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1_ΔΗΑΓΩΓΖ





1. Γεκήηξε Πηθηψλε, „Κείκελα‟ 1935, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1987

1.1 Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο

Ζ έξεπλα απηή κειεηά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν

άλζξσπνο δηαβάδεη θαη εξκελεχεη ην ηνπίν, ζε κηα

πξνζπάζεηα έληαμεο ζε απηφ. Γηεξεπλνχκε ηε

ζεκαζία ηεο θίλεζεο θαη ηεο δηαδξνκήο ζηελ

πξνζπάζεηα απηή θαη πσο απηέο νπζηαζηηθά

κνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ην ηνπίν.

Αλαδεηνχκε ηα ίρλε απηήο ηεο ζρέζεο ηζηνξηθά θαη

ηέινο δίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην παξάδεηγκα ηνπ

Γεκήηξε Πηθηψλε, κέζα απφ ην έξγν ηνπ ζηελ

Αθξφπνιε θαη ζηνπ Φηινπάππνπ, σο ειιεληθή έθθξαζε

ηνπ ζέκαηνο.

1.2 Αθνξκή ηεο έξεπλαο

Κάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κηα

επέκβαζε ζην ηνπίν θαη κηα ζπλζήθε έληαμεο ζε

απηφ. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, ε ίδηα ε θίλεζε

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ή αθφκα θαη ηνπ αλζξψπηλνπ

βιέκκαηνο κέζα ζηνλ ρψξν απνθηά κηα αξρηηεθηνληθή

δηάζηαζε, αθνχ δηακνξθψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν

αληίιεςεο ηνπ ρψξνπ. Ζ θίλεζε απηή αθήλεη ηα ίρλε

ηεο πάλσ ζην ρψξν, απνηειψληαο έλα είδνο

„ζηνηρεηψδνπο αξρηηεθηνληθήο‟. Δλψ αληίζηξνθα,

φιεο ζρεδφλ νη αξρηηεθηνληθέο πξάμεηο αξζξψλνληαη

πάλσ ζε κηα θίλεζε. Ζ παξαηήξεζε πσο ε θίλεζε-

δηαδξνκή είλαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν ησλ

πεξηζζφηεξσλ ηνπηαθψλ επεκβάζεσλ, απνηέιεζε ηελ

αθνξκή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.

Ζ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Γεκήηξε Πηθηψλε

‘Σπλαηζζεκαηηθή Τνπνγξαθία’1, καο απνθάιπςε ηε

ζεκαζία ηεο θίλεζεο ζην ηνπίν, ζηε ζθέςε θαη ην

έξγν ηνπ Έιιελα αξρηηέθηνλα θαη απνηέιεζε ην

αξρηθφ θίλεηξν γηα ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ.

ΔΗΑΓΩΓΖ
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1.3 θνπηκόηεηα ηεο έξεπλαο

Ο πνιηηηζκφο καο, κεηά απφ κηα πεξίνδν

ζρεηηθήο απαμίσζεο θαίλεηαη λα αλαθαιχπηεη μαλά

ηελ πεξηβαιινληηθή θαζψο θαη ηελ πνιηηηζκηθή

αμία ηνπ ηνπίνπ. Μέρξη θαη ην πξφζθαην παξειζφλ,

θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, επηθξαηνχζε

κηα γεληθεπκέλε αληίιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ

ηνπίνπ σο αδξαλνχο πεδίνπ, πεδίνπ αλάπηπμεο

επθαηξηαθψλ θαη αζχληαθησλ παξεκβάζεσλ πνπ

θεθαιαηνπνηνχλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηνπ θαη ηελ

αηζζεηηθή ηνπ αμία. Ζ πξνβιεκαηηθή απηή εηθφλα

φκσο ηείλεη λα θαηαζηείιεη ηελ θαηαλφεζε ηεο

πνιπζχλζεηεο δχλακεο πνπ δηαζέηεη ην ηνπίν σο

θακβάο πνιηηηζκηθήο γξαθήο. Σα ηειεπηαία ρξφληα,

είηε γηαηί αλαγλσξίδνπκε ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ

φξνπ „ηνπίν‟, είηε γηαηί δηαπηζηψλνπκε ηε ζεκαζία

ηνπ γηα έλα πιήζνο επηζηεκνληθψλ, θαιιηηερληθψλ

θαη θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ , είηε ηέινο γηαηί

επηζπκνχκε λα αλαηξέςνπκε ηελ ππνβάζκηζε ησλ

ηφπσλ δσήο καο, έρεη απμεζεί ην ελδηαθέξνλ γηα

ηνπηαθά ζέκαηα.

Δληαγκέλε ζε απηφ ην πιαίζην ε έξεπλά καο

πξνζπαζεί λα κειεηήζεη ηελ εμέιημε ηεο αληίιεςεο

ηνπ αλζξψπνπ γχξσ απφ ην ηνπίν, δηεξεπλψληαο

εηδηθφηεξα ηε ζεκαζία ηεο θίλεζεο-δηαδξνκήο ζηε

δηακφξθσζε απηήο ηεο αληίιεςεο (ζρέζε δηάδξαζεο

κεηαμχ ηεο θίλεζεο θαη ηεο αληίιεςεο γηα ην

ηνπίν), κε άιια ιφγηα λα εξεπλήζεη ζε βάζνο έλα

απφ ηα βαζηθά εξγαιεία ζεψξεζεο θαη δηακφξθσζεο

ηνπ ηνπίνπ, ειπίδνληαο λα πξνζεγγίζεη ηα ζηνηρεία

πνπ βνεζνχλ ζηελ έληαμε κηαο ελέξγεηαο ζην

πεξηβάιινλ-ππνδνρέα ηεο.

ΔΗΑΓΩΓΖ

1.4 Μεζνδνινγία

Γηεξεπλάηαη αξρηθά ε ζεκαζία ηνπ φξνπ

„ηνπίν‟, κε έκθαζε ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη „θπζηθφ

ηνπίν‟, θαη ε έλλνηα ηεο έληαμεο ηνπ αλζξψπηλνπ

έξγνπ ζε απηφ, κέζα απφ ζεσξεηηθέο-θηινζνθηθέο

απφςεηο.( Simmel, Heidegger, Norberg-Schulz).

Έπεηηα αλαθεξφκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο -ηνπ

ζψκαηνο θαη ηνπ βιέκκαηνο- κέζα ζην θπζηθφ ηνπίν

θαη γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο

ηζηνξηθήο έθθξαζήο ηεο. ην επφκελν κέξνο ηεο

δηάιεμεο γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζε έλα

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ηηο δηακνξθψζεηο γχξσ

απφ ηελ Αθξφπνιε θαη ηνπ Φηινπάππνπ, ηνπ Γεκήηξε

Πηθηψλε.
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‘Πεξπαηώληαο επάλσ ζε ηνύηε ηε γε, ε θαξδηά καο ραίξεηαη κε ηελ

πξώηε ραξά ηνπ λεπίνπ ηελ θίλεζή καο κέζα ζην ρώξν ηεο πιάζεο,

ηελ αιιεινδηάδνρε ηνύηε θαηαζηξνθή θη απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο

πνπ είλαη ε πεξπαηεζηά.

Χαίξεηαη ην πξνρώξεκα ηνπ θνξκηνύ επάλσ απ’ ηελ αλάγιπθε ηνύηε

ηαηλία πνπ είλαη ην έδαθνο. Καη ην πλεύκα καο επθξαίλεηαη από

ηνπο άπεηξνπο ζπλδπαζκνύο ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηνπ Χώξνπ, πνπ καο

ζπληπραίλνπλ θαη αιιάδνπλ ζην θάζε καο βήκα έλα γύξσ καο, θαη πνπ

ην πέξαζκα αθόκα ελόο ζπλλέθνπ ςειά εηο ηνλ νπξαλό είλαη ηθαλό λα

ηνπο κεηαβάιεη.

Πξνζπεξλνύκε δίπια ζε ηνύην ην βξάρν, ηνλ θνξκό ηνπ δέληξνπ ή

θάησ από ηνύην ην ζύζαλν ηεο θπιισζηάο ηνπ.

Αλεβαίλνπκε, θαηεβαίλνπκε καδί κε ην έδαθνο, απάλσ εηο ηα

θπξηώκαηά ηνπ, ηνπο γειόθνπο, ηα όξε ή βαζηά κέζα ζηηο θνηιάδεο.

Χαηξόκαζηε ηελ επίπεδε έθηαζε ηεο πεδηάδνο, κεηξνύκε ηε γε κε

ηνλ θόπν ηνπ θνξκηνύ καο.

Τν έξεκν ηνύην κνλνπάηη είλαη απείξσο αλώηεξν από ηηο ιεσθόξνπο

ησλ κεγαινππόιεσλ. Γηαηί κε ηελ θάζε πηπρή ηνπ, κε ηηο θακπέο

ηνπ, ηηο άπεηξεο ελαιιαγέο ηεο πξννπηηθήο ηνπ ρώξνπ πνπ

παξνπζηάδεη, καο καζαίλεη ηε ζεία ππόζηαζε ηεο αηνκηθόηεηαο ηεο

ππνηαγκέλεο εηο ηελ αξκνλία ηνπ Όινπ.[…]’

Γεκήηξεο Πηθηώλεο

„Σπλαηζζεκαηηθή Τνπνγξαθία’, 1935

ΔΗΑΓΩΓΖ
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2.1 Ζ ζεκαζία ηεο δηαδξνκήο ζην ηνπίν

Ήδε πξηλ ηε γέλλεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο, ν

άλζξσπνο δηέζεηε έλα ζπκβνιηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν

κπνξνχζε λα επεκβαίλεη ζην ηνπίν. Απηφο ν ηξφπνο

ήηαλ ην πεξπάηεκα, κηα ηθαλφηεηα πνπ καζαίλεηαη

κε θφπν ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο, γηα λα γίλεη

έπεηηα κηα απηφκαηε, αζπλείδεηε ελέξγεηα. Με ην

πεξπάηεκα ν άλζξσπνο άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη ην

θπζηθφ ηνπίν πνπ ηνλ πεξηέβαιιε.

