, πρέπει να αντιμετωπισθεί σε όλα τα επίπεδα και
με υπεύθυνη συμμετοχή από τον παγκόσμιο πληθυσμό.
Στην κατεύθυνση αυτή τα κτιριακά σχολικά συγκροτήματα τοποθετούνται στην πρωτοπορία της
προσπάθειας λόγω :

 του πολύ μεγάλου αριθμού τους
 της δυνατότητας να μεταδώσουν περιβαλλοντική συνείδηση στις νεότερες γενεές πιλοτικά
 της προοπτικής να αποτελέσουν πιλοτικό χώρο στην εφαρμογή βιοκλιματικών και

καινοτόμων δράσεων
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γενικευθεί πλήρως η κατασκευή βιοκλιματικών σχολείων, τόσο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε ελληνικό, με κύριους στόχους :

 Την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
 Την εφαρμογή Α.Π.Ε. για την απαιτούμενη λειτουργική τους ενέργεια
 Την επίτευξη βελτιωμένου μικροκλίματος με χρήση πράσινου περιβάλλοντος, ψυχρών

επιστρώσεων, σκίασης, πράσινου δώματος κ.τ.λ.
 Την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων
 Την ευρεία χρήση οικολογικών υλικών για την κατασκευή του
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Περίληψη
Η ενεργοποίηση του «Δικτύου Μεταφοράς Πολιτισμού» αναπτύχθηκε μέσω της διερεύνησης

ανάδειξης της φυσιογνωμίας της πόλης της Τρίπολης και της ευρύτερης Αρκαδικής περιφέρειας από
τη διεπιστημονική ομάδα συμβούλων Desarch1 στα πλαίσια υποστήριξης του φακέλου
υποψηφιότητας ΠΠΕ που ανατέθηκε από το Δήμο Τρίπολης το 2015. Η πόλη της Τρίπολης και η
ευρύτερη περιοχή του νομού Αρκαδίας, διαθέτοντας πληθώρα φυσικών, αρχαιολογικών, ιστορικών
και πολιτιστικών πόρων και απίστευτη εναλλαγή τοπίων, παρουσιάζει γεωγραφική, οικονομική, και
κοινωνική συνέχεια, συνοχή και ενότητα, που την καθιστά τόπο κατάλληλο για την εφαρμογή μιας
ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης. Με φίλτρο την άμεση, σε πραγματικό χρόνο και οικονομική
προσέγγιση - και με αφετηρία τις θεωρητικές προσεγγίσεις των Αστικών Οικοσυστημάτων
Καινοτομίας2 - συγκροτείται το σχέδιο διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών υποδομών μέσω
τριών κυρίαρχων στρατηγικών με τη σύγχρονη εφαρμογή καινοτόμων ευφυών συστημάτων για
την ανάπτυξη μίας έξυπνης πόλης του μέλλοντος ως διαδικασία παραγωγής πολιτισμού:

I. Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης κινητικότητας και πράσινων διαδρόμων.
II. Δημιουργία και ανάπτυξη πολιτιστικών δικτύων και νέων πόλων/κόμβων πολιτισμού.
III. Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Οι κύριοι στόχοι διατυπώνονται στην ανάπτυξη δικτύων και στην προβολή σημαντικών
πόλων/ κόμβων δημιουργώντας άξονες πολιτισμού και επιχειρηματικότητας, και πορείες φυσικού
και ιστορικού ενδιαφέροντος, που θα ανασυνθέσουν τις περιοχές διοικητικού κέντρου, κατοικίας
και εργασίας και θα επαναπροσδιορίσουν τη διάδραση πόλης – περιφέρειας αλλά και πόλης –
Αρκαδικού τοπίου παράλληλα με:
 την ενίσχυση δράσεων σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας,
 προβολή επιλεγμένων πολιτιστικών πόρων με χρήση νέων τεχνολογιών,
 ανάπτυξη νέων και τόνωση υπαρχόντων δικτύων παραγωγής τοπικών προϊόντων σε συσχέτιση

με πολιτιστικά δίκτυα
με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερομένων και τοπικών κοινωνιών και τη
συσχέτιση του σύγχρονου αστικού κέντρου με οικισμούς-δορυφόρους πολιτισμού.

Ως σημαντικός άξονας ανάδειξης και ενίσχυσης των πολιτιστικών υποδομών οργανώνεται η
ενεργοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου όχι μόνο ως δίκτυο μεταφοράς και συγκοινωνίας αλλά

1 TRIPOLIS 2021 IN ARCADIA 2014 – 2015 Διεπιστημονική έρευνα ανάδειξης της φυσιογνωμίας της Τρίπολης με
όρους Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου, Χ. Μαυρομμάτη, Α. Μωραίτου
2 ΑΟΚ (UIE) 2012 – 2015 Ερευνητικό έργο: Αστικά Οικοσυστήματα Καινοτομίας μοντέλο ανάπτυξης έξυπνης και
εξυπνότερης πόλης. Δ. Παπαλεξόπουλος, Σ. Μαυρομμάτη. Α. Χανή, Ε. Αντωνοπούλου, Β. Παπαλεξόπουλος, Γ.
Αδαμόπουλος
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ως «δίκτυο μεταφοράς πολιτισμού» με επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος στο Σταθμό
Τρίπολης, αλλά και των μικρότερων σταθμών του δικτύου στην περιοχή της Αρκαδίας που έχουν
διατηρητέα κτίρια χαρακτηρισμένα ως «μνημεία τέχνης» και ως δραστική συμβολή στην τόνωση
του πολιτιστικού δικτύου της πόλης, της ευρύτερης γειτνιάζουσας περιοχής της και κατ’ επέκταση
όλου του νομού και περιφέρειας.

Το «δίκτυο μεταφοράς πολιτισμού» τελικά ορίζεται ως δυναμικό μοντέλο που στόχο έχει τη
δημιουργία κι ανάπτυξη ενός δικτύου μεταφερόμενων «πολιτιστικών» χώρων σε προσωρινά
ανενεργούς κόμβους κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου μεταφοράς και συγκοινωνίας της
ευρύτερης περιφέρειας της Πελοποννήσου.

Λέξεις κλειδιά: Έξυπνη πόλη, παραγωγή, δημιουργική πόλη, δίκτυο μεταφοράς πολιτισμού, έξυπνη
κινητικότητα, Τρίπολη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προβολή του Αρκαδικού ιδεώδους στο σύγχρονο αστικό τοπίο.
“The visitor to Arcadia today, stranger he or she may be to the land, will no doubt expect to

hear the sounds of Pan’s song, but the goat-god is not likely to show himself playing his pipe. Yet,
his presence still lingers behind every hook, nook and fur tree. Yet the world today is not quite the
way pan’s world. It does not have the ancient harmony, nor does it recognize the melodies of the
ancient Syrinx, the nymph for whom pan fashioned the first musical instrument with the right sizes
of kalamia and then handed it down to the Arcadian shepherds.” 1 (John P. Anton)

Το σημερινό αστικό τοπίο της Τρίπολης διαφέρει κι αντιτίθεται στις σχηματοποιήσεις του
αρκαδικού τοπίου που έχουμε συνθέσει μέσα από το πνευματικό, συναισθηματικό και
μυθολογικό φορτίο που φέρει ο τόπος με το όνομα Αρκαδία. Από τη μια πλευρά, η σύγχρονη
πόλη με αρκετά σύνθετα προβλήματα που αφορούν τόσο τη δομή και λειτουργία της, όσο και τη
σχέση της με το περιβάλλον της - είτε φυσικό, πολιτισμικό, κοινωνικοοικονομικό - κι από την
άλλη, οι υποθετικές παραστάσεις της Αρκαδίας και η έννοια του Αρκαδισμού.

Η ποιητική εικόνα της «εν Αρκαδία» απλής ζωής εναρμονισμένης με τη φύση αποτελεί το
κύριο και προφανές χαρακτηριστικό στην αφετηρία ερμηνείας και κατανόησης του ιδεώδους του
Αρκαδισμού. Αντίστοιχα και η χρήση του όρου Αρκαδία για να δηλωθεί ένα τοπίο ως υψηλής
ποιότητας με αντιστοιχίες στις αρχαιοελληνικές απαρχές της δυτικής ιστορίας, αλλά και η
περιγραφή του Αρκαδικού τοπίου ως η «φυσικότροπη επεξεργασία των διαμορφώσεων του τοπίου
και η συμπλήρωσή του με κλασσικιστικά κτίσματα, συχνά κενά λειτουργίας, που αναφύονται και
αυτά ως «φυσικά» συμπληρώματα των στοιχείων του τόπου».2 Ποια είναι όμως εκείνα τα όμοια
ή/και διαφορετικά στοιχεία και ιδιάζοντα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να εντοπίσει μια
διερεύνηση συσχέτισης του φυσικού κι αστικού τοπίου της Τρίπολης με το αρκαδικό τοπίο;
Ακόμα γενικότερα, με ποιο τρόπο δύναται να ανασυγκροτηθεί ο χαρακτήρας της πόλης και να
επαναπροσδιοριστεί η φυσιογνωμία της;

«Η Φυσιογνωμία αφορά στη μοναδικότητα, στην ταυτότητα, ακόμα στην προσωπικότητα ενός
τόπου, όπως αυτή διατυπώνεται και εμφανίζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά του τοπίου του.
[...] ...μέσα από αυτό που προσφέρει η αντιληπτική του εικόνα [...] αναφέρεται στην οντότητα της

1 John P. Anton (2009), Arkadica. Speeches and Studies. Troia Publications SA, Koropi
2 Μωραΐτης Κ. (2012), Το τοπίο πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου. Παρουσίαση και θεωρητικός συσχετισμός
των σημαντικότερων νεότερων προσεγγίσεων της τοπιακής επεξεργασίας του τόπου, Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ,
Αθήνα.
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συγκεκριμένης πόλης [...] όχι στον αφηρημένο χώρο, στην έκταση που καταλαμβάνει, αλλά στην
ίδια την έννοια της “χώρας”, τόπου δηλαδή µε ιδιαίτερο προσωπικό λόγο και µύθο...»1

Η προσέγγιση του τόπου, του λόγου και του μύθου μιας πόλης δεν είναι μια απλή
διαδικασία και η όποια προσπάθεια εντοπισμού του χαρακτήρα και ανάδειξης της φυσιογνωμίας
μιας πόλης προϋποθέτει τη συστηματική ανάλυση και ερμηνεία ενός τοπίου και τη συσχέτισή του
με όλα εκείνα τα ιδεολογικά και συναισθηματικά (μυθολογικά) στοιχεία που το συνοδεύουν.2
Στοιχεία τόσο φυσικά, όσο και ανθρωποποίητα, που συλλειτουργούν και συνυπάρχουν μέσα στην
αφηρημένη συνθήκη του χρόνου δημιουργώντας ένα πλέγμα ιστορικά χρονογραφικών
αφηγήσεων και εικόνων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της - που ολοκληρώνουν τη
φυσιογνωμία της˙ από την Αρκαδία των μύθων και του Βιργιλίου μέχρι την Τριπολιτσά της
Οθωμανικής εποχής κι από την Αρκαδία των περιηγητών μέχρι τα σύγχρονα πεζοπορικά
μονοπάτια του Μαινάλου.

Για την Τρίπολη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας, οι διαδικασίες σχεδιασμού
και διαχείρισης με εφαρμογή καινοτόμων ευφυών συστημάτων για την ανάπτυξη μίας έξυπνης
πόλης του μέλλοντος δημιουργούν το κατάλληλο πλέγμα δράσεων κι επιλογών που θα
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων πολιτιστικών και άλλων υποδομών
της πόλης, της ευρύτερης περιοχής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου με όρους βιωσιμότητας
και αειφορίας και ταυτόχρονη ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής της φυσιογνωμίας ως
σημαντικός πόλος προβολής του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.

1. Καινοτόμες αστικές παρεμβάσεις. Η ιδέα της δικτύωσης.
Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος αφορά στη σύνθεση και σχεδιασμό ενός δικτύου

αστικών και περιαστικών παρεμβάσεων με έμφαση στο περιβάλλον - τόσο το φυσικό μέσα και
γύρω από την πόλη, όσο και το οικιστικό - που αφενός θα ενισχύουν τις υφιστάμενες υποδομές
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής κι αφετέρου θα αναπτύξουν νέες καινοτόμες υποδομές με
εφαρμογές νέας τεχνολογίας, ικανές να αποτελέσουν υποδοχείς δράσεων για την εξελισσόμενη
σύγχρονη αλλά και μελλοντική καθημερινή διαβίωση. Η ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης
αφορά στον εντοπισμό, ανασυγκρότηση, ενδυνάμωση και προβολή εκείνων των στοιχείων και
ποιοτήτων που την χαρακτηρίζουν˙ από στοιχεία ιστορικά και πολιτισμικά μέχρι ποιότητες
σχετικές με τις ιδεολογικές και μυθολογικές διαστάσεις της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Απέναντι σε μια ιστορική πόλη τοποθετημένη στο κέντρο του Αρκαδικού τόπου με
αποτυπωμένα στον ιστό της ανάμικτα τα ίχνη του ισχυρού ιστορικού της παρελθόντος - όπως το
δαιδαλώδες δίκτυο κυκλοφορίας, το μορφολογικά ενδιαφέρον κτιριακό της απόθεμα και τα
ενταγμένα στο σύγχρονο σώμα της αρχαιολογικά μέλη - αρθρώνονται οι στρατηγικές για τη
μετάβαση και προβολή του πολύπλοκου σύγχρονου φυσικού και αστικού χώρου σε ανάπτυξη
μιας πόλης με όρους Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Το πλαίσιο αυτό καθορίζεται κυρίως μέσα από το τρίπτυχο:

Περιβάλλον / Αστικός χώρος
Κοινωνική Δομή

Παραγωγή / Επιχειρηματικότητα
τις δυνατότητες δικτύωσης διαφόρων και διαφορετικών στοιχείων και ποιοτήτων και στοχεύει
στην πολιτισμική προβολή και ανάδειξη τόσο του αστικού κέντρου της Τρίπολης, όσο και της
ευρύτερης περιοχής.

1 Στεφάνου, Ι. (2000), Η φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης, Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης ΕΜΠ &
ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, σελ.9
2 Τερκενλή, Θ. (1996), Το πολιτισμικό τοπίο. Γεωγραφικές προσεγγίσεις, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα
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Η πόλη της Τρίπολης και η ευρύτερη περιοχή του νομού Αρκαδίας, διαθέτοντας πληθώρα
φυσικών, αρχαιολογικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και απίστευτη εναλλαγή τοπίων,
παρουσιάζει γεωγραφική, οικονομική, και κοινωνική συνέχεια, συνοχή και ενότητα, που την
καθιστά τόπο κατάλληλο για την εφαρμογή μιας ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης.

Με φίλτρο την άμεση, σε πραγματικό χρόνο και οικονομική προσέγγιση συγκροτείται το
σχέδιο διαχείρισης και ανάπτυξης των υποδομών μέσω τριών κυρίαρχων στρατηγικών
πολιτισμικής προβολής με τη σύγχρονη εφαρμογή καινοτόμων ευφυών συστημάτων για την
ανάπτυξη μίας πόλης του μέλλοντος ως διαδικασία παραγωγής πολιτισμού:
I. Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων βιώσιμης κινητικότητας και πράσινων διαδρόμων.