Ζ ελέξγεηα ηνπ λα δηαζρίδεηο ην ρψξν

πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα βξεη

ηελ ηξνθή θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη. Αιιά κφιηο απηέο νη

βαζηθέο αλάγθεο θαιπθζνχλ, ην πεξπάηεκα παίξλεη

κηα ζπκβνιηθή κνξθή πνπ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα

„θαηνηθήζεη‟ ζηνλ θφζκν. Μεηαηξέπνληαο ηελ

αίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαζψο ηνλ δηαζρίδεη θαλείο, ην

πεξπάηεκα γίλεηαη κηα απφ ηηο πξψηεο αηζζεηηθέο

πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ, πεξηπιαλψκελνο ζε αραλείο

εθηάζεηο, θαηαζθεπάδνληαο ην ππφβαζξν πάλσ ζην

νπνίν ζα ηνπνζεηήζεη αληηθείκελα, ζα αλαπιάζεη

ηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη ζα δεκηνπξγήζεη

αξρηηεθηνληθή. Σν πεξπάηεκα είλαη ε ηέρλε πνπ

γέλλεζε ην κελίξ, ηε γιππηηθή, ηελ αξρηηεθηνληθή

θαη ην ηνπίν. Απηή ε απιή ελέξγεηα γίλεηαη έλα

απφ ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ έρεη ζηα ρέξηα

ηνπ ν άλζξσπνο γηα λα ζρεηηζηεί κε ηε γε.

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη ε θίλεζε ζην ηνπίν

είλαη πξψηα απ‟ φια κηα αξρηηεθηνληθή πξάμε θαζψο

καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα

ζχλζεζε, ηελ πξνζσπηθή καο εληχπσζε ζην ρψξν,

αιιά θαη έλα λνεκαηνδνηεκέλν δίθηπν πάλσ ζην

νπνίν ζα ζηεξηρζεί ζηε ζπλέρεηα θάζε αλζξψπηλε

ελέξγεηα. ηαλ ζηε ζπλέρεηα απηφ ην ίρλνο ηνπ

αλζξψπηλνπ πεξπαηήκαηνο κεηαηξαπεί ζε ζηέξεν

θαηαζθεχαζκα, κνλνπάηη, δξφκν, θηίξην πνπ

δεκηνπξγεί δηαρσξηζκνχο θη εγθιεηζκνχο νξίδνληαο

ηελ επηθάλεηα ζε επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο, ηφηε ε

αξρηηεθηνληθή πξάμε θαζίζηαηαη πξνθαλήο.

ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΣΟΠΗΟ
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Καιιηηέρλεο φπσο ν Richard Long θαη ν Hamish Fulton αλαδεηθλχνπλ

κέζα απφ ην έξγν ηνπο ηελ ζεκαζία ηνπ πεξπαηήκαηνο σο εκπεηξίαο,

σο ελέξγεηαο πνπ απνθηά απηφλνκε κνξθή. Οη επεκβάζεηο ηνπ Richard

Long, αξλνχκελεο ηελ ηερλνινγηθή βνήζεηα, ζηεξίδνληαη ζην

αλζξψπηλν ζψκα, ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα θηλείηαη, ζηελ δχλακε ηνπ.

Σν ζψκα γίλεηαη έλα εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Ο

Long ρξεζηκνπνηεί ην ζψκα θαη ηηο αηζζήζεηο ηνπ γηα λα ζπιιάβεη

ηηο ελαιιαγέο ηνπ αέξα, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ ήρσλ. Ζ ινγηθή

απηή κνηάδεη πνιχ θνληηλή κε απηή ηνπ Πηθηψλε ζηε „πλαηζζεκαηηθή

Σνπνγξαθία‟

A line made by walking, 1967: Ζ εηθφλα ηνπ παηεκέλνπ γξαζηδηνχ

θάλεη αηζζεηή ηελ απνπζία ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ.

Παξάιιεια φκσο είλαη πξνθαλέο φηη είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο

ελφο αλζξσπίλνπ ζψκαηνο θαζψο θαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα

αληηθείκελν, θάηη αλάκεζα ζηελ γιππηηθή, ηελ performance θαη ηελ

αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ.



ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΣΟΠΗΟ

Σηο ξίδεο ηνπ πεξπαηήκαηνο, ηεο δηαδξνκήο,

ηνπ ηαμηδηνχ κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ζηηο αέλαεο

πεξηπιαλήζεηο ησλ θπλεγψλ ηεο παιαηνιηζηθήο

επνρήο θαη αξγφηεξα ζηε λνκαδηθή κεηαθίλεζε. Απηή

ε πξσηφγνλε αλαδήηεζε δηαζψζεθε κέζα ζηε ζξεζθεία

θαη ζηηο ηέρλεο κεηακνξθσκέλε ζε ηαμίδη, ηεξφ

κνλνπάηη, πξνζθχλεκα, ηειεηνπξγία, ρνξφ ή αθήγεζε

θαη ζηαδηαθά έθηαζε λα ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηα

παξαπάλσ πιαίζηα γηα λα πάξεη ηε κνξθή κηαο

θαζαξά αηζζεηηθήο πξάμεο, ελφο ηξφπνπ επέκβαζεο

ζην ηνπίν.

ε απηήλ ηελ αξρέγνλε ζρέζε κε ηνλ ηφπν

επηζηξέθνπλ, ηε δεθαεηία ηνπ 1960, νη θαιιηηέρλεο

ηνπ „δηεπξπκέλνπ πεδίνπ‟1, απνκαθξπλφκελνη απφ ην

δπηηθφ ηξφπν αληίιεςεο ηεο θχζεο αιιά θαη ηεο

ηέρλεο. Αλάκεζα ζηα άιια, αλαδεηνχλ ηηο ζρέζεηο

πνπ νδήγεζαλ απφ ην κνλνπάηη ζην κελίξ θαη απφ

θεη ζηελ αξρηηεθηνληθή. Πξνζπαζψληαο λα άξνπλ ηνλ

δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην έξγν θαη ζην πεξηβάιινλ

ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην έδαθνο θαη ην

αλαδεηθλχνπλ ζε πξνλνκηνχρν πεδίν δξάζεο, θαζψο

απνηειεί ηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή κεηαμχ γιππηηθήο,

αξρηηεθηνληθήο θαη πξαγκαηηθφηεηαο. O παξαηεξεηήο

δελ αληηκεησπίδεη ην ηνπίν κε απφκαθξν ηξφπν αιιά

αλήθεη ζε απηφ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην

μεδίπισκα ελφο ηνπίνπ ζην ρξφλν, ε κεηαβιεηή

αληίιεςε εθείλνπ πνπ πεξπαηά θαη φιεο εθείλεο νη

εκπεηξίεο ηνπ ρψξνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα

ζρεκαηνπνηεζνχλ. Απηή ε αλαδήηεζε ηεο νπζίαο ησλ

πξαγκάησλ, ησλ αξρεηππηθψλ κνξθψλ, είλαη έλα ζέκα

πνπ ζπρλά εκθαλίδεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο.2

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ζρέζε

ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο κε ην ηνπίν, είλαη

ζεκαληηθφ αξρηθά λα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ

ηνπίνπ θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ

έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ απηήλ, θη έπεηηα λα

θάλνπκε κηα επηιεθηηθή αλαθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ

ρψξνπ κέζσ ηεο θίλεζεο ζηελ ηζηνξία. ε απηήλ ηελ

πνξεία ζα παξαθνινπζήζνπκε ηηο ζηαδηαθέο

κεηαβνιέο ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη

ηεο αληίιεςήο ηνπ γηα ην ηνπίν.

1. πσο ην νλνκάδεη ε Rosalind Krauss „Sculpture in the expanded

field‟(1978),‟The originality of the Avant-Garde and other Myths‟, Cambridge,

London 1986, ζ.276-290

2. Οη κηληκαιηζηέο ζηξέθνληαη πξνο ην κελίξ σο ηελ πξψηε ζπκβνιηθή, κε-κηκεηηθή

γιππηηθή κνξθή. Οη land artists ζηξέθνληαη ζην κελίξ σο αληηθείκελν νξγάλσζεο ηνπ

ρψξνπ, θάλνληαο κηα ζπλεηδεηή επηζηξνθή ζηε Νενιηζηθή επνρή.Francesco

Careri,‟Walkscapes, walking as an aesthetic practice‟, GG Editions, Barcelona

2002,ζ.138,140

Richard Long, 1981

A line in Scotland

Πεγή: Γηαδίθηπν
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Τ ν π ί ν ε ί λ α η …

Τν ηνπίν είλαη κηα απεηξία θαηαζηάζεσλ, αιιά κπνξεί λα

θαηαγξαθεί, λα αλαιπζεί, λα ηαμηλνκεζεί, λα κειεηεζεί.

Τν ηνπίν είλαη έλαο ιαβύξηλζνο ηνπ βησκέλνπ θαη ηνπ θαληαζηαθνύ

Τν ηνπίν είλαη ε θύζε, ν θπζηθόο γεσγξαθηθόο ρώξνο

Τν ηνπίν είλαη ε ζύλζεηε ηζηνξηθή ζπγθξόηεζε ηεο θαηνηθεκέλεο από

ηνλ άλζξσπν θύζεο

Γ.Φαηνχξνο
Καηάινγνο ζεκεηψζεσλ. Πεξηνδηθφ Αξρηηέθηνλεο, ηεχρνο 49/2005



2.2 Ζ έλλνηα ηνπ ηνπίνπ

Σν ηνπίν είλαη κηα έλλνηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη

δχζθνια θαη ηα πεξηερφκελφ ηεο πνηθίιεη αλάινγα

κε ηνπο ηξφπνπο πξνζέγγηζήο ηνπ. Δίλαη έλαο ρψξνο

ρσξίο ζαθή φξηα, εθηφο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο ή

γεσγξαθίαο, πνπ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ή

δηακνξθψλεη αλάινγα κε ηα κέζα, ηηο επηζπκίεο θαη

ηηο επηδηψμεηο ηνπ. Δίλαη ρψξνο νηθεηνπνηεκέλνο,

θσδηθνπνηεκέλνο, πνπ έρεη δερζεί ρξήζεηο,

γεγνλφηα, πνπ δελ είλαη ειεχζεξνο θαη ζε θακία

πεξίπησζε δελ είλαη θελφο. Δίλαη απνηέιεζκα

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο,

θνηλσληθέο δνκέο, πνιηηηζηηθέο αμίεο θαζψο θαη ην

θπζηθφ ηνπο ππφβαζξν πνπ κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν.

Δίλαη ν θαζξέθηεο ηεο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.

Απνηειεί ηαπηφρξνλα πεδίν θαζεκεξηλφηεηαο αιιά

θαη πιαίζην ζπκβνιηθφ.

Δπηρεηξψληαο λα δηακνξθψζνπκε έλα πιαίζην

αλαθνξάο γηα ην ηνπίν είλαη ζεκαληηθφ λα

μεθηλήζνπκε απφ ηελ ελλνηνινγηθή δηεξεχλεζε ηνπ

φξνπ „ηνπίν‟ γεληθά, θαη ηνπ „θπζηθνχ ηνπίνπ‟

εηδηθφηεξα3.

3. Δηπκνινγηθά: Ζ αξραία αγγιηθή ιέμε landskip παξαπέκπεη ζηελ εηθφλα ελφο ηνπίνπ

παξά ζην ίδην ην ηνπίν, φπσο ζπλέβαηλε θαη κε ηηο landschap δσγξαθηθέο

αλαπαξαζηάζεηο νιιαλδηθψλ ηνπίσλ ηνπ 17νπ αη Ζ ζρέζε ηνπίνπ θαη εηθφλαο

παξαηεξείηαη εηπκνινγηθά θαη ζηελ αγγιηθή ιέμε landscape, κηα ζχλζεηε ιέμε

απνηεινχκελε απφ ην land, πνπ αλαθέξεηαη ζηε γε, θαη ην scape, πνπ παξαπέκπεη ζηε

κνξθή. Αληίζεηα ε παιαηά γεξκαληθή ιέμε landschaft,δίλεη κηα άιιε δηάζηαζε ζην φξν

ηνπίν: ζεκαίλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ νξγάλσζε ζην ρψξνπ, θαζψο επεθηείλεηαη ζηε

ζρέζε ησλ θαηνίθσλ κε ηε γε αιιά θαη κεηαμχ ηνπο.Recovering Landscape. Essays in

Contemporary Landscape Architecture, Princeton Architectural Press New York

1999,επηκ.James Corner,ζ.153

ηελ ειιεληθή γιψζζα ν φξνο ηνπίν πξνέξρεηαη απφ ην κεζαησληθφ „ηνπίνλ‟ θαη ην

κεηαγελέζηεξν „ηφπηνλ‟, ππνθνξηζηηθφ ηνπ αξραίνπ „ηφπνο‟. Σν ηνπίνλ είλαη ινηπφλ

έλα ηκήκα ηνπ ηφπνπ, έλαο κηθξφο ηφπνο πνπ θέξεη ηα γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζκηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ ηφπνπ. Γ.Μπακπηληψηε, ‟Λεμηθφ ηεο λέαο ειιεληθήο

γιψζζαο‟, Κέληξν Λεμηθνινγίαο, Αζήλα 1998, ι.ηνπίν

ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΣΟΠΗΟ
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‘Τν ηνπίν είλαη κηα θπζηθή ζθελή δηακεζνιαβεκέλε από ηνλ

πνιηηηζκό. Είλαη καδί ρώξνο ζε αλαπαξάζηαζε θαη ζε παξνπζία,

ζεκαίλνλ θαη ζεκαηλόκελν, έλα πιαίζην θαη ό,ηη απηό πιαηζηώλεη,

πξαγκαηηθόο ηόπνο αιιά θαη ην είδσιό ηνπ, κηα ζπζθεπαζία αιιά θαη

ην πξντόλ κέζα ζηε ζπζθεπαζία.’

W.J.T.Mitchell
Landscape and Power, The University of Chicago Press, Chicago,1994,ζ.5



Πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε

Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ ηνπίν παξαπέκπεη άκεζα ζηε

ιέμε ηφπνο. ινη φκσο νη ηφπνη, ζηνπο νπνίνπο

απνδίδνπκε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ηνπίνπ, έρνπλ

ππνζηεί κηα επεμεξγαζία πνιηηηζκηθή4, είηε απηή

πεξηνξίδεηαη ζηελ πνιηηηζκηθή αληίιεςε θαη

εξκελεία ηνπο είηε επεθηείλεηαη σο ηε δνκηθή,

θαηαζθεπαζηηθή παξέκβαζε5. Ο φξνο ηνπίν

ρξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν ζηελ αξρηηεθηνληθή, αιιά

θαη ζε πιήζνο άιισλ ηερλψλ φπσο ζηε δσγξαθηθή,

ζηε θσηνγξαθία, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν αθφκα θαη ζηε

ινγνηερλία. Μπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ην ηνπίν σο

ζχλζεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ απηψλ πξαθηηθψλ, πνπ

ζηνράδνληαη, εξκελεχνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ηνλ

ηφπν. Ζ έθθξαζε απηνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο απνηειεί

νπζηαζηηθά ηελ πξνζπάζεηα ησλ θνηλσληψλ λα

θαηαλνήζνπλ θαη λα νξίζνπλ ηνλ ηφπν. Κάζε θνξά

πνπ θνηηάκε έλαλ ηφπν απηφο δηπιίδεηαη κέζα απφ

ηε ζθέςε καο, ηηο γλψζεηο καο, ηα βηψκαηά καο,

απφ ην πνιηηηζκηθφ καο ππφβαζξν. Ο ηφπνο

κεηαηξέπεηαη ζε „ηνπίν‟. Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε

φηη „ηνπίν‟ είλαη ηαπηφρξνλα ν ηφπνο θαη ε

λνεηηθή εξκελεία ηνπ.

4. Ο φξνο πνιηηηζηηθφο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ πνιηηηζκφ σο ζχλνιν

δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη γηα ηε δήισζε ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ, ελψ ην πνιηηηζκηθφο

ηείλεη λα δειψζεη πεξηζζφηεξν ηελ αθεξεκέλε πιεπξά ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ηνλ

πνιηηηζκφ σο πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Θα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ν ραξαθηεξηζκφο

πνιηηηζκηθφο είλαη πεξηζζφηεξν ζηαηηθφο ελψ ν ραξαθηεξηζκφο πνιηηηζηηθφο είλαη

πεξηζζφηεξν δπλακηθφο. Πξφθεηηαη γηα κηα ιεπηή δηαθνξά πνπ ρσξίδεη ηνλ πνιηηηζκφ σο

πλεπκαηηθφ κέγεζνο, σο εζληθή ηδηνπξνζσπία, σο αθεξεκέλε έλλνηα απφ ηνλ πνιηηηζκφ

σο ζχλνιν εθθάλζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα ηθαλνπνηήζνπλ

πλεπκαηηθέο ή θαιιηηερληθέο αλαδεηήζεηο, λα αλαπηχμνπλ πνιηηηζκφ σο πξάμε.

Γ.Μπακπηληψηεο, Λεμηθφ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο, Κέληξν Λεμηθνινγίαο, Αζήλα

1998,ι.πνιηηηζηηθφο

5. Μσξαΐηεο Κσλζηαληίλνο, „Σν ηνπίν, πνιηηηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ‟,

Δθδφζεηο ΔΜΠ, Αζήλα 2005,ζ.16

Απέλαληη ζειίδα: 

Αεξνθσηνγξαθία απφ 

θαιιηέξγεηεο. Ο 

ηεκαρηζκφο ηεο γεο 

θαη νη δηαθνξεηηθέο 

θαιιηέξγεηεο 

δεκηνπξγνχλ έλα 

ηδηφκνξθν θνιιάδ.

Πεγή: Γηαδίθηπν

Κάησ: Ζ θνξπθνγξακκή 

ηεο Νέαο Τφξθεο. 

Έλα ηνπίν πιήξσο 

δηακνξθσκέλν

απφ ηνλ άλζξσπν.

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
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6. Κ.Μαλσιίδεο, «σξαίν, θξηρηφ θαη απέξηηην ηνπίνλ!», Δθδ.Νεζίδεο,ζ.9-11

’Κη ν ηξόπνο πνπ επεμεξγαδόκαζηε λνεηηθά ηνλ

ηόπν, δελ είλαη άιινο από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν

νξίδνπκε ηνλ εαπηό καο κέζα ζηνλ θόζκν’

Κ.Μαλσιίδεο6

Σν ηνπίν είλαη θαηαιπηηθφο θαη ελεξγφο

παξάγνληαο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηζηνξίαο, ηε

δηακνξθψλεη θαη ηαπηφρξνλα δηακνξθψλεηαη απφ

απηή. Δίλαη ην πεδίν πάλσ ζην νπνίν

ζρεκαηίδνληαη, κεηαιιάζζνληαη θαη εμειίζζνληαη νη

θνηλσλίεο θαη απνηειεί, ζπλεπψο, ελεξγφ παξάγνληα

ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηζηνξίαο. Σα ίρλε ησλ

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ παξακέλνπλ ζηνλ ηφπν ζηνλ

νπνίν έιαβαλ ρψξα θαη φζν θαη αλ ηηο πεξηζζφηεξεο

θνξέο είλαη αφξαηα ζην παξφλ, ζπληεινχλ δηαξθψο

ζηε „κνξθνγέλεζε‟ ηνπ ηνπίνπ. Ο ηφπνο κπνξεί

ινηπφλ λα αληηκεησπηζηεί θαη λα εμεηαζηεί σο

πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο, σο έλα ζχζηεκα ην

νπνίν εκπεξηέρεη ηα φλεηξα θαη ηηο επηζπκίεο

θαζψο θαη ηα ιάζε θαη ηηο απζαηξεζίεο ησλ

αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληψλ πνπ ην δεκηνπξγνχλ.

πσο θάζε παξαγφκελν αληηθείκελν, ην ηνπίν είλαη

έλα πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε κνξθή γίλεηαη θνξέαο ησλ

παξαγσγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ.

Καηά ζπλέπεηα είλαη έλα απφζπαζκα ηνπ ρψξνπ θαη

κηα νινθιεξσκέλε κνξθή ηνπ ζπγρξφλσο.

ε αληηπαξάζεζε κε ην αζηηθφ ηνπίν, ην νπνίν

ζπλδέεηαη ελλνηνινγηθά κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ν

φξνο „θπζηθφ ηνπίν‟ αλαθέξεηαη ζηηο πξσηνγελείο

ζρέζεηο θαη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε θπζηθή χιε, αιιά

θαη ζηηο αμίεο θαη ηα λνήκαηα πνπ έρνπλ πξνβιεζεί

πάλσ ζε απηέο, θαηά ηελ λνεηηθή επεμεξγαζία ηνπο.

Με ηελ έλλνηα απηή θαλέλα ηνπίν δελ είλαη

„θπζηθφ‟ αθνχ ε ζεψξεζή ηνπ ζπλεπάγεηαη πάληνηε

ην „θηιηξάξηζκά‟ ηνπ απφ ηα κάηηα ηνπ αλζξψπνπ.

Πάλσ: Αγξνηηθφ ηνπίν 

πιήξσο δηακνξθσκέλν

απφ ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα.