 Συρραφή φυσικού και αστικού τοπίου.
 Ροές κίνησης πεζών, αυτοκινήτων, ΜΜΜ, ποδηλάτου με ενίσχυση καινοτόμων

εφαρμογών έξυπνης κινητικότητας.
 Διαχείριση χώρων στάθμευσης. Πύλες / είσοδοι πόλης, σύνδεση, προσβασιμότητα.

II. Δημιουργία και ανάπτυξη πολιτιστικών δικτύων και νέων πόλων/κόμβων πολιτισμού.
 Προβολή και αξιοποίηση σημαντικών κτιρίων, διατηρητέων (εγκαταλελειμμένων

ή μη) κτιρίων, αστικών κενών και δημόσιου χώρου με δράσεις πολιτισμού,
ανάπτυξης καινοτομιών,

 Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, με άξονα την προβολή του ιστορικού
βάθους/συνέχειας της μνήμης της πόλης.

 Δημιουργία νέων πόλων/ κόμβων πολιτισμού με τη σύγχρονη ανάδειξη τόπων
διαφορετικών ποιοτήτων και νέα αστικότητα.

III. Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 Δικτύωση παραγωγής, προβολή και διαχείριση συστημάτων παραγωγής και

επιχειρηματικότητας.
 Τουριστική προβολή και αξιοποίηση.
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Οι κύριοι στόχοι διατυπώνονται στην ανάπτυξη δικτύων και στην προβολή σημαντικών
πόλων / κόμβων δημιουργώντας άξονες πολιτισμού και επιχειρηματικότητας, και πορείες
φυσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, που θα ανασυνθέσουν τις περιοχές διοικητικού κέντρου,
κατοικίας και εργασίας και θα επαναπροσδιορίσουν τη διάδραση πόλης - περιφέρειας αλλά και
πόλης - Αρκαδικού τοπίου:

A. Δικτύωση δημόσιων χώρων και σημαντικών πόλων / κόμβων του αστικού χώρου,
 Μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, πολιτιστικών κέντρων
 Πανεπιστήμιο, Ερευνητικά / εκπαιδευτικά κέντρα (Living Labs, Fab Labs)
 Αθλητικών κέντρων
 Πύλες πόλης, τοπόσημα, ιστορικά ίχνη
 Υπαίθριοι δημόσιοι χώροι, πλατείες, αστικά κενά, φυσικά στοιχεία

B. Δικτύωση διαδρομών - ροών κίνησης Πεζών - Ποδηλάτου - Αυτοκινήτου - χώρων
στάθμευσης - ΜΜΜ και σταθερής τροχιάς

Η άρθρωση των προτεινόμενων δικτύων οργανώνεται με τη χάραξη και ανάδειξη πολιτιστικών
και πράσινων διαδρόμων :

2. Πολιτιστικοί διάδρομοι
Το πλέγμα Πολιτιστικών Διαδρόμων που οργανώνεται στην Τρίπολη, έχει ως στόχο να

αναδείξει τη διαχρονικότητα των σημαντικότερων τόπων και μνημείων που συναντάμε, τόσο στο
εσωτερικό της, όσο και στον εξωαστικό χώρο της ευρύτερης Αρκαδίας. Πρόθεσή του να ενώσει
τους κεντρικούς αρχαιολογικούς / ιστορικούς / πολιτιστικούς χώρους με τα σημαντικότερα
μνημεία και τοπία που συναντάμε στο Αρκαδικό τοπίο και ιδιαίτερα με: τις παρυφές του όρους
Πάρνωνα, τα όρια της αγροτικής γης, τις πύλες της πόλης, το δίκτυο οικισμών και αρχαιολογικών
χώρων (Πόλεις Κράτη κατά την αρχαιότητα), τις ιστορικές διαδρομές και τους νέους
παραγωγικούς / πολιτιστικούς δρόμους που στοιχειοθετούν τη διεθνή προβολή του Αρκαδικού
ιδεώδους.

Το προτεινόμενο πλέγμα Πολιτιστικών Διαδρόμων λαμβάνει υπόψη του τους υφιστάμενους
χώρους πολιτιστικών / εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μεγάλης εμβέλειας, οι οποίοι ήδη
λειτουργούν ή βρίσκονται σε φάση προγραμματισμού και ενισχύονται με τη δημιουργία και
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ανάπτυξη νέων πόλων / κόμβων πολιτισμού στο μεταβατικό όριο πόλης φυσικού τοπίου, αλλά
και στο εσωτερικό του αστικού χώρου με την αξιοποίηση σημαντικών κτιρίων / τοποσήμων και
ελεύθερων χώρων (αστικά κενά).

3. Πράσινο δίκτυο – Συρραφή φυσικού τοπίου με αστικό – Φίλτρο μετάβασης
Η συγκρότηση ενός δικτύου Πράσινων Διαδρόμων στον αστικό χώρο της Τρίπολης

γεφυρώνει το εξωαστικό και περιαστικό πράσινο των ορεινών όγκων όπως και τα θεσμοθετημένα
περιαστικά άλση με μεγάλους και μικρότερους αδόμητους χώρους στο εσωτερικό της πόλης και
διέρχεται από σημαντικούς τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος.

Οι Διάδρομοι αυτοί «ταυτίζονται», στις περισσότερες των περιπτώσεων, με μεγαλύτερους ή
μικρότερους χώρους πρασίνου, διασχίζουν ή εφάπτονται με λόφους και πάρκα, κοίτες ανοιχτών
ρεμάτων, καθώς και με άλλες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις της πόλης, όπως αθλητικά κέντρα,
σχολικά συγκροτήματα ή ακόμα και νεκροταφεία. Εκμεταλλεύονται ανενεργές αστικές υποδομές
όπως, γραμμές ΟΣΕ και στρατόπεδα. Αποτελούν τους άξονες επάνω στους οποίους, κατά
προτεραιότητα, επιλέγονται οι περιοχές προς αναβάθμιση και οι οποίες επιδιώκουν να ενταχθούν
σε χρηματοδοτικά προγράμματα, κατά την επόμενη περίοδο 2015-2021.

Οι Πράσινοι Διάδρομοι λειτουργούν και ως «ραχοκοκαλιές» για την καλύτερη δικτύωση
των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, αλλά και όσων διεκδικούνται στη συνέχεια
προς όφελος της πόλης και των τοπικών αναγκών.
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Η πολύμορφη δικτύωση δημιουργεί ένα δυναμικό πεδίο δράσεων και αλληλεπιδράσεων σε
πολλαπλά επίπεδα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, παραγωγικά. Ένα δίκτυο
που αναπτύσσεται για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και κληρονομιάς μιας γεωγραφικής
ενότητας δημιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης κι άλλων δικτύων που θα συμβάλλουν κι
αναδείξουν περαιτέρω την περιοχή. Δυνητικά ένα πολιτιστικό δίκτυο συλλειτουργεί με ένα
δίκτυο σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής ή ακόμα, να εμπνευστεί από ένα προϋπάρχον δίκτυο
μιας ιστορικής παραγωγικής διαδικασίας σε μια περιοχή (π.χ. οινοπαραγωγή). Επίσης, η
ανάπτυξη δικτύων ευνοεί τόσο τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, όσο και την ενδυνάμωση
της κοινωνικής συνοχής.

Μέσω των πολιτιστικών δικτύων που δύνανται να αναπτυχθούν σε μια γεωγραφική
ενότητα δημιουργούνται οι συνθήκες για βελτίωση κι ανάδειξη τόσο των ίδιων των πολιτιστικών
πόρων της (με τη μορφή των πολιτιστικών διαδρομών), όσο των μουσείων της (δίκτυα μουσείων)
και των τακτικών τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων που εκφράζουν και τη λεγόμενη άυλη
κληρονομιά (έθιμα, παράδοση, γλωσσικούς ιδιωματισμούς, κλπ). Εξίσου σημαντική, η συμβολή
της δικτύωσης στη διατήρηση κι ανάδειξη της ταυτότητας ενός τόπου μιας και μέσω της
διασύνδεσης διαφορετικών ποιοτήτων τόπων και τοπίων εξασφαλίζει τη διαφοροποίησή τους και
διατήρηση της ιδιαιτερότητάς τους.

Χάρτες με λειτουργικά διαγράμματα πολύμορφων δικτυώσεων της πόλης και του ευρύτερου
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Συμπερασματικά με βασικό κίνητρο τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μεταξύ:
φύσης και πόλης,

Αρκαδικού και αστικού τοπίου
και προβολή του Αρκαδικού Ιδεώδους στη σύγχρονη αστική καθημερινότητα,

αναδύονται τα κυρίαρχα στοιχεία ενός ολιστικού σχεδίου πολιτιστικής διαχείρισης
μεταλλάσσοντας την πόλη της Τρίπολης και την περιφέρειά της σε Cultural Smarter City:
 Η Αρκαδία και η έννοια του Αρκαδικού Ιδεώδους ως δυνατό στοιχείο προβολής (brand

name) της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
 Οι πράσινοι και πολιτιστικοί διάδρομοι ως δίκτυο μεταφοράς, προβολής και σύνδεσης των

ιστορικών και τοπιακών ιχνών με την αειφόρα μεταβαλλόμενη σύγχρονη πόλη, τους
δορυφόρους οικισμούς και το Αρκαδικό τοπίο.

 Η ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης προορισμού και δημιουργία ταυτότητας προορισμού
της Τρίπολης, αλλά και επιλεγμένων περιαστικών παραδοσιακών οικιστικών συνόλων και
χωρικών ενοτήτων της Αρκαδίας.

 Η ενίσχυση ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, αγροτουρισμoύ και δημιουργία
clusters, προβάλλοντας τα εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα και τα παράγωγά τους
(με κυρίαρχο το κρασί), ως ισχυρό πλεονέκτημά της περιοχής.

 Η ενδυνάμωση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
με τη δημιουργία κόμβων πολιτισμού και καινοτομίας.

 Η αξιοποίηση, ανάδειξη και δικτύωση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων με νέα
σύγχρονα μέσα ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτόμες ιδέες, με σεβασμό στη μοναδικότητα
και ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

 Η δικτύωση τομέων και δραστηριοτήτων (διαμονή, διατροφή, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι,
βιοτεχνία, χειροτεχνία), προκειμένου να ενισχυθεί και να επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία της
τοπικής ταυτότητας.

4. Ενεργοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου και λειτουργία του ως «Δίκτυο Μεταφοράς
Πολιτισμού» CULTURE RAIL NETWORK, Δίκτυο Μεταφοράς Πολιτισμού και
Κόμβος Πολιτισμού ΟΣΕ

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής Πελοποννήσου βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας,
αλλά οι συντηρήσεις στις γραμμές και εν γένει στις εγκαταστάσεις των σταθμών συνεχίζονται με
αποτέλεσμα το δίκτυο να είναι προσωρινά ανενεργό, όμως διατηρείται σε καλή κατάσταση ώστε
να μπορεί εύκολα να επαναλειτουργήσει.

Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας, το σύνολο του κτιριακού αποθέματος
στο Σταθμό Τρίπολης, αλλά και στους μικρότερους σταθμούς του δικτύου στην περιοχή της
Αρκαδίας διαπιστώνεται ως ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, καθότι οι περισσότεροι σταθμοί
έχουν διατηρητέα κτίρια χαρακτηρισμένα ως «μνημεία τέχνης».

Ως σημαντικός άξονας ανάδειξης και ενίσχυσης των πολιτιστικών υποδομών οργανώνεται
η ενεργοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου, όχι μόνο ως δίκτυο μεταφοράς και συγκοινωνίας,
αλλά ως «δίκτυο μεταφοράς πολιτισμού» με επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος στο
Σταθμό Τρίπολης, αλλά και των μικρότερων σταθμών του δικτύου στην περιοχή της Αρκαδίας
που έχουν διατηρητέα κτίρια χαρακτηρισμένα ως «μνημεία τέχνης» και ως δραστική συμβολή
στην τόνωση του πολιτιστικού δικτύου της πόλης, της ευρύτερης γειτνιάζουσας περιοχής της και
κατ’ επέκταση όλου του νομού και περιφέρειας.

Στα πλεονεκτήματα είναι ότι, οι διαδρομές του τρένου στο Αρκαδικό τοπίο είναι μοναδικές,
αφού δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με άλλο μέσο (αυτοκίνητο ή ποδήλατο) και οι εικόνες
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που λαμβάνει ο επισκέπτης με λίθινα και μεταλλικά γεφύρια, σήραγγες σκαμμένες στο χέρι και
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς τοπίο αποτελούν μοναδική εμπειρία.

Το «δίκτυο μεταφοράς πολιτισμού» τελικά ορίζεται ως δυναμικό μοντέλο που στόχο έχει
τη δημιουργία κι ανάπτυξη ενός δικτύου μεταφερόμενων «πολιτιστικών» χώρων σε προσωρινά
ανενεργούς κόμβους κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου μεταφοράς και συγκοινωνίας της
ευρύτερης περιφέρειας της Πελοποννήσου.

Άξονες ενεργοποίησης σιδηροδρομικού δικτύου μεταφοράς πολιτισμού:
 Κεντρικός σταθμός Τρίπολης με βοηθητικά κτίρια κι αποθήκες: μετατροπή του σε κόμβο

πολιτισμού και κέντρο δράσης (πολυχώρος πολιτισμού, μουσείο, εκθέσεις, γραφεία,
κατάλληλη διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου για υποστηρικτές υπαίθριες δράσεις, προβολή
του συμπλέγματος ως μια μικρογραφία του ευρύτερου δικτύου, κλπ)

 Η ενεργοποίηση λειτουργίας των σταθμών και του σιδηροδρομικού δικτύου ως μεταφορικό
μέσο και ως μέσο ροής-μεταφοράς πολιτισμού (ειδικά διαμορφωμένα βαγόνια-υποδοχείς
για θεατρικές και άλλες καλλιτεχνικές δράσεις), αλλά και ως ροή βόλτας /αναψυχής με
τραινοποδήλατα (railbike).

 Επιλογή από πληθώρα σταθμών που ήδη είναι χαρακτηρισμένοι ως «μνημεία τέχνης» (π.χ.
Παρθένι, Τρίπολη, Μάκρη, Μανάρης, Ανεμοδούρι, Άσσεα, Ρούτσι, κλπ). Πρόταση για
μελέτες αποκατάστασης και έρευνα για μια διαδικτυακή σύνδεσή τους. Πιθανή η
ενεργοποίηση και εμπλοκή συλλόγων τοπικών και ομάδων με θέμα το σιδηρόδρομο.

 Κάθε σταθμός μέσα σε διαφορετικό χρόνο να αποτελεί έκθεμα και μουσείο ταυτόχρονα, και
να γίνονται δράσεις ακόμα και στον περιβάλλοντα χώρο, που συνήθως είναι εξαιρετικής
ποιότητας, λόγω του φυσικού περιβάλλοντος.