Κάησ: Ακπειψλαο

ζηελ Σνζθάλε, Ηηαιία

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν

Απέλαληη ζειίδα: 

Κιηκαθσηή δηακφξθσζε 

θαιιηέξγεηαο ξπδηνχ 

ζηελ Ηλδνλεζία. 
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Αηζζεηηθή πξνζέγγηζε

‘Χώξνο, ηόπνο ηνπίν! Γεληθή ρσξηθή ζπλζήθε ν

ρώξνο, ζπγθεθξηκέλνο βησκέλνο κε ηα δηθά ηνπ

ραξαθηεξηζηηθά ν ηόπνο, εηθόλα-αληίιεςε πνπ

εκθαλίδεη ην ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ηόπνπ

ζε κηα εληαία αληίιεςε ην ηνπίν.’

Ησζήθ ηεθάλνπ7

Γηα λα εμεγήζνπκε απηή ηε θξάζε αξθεί λα

ζθεθηνχκε πσο ν ρψξνο, φπσο θαη ν ρξφλνο,

απνηειεί κηα αθεξεκέλε ζπλζήθε. Δίλαη έλα απιφ

πεξηέρνλ θαη ε αμία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηελ

πεξηεθηηθφηεηά ηνπ. Ο αθεξεκέλνο ρψξνο απφ κφλνο

ηνπ δελ έρεη ραξαθηήξα νχηε ηδηαίηεξε

θπζηνγλσκία. Απηά ηα δπν ζηνηρεία εκθαλίδνληαη

απφ ηε ζηηγκή πνπ ε παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ κε ηηο

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζπγθεθξηκελνπνηεί ην ρψξν

πιεξψλνληάο ηνλ κε κνξθέο, ιεηηνπξγίεο, ζεκαζίεο.

Σφηε ν ρψξνο έρεη κεηαηξαπεί ζε ηφπν. Δίλαη

ζρεδφλ αδηαλφεην λα θαληαζηνχκε νπνηνδήπνηε

ζπκβάλ ρσξίο αλαθνξά ζε θάπνηα ηνπνζεζία. Ο ηφπνο

απαξηίδεηαη απφ έλα ζχλνιν απφ πξάγκαηα κε πιηθή

ππφζηαζε, ζρήκα , πθή θαη ρξψκα. Οη παξαιιαγέο

ζην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαζνξίδνπλ ηηο ρσξηθέο

ηδηφηεηεο ηνπ ηνπίνπ, θαη σο έλα βαζκφ ην

ραξαθηήξα ηνπ. Υαξαθηεξηζκνί φπσο „άγξην‟ θαη

„θηιηθφ‟ είλαη ζπλεπψο παξαηεξήζεηο ηνπ

αλάγιπθνπ, αλ θαη κπνξεί λα νμχλνληαη ή λα

ακβιχλνληαη απφ ηελ πθή, ην ρξψκα θαη ηε

βιάζηεζε. Μέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο

επηθάλεηαο, ηνπ αλαγιχθνπ, ηεο βιάζηεζεο θαη ηνπ

λεξνχ, ζρεκαηίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχλνια ή

ηφπνη, πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ

ηνπίνπ. ια απηά θαζνξίδνπλ απηφ πνπ ιέκε

„ραξαθηήξα‟ ελφο ηφπνπ. Ο ραξαθηήξαο θαη ε

θπζηνγλσκία ηνπ ηφπνπ εκθαλίδνληαη σο ην

απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο αληίιεςεο πνπ απηφο

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ.

Απηή αθξηβψο ε αληίιεςε, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη

ηδενινγηθή εηθφλα πνπ έλαο ηφπνο πξνζθέξεη είλαη

απηφ πνπ νλνκάδνπκε ηνπίν.

ΠΡΟΔΓΓΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΣΟΠΗΟ

7.Ησζήθ ηεθάλνπ, Πεξί ηόπνπ θαη ηνπίνπ, Πεξηνδηθό Αξρηηέθηνλεο

Σν αλάγιπθν ηνπ 

εδάθνπο,ην θιίκα, 

ε ειηνθάλεηα είλαη 

ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ 

ην ραξαθηήξα ελφο ηνπφπ

θαη ηελ αίζζεζε πνπ καο 

δεκηνπξγεί.

Πεγή: Γηαδίθηπν
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8. Μσξαΐηεο Κσλζηαληίλνο, „Σν ηνπίν, πνιηηηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ‟,

Δθδφζεηο

ΔΜΠ, Αζήλα 2005,ζ.20

9. Martin Heidegger(1889-1976) Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο αιιά θαη αληηθαηηθνχο

θηινζφθνπο ηνπ 20νπ αη. Ζ ζθέςε ηνπ επεξέαζε ηα πεδία ηεο θαηλνκελνινγίαο, ηνπ

ππαξμηζκνχ, ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο ζενινγίαο θ.α. Κχξην ηνπ

ελδηαθέξνλ ήηαλ ε κειέηε ηεο χπαξμεο (DaSein).Internet Encyclopedia of

Philosophy/Heidegger

Georg Simmel(1858-1919) Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο θαη λενθαληηαλφο θηιφζνθνο.

Καζηέξσζε ηελ θνηλσληνινγία σο βαζηθή θνηλσληθή επηζηήκε, παξνπζηάδνληαο

πξσηνπνξηαθέο αλαιχζεηο πάλσ ζηελ θνηλσληνινγηθή κεζνδνινγία. Δγθπθινπαίδεηα

Πάππξνο-Λαξνχο-Μπξηηάλληθα, εθδ.Πάππξνο, Αζήλα 1996,ηφκνο 20νο,ζ.67

Christian Norberg-Schulz (1926-2000) Ννξβεγφο αξρηηέθηνλαο, ζεσξεηηθφο ηεο

αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθφο. ηξάθεθε ζε κηα θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο

αξρηηεθηνληθήο, θαη ππήξμε απφ ηνπο πξψηνπο ζεσξεηηθνχο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ

αμηνπνίεζε ηε ζθέςε ηνπ Martin Heidegger πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.

Wikipedia/Norberg-Schulz

Βέβαηα, ε δπηηθή παξάδνζε θαη ηδηαίηεξα απηή

ηεο ηέρλεο, καο θιεξνδφηεζε ηελ ηδέα φηη ηνπίν

είλαη ε απεηθφληζε κηαο ζέαο θαη κάιηζηα απηήο

ελφο θπζηθνχ ηνπίνπ, φκσο απηή ε άπνςε ζεσξείηαη

κάιινλ ειιηπήο, αθνχ σο ηνπίν πιένλ δε ζεσξείηαη

ε απεηθφληζε ηεο αληηιεπηηθήο εηθφλαο αιιά ε

αληηιεπηηθή εηθφλα θαζαπηή. Ζ άπνςε πσο „ε

αληίιεςε ησλ θνηλσληψλ γηα ηνλ ηφπν είλαη θαη‟

αλάγθε αληίιεςε αηζζεηηθή‟8 δελ αλαθέξεηαη απιά

ζηελ απφδνζε επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηνλ ηφπν,

αιιά ζην φηη γίλεηαη αληηιεπηφο κέζσ ησλ

αηζζήζεσλ, θη έπεηηα αμηνινγείηαη κε βάζε έλα

ζχλνιν πνιηηηζηηθψλ δνκψλ θαη ςπρνινγηθψλ

δηεξγαζηψλ.

Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα πνχκε φηη θαηά ηελ

ηνπηαθή ζεψξεζε ν ηφπνο απνβαίλεη αληηθείκελν

αηζζεηηθήο ηέξςεο, ρσξίο απηφ φκσο λα

παξαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ επηζηεκνληθψλ

θαη πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ

ηνπίνπ. Δμάιινπ είλαη βέβαην πσο θάζε ηνπνηερληθή

δηακφξθσζε απαηηεί εμειηγκέλεο ηερληθέο αιιά θαη

βαζηέο πεξηβαιινληηθέο γλψζεηο θαη δελ αξθεί κηα

γεληθή αηζζεηηθή ζεψξεζε.

Δίλαη πξαθηηθά αλέθηθην λα αλαθεξζνχλ θαη λα

αλαιπζνχλ φιεο νη πξνεθηάζεηο ηνπ φξνπ „ηνπίν‟.

Θα επηθεληξσζνχκε ζε αλαθνξέο πνπ έθαλαλ πάλσ ζην

ζέκα νη θηιφζνθνη Georg Simmel, Martin Heidegger

θαη Christian Norberg-Schulz9.

Πάλσ: Vincent van Gogh

„Σνπίν κε ζηάρηα θαη 

θππαξίζζηα‟ (1889)

Ζ ζεψξεζε ηνπ ηνπίνπ σο 

απεηθφληζεο κηαο 

„φκνξθεο‟ ζέαο είλαη 

ειιηπήο.

Κάησ: Φπηεκέλνη 

ιφθνη ζηελ πεδηάδα 

Pannonia, εξβία 

Πεγή: Γηαδίθηπν
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‘Ακέηξεηεο θνξέο πεξπαηάκε ζηε θύζε αλέκεια θαη θαζώο ην βιέκκα

καο πέθηεη ζε δέληξα, λεξά, ιηβάδηα θαη ζηηνβνιώλεο, ιόθνπο θαη

ζπίηηα θαη ρίιηεο δηαθνξεηηθέο ελαιιαγέο ζπλλεθηάο θαη θσηόο,

επηδεηθλύεη θάζε θνξά δηαθνξεηηθό βαζκό πξνζνρήο. Αιιά ην όηη

πξνζέρνπκε κεκνλσκέλα ην θάζε έλα από απηά ή ηα βιέπνπκε

ηαπηόρξνλα δε ζεκαίλεη όηη έρνπκε ζπλείδεζε πσο, κε πνην ηξόπν

δειαδή, αληηθξίδνπκε έλα ‘ηνπίν’. Μάιινλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην,

αθνύ έλα ηέηνηνπ είδνπο κεκνλσκέλν πεξηερόκελν ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ

δελ κπνξεί λα δεζκεύζεη ηηο αηζζήζεηο καο. Η ζπλείδεζή καο πξέπεη

λα απνθηήζεη κηα λέα νιόηεηα, θάηη ην εληαίν, ην νπνίν λα

ππεξβαίλεη ηα ζηνηρεία, λα κελ είλαη πξνζδεκέλν ζηηο μερσξηζηέο

ηνπο ζεκαζίεο θαη λα κε ζπληίζεηαη από απηά θαηά ηξόπν κεραληθό.