 Οι σταθμοί αυτοί να παραμείνουν ως δυνατότητα χώρων υποδοχέων για καλλιτεχνικές
δράσεις ως παρακαταθήκη και μάλιστα να οργανωθεί μια γιορτή με κάποιες θεματικές,
πιθανότατα υπό την αιγίδα και οργάνωση του ΟΣΕ. Ακόμη μερικοί από αυτούς θα

CULTURE RAIL NETWORK
listed buildings characterized as “art monuments”

Σταθμοί «μνημεία τέχνης» σιδηροδρομικού
δικτύου στην Αρκαδία

(Επεξεργασία ομάδα έρευνας)
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μπορούσαν να φιλοξενήσουν επισκέπτες ως ειδικού τύπου καταλύματα και να συνδυασθούν
με πεζοπορία σε μονοπάτια ή επισκέψεις σε ιστορικούς τόπους και μοναστήρια ενισχύοντας
μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

 Διερεύνηση ταυτόχρονης λειτουργίας χρήσεων πολιτισμού και μεταφοράς. Επίπεδα ροών
μεταφοράς (π.χ. επιβάτες, προϊόντα, κλπ) και κατευθύνσεις διαχείρισης του δικτύου
(τουριστική προώθηση, «εξευγενισμός» χρήσης)

 Διερεύνηση δυνατοτήτων ενεργοποίησης εναλλακτικών μορφών παραγωγής πρωτότυπων
προϊόντων με συμβολή του σιδηροδρομικού δικτύου.

Living Lab for Culture. Κόμβος Πολιτισμού ΟΣΕ.
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Βιβλιογραφία - Αναφορές
 TRIPOLIS 2021 IN ARCADIA 2014 - 2015 Διεπιστημονική έρευνα ανάδειξης της

φυσιογνωμίας της Τρίπολης με όρους Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
 DESARCH Consulting Team: Σ. Μαυρομμάτη, Γ. Γκουμοπούλου, Χ. Μαυρομμάτη, Α.

Μωραίτου
 ΑΟΚ (Urban Innovation Ecosystems) 2012 - 2015 Ερευνητικό έργο Σχολής Αρχιτεκτόνων

ΕΜΠ: Αστικά Οικοσυστήματα Καινοτομίας μοντέλο ανάπτυξης έξυπνης και εξυπνότερης
πόλης. Δ. Παπαλεξόπουλος, Σ. Μαυρομμάτη. Α. Χανή, Ε. Αντωνοπούλου, Β. Παπαλεξόπουλος,
Γ. Αδαμόπουλος

 John P. Anton (2009), Arkadica. Speeches and Studies. Troia Publications SA, Koropi
 Μωραΐτης Κ. (2012), Το τοπίο πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου. Παρουσίαση και

θεωρητικός συσχετισμός των σημαντικότερων νεότερων προσεγγίσεων της τοπιακής
επεξεργασίας του τόπου, Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα.

 Στεφάνου, Ι. (2000), Η φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης, Εργαστήριο Πολεοδομικής
Σύνθεσης ΕΜΠ & ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, σελ. 9

 Τερκενλή, Θ. (1996), Το πολιτισμικό τοπίο. Γεωγραφικές προσεγγίσεις, Εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα

Πηγές Εικόνων και Χαρτών
Δημιουργία και επεξεργασία ομάδα έρευνας DESARCH Consulting Team.
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Περίληψη
Η παγκόσμια οικονομική κρίση, οι προσπάθειες ανάκαμψης από την ύφεση και η

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η οποία αύξησε σημαντικά τον ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά,
δημιούργησαν την ανάγκη προσδιορισμού νέων πηγών ανάπτυξης και νέων, βιώσιμων, τρόπων
οικονομικής προόδου. Ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς την κατεύθυνση
αυτή αποτελούν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών - ΤΠΕ. Η χρήση τους δίνει τη
δυνατότητα άρσης των μέχρι τώρα γεωγραφικών, ή άλλων, περιορισμών και επιταχύνει σημαντικά
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Τα οφέλη που προκύπτουν σχετίζονται
άμεσα και με τη βελτίωση σημαντικών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως το κατά κεφαλήν
εισόδημα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ιδιαίτερα σε
περιοχές που δεν είναι μεγάλα αστικά κέντρα, η χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελεί το
σημαντικότερο ίσως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και βελτίωσης των οικονομικών
και δημογραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής, διευρύνοντας τα κλασσικά όρια και κάνοντας
δυνατή την είσοδο της επιχείρησης στην παγκόσμια αγορά.

Λέξεις Κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη περιφερειακών πόλεων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ανάμεσα στις σημαντικότερες συνέπειες της οικονομικής κρίσης, της διεθνούς ύφεσης και
της παγκοσμιοποίησης, είναι η διαμόρφωση του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος, το
οποίο χαρακτηρίζεται από αύξηση της ανταγωνιστικότητας, από μικρότερους κύκλους ζωής
προϊόντων και υπηρεσιών και ταχύτερη υποκατάστασή τους. Οι παραπάνω συνθήκες, καθώς και
οι συνεχείς αλλαγές στη ζήτηση των αγορών έχουν δημιουργήσει στις χώρες την ανάγκη να
προσδιορίσουν νέους τρόπους ανάπτυξης και βιώσιμης οικονομικής προόδου, με άνοιγμα στην
παγκόσμια αγορά, προώθηση της καινοτομίας στις διαδικασίες παραγωγής και επένδυση στη
χρήση των νέων τεχνολογιών. Η παραδοσιακή εξάρτηση από τις φυσικές πηγές και πρώτες ύλες
είναι πλέον ανεπαρκής για να υποστηρίξει μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, η οποία μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με την επένδυση στη ραγδαία αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία.

Ως συνέπεια των συνθηκών που περιγράφηκαν παραπάνω, το διεθνές οικονομικό
περιβάλλον βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο καμπής (inflection point), όπως αποτυπώνεται
στην Εικόνα 1 και το οποίο είναι αποτέλεσμα κυρίως της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.
Επιπλέον, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών - ΤΠΕ (Information and Communications Technology - ICT) συνέδραμε στη
σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές.

Στο κρίσιμο αυτό σημείο καμπής, τόσο η κάθε χώρα, όσο και η αγορά στο σύνολό της, θα
πρέπει να επαναπροσδιορίσει τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην παλιά

mailto:geo.hatz@hua.gr
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οικονομική θεωρία και να προχωρήσει στη νέα εποχή, επενδύοντας στο μέλλον και στις νέες
μορφές επιχειρηματικότητας.

Εικόνα 1 Σημείο καμπής του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. (Πηγή: Intel (2011), “The
Path to Growth: Accelerating Entrepreneurship and Innovation Through ICT”)

Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά της σύγχρονης αγοράς είναι οι μικρότεροι κύκλοι ζωής
των προϊόντων, τα χαμηλότερα κόστη παραγωγής και οι συχνές αλλαγές στις απαιτήσεις της
αγοράς, πολύ συχνότερες απ’ ότι μέχρι τώρα. Σε αυτό το περιβάλλον, είναι απαραίτητος ο
επαναπροσδιορισμός των τρόπων οικονομικής ανάπτυξης και η επένδυση στο μέλλον με έμφαση
στην υποστήριξη και την επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας. Είναι
απαραίτητη η προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ στην επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου
να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη, αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και πρόσβαση στην
παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, η χρήση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση κάθε επιπέδου, επιτρέπει
την αποδοτικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
στους πολίτες και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προϋπολογισμών.

1. Επισκόπηση των ΤΠΕ

Ένα μεγάλο πλήθος από μελέτες, έρευνες, αλλά και πρακτικά παραδείγματα παγκοσμίως,
τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιβεβαιώνουν τα οικονομικά και
κοινωνικά οφέλη της χρήσης των ΤΠΕ. Ανάμεσα στα οφέλη αυτά περιλαμβάνεται και η
βελτίωση μακροοικονομικών μεγεθών, όπως η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, η
δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και βελτιώσεις στην παραγωγικότητα συνολικά.

Η θετική επίδραση των ΤΠΕ στην οικονομία έχει τις βάσεις της στη νεότερη ιστορία των
τηλεπικοινωνιών και στους σημαντικότερους σταθμούς της, καθώς και στην πολιτική στης
Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο θέμα αυτό. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αποτελούσε
κρατικό μονοπώλιο, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980, για οικονομικούς λόγους, αλλά και
για λόγους ασφάλειας και στρατηγικής των χωρών. Οι κυρίαρχοι, συνήθως κρατικοί, πάροχοι
είχαν την αποκλειστικότητα στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων. Οι
διεθνείς τάσεις όμως ανάγκασαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τους παγκόσμιους φορείς
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γενικότερα, να κάνουν τα πρώτα βήματα προς την απελευθέρωση του τομέα των
τηλεπικοινωνιών. Ανάμεσα στους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή, ήταν:
 η διαπίστωση, ότι οι σημαντικές αλλαγές στην τεχνολογία θα επέφεραν αλλαγές στον τρόπο

διαχείρισης και διοίκησης του τομέα των τηλεπικοινωνιών,
 η τάση για παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η οποία εκφραζόταν από την ανάγκη των

επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα (τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, κλπ) και οι οποίες
είχαν ανάγκη από υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για την απρόσκοπτη
λειτουργία των συστημάτων τους,

 η διεθνής τάση για απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, κυρίως στις ΗΠΑ.
Έτσι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν σε

κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις ενσωματώνοντας τις οδηγίες της Κοινότητας στο δίκαιό τους
και απελευθερώνοντας τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οι χώρες που απελευθέρωσαν τελευταίες
την αγορά των τηλεπικοινωνιών είναι η Ελλάδα και η Πορτογαλία, το 2001.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα αποτελέσματα της απελευθέρωσης της αγοράς των
τηλεπικοινωνιών συγκαταλέγονται:
 Η αύξηση της έρευνας και ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού που

δημιουργήθηκε από την είσοδο νέων παρόχων στην αγορά.
 Η σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και των λιανικών τιμών.
 Η σύγκλιση των δικτύων φωνής και δεδομένων σε ένα ενιαίο δίκτυο.
 Η ραγδαία βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ακόμα και των κυρίαρχων παρόχων, οι

οποίοι προσέφεραν μέχρι τότε χαμηλής ποιότητας - ακριβές υπηρεσίες. Με την
απελευθέρωση της αγοράς επένδυσαν στην έρευνα και ανάπτυξη και οι περισσότεροι
κατάφεραν να διεκδικήσουν μια σημαντική θέση στην αγορά.

 Η ανάπτυξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και η ευρεία διείσδυσή τους στην αγορά των
τηλεπικοινωνιών.

2. Η επίδραση των ΤΠΕ στην κοινωνία και την οικονομία

Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών οδήγησε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε
αύξηση της ταχύτητας μετάδοσης των δεδομένων, και σε υψηλής ποιότητας και εύρους
υπηρεσιών, με ταυτόχρονη μείωση της τιμής τους. Κατά συνέπεια, το σημερινό
τηλεπικοινωνιακό τοπίο χαρακτηρίζεται από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες (ADSL, VSDL, Fiber
Optics), ενώ η κινητή τηλεφωνία βρίσκεται στην εποχή της 4ης γενιάς (4G) με την επόμενη γενιά
(5G) να είναι προ των πυλών.
Οι χαρακτηριστικότερες εφαρμογές των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών είναι

 SmartΧ: Χ= cities, factories, homes, appliances
 Internet of Things - ΙοΤ
 Cloud computing – υπολογιστικό νέφος
 Factory 4.0 – “The new industrial revolution”

Οι παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν σε σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως:
 Εξάλειψη γεωγραφικού και κοινωνικού αποκλεισμού
 Προοπτικές για καινοτομία, επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη
 Αναπτυξιακές ευκαιρίες, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων, αναδιάρθρωση του δημόσιου

τομέα
 Μείωση μεσαζόντων για πρόσβαση στην αγορά
 Πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά
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Η εξάλειψη του αποκλεισμού αποτελεί τον σημαντικότερο ίσως σταθμό στη σύγχρονη
εποχή. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, κατά την επίσκεψή του στην
Ελλάδα, το 2016, και την ομιλία του στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: «Η ανισότητα κάποτε γινόταν
ανεκτή γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν μέτρο σύγκρισης. Τώρα δεν είναι ανεκτή. Γιατί όλοι έχουν ένα
τηλέφωνο και μπορούν να δουν τι γίνεται στον κόσμο. Οι άνθρωποι τώρα γνωρίζουν καλύτερα τι
συμβαίνει. Ακόμη και στο μικρότερο αφρικανικό χωριό μπορούν να δουν πώς ζουν οι άνθρωποι
στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη».

Στο μακροοικονομικό επίπεδο, έχει αποδειχτεί ότι η χρήση των ΤΠΕ επιδρά θετικά στον
ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αύξηση του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και σε μια σειρά ακόμα από άμεσα οικονομικά οφέλη.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, υπάρχει ισχυρή, θετική, συσχέτιση, ανάμεσα στο
Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα και τον Δείκτη Ανάπτυξης των ΤΠΕ (Εικόνα 2). Αυτό σημαίνει
ότι, όσο αυξάνεται η χρήση των νέων τεχνολογιών σε μια οικονομία, τόσο αυξάνεται και η
κοινωνική ευημερία της χώρας, όπως αυτή εκφράζεται με το δείκτη του Ακαθάριστου Εθνικού
Εισοδήματος.

Εικόνα 2 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα και Δείκτης Ανάπτυξης ΤΠΕ (Πηγή: World Bank
(2010), “Measuring the Information Society)

Ένας επιπλέον δείκτης ο οποίος αποτυπώνει την επίδραση της χρήση των ΤΠΕ στην
παραγωγική διαδικασία μιας χώρας είναι το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα. Στην Εικόνα 3
αποτυπώνεται η επίδραση της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ κατά 10% στο Κατά Κεφαλήν
Εισόδημα. Όπως παρατηρείται είναι θετική και σημαντική. Το σημαντικότερο είναι ίσως το
γεγονός ότι, η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ έχει μεγαλύτερη επίδραση στις αναπτυσσόμενες
χώρες, αντί των αναπτυγμένων. Ο λόγος είναι ότι, στις αναπτυγμένες χώρες η χρήση των ΤΠΕ
είναι ευρεία, με μικρά περιθώρια αύξησής της, και οι χώρες αυτές έχουν κάνει ήδη χρήση των
θετικών επιπτώσεων των ΤΠΕ στην οικονομία τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ευρυζωνικές
συνδέσεις (ADSL, VDSL, Fiber) και η κινητή τηλεφωνία αποτελούν τα δύο πλέον σημαντικά
στοιχεία των ΤΠΕ.
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Εικόνα 3 Αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, ως αποτέλεσμα της αύξησης της χρήσης
ΤΠΕ κατά 10% (Πηγή: Intel (2011), “The Path to Growth: Accelerating Entrepreneurship and
Innovation Through ICT”)

3. Υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Η διείσδυση του διαδικτύου στην Ευρώπη, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των σύγχρονων
συνδέσεων ευρυζωνικής πρόσβασης (ADSL, VDSL, FTTx) δε βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο για
όλες τις χώρες, δημιουργώντας αυτό που αποκαλείται «ψηφιακό χάσμα» (digital divide). Το
ψηφιακό χάσμα έχει απασχολήσει πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει αναπτύξει αρκετές
στρατηγικές για τη μείωση και την εξάλειψή του. Το ψηφιακό χάσμα εκφράζεται και με άλλες
υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας. Όπως
αποτυπώνεται στην Εικόνα 4, το ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα που διαθέτουν
ευρυζωνική σύνδεση είναι κάτω από το 60%, κατέχοντας μια από τις τελευταίες θέσεις στον
Ευρωπαϊκό χώρο, συνεισφέροντας στο ψηφιακό χάσμα (digital divide).
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Εικόνα 4 Ποσοστό νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση (Πηγή: Eurostat 2015)

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η χρήση των υπηρεσιών internet, όπως αυτή εκφράζεται,
για παράδειγμα, από τη χρήση του internet για την πραγματοποίηση αγορών (Εικόνα 5). Και στην
περίπτωση αυτή η Ελλάδα διατηρεί σαφή απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη, υστερώντας
σημαντικά στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών για την πραγματοποίηση καθημερινών
δραστηριοτήτων. Τα παραπάνω στατιστικά μεγέθη δείχνουν τη σαφή υστέρηση του Ελληνικού
πληθυσμού στην εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, και κατά συνέπεια το δυναμικό
ανάπτυξης που χάνεται από την ελλιπή χρησιμοποίησή τους. Σημαντικό εύρημα αποτελεί η
αντιδιαστολή στη διείσδυση των ΤΠΕ στις χώρες της κεντρικής και κυρίως της βόρειας Ευρώπης,
με έμφαση στις Σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες αποτελούσαν πάντα τον πρωτοπόρο στην
υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.
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Εικόνα 5 Ποσοστό ατόμων που έκαναν αγορές μέσω internet (Πηγή: Eurostat 2015)

Σε μια πιο λεπτομερή αποτύπωση της χρήσης του internet για την πραγματοποίηση
συναλλαγών μέσω του διαδικτύου, παρουσιάζονται ενδεικτικά η αγορά οικιακών αγαθών και
αγορά τουριστικών υπηρεσιών (Εικόνα 6 και Εικόνα 7, αντίστοιχα). Η πληροφορία που
παρουσιάζεται αφορά στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο (EU-28) και επιπλέον παρουσιάζεται ανά
κατηγορία αστικοποίησης (Αστικά κέντρα- Cities, Περιφερειακές πόλεις - Towns and suburbs,
Αγροτικές περιοχές - Rural). Και στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα κατέχει μια από τις θέσεις με
μικρότερη διείσδυση στη χρήση των ΤΠΕ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.
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Εικόνα 6 Αγορά οικιακών προϊόντων μέσω internet στις χώρες της Ευρώπης και ανά
κατηγορία αστικοποίησης (Πηγή: Eurostat, 2015)

Εικόνα 7 Αγορά τουριστικών υπηρεσιών μέσω internet στις χώρες της Ευρώπης και ανά
κατηγορία αστικοποίησης (Πηγή: Eurostat, 2015)

Αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η εικόνα εμφανίζεται
βελτιωμένη. Εκτός από περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου,
οι οποίες εμφανίζουν χαμηλότερη διείσδυση, οι υπόλοιπες περιοχές διαθέτουν Η/Υ σε ένα
ποσοστό της τάξης άνω του 80%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, η μεγαλύτερη
διείσδυση Η/Υ εμφανίζεται στις τουριστικές περιοχές, όπως η Ρόδος, οι Κυκλάδες και τα νησιά
του Ιονίου, στις οποίες υπάρχει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα, κυρίως με το εξωτερικό.
Στο σύνολό τους, μόνο το 7,9% των επιχειρήσεων δε χρησιμοποιεί Η/Υ στις δραστηριότητές τους.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /2

58

Εικόνα 8 Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν Η/Υ (Πηγή: ΚΤΠ Α.Ε. 2015)

Ελαφρώς χειρότερη εικόνα παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις που έχουν παρουσία στο internet,
διαθέτοντας ιστοσελίδα (Εικόνα 9). Στο σύνολο των μικρών επιχειρήσεων, με κάτω από 10
εργαζόμενους, σχεδόν το 50% δε διαθέτει παρουσία στο internet μέσω αντίστοιχης ιστοσελίδας,
ενώ στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι πιο εμφανής η χρησιμότητα της παρουσίας στο διαδίκτυο,
καθώς σχεδόν το 80% διαθέτει ιστοσελίδα. Στο σύνολό τους, το 61% των επιχειρήσεων έχουν
ιστοσελίδα, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας η εικόνα είναι αρκετά απαισιόδοξη καθώς, με εξαίρεση
την Κρήτη, κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και την Αττική, οι υπόλοιπες περιφέρειες
παρουσιάζουν πολύ χαμηλά ποσοστά στο σχετικό δείκτη.

Το σημαντικό εύρημα όμως, σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση Ελληνικού Εμπορίου για το
έτος 2016, είναι ότι μόνο το 3,4% χρησιμοποιεί το internet για την προώθηση των προϊόντων /
υπηρεσιών μέσω e-shops. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, καθώς στην περίοδο της
οικονομικής ύφεσης και κρίσης, κατά την οποία πολλά καταστήματα έχουν σταματήσει τη
λειτουργία τους, οι πωλήσεις μέσω e-shops και το ηλεκτρονικό εμπόριο γενικότερα, αποτελούν
τη σημαντικότερη ίσως διέξοδο για τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη των
επιχειρήσεων.
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Εικόνα 9 Ποσοστό των Ελληνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστοσελίδα (Πηγή: ΚΤΠ Α.Ε,
2015)

Παρά τα παραπάνω αποθαρρυντικά στοιχεία, υπάρχει βάσιμη αισιοδοξία για τη
συστηματικότερη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ το μέλλον, όπως αυτή προκύπτει από αντίστοιχα
δεδομένα. Ενδεικτικά και αναφορικά με τη χρήση του internet για παραγγελία προϊόντων σε
άτομα ηλικίας από 16 έως 74 ετών, η Ελλάδα κατέχει μια καλή θέση στην κατάταξη των
Ευρωπαϊκών χωρών (EU-28), όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 10. Το ποσοστό αυτό
παρουσιάζει σημαντική αύξηση ανάμεσα στα έτη 2012- 2015, σηματοδοτώντας μια σειρά από
βελτίωση, όπως την αύξηση της εξοικείωσης των χρηστών με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την
εμπιστοσύνη στα θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές, κλπ.

Αντίστοιχη, θετική, εικόνα παρουσιάζει η κατάταξη της Ελλάδας στη χρήση κινητών
συσκευών για την πρόσβαση στο διαδίκτυο (Εικόνα 11). Αν και υπάρχουν ακόμα πολλά
περιθώρια βελτίωσης, η Ελλάδα παρουσιάζει εικόνα μεγάλης εξοικείωσης αναφορικά με τη
χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών για την πρόσβαση στο internet με μεγάλο ποσοστό
αύξησης ανάμεσα στα έτη 2012-2015.
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Εικόνα 10 Χρήση internet για παραγγελία προϊόντων (Πηγή Eurostat 2015)

Εικόνα 11 Χρήση φορητού υπολογιστή/ tablet/ κινητού για πρόσβαση στο internet, Πηγή:
Eurostat 2015



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /2

61

Η πιο θετική προοπτική στη χρήση του διαδικτύου παρουσιάζεται ίσως από την εξοικείωση
που εμφανίζουν οι Έλληνες χρήστες των κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook (Εικόνα 12).

Εικόνα 12 Χρήση internet για συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (Πηγή: Eurostat 2015)

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα γίνεται εμφανές ότι, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στη χρήση
των ΤΠΕ, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, καθώς βρίσκεται
ανάμεσα στις τελευταίες θέσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Παρατηρείται
όμως μια σημαντική αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια, η οποία δημιουργεί τις προοπτικές να
υποστηριχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι υπόλοιπες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με
τη χρήση των νέων τεχνολογιών και οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη
της οικονομίας.

4. Περιφερειακές πόλεις και ΤΠΕ

Τα χαρακτηριστικά που διέπουν πολλές από τις περιφερειακές πόλεις μπορούν να
συνοψιστούν στα παρακάτω:
 Γεωγραφικός και κοινωνικός και δημογραφικός αποκλεισμός
 Μείωση οικονομικής δραστηριότητας λόγω μετακίνησης σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα
 Υψηλότερο κόστος παραγωγής και δικτύου διανομής
 Λίγες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
 Χαμηλή εργασιακή κινητικότητα
 Χαμηλή δραστηριότητα για καινοτομία και τεχνολογική έρευνα

Για κάθε ένα από αυτά μπορεί να γίνει περαιτέρω ανάλυση, καθώς συνεισφέρει στη
διατήρηση του χάσματος ανάμεσα στις περιφερειακές πόλεις και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για
την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στις πόλεις αυτές υπάρχει μια σειρά από απαραίτητες
παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου να τονωθεί το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτημα. Οι παρεμβάσεις αυτές προκύπτουν από τις διεθνείς πρακτικές και προτάσεις:
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 Ενίσχυση και προώθηση υποδομών ΤΠΕ. Είναι η απαραίτητη πρώτη παρέμβαση,
προκειμένου να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση του σχεδιασμού. Οι
κυριότερες επενδύσεις που πρέπει να γίνουν αφορούν σε:
 Υποδομές σταθερής (ADSL, VDSL, Fiber) και κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης

(4G/4G+/5G)
 Προώθηση της χρήσης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Η πρόταση

αυτή δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής με πολύ χαμηλά
λειτουργικά κόστη.

 Εκπαίδευση και κατάρτιση. Η παρέμβαση αυτή είναι εξίσου σημαντική, όσο και η ύπαρξη
υποδομών. Ένας μεγάλος αριθμός έργων έχει αποτύχει σε μικρότερο ή και μεγαλύτερο
βαθμό, λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης των τελικών χρηστών ή των αποδεκτών των έργων.
Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν, πρέπει να γίνουν δράσεις που αφορούν στην:
 Ανάπτυξη πληροφοριακών υποδομών και πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προβολή και

την αγορά, τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή.
 Ενίσχυση της εξ’ αποστάσεως και δια-βίου μάθησης, κυρίως σε θέματα καινοτομίας,

επιχειρηματικότητας, χρήσης ΤΠΕ, κλπ.
 Υποστήριξη δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, κυρίως νεανικής.

 Επένδυση σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Καθώς η οικονομική κρίση έχει
οδηγήσει στην αναζήτηση και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί το περιβάλλον έρευνας και ανάπτυξης που θα
υποστηρίζει την καινοτομία και θα υποστηρίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των
περιφερειακών πόλεων για την ισότιμη συμμετοχή τους σε μια παγκόσμια αγορά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προώθηση των e-shops, τα οποία αποτελούν τη
σύγχρονη, ραγδαία αναπτυσσόμενη, τάση επιχειρηματικότητας. Όπως είναι εμφανές, οι
περιφερειακές πόλεις μπορούν να ωφεληθούν ιδιαίτερα από την προσέγγιση αυτή, καθώς όχι
μόνο αίρονται οι γεωγραφικοί περιορισμοί, αλλά δίνεται η δυνατότητα στις αντίστοιχες
κοινωνίες να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προϊόντα και υπηρεσίες τους.

5. Επιτυχημένα μοντέλα

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται δύο επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία,
σύμφωνα και με τις διεθνείς πρακτικές και εμπειρίες, μπορούν να συνεισφέρουν στην
επιχειρηματικότητα και κατά συνέπεια στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειακών πόλεων. Τα
μοντέλα αυτά αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και στην τουριστική βιομηχανία.

e-commerce
Όπως περιγράφηκε και προηγουμένως, το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί έναν ραγδαία

αναδυόμενο τομέα, στον οποίο δυστυχώς η Ελλάδα υστερεί σημαντικά έναντι των υπολοίπων,
Ευρωπαϊκών και μη, χωρών.

Σε επίπεδο περιφερειακών πόλεων, η συνεισφορά του e-commerce στη βιώσιμη ανάπτυξη
μπορεί να προκύψει από την εκμετάλλευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών, όπως,
για παράδειγμα, από την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν και των e-shops από τους
τοπικούς συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται εκεί, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί,
συνεταιρισμοί γυναικών, εμπορικοί συνεταιρισμοί, κλπ. Μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων
είναι δυνατή η ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας και η πρόσβαση των συνεταιρισμών
δυνητικά σε όλο τον κόσμο.

Προκείμενου όμως να γίνει αυτό εφικτό, είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν κάποιες απλές
αλλά σημαντικές παρεμβάσεις, που αφορούν στην εκπαίδευση (ακόμα και εξ’ αποστάσεως) των
συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν στη:
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 χρήση των ΤΠΕ
 βελτίωση διαδικασίας παραγωγής, το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαφήμιση - προώθηση

των προϊόντων
 διαχείριση και υποστήριξη πελατών
 επιχειρηματική κουλτούρα
 ανάπτυξη και λειτουργία e-shop

Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσα από αυτή την προσέγγιση είναι πολλαπλά, με
κυριότερα:
 την παράκαμψη των μεσαζόντων
 την πρόσβαση σε εθνικές (ebloko.gr, skroutz.gr) ή παγκόσμιες ηλεκτρονικές αγορές (e-bay)
 τη δημιουργία επιχειρηματικής φήμης (reputation).
 την οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής

Τουριστική βιομηχανία
Η τουριστική βιομηχανία ως γνωστόν αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της

Ελλάδας, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν αξιοποιείται πλήρως. Εκτός του γενικού τουρισμού,
υπάρχει μια σειρά από εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού, από Έλληνες, αλλά και ξένους, όπως
θεματικός, επιστημονικός, θρησκευτικός, βιομηχανικός, αγροτικός τουρισμός, κλπ. Τη μέχρι
τώρα, κλασσική, προσέγγιση προώθησης μέσω πρακτορείων τουρισμού και συμβατικών
διαφημίσεων έρχεται να ανατρέψει πλήρως το διαδίκτυο, το οποίο προσφέρει δυνατότητες για:
 άμεση και προσωποποιημένη διαφήμιση
 παράλειψη μεσαζόντων
 επικοινωνία με τους εγχώριους και διεθνείς τουρίστες
 πρόσβαση σε διεθνείς πλατφόρμες τουρισμού όπως:

 Airbnb - Tripping - HomeAway -9flats, …
 συμβατικές booking.com hotels.com, ...

Δίνεται έτσι η δυνατότητα για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας συνεισφέροντας στη
γενικότερη ανάπτυξη μιας περιοχής, καθώς ωφελούνται και τομείς που δρουν συμπληρωματικά
στο πλαίσιο της τουριστικής βιομηχανίας, όπως τουριστικές επιχειρήσεις, τοπικοί συνεταιρισμοί,
μεμονωμένοι προμηθευτές. Υποστηρίζεται με τον τρόπο αυτό όλη η εμπορική αλυσίδα, που
περιλαμβάνει καταλύματα, εστιατόρια, μεταφορές, τοπικό εμπόριο, τουριστικές επιχειρήσεις, κλπ.

6. Πλαίσιο ανάπτυξης

Για την υποστήριξη δράσεων όπως οι παραπάνω, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για την
υποστήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η πιο πρόσφατη και χαρακτηριστική
παρέμβαση είναι η θεσμοθέτηση της Κοινωνικής και ΑΛληλέγγυας Οικονομίας – ΚΑΛΟ. Ως
«Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» ορίζεται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων
που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής,
κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της
αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον (Ν.
4430/2016 ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016). Ο θεσμός της ΚΑΛΟ είναι ευρέως διαδεδομένος στην
υπόλοιπη Ευρώπη και συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό στη διαμόρφωσή του. Στο πλαίσιο αυτό η
κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία θα μπορούσε να είναι μια πραγματική εναλλακτική λύση,
δημιουργώντας μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικών σχέσεων, ειδικά σε χώρες
που έχουν πληγεί από τις πολιτικές λιτότητας.

Αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης τέτοιων πρωτοβουλιών, υπάρχουν
μια σειρά από δράσεις ΕΣΠΑ και δράσεων στο πλαίσιο του Horizon 2020, όπως, ενδεικτικά:
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 ΕΣΠΑ 2014-2020: Ενιαία δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ - Δημιουργώ -
Καινοτομώ»

 Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (αρχές
2017):

 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»
 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ»
 «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»
 H2020-ICT-2016-2017: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social

Innovation
 H2020-RUR-2016-2017: RURAL RENAISSANCE - FOSTERING INNOVATION AND

BUSINESS OPPORTUNITIES
 H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017: CO-CREATION FOR GROWTH AND

INCLUSION
 ΕΣΠΑ – Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 Σύγχρονη Μεταποίηση (100 εκατ. €)
 Μεταποιητική διαφοροποίηση - Παραγωγικός μετασχηματισμός
 Ενεργειακή αποτελεσματικότητα
 Ψηφιακή Βιομηχανία

 Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων στην περιβαλλοντική βιομηχανία (30 εκατ. €)
 εισαγωγή νέων τεχνολογιών
 πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην

παραγωγική διαδικασία
 ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων εφαρμογές

ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ.
 Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και

Εφοδιαστική Αλυσίδα (40 εκατ. €).
 ηλεκτρονικής παρακολούθησης των πάρκων,
 έλεγχος διαχείρισης των υποδομών και χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών

υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής.
 Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας (80 εκατ. €)

 υφιστάμενες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς
προτεραιότητας της οικονομίας: Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων,
Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά - Κατασκευές,
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική
Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία

 ενισχύεται ο τομέας των ΤΠΕ για ανάπτυξη υποδομών πληροφορικής κοινού
ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις επιταγές της Ψηφιακής Βιομηχανίας και του
νέου παραγωγικού προτύπου.

 Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (100 εκατ. €)
 ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας MME
 προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς

αγορές
 Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (54

εκατ.)
 ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είναι σαφές ότι η οικονομία έχει μπει σε μια νέα εποχή, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας
οικονομικής η οποία χαρακτηρίζεται, ανάμεσα σε άλλα, από σημαντική αύξηση του
ανταγωνισμού, δημιουργώντας την ανάγκη προσδιορισμού νέων πηγών ανάπτυξης. Η χρήση των
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών - ΤΠΕ, αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την ανάπτυξη των αγορών και των
κοινωνιών.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν τα
σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και η εικόνα της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην Ελληνική
κοινωνία. Τέλος, παρουσιάστηκαν ενδεικτικές προτάσεις που αφορούν στην ενίσχυση της
προσπάθειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειακών πόλεων, καθώς και πλαίσια για την
υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Κωνσταντίνος Χατζηφραγκιός Μακρυδάκης
Δρ. Μηχανικός Πολεοδομίας & Χωροταξίας ΕΜΠ
conhatzi@gmail.com

Περίληψη
Στην αρχιτεκτονική το μέσο σημείωσης είναι τα υλικά αντικείμενα, τα κτίρια. Στον

κινηματογράφο, όμως, μέσο σημείωσης δεν είναι το υλικό αντικείμενο, το φιλμ, αλλά η προβολή του,
το φως, όπως ακριβώς μέσο της μουσικής δεν είναι το χαρτί της παρτιτούρας, αλλά ο ήχος. Η
αρχιτεκτονική απ’ τη μια έχει ως σημείο αναφοράς τον υλικό κόσμο, δίδοντας μεγάλη σημασία στην
αντίληψη της λειτουργικότητας. Ο κινηματογράφος απ’ την άλλη συμπλέκει την εικόνα με τη
διαδοχή και το λόγο με τον ήχο, σε μια γλώσσα υπό διαμόρφωση.

Τα χαρακτηριστικά της κινηματογραφικής ταινίας τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) δεν
βρίσκονται μόνο στον τρόπο, με τον οποίο ο άνθρωπος τοποθετείται απέναντι στη μηχανή λήψης,
αλλά και στον τρόπο που με την βοήθειά της απεικονίζει τον κόσμο. Όπως επισημαίνει η Εύα
Στεφανή (2007) στα 10 Κείμενά της «… το ντοκιμαντέρ δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της
συνάντησης του κάθε κινηματογραφιστή με την πραγματικότητα». Ο κινηματογράφος, βασισμένος
σ’ όλο το πλάτος του οπτικού και ακουστικού αισθητού κόσμου είχε ως συνέπεια την διεύρυνση και
εμβάθυνση της αισθητηριακής μας αντίληψης.

Η σχέση αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου τεκμηρίωσης αναδεικνύεται όχι μόνο σε
ταινίες που προβάλλουν την πόλη, αλλά κυρίως σ’ εκείνες που αναπαριστούν την ιδιαιτερότητα του
αστικού φαινομένου στην καθημερινότητά του. Μια προσέγγιση που οφείλει να ξεκινά απ’ αυτό που
η ίδια η πόλη πραγματικά είναι, το οποίο παραμένει καλά κρυμμένο, καθώς δεν βλέπουμε την πόλη,
δεν την κοιτάζουμε στα μάτια, δεν προσπαθούμε να την καταλάβουμε ή να την αισθανθούμε, απλά
την προσπερνάμε.

Η κινηματογραφική δυνατότητα μιας αφήγησης για την πόλη και συνάμα μιας περιγραφής
της εικόνας της είναι τα στοιχεία εκείνα που όχι μόνο μπορούν να προβληθούν, αλλά και να
δράσουν καταλυτικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της, καθώς ο κινηματογράφος
δημιουργήθηκε για να συλλάβει το αιώνιο που αλλάζει συνεχώς μορφή σε αντίθεση με την
αρχιτεκτονική η οποία έχει στόχο να κάνει αιώνια τη μορφή.

Λέξεις – κλειδιά: Αρχιτεκτονική, πόλη, κινηματογράφος τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ)
«Η πόλη είναι πάντα σε αναζήτηση μιας ποιητικής.»

Jorge Luis Borges

Βερολίνο: Η συμφωνία μιας μεγαλούπολης, Walter Routtman, 1927

mailto:conhatzi@gmail.com
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Αρχιτεκτονική & Κινηματογράφος

Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος βιώνει τον κόσμο σε μια ορισμένη περίοδο της
εξέλιξής του, εκφράζεται στην τέχνη του. Η κινηματογραφική έκφραση ειδικότερα είναι ένα
είδος καταγραφής και επεξεργασίας της χρονικής εμπειρίας.

Η πανάρχαια αρχιτεκτονική στεγάζει την σωματικότητά μας, και ο νεότατος
κινηματογράφος θυμίζει τα όνειρα που είχαμε από πάντα. Όγκοι κάτω από το φως, εικόνες από
φως. Τρισδιάστατες κατασκευές που ζουν στο χρόνο και ελπίζουν στην αιωνιότητα, από τη μια.
Χρονικές αλληλουχίες δισδιάστατων χωρικοτήτων, από την άλλη. Βιώματα κατασκευασμένα από
ανθρώπους για ανθρώπους, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι η σταθερότητα του χώρου και η
γραμμικότητα του χρόνου είναι ψευδαισθήσεις.

Στην αρχιτεκτονική το μέσο σημείωσης είναι τα υλικά αντικείμενα, τα κτίρια. Στον
κινηματογράφο, όμως, μέσο σημείωσης δεν είναι το υλικό αντικείμενο, το φιλμ, αλλά η προβολή
του, το φως, όπως ακριβώς μέσο της μουσικής δεν είναι το χαρτί της παρτιτούρας, αλλά ο ήχος.
Η αρχιτεκτονική απ’ τη μια έχει ως σημείο αναφοράς τον υλικό κόσμο, δίδοντας μεγάλη σημασία
στην αντίληψη της λειτουργικότητας. Ο κινηματογράφος απ’ την άλλη συμπλέκει την εικόνα με
τη διαδοχή και το λόγο με τον ήχο, σε μια γλώσσα υπό διαμόρφωση. «Η συνάντησή του με την
αρχιτεκτονική μπορεί να ιδωθεί ως ένας εναγκαλισμός του νεωτερικού με το αρχαϊκό εν πλήρη
ταυτοχρονία και με κοινό παρονομαστή τον άνθρωπο. Η αρχιτεκτονική έχει φροντίσει για το
ενδιαίτημά του, τον χώρο που θα τον συναντήσει ο κινηματογραφιστής για να αποκαλύψει τον βίο
και τα πάθη του. Η πόλη είναι το προσφιλές και προνομιακό σκηνογραφικό πλαίσιο του
κινηματογράφου, το κατ’ εξοχήν πεδίο των πραγματώσεων του» (Θ. Ρεντζής, 2009). Διαφορετικοί
τρόποι αφήγησης συνδυάζονται πολλαπλά και παράγουν αναπαραστάσεις. Αν, λοιπόν, το cinema
αντιπροσωπεύει τη φανταστική εκδοχή του πραγματικού, η αρχιτεκτονική παραμένει ως η
πραγματική εκδοχή του φανταστικού. Η διάσταση που τις καθορίζει είναι ο χρόνος (Σχήμα 1). Η
δε σχέση αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου αφορά μια νέα ευαισθησία, μια νέα «αφήγηση»,
μια περιπλάνηση στην «ανοίκεια» πραγματικότητα των πόλεών μας.

Σχήμα 1

Ανάγνωση & ερμηνεία της αρχιτεκτονικής στον κινηματογράφο τεκμηρίωσης.

«Όπως όλα τα είδη (το ντοκιμαντέρ), είναι ένα είδος εν δυνάμει ηλίθιο και εν δυνάμει
ευφυές. Είθισται να ονομάζεται «κινηματογράφος της παρατήρησης». Στη χειρότερη έκφανσή του
είναι μία βαρετή, ανόητη καταγραφή της εμπειρικής πραγματικότητας, μία φέτα ζωής. Στην

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΠΙΝΟΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αρχιτεκτονική

Κινηματογράφος
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καλύτερη, σχεδόν ουτοπική έκφανσή του, καταφέρνει να αποδώσει αυτό που ίπταται του
πραγματικού, ενώ αυτό που απεικονίζει δεν είναι παρά αυτό που φαίνεται. Εμένα μου φαίνεται
συναρπαστικό [...] είναι επίσης ένας δρόμος που αξίζει τον κόπο κανείς να εξερευνήσει.» Εύα
Στεφανή (2013).

Η ανάπτυξη του κινηματογράφου, στις αρχές του 20ου αιώνα, συμπίπτει με την
προσπάθεια του κάτοικου της πόλης να συλλάβει τη διαρκή μεταβολή της σύγχρονης αστικής
ζωής, τον εφήμερο χαρακτήρα των γεγονότων, να συνδέσει εικόνες και καταστάσεις που
διαδέχονται η μία την άλλη με μεγάλη ταχύτητα και να τις αποδώσει σε μία ενότητα.

Ο κινηματογράφος υπήρξε η πρώτη τέχνη που κατάφερε να «καταλάβει» τον χώρο με
τόση πληρότητα. «Είναι μια ιδιότυπη χωρική μορφή κουλτούρας» (Mark Shiel, 2001) που είναι
δυνατόν να κατανοηθεί πληρέστερα αν μελετηθεί η αισθητική του θεωρία (ο χώρος στις ταινίες)
και η «πολεοδομική» του πρακτική (οι ταινίες στο χώρο).

Τα χαρακτηριστικά της κινηματογραφικής ταινίας τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) δεν
βρίσκονται μόνο στον τρόπο, με τον οποίο ο άνθρωπος τοποθετείται απέναντι στη μηχανή λήψης,
αλλά και στον τρόπο που με την βοήθειά της απεικονίζει τον κόσμο. Όπως επισημαίνει η Εύα
Στεφανή (2007) στα 10 Κείμενά της «… το ντοκιμαντέρ δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της
συνάντησης του κάθε κινηματογραφιστή με την πραγματικότητα». Δεν αποτελεί καταγραφή, αλλά
αποκάλυψή της, όπως άλλωστε σημειώνει ο Paul Klee: «Η τέχνη δεν αναπαριστά το ορατό.
Καθιστά κάτι ορατό». Το ντοκιμαντέρ είναι, κατά τον Dai Vaughan, «ένα χειροποίητο εργαλείο για
την ερμηνεία της πραγματικότητας», ένα έργο που:
 είναι κινηματογράφος
 εμπνέεται και δανείζεται άμεσα από την πραγματικότητα
 παράγει τη δική του δημιουργική ερμηνεία της πραγματικότητας
 συνδιαλέγεται ενεργητικά με τους θεατές του.

Σε αυτή τη βάση το ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με την Εύα Στεφανή (2016) «είναι ένα
καλλιτεχνικό έργο που εμπνέεται από την πραγματικότητα, την υπερβαίνει και προσφέρεται στους
θεατές για να την ερμηνεύσουν εκ νέου. Είναι ένα πεδίο συνάντησης όπου θεατές, δημιουργοί και
κινηματογραφούμενοι συναντούν τον εαυτό τους μέσα από αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις της
πραγματικότητας». Εστιάζοντας στα ουσιαστικά υλικά της ζωής διαμορφώνει μια νέα
πραγματικότητα πιο βαθιά από την επιφανειακή που αναπαριστά. Κατά την Εύα Στεφανή (2016)
«η διαδικασία μοιάζει πολύ με αυτή κατά την οποία ο σπουδαστής ζωγραφικής μαθαίνει για πρώτη
φορά σχέδιο. Καθώς εστιάζει ή συγκεντρώνεται επί ώρα στο αντικείμενο ή το μοντέλο που
ζωγραφίζει, ξεπροβάλλουν μπροστά του καινούργιες μορφές. Την ίδια στιγμή, ανακαλύπτει τις σκιές
και την υφή των πραγμάτων».

Ο κινηματογράφος, βασισμένος σ’ όλο το πλάτος του οπτικού και ακουστικού αισθητού
κόσμου είχε ως συνέπεια την διεύρυνση και εμβάθυνση της αισθητηριακής μας αντίληψης. «Η
πραγματικότητα είναι αναπόσπαστη από τα μέσα με τα οποία γίνεται αντιληπτή. Γι’ αυτό και
μπορούμε να πούμε ότι οι ταινίες δεν ανακαλύπτουν τόσο την ίδια την πραγματικότητα, όσο έναν
τρόπο να την κοιτάζεις και να την καταλαβαίνεις. Η πραγματικότητα, την οποία θεωρούμε προφανή,
βασίζεται μόνο στο προφανές ντεκουπάζ μέσω του οποίου εμφανίζεται. Είναι βέβαιο ότι το
ντοκιμαντέρ το συνειδητοποιεί αυτό περισσότερο απ’ τη μυθοπλασία˙ πλησιάζει αυτό που θα
μπορούσαμε να ονομάσουμε κινηματογράφο της αποσαφήνισης.» (Jean Breschand, 2006). Σ’ αυτό
συντείνει το γεγονός ότι η καθημερινότητα είναι δυνατόν να κρύβει πιο ενδιαφέρουσες πτυχές
της πραγματικότητας σε σχέση με την μυθοπλασία.