Μόλν ηόηε πξνθύπηεη έλα ηνπίν’

Georg Simmel

Φηινζνθία ηνπ ηνπίνπ,1913,απφ ην „Σν ηνπίν‟, Πνηακφο, Αζήλα 2004,ζ.11



10. Georg Simmel,Φηινζνθία ηνπ ηνπίνπ,1913,απφ ην „Σν ηνπίν‟,Πνηακφο, Αζήλα

2004,ζ.15

11. Heidegger Martin, „Ζ Πξνέιεπζε ηνπ έξγνπ Σέρλεο‟, Γσδψλε, Αζήλα 1986,ζ.17

Από ην όινλ ζην κέξνο

χκθσλα κε ηνλ Simmel , ην ηνπίν νξγαλψλεηαη

σο έλα θιεηζηφ θαη απηφλνκν πεδίν θαη γίλεηαη

αληηιεπηφ σο κηα ελφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ

επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο παξαηήξεζεο, θαη

εμαξηάηαη θπζηθά, θαη απφ ηνλ παξαηεξεηή, ηηο

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ,θαζψο θαη απφ ηηο

βησκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο.

Ο Georg Simmel πεξηγξάθεη σο ζεκειηψδε

ηξαγσδία ηνπ πλεχκαηνο ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ

νπνία „ην κέξνο θάπνηνπ όινπ γίλεηαη κε ηε ζεηξά

ηνπ απηόλνκν ζύλνιν πνπ απειεπζεξώλεηαη από ην

πξνεγνύκελν όινλ θαη δηεθδηθεί ην δηθαίσκά ηνπ

απέλαληη ζε απηό’10. Γηα λα εμεγήζνπκε ιίγν ηα

ιφγηα ηνπ Simmel: ε θχζε, ε θαη‟ εμνρήλ ρσξίο

φξηα νληφηεηα, αληηηίζεηαη ζην ηνπίν, πνπ ππάξρεη

κφλν κέζα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ. Παξφιν πνπ ηα

κεκνλσκέλα ηκήκαηα ηνπ ηνπίνπ θαη ηα ζπζηαηηθά

ηνπ κπνξνχλ „λα ζεσξεζνχλ θχζε‟, ε ζεψξεζε απηή

ήδε ζα καο έρεη απνκαθξχλεη απφ ηελ έλλνηα ηεο

θχζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ην ηνπίν δελ είλαη

„θχζε‟. Ζ απφζπαζή ηνπ ην απηνλνκεί σο αλεμάξηεην

φινλ, θαη ην ζπληζηά ηνπίν, κέζα απφ κηα

δηαδηθαζία „ηέρλεο‟. Ζ παξαηήξεζε ηνπ καο

ελδηαθέξεη εδψ γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ φζνλ αθνξά

θάπνηα θαηαλφεζε ηεο ίδηαο ηεο θχζεο θαη δεχηεξνλ

φζνλ αθνξά ηε δξάζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κέζα ζην

ηνπίν.

πσο είπακε, ε απφηκεζε θαη ην ζρίζκα κέζα

ζηελ έλλνηα ηεο θχζεο, πνπ αλαγλσξίδεη ηελ ίδηα

ηε θχζε σο θάηη αδξάμηκν, δηαρεηξίζηκν,

παξνπζηάζηκν, είλαη έξγν θάζε πξνζέγγηζήο ηεο.

Κάζε πξνζέγγηζε ηεο θχζεο είλαη ινηπφλ θαη απηή

ηνπηνγξαθηθή. Ο Heidegger παξαηεξεί φηη „κέζα

ζηε θχζε θξχβεηαη έλα ζρίζκα, έλα κέηξν, έλα φξην

θαη κηα εγγελήο δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπο, ε

ηέρλε‟11. Δπεθηείλνληαο απηή ηε ζθέςε, ινηπφλ,

θχζε θαη ηέρλε δε ζα έπξεπε λα παξνπζηάδνληαη σο

αληηηηζέκελεο έλλνηεο, θαη δε ζα έπξεπε ίζσο λα

θαληαδφκαζηε θάπνην φξην πνπ ηηο δηαρσξίδεη. ζνλ

αθνξά ην ηνπηνγξάθεκα, ε ζεψξεζή ηνπ ζπλίζηαηαη

ζηελ πεπεξαζκέλε απφδνζε ηνπ απείξνπ, ζηελ

πξνζπάζεηα λα θαλεξψζεη θάπνηα ηδηαίηεξε νιφηεηα

πνπ δηαθξίλεηαη απφ θνζκηθή ηάμε θαη ζηαζεξφηεηα.

Απέλαληη ζειίδα: 

Καιιηέξγεηεο 

ινπινπδηψλ, ΖΠΑ. 

Ζ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα 

δεκηνπξγεί έλα 

εληππσζηαθφ 

ρξσκαηηθφ απνηέιεζκα. 
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12. Georg Simmel,Φηινζνθία ηνπ ηνπίνπ,1913,απφ ην „Σν ηνπίν‟,εθδ.Πνηακφο, Αζήλα

2004,ζ.14

13. Burckhardt Jacob, „Ο πνιηηηζκφο ηεο Αλαγέλλεζεο‟, Νεθέιε, Αζήλα 1997

14. Ritter Joachim,‟Σν ηνπίν: ε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηηθνχ ζηε λεψηεξε θνηλσλία,

1963,Σν ηνπίν, εθδφζεηο Πνηακφο, Αζήλα 2004

Ζ αίζζεζε ηεο θύζεο

Ζ „αίζζεζε ηεο θχζεο‟ αλαπηχρζεθε νπζηαζηηθά

γηα πξψηε θνξά θαηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο θαη

απηφ απνδφζεθε επηθαλεηαθά, θαηά ηνλ Simmel, ζηνλ

ιπξηζκφ θαη ηνλ ξνκαληηζκφ ηνπο, ζε αληίζεζε κε

ηηο παιαηφηεξεο ζξεζθείεο θαη αληηιήςεηο πνπ

θαλεξψλνπλ κηα ηδηαηηέξσο βαζεηά αίζζεζε ηεο

θχζεο12. Απηφ ζπλέβε θαζψο ν άλζξσπνο-παξαηεξεηήο

απνδεζκεχηεθε απφ ην αξραίν θαη κεζαησληθφ ηνπ

πξφηππν, απέθηεζε εμαηνκηθεπκέλεο, εζσηεξηθέο θαη

εμσηεξηθέο κνξθέο χπαξμεο θαη θαηάθεξε ζηαδηαθά

λα δηαθξίλεη γηα πξψηε θνξά ην ηνπίν κέζα απφ ηε

θχζε, αληηιακβαλφκελνο έηζη ηε δηαθνξεηηθφηεηά

ηνπο, γηα ην φηη πξφθεηηαη δειαδή γηα δχν έλλνηεο

πνπ ζπρλά ζπλαληηνχληαη αιιά δε παχνπλ λα είλαη

δηαθνξεηηθέο.

Απφ ηνλ 19ν αη. κειεηεηέο φπσο ν Jacob

Burckhardt13 ή ν Joachim Ritter14 έρνπλ επηζεκάλεη

ηε δηαθνξεηηθή νπηηθή πνπ αλέπηπμαλ νη

δηαλννχκελνη έλαληη ηεο θχζεο –ζε ζρέζε κε ηνπο

αγξφηεο απφ ηε κηα κεξηά θαη ηνπο θπζηνδίθεο απφ

ηελ άιιε- απφ ηνλ χζηεξν Μεζαίσλα θαη κεηά. Ζ

δηαθνξεηηθή απηή νπηηθή καο ιέλε ζπλίζηαην ζηελ

„αηζζεηηθνπνίεζε‟ ηεο θχζεο, ζηελ αληηκεηψπηζή

ηεο σο αηζζεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, σο „ηνπίνπ‟. Οχηε

σο κεηέξαο, νχηε σο εδάθνπο πάλσ ζην νπνίν

δνπιεχνπκε, αιιά σο πεδίνπ επηζηεκνληθήο

παξαηήξεζεο θαη αληηθεηκέλνπ κειέηεο. Ζ ζεψξεζε

ηεο θχζεο απφ κηα ζέζε „απέλαληί‟ ηεο θαη φρη

„κέζα‟ ηεο είλαη ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλε,

ζπλπθαζκέλε κε ηελ ππφζηαζε ηνπ ζχγρξνλνπ

αλζξψπνπ ησλ πφιεσλ.

Ο άλζξσπνο-παξαηεξεηήο 

δηαθξίλεη ην ηνπίν 

απφ ηε θχζε θαη ην 

αληηκεησπίδεη σο 

αηζζεηηθφ αληηθείκελν. 

Πεγή: Γηαδίθηπν
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15. Heidegger Martin, „Κηίδεηλ, Καηνηθείλ, θέπηεζζαη‟, Δθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα

2008. Σν είλαη ζηνλ θφζκν είλαη, φπσο ην είρε ήδε δηαηππψζεη ν Heidegger ζην έξγν

ηνπ „Δίλαη θαη Υξφλνο‟ ην 1927, έλα είλαη ζηνλ ρψξν. Ο ρψξνο δελ πθίζηαηαη

αλεμάξηεηα απφ ηα πξάγκαηα, είλαη ζπλπθαζκέλνο κε απηά. Ο Heidegger παξαηεξεί: ‟Ο

ρψξνο δελ είλαη θάηη αληίθξπ γηα ηνλ άλζξσπν. Γελ είλαη νχηε έλα εμσηεξηθφ

αληηθείκελν νχηε έλα εζσηεξηθφ βίσκα. Γελ ππάξρνπλ άλζξσπνη θαη έμσ απφ απηνχο ν

ρψξνο‟. Heidegger Martin, „Δίλαη θαη Υξφλνο‟, Γσδψλε, Αζήλα 1985,ζ.11

Ο Γεξκαλφο ζηνραζηήο Martin Heidegger, ζηε

δηάιεμε ηνπ κε ηίηιν „Κηίδεηλ, θαηνηθείλ,

ζθέπηεζζαη‟15, αλαθεξφκελνο ζηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ

κε ηε θχζε, πξνζπαζεί λα άξεη ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ

έρεη δεκηνπξγεζεί αλάκεζά ηνπο θαη επηρεηξεί λα

επαλαθηήζεη θάπνηεο θαίξηεο αιιά ιεζκνλεκέλεο

φςεηο ηνπ πξνλεσηεξηθνχ θφζκνπ. πσο καο καξηπξεί

θαη ν Πεηξάξρεο ζηελ „Αλάβαζε ζην φξνο Βεληνχ‟16,

θάπνηα ζηηγκή ζηελ ηζηνξία, πνπ αλαθέξνπκε σο

απαξρέο ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ζπληειείηαη κηα

δξακαηηθή κεηαηφπηζε απφ ηελ εκθαηηθή πξνζήισζε

ζηνλ νξγαληθά εληαγκέλν κέζα ζηνλ θφζκν άλζξσπν

ζηε ζπζηεκαηηθή εμεξεχλεζε ησλ αληηθεηκέλσλ γχξσ

ηνπ, απφ ηελ κεηαθπζηθή αλίρλεπζε ηνπ λνήκαηνο

ζηελ επίκνλε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο ηνπ θπζηθνχ

θφζκνπ Ζ κεηαηφπηζε απηή είρε σο επαθφινπζν λα

αιιάμεη ξηδηθά ν ηξφπνο πνπ βιέπνπκε, αλαιχνπκε

θαη θαηαλννχκε ηνλ θφζκν καο θαη ηε δσή καο κέζα

ζε απηφλ. Ο άλζξσπνο ρεηξαθεηείηαη θαη απνθηά

κεγαιχηεξε ζεκαζία, αλάγνληαο φια ηα πξάγκαηα

απέλαληί ηνπ ζην δηθφ ηνπ κέηξν. Απηή ε ζηάζε

επεξεάδεη αζθαιψο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ζεσξία

θαη πξάμε.