Οι χώροι μιας ταινίας είναι ένα θέμα ιδιαίτερα συναρπαστικό. Εμπλέκονται παράγοντες
όπως η εποχή και οι επιλογές της, το βλέμμα του δημιουργού, η συμμετοχή του θεατή στην
ολοκλήρωση του νοήματος, το ίδιο το έργο ως μεμονωμένο κι αυτόνομο δημιούργημα στο χρόνο
και στο χώρο. Οι κινούμενες εικόνες, παρά την πλαναίσθηση της συνεχούς ροής και της



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /2

69

πληρότητας που μας δίνουν, δεν είναι τίποτα άλλο από μια «φιλμοκατασκευή» μοναδική κι
ανεπανάληπτη. Οι χώροι που επιλέγονται, αν και υπαρκτοί, στοιχειοθετούν ένα σύμπαν που
κτίζεται αυστηρά για τη συγκεκριμένη ταινία και αποτυπώνει την αλήθεια της χρονικής στιγμής
που πραγματοποιείται. Σύμφωνα με τον Maurice Blanchot «η ουσία της εικόνας είναι να βρίσκεται
εξ ολοκλήρου εκεί έξω, αλλά –παράλληλα– και βαθιά μέσα μας, στην πιο ενδόμυχή μας σκέψη.
Χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο νόημα, αλλά να καλεί για κάθε δυνατή ερμηνεία. Αφανέρωτη
αλλά και έκδηλη, απούσα αλλά και παρούσα, συνιστώντας το θέλγητρο και τη γοητεία των
Σειρήνων»,
«…
φθάνει να ρέει η κάθε εικόνα
με άκραν συνέπειαν στον εαυτόν της
φθάνει να ζει πλήρη ζωή η καθεμιά
Τα μυστικά του σινεμά
δεν είναι στο νόημα μα στην αλήθεια που έχουν
τα ορατά οράματα κινούμενα μπροστά μας
παράλογα ή λογικά
Τα μυστικά του σινεμά
είναι και αυτά εικόνες»,
όπως ποιητικά επισημαίνει ο μεγάλος Ανδρέας Εμπειρίκος στο ποίημά του Κινηματογράφος ή
Cinema ή Movies.

Η φυσιογνωμία ενός τόπου πραγματικού ή φανταστικού καθορίζει την ταυτότητά του,
ενώ ταυτόχρονα υποδηλώνει την μοναδικότητα αυτού. Ουσιαστικά ο κινηματογράφος θέτει το
ζήτημα της ευρύτητας καταγραφής του λόγου (γλώσσα του νου) και του μύθου (γλώσσα της
ψυχής), του πολιτισμού ενός τόπου. Η δυνατότητα-μοναδικότητα της τέχνης να διαμορφώνει
γλώσσα, που διαφοροποιεί τον εκάστοτε τόπο, καθορίζει και τη δημιουργική του έκφραση. Τις
στιγμές που το φως και το τοπίο κυριαρχούν συνειδητά ή μη στον κόσμο των εικόνων, οι
κινηματογραφικές αποτυπώσεις της αρχιτεκτονικής και των λεπτομερειών της ως στοιχεία
μνήμης και γνώσης για τον θεατή, συγκροτούν μια δεσπόζουσα αστική μυθολογία στη σύγχρονη
πολιτιστική δημιουργία.

Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα ιδιαίτερο μέσο διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο
φανταζόμαστε τις πόλεις ως εμπειρία, αλλά και ως θεωρητική κατασκευή. Οι ταινίες
τεκμηρίωσης μας επιτρέπουν να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για το πως βιώνουμε τον
πραγματικό αστικό χώρο, πως θα θέλαμε να είναι, τι φοβόμαστε ή τι ελπίζουμε ότι μπορεί να
γίνει στο μέλλον.

Είναι, σύμφωνα με τον Εd. Soja το «αστικό φαντασιακό» (“urban imaginary”), που
αποτελεί γνώμονα όχι μόνο κατανόησης, αλλά και αναπαραγωγής του αστικού χώρου ως τόπου
και τρόπου ζωής, ενώ συγχρόνως επιβεβαιώνει ή αντιτίθενται στις κρατούσες ερμηνείες,
επιθυμίες και μυθολογίες. Το αίτημα της αυτογνωσίας και της ανάγκης κοινής χωρικής
συνειδητοποίησης τίθεται πλέον στη βάση μιας παραλλαγής της τριαλεκτικής της χωρικότητας
κατά Ed. Soja, που περιλαμβάνει:

- Αυτό που βιώνεται (lived) από τον δημιουργό.
- Αυτό που συλλαμβάνεται (conceived) από τον κινηματογραφικό φακό.

- Αυτό που γίνεται αντιληπτό ή προσλαμβάνεται (perceived) από τον θεατή.
Μια διαδρομή από τον χώρο στην απεικόνιση του, από το λόγο στην εικόνα, από την
αρχιτεκτονική στον κινηματογράφο και αντίστροφα.
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Η τριαλεκτική της χωρικότητας, Ed. Soja, Thirdspace (1996)

Ειδικότερα η γοητεία της τέχνης του κινηματογράφου έγκειται στην κίνηση. Όπως
επισημαίνει ο Jean Nouvel: «Η αρχιτεκτονική, όπως και ο κινηματογράφος, έχει υπόσταση μέσα
στη διάσταση του χρόνου και της κίνησης. Ένα κτίριο γίνεται αντιληπτό και κατανοητό με βάση
αλληλουχίες. Για την ανέγερση ενός κτιρίου πρέπει να προβλέψεις και να αναζητήσεις τα
αποτελέσματα των αντιθέσεων και συναρτήσεων μέσω των οποίων πρέπει να διέλθεις… Ένα κτίριο
είναι μια συνεχής αλληλουχία φωτογραφικών σκοπεύσεων, στην οποία ο αρχιτέκτονας εργάζεται
τέμνοντας, συρράπτοντας, καδράροντας και εισάγοντας… Μ’ αρέσει να δουλεύω με το βάθος
πεδίου, διαβάζοντας το χώρο σε συσχετισμό με την πυκνότητά του. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο σε όλα τα κτίριά μου χρησιμοποιώ διάφορα αλληλοεπικαλυπτόμενα πετάσματα ή επίπεδα που
αναγνωρίζονται από τα επάλληλα σημεία μιας υποχρεωτικής πορείας». (Megacities, 2000)

Ο κινηματογραφικός φακός περιδιαβαίνει τους δρόμους της πόλης, διαπερνά τα
τοιχώματα των κτισμάτων και αγγίζει την ψυχή της, τον μύθο και τον λόγο της στη διαχρονία.
Προσφέρει μια ευκαιρία εμβάθυνσης και μετουσίωσης της αποσπασματικής κι εφήμερης αστικής
εμπειρίας σε συστηματοποιημένη και ενιαιοποιημένη γνώση που μας καθιστά ικανούς για
(πολεοδομική) δράση. Ειδικότερα, η κινηματογραφική γραφή είναι δυνατόν να αναδειχθεί ως
«εργαλείο» ανάγνωσης ερμηνείας, αξιολόγησης και τελικά ανάλυσης της ποιότητας και του
περιεχομένου της πόλης. Ακόμη και ως «εργαλείο» πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς είναι
πρωτότυπο, πέρα από τα παραδοσιακά και συνηθισμένα, εύχρηστο, με τη χρήση πλέον των
ψηφιακών μηχανών, διαθέτοντας συνάμα την ικανότητα να παράσχει με πληρότητα και
πιστότητα αστική πληροφορία. Ενδεικτικά τη δεκαετία του 1980 ο κοινωνιολόγος W. Whyte
κινηματογράφησε αστικές πλατείες, πάρκα και πεζόδρομους καταφέρνοντας να αναλύσει πως
λειτουργούν οι αστικοί χώροι, αλλά και διατυπώνοντας εισηγήσεις για το πως σχεδιάζονται οι
επιτυχημένοι δημόσιοι χώροι.

Συνεπώς την τέχνη του κινηματογράφου δεν αφορά η πόλη studio, μια αποστειρωμένη,
ανεπίληπτη εικόνα της πόλης, που συμπαρατίθεται με μια πολεοδομία της απόστασης, σε
αντιπαράθεση με κάθε ιδέα αμεσότητας. «Η πόλη φέρει την ορμή της ζωής και φέρεται από αυτή:
η πόλη, παιχνίδι σύνθεσης ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία, μέσα στους όγκους της,
στα κενά και στο φως της, σφύζει από ζωή» θα πει ο Κώστας Αξελός.
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Η αρχιτεκτονική της πόλης στον κινηματογράφο τεκμηρίωσης.

Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή, Dziga Vertov, 1929

Ήδη από δεκαετία του ’20 πρωτοπόροι δημιουργοί όπως ο Rene Clair, o Walter Routtman,
ο Dziga Vertov, αλλά και ο Jean Vigo αμέσως μετά, δίνουν στη μητρόπολη του μοντερνισμού τον
πρωταγωνιστικό ρόλο, απεικονίζοντας τον παλμό της πραγματικής πόλης, ως όραμα ή εφιάλτη
ανοικοδόμησης του μέλλοντος, μεταμόρφωσης του κόσμου και της αστικής ζωής. Ενδεικτικά
στην ταινία «Το Παρίσι που κοιμάται» του Rene Clair (1923) η πόλη εκλαμβάνεται σαν ένα
λυρικό όραμα, μια αστική φαντασίωση τη στιγμή της προσωρινής νάρκης της. Ο Walter
Routtman υπήρξε ο πρώτος δημιουργός που χρησιμοποίησε τον κινηματογράφο για να
αναπαραστήσει το Βερολίνο, τη μεγαλούπολη του μεσοπολέμου, ως μια σύνθεση ρυθμών, και να
κριτικάρει τη νέα χωροχρονική συνθήκη της μητρόπολης. Η ταινία του «Βερολίνο: Συμφωνία
μιας μεγαλούπολης» (1927) κινηματογραφικά αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα μιας μέρας,
παρότι χρειάστηκαν γυρίσματα ενός ολόκληρου χρόνου για να ολοκληρωθεί. Μία μέρα από τη
ζωή της πόλης και ταυτόχρονα τόσες μέρες, τόσα αποσπάσματα από μέρες, τόσα στιγμιότυπα
ζωής στην πόλη, τόσα συμβάντα… Είναι μια καινούργια εμπειρία θέασης/κατοίκησης της
μητρόπολης με βάση τον αστικό ρυθμό που χωροποιεί συμπεριφορές μέσα από την έννοια της
χρονικής επανάληψης, σε αντιπαράθεση με το συμβάν, το γεγονός. Χρησιμοποιεί ένα νέο μέσο,
τον κινηματογράφο, για να αποδώσει μια νέα ιδέα που αναφύεται στη μητρόπολη και
διαμορφώνει την λειτουργία της, τον αστικό ρυθμό και τον ίλιγγο που προξενεί. Αντίστοιχα στον
«άνθρωπο με την κινηματογραφική μηχανή» του Dziga Vertov (1929) τέσσερις διαφορετικές
πόλεις (Μόσχα, Κίεβο, Οδησσός & Γιάλτα) λειτουργούν αξεχώριστα ως σκηνικό και χώρος
καταγραφής της δράσης. Η ταινία έχει ως αφηγηματικό ιστό την περιγραφή μιας μέρας στη ζωή
της πόλης, αποτελεί δηλαδή μια «συμφωνία» της πόλης, που πηγάζει από την ίδια τη ζωή, όπως
ακριβώς εκείνη του Βερολίνου στην ταινία του Walter Routtman. Σύμφωνα με τον Dziga Vertov
«ο στόχος είναι να κάνουμε τα πράγματα στην οθόνη να μοιάζουν «με τη ζωή», αλλά την ίδια
στιγμή να σημαίνουν πολύ παραπάνω από αυτήν». Κατόπιν ο Jean Vigo θα επεκτείνει περαιτέρω
τις δυνατότητες του κινηματογράφου απέναντι στη νεωτερική πόλη, ασκώντας αυστηρή
κοινωνική κριτική με την ταινία του «Σχετικά με τη Νίκαια» (1930).
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Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή, Dziga Vertov, 1929

Ο Alians Resnais το 1955, δέκα χρόνια μετά τη λήξη του μεγάλου πολέμου, καταθέτει την
αποκαλυπτική ταινία «Νύχτα και Καταχνιά». Πρόκειται για την καταγραφή ενός πραγματικού
χρονικού της μνήμης. Είναι η μνήμη μιας αφυπνισμένης οικουμενικής συνείδησης από το
ολοκαύτωμα των στρατοπέδων συγκέντρωσης/εξόντωσης, που τα στοιχειώνουν εννέα
εκατομμύρια νεκροί.

Νύχτα και Καταχνιά, Alains Resnais, 1955

Το 1961 ο Jean Rouch πραγματοποιεί μια μικρή επανάσταση, καθώς κινηματογραφεί το Παρίσι,
μαζί με τον Edgar Morin, στην ταινία «Χρονικό ενός καλοκαιριού» επιχειρώντας μια καταγραφή
της γαλλικής κοινωνίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια απόπειρα αναστοχασμού σχετικά με τη
θέση του ατόμου μέσα στη γαλλική κοινωνία, αλλά και τη θέση του μέσα στην ταινία. Είναι η
αφετηρία μιας διαδρομής από την ελευθερία γραφής του «χειροποίητου» κινηματογράφου-
αλήθεια (cinema-verite) στον άμεσο κινηματογράφο (cinema direct). Ο κινηματογράφος
τεκμηρίωσης από τον Jean Rouch και μετά δεν έχει το δικαίωμα να παραμερίζει τη ζωή, πρέπει
να βλέπει, να ακούει και να αμφιβάλει...
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Χρονικό ενός καλοκαιριού, Jean Rouch & Edgar Morin, 1961

Σ’ έναν ανάλογο οικουμενικό, πλέον, προβληματισμό εστιάζει ο Godfrey Reggio με το ελεγειακό
ντοκιμαντέρ «Koyaanisqatsi» (1982) που στην γλώσσα των ινδιάνων Hopi σημαίνει ζωή εκτός
ισορροπίας, εκτός μέτρου. Η ταινία που γυρίστηκε από το 1975 έως το 1982 μελετά τον άνθρωπο
και τον κόσμο μέσα από συνθέσεις πλάνων, αποκαλύπτει και σχολιάζει εμφατικά την παρακμή
του ανθρώπινου πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που ακολουθεί πορεία αντίθετη με την φύση, άρα
και με την ίδια την φύση του ανθρώπου, που βρίσκεται σε διαρκή πτώση κατόπιν της απόλυτης
εξάρτησής του από την υλική πραγματικότητα και της υποταγής του στον σύγχρονο
καταναλωτικό τρόπο ζωής. Στον πλανήτη του «Koyaanisqatsi» ο άνθρωπος, πλέον, δεν βλέπει,
δεν ακούει, δεν μιλάει. Σ’ αυτή την ιδιόρρυθμη ταινία δεν υπάρχουν ηθοποιοί, ούτε διάλογοι ή
πλοκή για να την εξελίξει. Μονάχα τα απρόσμενα ταξίδια της κάμερας από τις μεγαλουπόλεις και
τα αστικά κέντρα στα φυσικά τοπία των ΗΠΑ, οι επιταχύνσεις και οι επιβραδύνσεις των πλάνων,
το ιλιγγιώδες μοντάζ των εικόνων και η υποδειγματική μουσική του Philip Glass που ακολουθεί
την ροή τους. Με την πρωτοποριακή, για την εποχή της ταινίας, μέθοδο του time lapse
συνδιαλέγονται, συνήθως σε fast forward, ο χρόνος με την ύλη, η φύση με την πόλη, η σιωπή με
την ταχύτητα, το όνειρο με τον εφιάλτη. Ουσιαστικά η ταινία αποτελεί έναν παράδοξο χρησμό,
μια αλληγορία πάνω στην παρακμή ανθρώπου.
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Koyaanisqatsi, Godfrey Reggio, 1982