16. Πεηξάξρεο, „Ζ αλάβαζε ζην φξνο Βεληνχ‟, Δθδφζεηο Άγξα, Αζήλα 2008

O Francesco Petrarcha(1304-1374), γελλεκέλνο ζηελ Σνζθάλε ηεο Ηηαιίαο ππήξμε έλαο

απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ελζάξθσζε ηελ ηδέα ηνπ Αλαγελλεζηαθνχ αλζξψπνπ. Λφγηνο θαη

πνηεηήο, δεκηνχξγεζε κε ην έξγν ηνπ ην κνληέιν γηα ηε ζχγρξνλε ηηαιηθή γιψζζα.

Wikipedia/Πεηξάξρεο Βιέπε ζ.56 ηεχρνπο
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Ση ινηπόλ είλαη απηό πνπ ζπληειεί ζηε δηακόξθσζε ελόο ηνπίνπ;

‘Ό,ηη κπνξνύκε λα επηζθνπήζνπκε κε έλα βιέκκα ή εληόο ηνπ

ζηηγκηαίνπ καο νξίδνληα δελ είλαη θηόιαο ηνπίν αιιά ην πνιύ πνιύ

πιηθό γηα έλα ηνπίν…’

Georg Simmel

Φηινζνθία ηνπ ηνπίνπ,1913,απφ ην „Σν ηνπίν‟,Πνηακφο,Αζήλα 2004,ζ.24



17. Georg Simmel, Φηινζνθία ηνπ ηνπίνπ,1913,απφ ην „Σν ηνπίν‟ ,Πνηακφο,Αζήλα

2004,ζ.25

Ο ςπρηθόο ηόλνο

Ο Simmel επηζεκαίλεη φηη φηαλ βιέπνπκε

πξαγκαηηθά έλα ηνπίν θαη φρη πιένλ έλα άζξνηζκα

απφ κεκνλσκέλα θπζηθά αληηθείκελα, ηφηε έρνπκε

έλα έξγν ηέρλεο ελ ηε γελέζεη ηνπ. Αλαδεηψληαο ην

κνξθνπνηεηηθφ αίηην ηνπ ηνπίνπ, παξαπέκπεη ζηελ

έλλνηα ηεο stimmung, έλα είδνο „ςπρηθνχ ηφλνπ‟

πνπ ιεηηνπξγεί σο ελνπνηεηηθφο θνξέαο ησλ

απνζπαζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο θχζεο17. Ο ςπρηθφο ηφλνο

ελφο ηνπίνπ δηαπλέεη φια ηα επηκέξνπο κεκνλσκέλα

ηνπ ζηνηρεία, ζπρλά ρσξίο λα είλαη θαλείο ζε ζέζε

λα θαηαζηήζεη ππαίηην γη‟ απηφ έλα απφ ηα ελ ιφγσ

επηκέξνπο ζηνηρεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ,ην λνεηφ

ζχζηεκα πνπ πξνεγνπκέλσο αλαδεηήζεθε θαη πνπ

δεκηνπξγεί ηνπίν παξάγεη κέζα απφ κεηαβιεηέο

ζπληζηψζεο κηα ζηαζεξά γηα ηνλ θάζε παξαηεξεηή,

πνπ κεηαβάιιεηαη φηαλ αιιάμεη ε ζέζε ή ν

παξαηεξεηήο. Σν ηνπίν ινηπφλ ζπγθξνηείηαη κέζσ

ελφο εληαίνπ „ςπρηθνχ ελεξγήκαηνο‟ θαη

αληηθεηκελνπνηείηαη σο πλεπκαηηθφ κφξθσκα. ην

ζχζηεκα απηφ ε επνπηεία θαη ην ζπλαίζζεκα

ζπλππάξρνπλ κε κηα απνθιεηζηηθή θαη έληνλε ζπλνρή

ηελ νπνία δελ είλαη εχθνιν λα ζπιιάβεη ν απιφο

πεξαζηηθφο, αιιά νθείιεη λα αληηιεθζεί απηφο πνπ

είηε ζέιεη λα απεηθνλίζεη έλα ηνπίν είηε ζέιεη λα

ζπλζέζεη θαη λα εληάμεη θάηη λέν, έλα λέν κφξθσκα

ζην ήδε ππάξρνλ. Ο ςπρηθφο ηφλνο δε ζεκειηψλεηαη

αληηθεηκεληθά, δελ είλαη ν ίδηνο ζε φινπο ηνπο

αλζξψπνπο, δελ είλαη κεηξήζηκν κέγεζνο, πνηθίιεη

φπσο θαη νη πξνζσπηθφηεηεο θαη νη αληηιήςεηο. Γη‟

απηφ ππάξρνπλ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο.

Ο φξνο ινηπφλ „εληάζζσ θάηη ζην ηνπίν‟ δελ

είλαη θάηη εηθνλνγξαθηθφ θαη κνξθνινγηθφ. Δληάζζσ

έλα ζχζηεκα ζε έλα άιιν ππάξρνλ ζχζηεκα, φηαλ έρσ

θαηαλνήζεη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ δεχηεξνπ θαη

αλαδεηψ λα δεκηνπξγήζσ λέεο. Ζ παξαπάλσ

δηαδηθαζία βέβαηα δελ είλαη θάηη απιφ. Δίλαη ίζσο

έλα απφ ηα πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα ηεο

αξρηηεθηνληθήο ζθέςεο.

Απέλαληη ζειίδα:

Έλα ζχλνιν απφ ζηνηρεία 

δελ απνηειεί θαη'αλάγθε 

έλα ηνπίν. Απαηηείηαη 

έλα ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν.

Σνζθάλε, Ηηαιία 

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
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Τη δύλαηαη λα πξνζζέζεη εηο ηελ επαηζζεζία ησλ ηόπσλ απηώλ ν κε

θαηέρσλ επαηζζεζία; Πώο κπνξείο λα πξνζζέζεηο κηα γξακκή ε νπνία

λα κε ηαξάδεη ην όινλ σο παξείζαθηε; Πώο δύλαζαη λα ελεξγήζεηο

εθεί πνπ είλαη λόκηκν ή αλαγθαίν λα ελεξγήζεηο, ρσξίο ε ελέξγεηά

ζνπ λα θαλεί επηηεδεπκέλε θαη ππεξθίαιε, αιιά λα κέλεη ηνπλαληίνλ

ηαπεηλή θαη αθαλήο; Πνύ δύλαηαη θαλείο λα παξέκβεη; Αζθαιώο εθεί

πνπ ε παξνπζία αλακθηζβήηεησλ αλαγθώλ ην απαηηεί.

Γεκήηξεο Πηθηώλεο



2.3 Θέκαηα Έληαμεο

ρέζε Σνπίνπ – Αξρηηεθηνληθήο

Σν ηνπίν θαη ε αξρηηεθηνληθή πξάμε είλαη έλλνηεο

ζπλπθαζκέλεο. Κάζε αξρηηεθηφλεκα απνηειεί

πινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν δεκηνπξγφο

εξκελεχεη ηνλ ηφπν θαη ηνλ θαζηζηά ηνπίν. Κάζε

αξρηηεθηνληθή παξέκβαζε παξαπέκπεη ζηνλ ππνδνρέα

ηεο, αζηηθφ ή θπζηθφ.

Ζ αξρηηεθηνληθή αλαδεηά ηε ζρέζε κε ηε θχζε,

ηελ νπνία -σο ηέρλε- επηηπγράλεη κε ηελ απηνλνκία

ηεο θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζε απηή. Κηίδνληαο ν

άλζξσπνο απνθφπηεη απφ ην θπζηθφ γηα λα

δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ ηερλήκαηα. Ζ δξάζε ηνπ

γίλεηαη κε βιάβεο ζην θπζηθφ, θαζψο αθφκα θαη ηα

„θπζηθά πιηθά‟ είλαη ήδε έλα πξντφλ πνπ ηα

απέζπαζαλ απφ ηνλ ηφπν ηνπ. Ζ αξρηηεθηνληθή

παξνπζηάδεη καθξά παξάδνζε επηθξάηεζεο ζην θπζηθφ

ζηνηρείν. Με ηελ αξρηηεθηνληθή ε θχζε

θαηαζηξέθεηαη αιιά ζπγρξφλσο νξγαλψλεηαη. Ζ δηπιή

θίλεζε πνπ ζπγρξφλσο απσζεί ην θπζηθφ θαη ην

αλαδεηάεη ήηαλ πάληνηε ε θίλεζε ηεο

αξρηηεθηνληθήο. Κάζε ηνπηνγξαθηθή επέκβαζε,

ηαπηφρξνλα αξλείηαη θαη ππνδέρεηαη ηε θχζε.

Ζ θχζε ινηπφλ ζεκαηνπνηείηαη φρη κφλνλ φηαλ ε

αξρηηεθηνληθή ελζσκαηψλεηαη ζε απηήλ αιιά θαη

φηαλ πξνβάιιεηαη αληίζηαζε απέλαληί ηεο. Σν

ηέρλεκα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γίλεηαη θάηη πνπ

αλαθνηλψλεηαη εμ αξρήο σο αθχζηθν, πνπ

εκθαλίδεηαη σο επαπφζπαζην, θαη ε ζπλδηαιιαγή ηνπ

κε ην ηνπίν επηρεηξεί ην ζρίζκα θαη ηνλ ρσξηζκφ

ελψ παξάιιεια ππάξρεη ε αξρηηεθηνληθή πνπ ζέιεη

λα „εμαθαληζηεί‟ κέζα ζην ηνπίν.

Ση ζεκαίλεη φκσο ζηελ πξάμε φηη ε αξρηηεθηνληθή

αθνινπζεί ην ηνπίν;

Αθφκε θαη ε ξεηνξηθή ηεο εμαθάληζεο θαη ηεο

άξλεζεο ηεο κνξθήο δε κπνξεί παξά λα ζηήζεη

ηειηθά θάπνηα κνξθή ζηε θχζε. Ζ αξρηηεθηνληθή ζηε

θχζε θαιείηαη, ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Simmel,

λα δνθηκάζεη πνιιψλ εηδψλ ηεκαρηζκνχο ηεο θχζεο,

λα απνθφςεη θάπνην κέξνο απφ ηε ρσξίο φξηα έλλνηα

θαη λα ηελ εμεηδηθεχζεη, λα απνζπάζεη θάπνην

ηκήκα ηεο θχζεο ηε ζηηγκή πνπ απνθαζίδεη ην

άλνηγκά ηεο ζηε ζέα, λα απνθφςεη θπζηθά κέξε ηεο

γηα λα ηα κηκεζεί, λα απνθνπεί θαη ε ίδηα ηέινο

απφ ηε θχζε ηε ζηηγκή πνπ θηλείηαη γηα λα ηε

ζπλαληήζεη, ηε ζηηγκή πνπ επηρεηξεί ηελ

ελζσκάησζή ηεο ζε απηήλ.

Απέλαληη ζειίδα:

Φεξά αληνξίλεο. 

Ζ παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή κνηάδεη 

απφιπηα ελαξκνληζκέλε 

κε ην θπζηθφ αλάγιπθν.

Πεγή: A Sentimental   

Topography
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Πάλσ: Mίκεζε, ν άλζξσπνο νπηηθνπνηεί ηελ δηθή ηνπ θαηαλφεζε ηεο θχζεο,

Πέηξα Ηνξδαλία. Πεγή: „Genius Loci‟

Κάησ: πίηη γηα δηαθνπέο ζηελ Αλάβπζζν, Άξεο Κσλζηαληηλίδεο,1962

Σν θηίζκα δεζπφδεη ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη ζπκππθλψλεη ην

ρψξν γχξσ ηνπ. Πεγή: Γηαδίθηπν



18. Norberg-Schulz, ‟Existence, Space and Architecture‟, Studio Vista, London

1971,ζ.78

19. Norberg-Schulz Christian „Genius Loci. Σν πλεχκα ηνπ ηφπνπ‟, Αζήλα 2008,ζ.20.

Ο Norberg-Schulz πξνθεηκέλνπ λα κηιήζεη γηα κηα θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο

αξρηηεθηνληθήο, νξίδεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ ηε δηάθξηζε αλάκεζα

ζην αλζξσπνγελέο θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σα αλζξσπνγελή ηκήκαηα ηνπ

πεξηβάιινληνο είλαη θαηά πξψην ιφγν εγθαηαζηάζεηο, κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο, απφ

ζπίηηα έσο ρσξηά θαη πφιεηο, θαη θαηά δεχηεξν ιφγν δξφκνη πνπ ζπλδένπλ απηέο ηηο

εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ κεηαηξέπνπλ ηε θχζε ζε

„πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ‟.ibid,ζ.12

20. ibid,ζ.21

‘Τν ελδηαθέξνλ ηνπ αλζξώπνπ γηα ην ρώξν έρεη

ξίδεο ππαξμηαθέο’ ππνζηεξίδεη ν Norberg Schulz,

‘βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζεη δσηηθέο

ζρέζεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ, λα θέξεη λόεκα θαη

ηάμε ζε έλα θόζκν εηθόλσλ θαη γεγνλόησλ’18.

Ο Norberg-Schulz αλαθέξεη φηη νη άλζξσπνη

ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε κε ηξεηο θπξίσο ηξφπνπο:

ηε κίκεζε, ηε ζπκπιήξσζε θαη ηνλ ζπκβνιηζκφ.

Πξψηνλ, ν άλζξσπνο ζέιεη λα θαηαζηήζεη ηηο

θπζηθέο δνκέο πην αθξηβείο. Γειαδή ζέιεη λα

νπηηθνπνηήζεη ηε δηθή ηνπ θαηαλφεζε ηεο θχζεο,

εθθξάδνληαο ην ππαξμηαθφ έξεηζκα πνπ έρεη

απνθηήζεη. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ρηίδεη εθείλν

πνπ έρεη δεη. Γεχηεξνλ, ν άλζξσπνο πξέπεη λα

ζπκπιεξψζεη ηε δεδνκέλε θαηάζηαζε πξνζζέηνληαο

„εθείλν πνπ ιείπεη‟. Σέινο, πξέπεη λα ζπκβνιίζεη

ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο. Ο ζπκβνιηζκφο

πξνυπνζέηεη φηη έλα βησκέλν λφεκα κεηαθξάδεηαη ζε

έλα άιιν κέζνλ. Έλα θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, γηα

παξάδεηγκα, κεηαθξάδεηαη ζε θηίξην ηα ζηνηρεία

ηνπ νπνίνπ θαηά θάπνην ηξφπν απνθαιχπηνπλ απηφλ

ην ραξαθηήξα. Ο ζθνπφο ηεο ζπκβνινπνίεζεο είλαη

λα ειεπζεξψζεη ην λφεκα απφ ηηο ππάξρνπζεο

ζπλζήθεο ψζηε λα ην θαηαζηήζεη „πνιηηηζκηθφ

αληηθείκελν‟19.

Γηα λα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ην ζχκπαλ σο

θφζκνλ, δειαδή σο εχηαθην φινλ, ν άλζξσπνο έρεη

ηελ αλάγθε λα πξνζαλαηνιηζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ.

Γηα λα κπνξέζεη λα αηζζαλζεί νηθεία έρεη ηελ

αλάγθε λα δεκηνπξγήζεη έλα imago mundi, δειαδή λα

πξνβάιιεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ηελ εηθφλα πνπ έρεη

γηα ηνλ θφζκν. Με άιια ιφγηα ν άλζξσπνο έρεη

αλάγθε λα θαηαιάβεη ηνλ θφζκν ηνπ θαη λα

κεηαζρεκαηίζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ. ‘Η ζρέζε ηνπ

αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ ζπλίζηαηαη από ηε κηα

ζηελ πξνζπάζεηα λα ην αθνκνηώζεη θαηά ηα

πξνζσπηθά ηνπ πξόηππα αληίιεςεο θαη από ηελ άιιε

λα κεηαθξάζεη απηά ηα πξόηππα ζε ζπγθεθξηκέλεο

αξρηηεθηνληθέο δνκέο’ επηζεκαίλεη ν Norberg-

Schulz20.
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21. Ο φξνο είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζηα κέζα ηνπ 17νπ αη. απφ ηνλ Alexander Pope θαη

ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αη. απφ ηνλ Sir Walter Scott γηα λα δειψζεη ηηο αφξαηεο

δπλάκεηο ελφο ηφπνπ. Σνλ φξν είρε ρξεζηκνπνηήζεη θαη ν S.Giedion ζην Space, Time

and Architecture, αλαθεξφκελνο αξρηθά ζην πλεχκα ηεο ρνιήο ηνπ ηθάγνπ θαη ζηε

ζπλέρηζή ηνπ απφ ηνλ Mies van der Rohe.Παχινο Λέθαο, „Αξρηηεθηνληθή θαη Καηνίθεζε‟,

Πιέζξνλ, Αζήλα 2008, ζ. 165

22. Norberg-Schulz Christian „Genius Loci. Σν πλεχκα ηνπ ηφπνπ‟, Αζήλα 2008,ζ.22

Genius Loci

Σν genius loci21 είλαη κηα ξσκατθή έλλνηα πνπ

ζήκαηλε αξρηθά ην δαίκνλα ηνπ ηφπνπ, ηηο

πξνζσπνπνηεκέλεο αφξαηεο δπλάκεηο πνπ ελνηθνχζαλ

ζηε θχζε. χκθσλα κε ηηο αξραίεο ξσκατθέο

δνμαζίεο θάζε αλεμάξηεην νλ έρεη ην δηθφ ηνπ

δαηκφλην(genius), ην πλεχκα θχιαθά ηνπ. Σν πλεχκα

απηφ δίλεη δσή ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηνπο ηφπνπο

θαη θαζνξίδεη ην ραξαθηήξα θαη ηελ νπζία ηνπο. Σν

genius ινηπφλ δειψλεη ηη είλαη ην πξάγκα θαη ηη

ζέιεη λα γίλεη22. Ο άλζξσπνο βίσλε ην πεξηβάιινλ

ηνπ ζα λα απνηεινχληαλ απφ ζπγθεθξηκέλεο

ηδηφηεηεο θαη αλαγλψξηδε φηη ήηαλ κεγάιεο

ζεκαζίαο γηα ηελ χπαξμή ηνπ λα ζπκθηιησζεί κε ην

genius ηεο ηνπνζεζίαο φπνπ ε δσή ηνπ ιάκβαλε

ρψξα. Πξψηνη ήηαλ νη αξραίνη Έιιελεο πνπ

αλαγλψξηζαλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηεξή ζρέζε κε

ηνλ ηφπν θαη ην πεξηβάιινλ, θαη εθάξκνζαλ ηηο

αξρέο ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο. πζρεηίδνληαο

ηα θπζηθά θαη ηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά νη

Έιιελεο πέηπραλ κηα ζπκθηιίσζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε

θχζε, κε απνθνξχθσζε ηα κεγάια ζξεζθεπηηθά

ζπκπιέγκαηα, φπσο ησλ Γειθψλ θαη ηεο Οιπκπίαο.

ηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ην genius loci

παξακέλεη κηα δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα, θαη αο κελ

νλνκαδφηαλ έηζη. Οη θαιιηηέρλεο θαη νη ζπγγξαθείο

πάληα εκπλένληαλ απφ ηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη

έρνπλ εμεγήζεη ηα θαηλφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο

θαζψο θαη ηεο ηέρλεο κηιψληαο γηα ηνπία.

Σν Ακθηζέαηξν θαη 

ν Θφινο ησλ Γειθψλ.

Σν ζχκπιεγκα 

εθθξάδεη ην ηεξφ 

„πλεχκα ηνπ ηφπνπ‟. 

Πεγή: Πξνζσπηθφ Αξρείν
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Ο Norberg-Schulz ππνζηήξημε φηη γηα λα είλαη

ηφπνο έλαο ρψξνο πξέπεη λα ιέεη θάπνηα δηαθξηηά

θπζηθά ή πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα λα ην

θαηαζηήζεη ζαθέο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν genius

loci. Ζ λέα ζεκαζία ηνπ genius loci είρε ζθνπφ λα

πεξηγξάςεη κηα „ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηηθφηεηα‟ ζηελ

νπνία ππάξρεη ν άλζξσπνο. Κάζε ηφπνο κε

ραξαθηήξα, θάζε ηφπνο γεληθψο, έρεη έλα „πλεχκα‟.