Ο Wim Wenders με την ταινία του «Tokyo-Ga» (1985) εξελίσσει το ντοκιμαντέρ ως μια βίωση
του κόσμου αδιαχώριστη από την εσωτερική αναζήτηση του ανθρώπου, αντιτείνοντας ότι δεν
μπορείς να κινηματογραφήσεις ό,τι δεν μπορεί να αγαπηθεί και το Τόκιο είναι, στην εποχή μας,
μια πόλη μοναχική, που επαναλαμβάνεται, δίχως λόγους νοσταλγίας, χωρίς αφορμές
συγκίνησης…

Lisbon story, Wim Wenders, 1994

Μετά από είκοσι σχεδόν έτη ο ίδιος δημιουργός, καθώς περιπλανιέται στη Λισαβόνα
επιχειρεί με την ταινία του «Lisbon Story» (1994) την επανεύρεση, πλέον, του νοήματος τόσο της
εικόνας, όσο και της αφήγησης της πόλης, που ξεχάσαμε ότι την χτίσαμε εμείς. Απαραίτητη
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προϋπόθεση: ο χρόνος. Χρειάζεται η ανάπαυλα, χρειάζεται να αισθανθεί κανείς ότι έχει την
άνεση χρόνου να νιώσει λιγάκι σαν πλάνητας στην ίδια του την πόλη, να συλλέξει το πιο
πολύτιμο στοιχείο της, τις χαμένες στιγμές της, να νοσταλγήσει τη μνήμη της. Να αναγνωρίσει τη
φιγούρα του πλάνητα, που στιγμάτισε τους δρόμους της στο πέρασμά της. Αναγνώριση κομβική
για την ανασύσταση της μητροπολιτικής εμπειρίας. Όπως λέει ο Πορτογάλος σκηνοθέτης Manoel
de Oliveira στην ταινία: «Επομένως, αυτός ο κόσμος, αυτή η υπόθεση, είναι μια ψευδαίσθηση. Η
μοναδική πραγματικότητα είναι η μνήμη. Αλλά η μνήμη είναι μια επινόηση. Στο βάθος, η μνήμη
είναι… εννοώ, στο cinema η camera μπορεί να αποτυπώσει τη στιγμή. Αλλά αυτή η στιγμή έχει ήδη
περάσει. Αυτό που κάνει το cinema είναι να σκιαγραφήσει αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε, πλέον,
βέβαιοι ότι η στιγμή αυτή υπήρξε ποτέ πέρα από το film, ή το film αποδεικνύει ότι αυτή η στιγμή
υπήρξε;»

Για το λόγο αυτό η κινηματογράφηση του δρόμου βασίζεται στο μονοπλάνο της εμπειρίας
που βιώνει ο πλάνητας κατά τη διέλευσή του. Ο flaneur που περιέγραψε ο Benjamin με αφορμή
τον Baudelaire, δίνει πλέον τη θέση του στον παρατηρητή με την κινηματογραφική μηχανή. Στο
«lisbon Story» ο κινηματογραφιστής και συνάμα ήρωας της ταινίας καταγράφει τις εικόνες αφού
τις έχει προσπεράσει το βλέμμα, με την camera στον ώμο για να δίνει την αίσθηση της
περιήγησης και με το φακό της στραμμένο προς τα πίσω σε μια προσπάθεια όσο το δυνατόν
πειστικότερης αντικειμενοποίησης του πλάνου. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η όποια
υποκειμενική εστίαση σε πρόσωπα ή καταστάσεις. Είναι η αντίληψη της πραγματικότητας σαν
αιφνίδια αποκάλυψη με τον φακό να καταγράφει το παραμικρό, καθώς το προσπερνάει.

Lisbon story, Wim Wenders, 1994

Η ανάλυση των κινηματογραφικών αστικών προτύπων απαιτεί, πέρα από την
πολεοδομική, την κοινωνιολογική κι ανθρωποκεντρική προσέγγιση τους, καθώς η πόλη δεν είναι
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μόνο η εικόνα της. Η πόλη είναι οι άνθρωποί της, οι ζωντανές δυνάμεις της, η αιτία που τις κινεί
και τις ενώνει. Είναι οι πράξεις, οι σκέψεις και οι επιθυμίες των κατοίκων της, ο μύθος, ο λόγος
και η ιστορία της. «Η πόλη (που έλαβε μια συνείδηση του εαυτού της μέσω του κινηματογράφου)
και ο κινηματογράφος (που εστιάζει σε όλα τα σημεία του αστικού χώρου) διαλέγονται και
διαλογίζονται παραγωγικά και επαγωγικά, αναζητώντας τις κοινές συνισταμένες και τον
διατέμνοντα λόγο με στόχο την κατανόηση, αναθεώρηση και αναδιάταξη των όρων της
πολυκύμαντης και πολύπαθης αστικής μας ζωής» σημειώνει ο σκηνοθέτης Θανάσης Ρεντζής
(2009). Πρόκειται για μια ευκαιρία εμβάθυνσης σε μια θεωρία αναπαράστασης, για χάρη μιας
θεωρίας χωρικής πράξης.

Σήμερα, εν Ελλάδι

Η ταινία Σιωπηλές Μηχανές (2000) του Θανάση Ρεντζή είναι μια ελεγεία για τα
βιομηχανικά σπαράγματα και τοπία, ένας στοχασμός πάνω στο χρόνο, που αφορά στη μνήμη των
βιομηχανικών τόπων, ως αντικειμένου της ιστορίας για το οποίο η γνώση επέρχεται ως σωτηρία.
Πρόκειται για μια ταινία τεκμηρίωσης με στοιχεία μυθοπλασίας, ένα είδος περιπλάνησης και
προσέγγισης της αίσθησης του «συγκεκριμένου» της βιομηχανικής κληρονομιάς· όχι όμως σαν
πρόσχημα μιας απεγνωσμένης συσσώρευσης εικόνων, ούτε και ως ψευδαίσθηση της κατάκτησης,
αλλά σαν αναζήτηση του νήματος κι επανεύρεση του νοήματος. Μια αφήγηση για τα
βιομηχανικά συγκροτήματα, που ξεχάσαμε ότι τα χτίσαμε και τα λειτουργήσαμε και τα οποία εν
πολλοίς αγνοούν ακόμα και οι ειδήμονες.

Σύμφωνα με το δημιουργό, οι μηχανές χαρακτηρίζονται ως «σιωπηλές» γιατί δεν
απεσύρθησαν φυσιολογικά, δεν χάλασαν, δεν πέθαναν, αλλά έπαυσαν να τις λειτουργούν. Η
ταινία, που είναι μια ελεγεία σ’ αυτή την παύση –όπως η αργή κίνηση της κάμερας και η πένθιμη
μουσική διακριτικά υποδηλούν– δεν αφορά απλώς στο πένθος της απραξίας, αλλά και στο θρήνο
της παραδοχής της. Είναι σύμφωνα με τον δημιουργό «ένα λυρικό εγκώμιο στη σκουριά και ένα
μνημειογράφημα του τεχνικού πολιτισμού και του Homo Industrialis». Πρόκειται για μια χωρο-
χρονο-γραφική εξεικόνιση των εναπομεινάντων βιομηχανικών τοπίων και σπαραγμάτων της
χώρας μας που εστιάζει στην αποκατάσταση και τη μέριμνα, στην «επαύριο των σιωπηλών
μηχανών, των σιωπηλών από καιρό μηχανών, που περιμένουν την φωτεινή τους ανάσταση σαν
θησαυρός που αποκαλύφθηκε από τύχη και πρόνοια αγαθή».

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο αρχιτέκτονας-αφηγητής της ταινίας κι ανιχνευτής των βιομηχανικών
υπολειμμάτων αναλογίζεται: «άγγιξα τα χνάρια του μόχθου, της επινοητικότητας και της μαστοριάς,
σε τόπους και χρόνους αλλοτινούς» αναζητώντας την προέλευση των πραγμάτων, καθώς «ο
καιρός, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, μόνο η μνήμη πετάει, ανατρέχει στο χρόνο και συναντά τα ίχνη
της προέλευσης και της διαδρομής». Ο αφηγητής και μαζί του ο θεατής αναστοχάζονται την
απώλεια των πραγμάτων και το ορθοπόδισμα της θύμησης. Η λήθη γίνεται μνήμη και αναπόληση,
αλλά προς τι;

Ο δημιουργός δεν αποδίδει απλά και μόνο το ορατό, αλλά καθιστά ορατό κι ό,τι δεν είναι.
Ο κινηματογραφικός φακός σαν τη σκαπάνη του αρχαιολόγου αποκαλύπτει σιγά σιγά τα
αλλεπάλληλα «στρώματα καταστροφής», που επέφερε ο χρόνος σε συνδυασμό με τις ιστορικές,
κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες, μεταλλάσσοντας το τοπίο μιας περιοχής. Τα
βιομηχανικά κατάλοιπα στιγματισμένα ως το «αρνητικό» του τοπίου, παραγκωνίστηκαν επί
καιρώ σε «σκοτεινό θάλαμο» και τελικά «εμφανίζονται» μέσα από την κινηματογραφική οθόνη.
Στην αναπαράστασή τους, η αρνητικότητα λογίζεται λιγότερο ως τέτοια και η βιομηχανική
κληρονομιά έχει πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια μείζονα επαναδιαπραγμάτευση της
ταυτότητάς της, ως συντελεστής της ψυχής ενός τόπου. Πρόκειται για μοναδικά στο είδος τους
μνημεία ανθρώπινης δραστηριότητας, που δημιουργήθηκαν από την επιθυμία του πλούτου, αλλά
και μνημεία εργασίας, πόνου και μόχθου, προς θεραπείαν της ανάγκης.



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /2

77

Όπως σημειώνει ο δημιουργός: «ένας απαξιωμένος κόσμος σώζεται πρώτα στη συνείδηση
και μετά στο τόπο που κείτεται αδρανής μα πλέον θελκτικός», καθώς «αν δεν είσαι αντάξιος του
παρελθόντος σου, δεν είσαι αντάξιος του μέλλοντος». Την ώρα που η αποβιομηχάνιση είναι πλέον
συντελεσμένο γεγονός, που πλήττει όλο και περισσότερες περιοχές, όλο και περισσότερους
κλάδους, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της βαθιάς οικονομικής κι ανθρωπιστικής κρίσης των
τελευταίων ετών, μια νέα συνειδητοποίηση του ίδιου του εαυτού μας ως συντελεστή και μετόχου
του βιομηχανικού και όχι μόνο πολιτισμού είναι αναγκαία.

Η μνήμη όμως επανακτάται στις αποκαταστάσεις, στις ήπιες προσαρμογές κι
επαναχρήσεις, ακόμη και στις εκτεταμένες αναπλάσεις του τεχνικού εξοπλισμού και της
βιομηχανικής περιπέτειας. Ο χάρτης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλάζει, μια νέα
ευαισθησία αναδύεται, καθώς η σχολάζουσα βιομηχανική μας κληρονομιά αναζητά αποδέκτες
για να τη αναδείξουν σε πολιτισμικό αγαθό.

Σιωπηλές Μηχανές, Θανάσης Ρεντζής, 2000

Η Αθήνα από τα μέσα του 20ου αιώνα βρίσκεται σε μια συνεχή κατάσταση κατεδάφισης
και ανέγερσης. Απεκδύεται το ένδυμα του παλαιού και φορά το ένδυμα του μοντέρνου. Με
χαρακτηριστική αποστροφή προς κάθε προγραμματισμό, που θα προλάμβανε τις ανάγκες της
μητροπολιτικής ανάπτυξης και θα την απάλλασσε από τις συνεχείς κατεδαφίσεις, η πόλη με
περισσή τόλμη δεν διστάζει να γκρεμίζεται και ν’ ανεγείρεται εκ νέου, ενώ η νοσταλγία του
παρελθόντος, η μνήμη, παραμένει ως μοναδική περιουσία, που αποκαλύπτεται, όπως η Ελευσίνα
στη κινηματογραφική σκαπάνη του Φίλιππου Κουτσάφτη ως «Αγέλαστος Πέτρα», στο γύρισμα
της χιλιετίας (2000). «Όπως ακριβώς η αρχαιολογική σκαπάνη βυθίζεται σε αλλεπάλληλες
στρώσεις των καιρών φέρνοντας σε άμεση συσχέτιση χωρική ό,τι στο χρόνο υπήρξε χωρισμένο, έτσι



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /2

78

και η ανάμνηση που ανασκάπτει νοερά την πόλη βρίσκει σχετισμένες στη χωρική τους συνύπαρξη
διαφορετικές εποχές» (Σ. Σταυρίδης, - 2007).

Αγέλαστος Πέτρα, Φίλιππος Κουτσάφτης, 2000

Η Εύα Στεφανή με την ταινία της «Ακρόπολις» (2001) εμβαθύνει την «ανασκαφή»
εστιάζοντας στον ιερό βράχο που σηματοδοτεί διαχρονικά την Αθήνα. «Συνιστά ένα σχόλιο πάνω
στη διαχρονική εκμετάλλευση του μνημείου, μέσα από τον παραλληλισμό του ιερού βράχου με το
γυναικείο σώμα. Η Ακρόπολη παρομοιάζεται με μια γυναίκα βουβή που υπάρχει μόνο μέσα από το
βλέμμα των άλλων. Η ύπαρξη της γυναίκας-μνημείου ορίζεται από την αντανάκλασή της στα μάτια
του εκάστοτε άλλου, σύμφωνα με το Esse est percipi (υπάρχω γιατί με αντιλαμβάνονται), στο οποίο
βασίστηκε ο Μπέκετ στο έργο του. Η Ακρόπολη είναι μια ταινία φτιαγμένη από ετερόκλιτα υλικά
(super 8 found footage, αρχειακό υλικό από εορταστικές εκδηλώσεις στην Ακρόπολη επίσημου
χαρακτήρα, χαλασμένες πορνογραφικές ταινίες της δεκαετίας του '60). Το ιδιαίτερο αυτό κράμα
στοχεύει στην ανάδειξη ερωτημάτων σχετικά με την ιδεολογική χρήση της Ιστορίας. Από τη μία
υπάρχει η γεμάτη σφρίγος, εθνικά υπερήφανη, επίσημη Ιστορία και από την άλλη οι «ταπεινών»
προδιαγραφών ανεπίσημες ιστορίες, που εδράζονται στις μνήμες του σώματος και των αισθήσεων»
σημειώνει σε συνέντευξή της η ίδια η δημιουργός (2009).

Περαιτέρω ο κινηματογράφος, ως τέχνη «εν κινήσει» που γεννήθηκε στη νεωτερική πόλη,
μπορεί, διαμέσου της κινούμενης εικόνας, να αναζητήσει την αίσθηση του χώρου και του εαυτού
μας μέσα στον κόσμο κι ειδικότερα στην πόλη, και να απεικονίσει την αστική ζωή στη δυναμική
της εκδίπλωση. Στο χώρο, ως πραγματικό πεδίο δυνάμεων, είναι η ενέργεια που στη περίπτωση
της πόλης εκπορεύεται από την κοινωνική δυναμική, τη συνισταμένη των δυνάμεων που
καθορίζουν την κοινωνική δομή της. Η κινηματογραφική γραφή εκφράζει το σύγχρονο κοινωνικό
γίγνεσθαι, όπως διαθλάται και μορφοποιείται μέσα από την οπτική του σκηνοθέτη.

Η δυναμική της μετανάστευσης σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της οικονομικής –
ανθρωπιστικής κρίσης των τελευταίων ετών καθορίζουν πλέον την κοινωνική και πολιτισμική
φυσιογνωμία της πόλης κι επιδρούν καταλυτικά στη διαμόρφωση του αστικού της περιβάλλοντος.
Ο «ξένος» έχει γίνει ο καθρέφτης μας. Είναι κάτοικος, κομμάτι του εαυτού μας κι όχι απλά ένας
ακόμη χρήστης της πόλης μας, καθώς, όπως επισημαίνεται στην ταινία του Κ. Κατζουράκη «Ο
δρόμος προς τη δύση» (2003) «…κι όποιος δεν έχει δουλειά στον τόπο του ξένος είναι κι αυτός».



Περιοδικό ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ…………….…….….........Τεύχος 2016 /2

79

Στην ταινία καταγράφονται ιστορίες μεταναστών, με κεντρικό πρόσωπο μια γυναίκα από
τη Ρωσία, την Ιρίνα, που αναζητά στην Ελλάδα μια καλύτερη ζωή και πέφτει θύμα του
σεξουαλικού δουλεμπορίου. Οι περιπλανήσεις της προβάλλουν την Αθήνα γύρω από την
Ομόνοια, ως εφήμερη πόλη, που θυμίζει περισσότερο ένα μεγάλο, πολυεθνικό σταθμό αφίξεων κι
αναχωρήσεων, ένα τόπο προσωρινής διαμονής, παρά τόπο εγκατάστασης. Η ιστορία
ξεδιπλώνεται μέσα από μια σειρά προσωπικών εξομολογήσεων και flash-back στη μνήμη των
μεταναστών. Η ηρωίδα του έργου είναι παρούσα ως «πάσχων άγγελος», που σχολιάζει έμμεσα
τον απόηχό τους, συνδέοντας τον παρόντα με τον παρελθόντα χρόνο, το πραγματικό με το
φανταστικό. Ό,τι νιώθει για τη ζωή των «ξένων» εδώ, εντείνει το αίσθημα του κοινωνικού
αποκλεισμού, ένα αίσθημα «ζωής σε περίληψη».

Ο Κ. Κατζουράκης δεν επιδιώκει μια «αντικειμενική» καταγραφή του προβλήματος των
μεταναστών στην Ελλάδα, αλλά μια προσωπική ερευνητική πορεία, μέσα από ψηφίδες προσώπων
και σπαράγματα βιωμάτων, με στόχο να αντιληφθεί ο ίδιος τις αιτίες του φαινομένου και τις
συνέπειες του στην ανθρώπινη ψυχή. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η ταινία του, που αποτελεί ένα
συνδυασμό τεκμηρίωσης και μυθοπλασίας, αντιμετωπίζει τον ξένο, τον άνθρωπο που δεν διάλεξε
την τύχη του και τελικά βρέθηκε σε μια άλλη χώρα, ως καθρέφτη των ανθρώπων που τον
υποδέχονται στην άγρια, σύγχρονη πραγματικότητα της Αθήνας. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο
δημιουργός: «Ο δρόμος προς τη Δύση» είναι μια απόπειρα να μελετήσω και να επεξεργαστώ ένα
θέμα, συνδυάζοντας τη ζωγραφική με το θέατρο και τον κινηματογράφο. Η πρόθεση μου δεν ήταν
να καταγράψω τη ζωή των προσφύγων στη χώρα μου, αλλά να καταλάβω εγώ, μέσα από τόσα
καινούργια πρόσωπα -που αλλάζουν κάθε μέρα και που δεν είναι ποτέ τα ίδια- την αιτία των
πραγμάτων. Να δω σ’ αυτά τα πρόσωπα πίσω από την εικόνα του φόβου την «ανατολή τους»
(2004).

Ο δρόμος προς τη δύση, Κ. Κατζουράκης, 2003

Στην «Πρώτη Ύλη» (2011) ο Χρήστος Καρακέπελης εστιάζει στα πρόσωπα και στις ζωές,
στην πραγματικότητα των ανθρώπων που συλλέγουν scrap για την χαλυβουργική βιομηχανία.
Τσιγγάνοι, μετανάστες κι Έλληνες ζουν σε παραγκογειτονιές της Αθήνας και οργώνουν την πόλη
με τρίκυκλα μαζεύοντας παλιοσίδερα κι άχρηστα μεταλλικά αντικείμενα. Ο δημιουργός
ακολουθεί την διαδρομή τους, στην αναζήτηση της πρώτης ύλης για την χαλυβουργία (scrap),
στις μάντρες συλλογής, στα εργοστάσια χαλυβουργίας και καταγράφει την ζωή τους σε συνθήκες
εξαθλίωσης, καθώς αποτελούν απλά γρανάζια μιας οικονομικής μηχανής που αλέθει τα πάντα
στο όνομα του κέρδους. Σ’ έναν ατέρμονο κύκλο παραγωγής-κατανάλωσης-ανακύκλωσης, όπου
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ακόμα και οι άνθρωποι χάνουν την αξία τους, «ανακυκλώνονται» όπως το scrap που συλλέγουν,
γίνονται αντικείμενα προς εκμετάλλευση, πρώτη ύλη κι αυτοί…

Πρώτη Ύλη, Χ. Καρακέπελης, 2011

Σήμερα η επαύριον της μητρόπολης των άστεγων και των μεταναστών διακυβεύεται στις
περιοχές διαταραχής, στους ενδιάμεσους χώρους, στα περιρρέοντα αστικά κενά, στις
υποβαθμισμένες ζώνες, στους μετέωρους χώρους της ετερότητας στο κέντρο και στις παρυφές
της πόλης. Τόποι που το μάτι «έχει μάθει» να προσπερνάει. Τόποι όπου πρέπει να εφαρμοστούν
τολμηρά και ευρηματικά σχεδιαστικά προγράμματα κι οφείλουν να διερευνηθούν αφηγηματικά
και εικονογραφικά από τις ταινίες. Με μελέτες στα όρια, στις συναρμογές, στη μικροκλίμακα,
στα πολλαπλά σενάρια ελεύθερης οικειοποίησης του χώρου από τον κάτοικο, καθώς στην εποχή
της κρίσης η επινοητική προσαρμογή αποτελεί προνόμιο του αδύναμου, σε πλήρη αντίθεση με
την περιχαράκωση του ιδιωτικού, ακολουθώντας μια κινηματογραφική πρακτική, που τον
κινητοποιεί, καθώς ενεργοποιεί το χώρο και χωροποιεί τον χρόνο σε μια διαδικασία ανάπτυξης
μιας σχέσης διαλεκτικής μεταξύ εικόνας και κίνησης, όπου κάθε αλληλουχία εικόνων θα γίνεται
αντικείμενο αναστοχασμού. Ο κινηματογράφος ως τέχνη της οπτικο-ακουστικής σύνταξης
καθιστά δυνατή την επανεφεύρεση της σχέσης μας με το χώρο, αλλά και το χρόνο. Ειδικότερα, η
Εύα Στεφανή (2016) επισημαίνει για το ντοκιμαντέρ ότι, «είναι έναυσμα για ανοιχτό διάλογο με
τους θεατές. Ο τρόπος απεύθυνσής του, ανεξάρτητα από το αν συγκροτείται μόνο από λέξεις ή
εικόνες, διαφέρει ριζικά από αυτόν μιας ακαδημαϊκής διάλεξης, ενός επιστημονικού άρθρου ή ενός
δημοσιογραφικού ρεπορτάζ. Αγκαλιάζει την υποκειμενικότητα των θεατών του, το διαφορετικό τους
βίωμα, τη διαφορετική τους εμπειρία. Τους προσφέρει γενναιόδωρα χώρο και τους ενθαρρύνει
ενεργά να ανακαλύψουν τη θέση τους μέσα στην ταινία. Τους παροτρύνει να οικειοποιηθούν ένα
μέρος της, να τη βιώσουν με τον δικό τους τρόπο και να χτίσουν την προσωπική τους ερμηνεία».

Σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο υπό συνθήκες κρίσης, αλλά και διαπολιτισμικό περιβάλλον, ο
κινηματογράφος οφείλει άμεσα να εστιάσει στους κατοίκους της πόλης, σε μια εναλλακτική
βίωση, αλλά και αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής της πόλης. Ειδικότερα, η ώσμωσή της με
τους πολιτισμούς των μεταναστών της αποτελεί πλέον τη μόνη κοινωνική δυναμική που είναι
ικανή να την προσδιορίσει. Να την θέσει στην πρωτοπορία της μεταλλαγής της ταυτότητάς της
από το Ελληνικό τοπίο σ’ ένα Άνθρωπο – τοπίο έχοντας ως μοναδική προϋπόθεση την
αυτογνωσία της. Σύμφωνα με τον Κ. Κατζουράκη: «...η μαγεία του κόσμου είναι το άπειρο των
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προσώπων. Κάθε προσπάθεια να αγγίξει κανείς αυτό το άπειρο γίνεται μάταιη. Σαν να προσπαθείς
να συγκρατήσεις το νερό με τα χέρια σου. Όμως τα πρόσωπα ζούνε· δεν είναι εκεί για να τα
κοιτάζουμε» (2004). Σ’ αυτά τα πρόσωπα οφείλει να εστιάζει ο κινηματογράφος, σε μια
διαδικασία επανευαισθητοποίησης της πόλης, προκειμένου να ψηλαφίσει την μαγεία τους, καθώς
ο πολιτισμός ούτε σύνορα σαφή έχει, ούτε συγκεκριμένη εθνότητα προαπαιτεί.

Εν κατακλείδι

Η σχέση αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου τεκμηρίωσης αναδεικνύεται όχι μόνο σε
ταινίες που προβάλλουν την πόλη, αλλά κυρίως σ’ εκείνες που αναπαριστούν την ιδιαιτερότητα
του αστικού φαινομένου στην καθημερινότητά του. Μια προσέγγιση που οφείλει να ξεκινά απ’
αυτό που η ίδια η πόλη πραγματικά είναι, το οποίο παραμένει καλά κρυμμένο, καθώς δεν
βλέπουμε την πόλη, δεν την κοιτάζουμε στα μάτια, δεν προσπαθούμε να την καταλάβουμε ή να
την αισθανθούμε, απλά την προσπερνάμε. «Γιατί τελικά της αφηγηματικής τέχνης του
κινηματογράφου η ύψιστη επέμβαση είναι ότι μας προκαλεί να συγκρίνουμε αυτά που βλέπουμε και
ακούμε με όσα ζούμε, με όσα μας φέρνουν στο νου, με όσα θα θέλαμε, με όσα προσπαθήσαμε, αλλά
και με όσα ποτέ δεν σκεφθήκαμε ή δεν νιώσαμε…» (Σ. Σταυρίδης 1998).

Το διακύβευμα, πλέον, είναι η εκκίνηση ενός διαλόγου γύρω από το αστικό τοπίο, τις
μεταβολές του και τις επιπτώσεις τους, όπως αυτές εντοπίζονται στις κινηματογραφικές
αναπαραστάσεις και στις αναζητήσεις της σύγχρονης πολεοδομίας κι αρχιτεκτονικής. Ο
κινηματογραφικός λόγος για την αρχιτεκτονική μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας
προσπάθειας κατανόησης της αστικής ζωής θεωρητικά και στην πράξη, συνειδητοποίησης της
κρίσης του αστικού χώρου κι αντιμετώπισης της καθημερινής βίας που εξασκεί μέσα από μια
εναλλακτική αναπαράσταση της «αλήθειας» της. Σύμφωνα με την Εύα Στεφανή (2016) «η τέχνη,
ο κινηματογράφος, το ντοκιμαντέρ καθιστά ορατή μια άλλη διάσταση της ύπαρξης και του κόσμου,
που υπάρχει μεν, σκεπάζεται δε από ένα πέπλο ασημαντότητας. Ο κινηματογραφιστής της
παρατήρησης προσπαθεί να διασχίσει την περιοχή του ασήμαντου και να οδηγηθεί στον κόσμο του
ιερού». Ζητούμενο αρχικά είναι η απεικόνιση με μορφή ικανή να ιχνηλατήσει τη σχέση μας με
την πόλη, διερευνώντας παράλληλα τις αντιφάσεις της. Όπως έχει ήδη επισημάνει από παλιά ο
μεγάλος αρχιτέκτονας Δ. Πικιώνης χρειάζεται απλά «λίγο περισσότερη ανθρωπιά, βαθύτερη νόηση
και ψυχική ευαισθησία – κι αλλάζουν όλα: από την αρχική στάση ως τις λεπτομέρειες».

Το αστικό τοπίο εμπεριέχει μια ιστορία, ενέχει μια ταυτότητα, μια φυσιογνωμία. Επιδρά
στους ανθρώπους δημιουργεί χρονική αίσθηση και «κινηματογραφική» συγκίνηση, με δυο λόγια
το τοπίο κατοικείται. Η κινηματογραφική δυνατότητα μιας αφήγησης για την πόλη και συνάμα
μιας περιγραφής της εικόνας της είναι τα στοιχεία εκείνα που όχι μόνο μπορούν να προβληθούν,
αλλά και να δράσουν καταλυτικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της, καθώς ο
κινηματογράφος δημιουργήθηκε για να συλλάβει το αιώνιο που αλλάζει συνεχώς μορφή σε
αντίθεση με την αρχιτεκτονική η οποία έχει στόχο να κάνει αιώνια τη μορφή.

Ο τραγουδιστής των Doors Jim Morrison αναγράφει στις σημειώσεις του για την όραση:
«Στο ημίφως, η μορφή θυσιάζεται στο φως. Στο άπλετο φως, το φως θυσιάζεται στη μορφή».
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Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή, Dziga Vertov , 1929
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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.


	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	1.Επισκόπηση των ΤΠΕ
	2. Η επίδραση των ΤΠΕ στην κοινωνία και την οικονο
	3. Υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
	4. Περιφερειακές πόλεις και ΤΠΕ
	5. Επιτυχημένα μοντέλα
	e-commerce
	Τουριστική βιομηχανία

	6. Πλαίσιο ανάπτυξης
	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	Βιβλιογραφία - Αναφορές
	ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
	Περίληψη
	Στην αρχιτεκτονική το μέσο σημείωσης είναι τα υλικ
	Τα χαρακτηριστικά της κινηματογραφικής ταινίας τεκ
	Η σχέση αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου τεκμηρίω
	Η κινηματογραφική δυνατότητα μιας αφήγησης για την
	Τα μυστικά του σινεμά
	Τα μυστικά του σινεμά

	Μετά από είκοσι σχεδόν έτη ο ίδιος δημιουργός, καθ