Καηά ηνλ Norberg-Schulz απηφ πνπ κεηαηξέπεη „έλα

ζεκείν αλάκεζα ζε πνιιά ζεκεία‟ ζε „ηφπν‟,

επηηξέπνληαο ηελ έληαμε ηνπ αλζξψπνπ ζην

πεξηβάιινλ ηνπ, είλαη ε απφδνζε ραξαθηήξα ζηνλ

αδηαθνξνπνίεην ρξφλν. Ζ ηαπηφηεηα είλαη πξντφλ

θαηαζθεπήο θηηζκάησλ, νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ,

έκπξαθηεο ππνβνιήο ηνπ imago mundi ηνπ αλζξψπνπ

ζηνλ πεξίγπξφ ηνπ, ψζηε απηφο λα αλαγλσξίδεη

εαπηφλ ζην πεξηβάιινλ θαη λα ζεάηαη ηνλ εαπηφ

ηνπ. „Θέαζε ηνπ εαπηνχ‟ πνπ επηηπγράλεηαη φρη

κφλν βιέπνληαο πξάγκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο

λνεηηθά επεμεξγαζκέλεο απφςεηο ηνπ γηα ηνλ θφζκν,

αιιά θαη αλαγλσξίδνληαο ζηα θηίζκαηα ηελ εκπινθή

ηνπ κε ηα πξάγκαηα, ηελ ελεξγφ παξνπζία ηνπ ζηνλ

θφζκν. Έηζη ε „θχζε ζρεκαηίδεη έλα εθηεηακέλν

πιήξεο φινλ, έλαλ ηφπν πνπ αλάινγα κε ηηο

επηκέξνπο ζπλζήθεο έρεη κηα ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα‟

ηνλίδεη ν Norberg-Schulz23. Ζ έλλνηα ηνπ

„πλεχκαηνο ηνπ ηφπνπ‟ ζπλαληάηαη θαη ζηε ζθέςε

ηνπ Γεκήηξε Πηθηψλε, θαζψο πξνζεγγίδεη ηε θχζε κε

έλα ηδηαίηεξν, ζρεδφλ ζξεζθεπηηθφ, ελδηαθέξνλ θαη

δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ θάζε

ηφπνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην θείκελφ ηνπ

„Γαίαο Αηίκσζηο‟, ηνπ 1954, ζην νπνίν αλαθέξεη ηε

γε σο ηεξφ πξφζσπν24. Ζ επαθή κε ην πλεχκα ηνπ

ηφπνπ θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ αλζξψπηλε

„θαηνίθεζε‟ είλαη έλλνηεο θνηλέο ζηνλ Πηθηψλε θαη

ζηνλ Norberg-Schulz, πνπ πηζαλά πεγάδνπλ απφ ηηο

θνηλέο ηνπο ζεσξεηηθέο αλαθνξέο, κε ζηνηρεία απφ

ηε ξνκαληηθή θαη θαηλνκελνινγηθή θηινζνθία.

23. ibid,ζ.27

24. Γεκήηξεο Πηθηψλεο, „Γαίαο Αηίκσζηο‟, Κείκελα, 1954, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1987

βιέπε ζ.97 ηεχρνπο

ε πξψην πιάλν ν „Κφκβνο 

Πηθηψλε‟ θαη ζην θφλην ν 

Ηεξφο Βξάρνο. Ο Πηθηψλεο 

ζπλζέηεη κε απφιπην 

ζεβαζκφ ζην „πλεχκα ηνπ 

ηφπνπ‟.

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
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‘Ο άλζξσπνο θαηνηθεί όηαλ κπνξεί λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζε έλα

πεξηβάιινλ θαη λα ηαπηίδεηαη κε απηό, ή ελ ζπληνκία, όηαλ

αηζζάλεηαη όηη ην πεξηβάιινλ θέξεη λνήκαηα’

Christian Norberg-Schulz
Norberg-Schulz Christian „Genius Loci. Σν πλεχκα ηνπ ηφπνπ‟, Αζήλα

2008,ζ.22



25. ‘Τν λα ελνηθείο ζε έλα ζπίηη ζεκαίλεη, ινηπόλ, λα ελνηθείο ζηνλ θόζκν‟,

Norberg-Schulz Christian „Genius Loci. Σν πλεχκα ηνπ ηφπνπ‟, Αζήλα 2008,ζ.11

26. Κηίδσ (ην κέζν) ζηα αξραία γεξκαληθά –buan- αθελφο ζεκαίλεη θαη πξνζηαηεχσ θαη

θαιιηεξγψ, αθεηέξνπ ηαπηίδεηαη κε ην θαηνηθψ (ην ζθνπφ ηνπ) ελψ έρεη θνηλή

εηπκνινγηθή ξίδα κε ην ich bin (είκαη). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εκείο νη άλζξσπνη

είκαζηε πάλσ ζηε γε είλαη buan, ε θαηνίθεζε. Σν γνηζηθφ ξήκα γηα ην γεξκαληθφ

wohnen (=θαηνηθψ), wunian ζεκαίλεη δηαηειψ, παξακέλσ ελ εηξήλε. Ζ γεξκαληθή ιέμε

γηα ηελ εηξήλε, die Friede ζεκαίλεη ην λα είλαη θάηη ειεχζεξν (frei), δειαδή

πξνζηαηεπκέλν σο πξνο ηελ θαζεαπηφ νπζία ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεκέλν κε θεηδψ. Ζ

πξνζηαζία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο Umfriedung, δειαδή ηνπ πεξηβφινπ. Καηνηθώ ζπλεπψο

ζεκαίλεη λα δηακέλεηο ελ εηξήλε ζε έλαλ πξνζηαηεπκέλν ηφπν. Κηίδσ είλαη ε

δηαδηθαζία πνπ αθήλεη θάηη λα θαηνηθεί: ε δηάλνημε κηαο ηνπνζεζίαο κε ζαθή φξηα γηα

εγθαηάζηαζε ελφο έξγνπ ηέρλεο ή αιιηψο θνζκνεηδώινπ (ηόπνο) ην νπνίν ζπγθεληξψλεη

ζε απηφ, νξγαλψλεη θαη δίλεη ζπγθεθξηκέλε ππφζηαζε αθήλνληαο λα θαλεξσζεί ζηνλ

άλζξσπν ε πεκπηνπζία (genius loci) ηνπ θφζκνπ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη. Δδψ εληνπίδεηαη

κηα αθφκα εηπκνινγηθή ζπγγέληα αλάκεζα ζηε γεξκαληθή ιέμε γηα ηελ θαηνίθεζε wohnung

θαη ην das Gewohnte, ην γλσζηφ ή ζπλεζηζκέλν: ν άλζξσπνο γλσξίδεη εθείλν πνπ

θαζίζηαηαη αληηιεπηφ απφ απηφλ κέζσ ηεο θαηνίθεζεο. Heidegger Martin, ‘Κηίδεηλ,

Καηνηθείλ, θέπηεζζαη‟, Δθδφζεηο Πιέζξνλ, Αζήλα 2008, ζ.29-33, Norberg-Schulz

Christian, ‘Genius Loci: Σν πλεχκα ηνπ ηφπνπ‟ ζ. 25

Καηνίθεζε

Απφ ηελ απγή ηνπ ρξφλνπ ν άλζξσπνο αλαγλψξηζε

φηη ε θχζε απνηειείηαη απφ αιιεινζρεηηδφκελα

ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ζεκειηψδεηο πιεπξέο ηνπ

Δίλαη. Σν ηνπίν κέζα ζην νπνίν δεη δηαζέηεη δνκέο

θαη ελζσκαηψλεη λνήκαηα. Γηα λα απνθηήζεη έλα

ππαξμηαθφ έξεηζκα ν άλζξσπνο πξέπεη λα είλαη

ηθαλφο λα πξνζαλαηνιηζηεί, πξέπεη λα μέξεη πνπ

βξίζθεηαη. Άιια πξέπεη επίζεο λα ηαπηηζηεί κε ην

πεξηβάιινλ, λα ληψζεη φηη αλήθεη θάπνπ, λα μέξεη

πσο είλαη θαη ν ίδηνο έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηφπνο. Ζ

αξρηηεθηνληθή έρεη σο ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνλ

άλζξσπν λα θαηνηθήζεη θη απηφ γίλεηαη κέζσ ησλ

θηηζκάησλ πνπ θαηαλννχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ηφπνπ

θαη ηηο θέξλνπλ εγγχηεξα ζηνλ άλζξσπν. Καηνηθία

ινηπφλ ζεκαίλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ζηέγε25.

εκαίλεη φηη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο εθηπιίζζεηαη

ε δσή είλαη ηφπνη κε ηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηνπ

φξνπ.

Με ηελ έλλνηα ηεο θαηνίθεζεο πεξηγξάθνπκε ηε

ζρέζε κεηαμχ αλζξψπνπ θαη ηφπνπ. Σφπνο είλαη εθεί

πνπ ιακβάλεη ρψξα ε θαηνίθεζε θαη απηφ θαηά ηνλ

Heidegger ζεκαίλεη δέζηκν κε ηε γε, ζεβαζκφ ζηνλ

νπξαλφ, ζπλείδεζε ηεο αδπλακίαο θαη ηεο αλάγθεο

επίθιεζεο κηαο αλψηεξεο δχλακεο. ηε δηάιεμή ηνπ

„Κηίδεηλ, Καηνηθείλ, θέπηεζζαη‟ αλαιχεη ηελ

έλλνηα ηεο θαηνίθεζεο θαη αλαδεηά ηε ζρέζε

αλάκεζα ζε απηήλ θαη ηηο έλλνηεο ηνπ θηηζίκαηνο,

ηεο πξνζηαζίαο θαη ηνπ Δίλαη, ηελ νπνία θαη

ζηεξίδεη εηπκνινγηθά26.
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27. Joachim Ritter,‟Σν ηνπίν: ε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηηθνχ ζηε λεψηεξε θνηλσλία,

1963,Σν ηνπίν, εθδφζεηο Πνηακφο, Αζήλα 2004,ζ.76

28. Γεκήηξεο Πηθηψλεο, „Γαίαο Αηίκσζηο‟, Κείκελα, 1954, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1987

Δθκεηάιιεπζε θαη πξνζηαζία

χκθσλα κε ηνλ Martin Heidegger, ν ζχγρξνλνο

άλζξσπνο, είλαη αλέζηηνο θαζψο κεηαηξέπεη ηνλ

θφζκν ζε αληηθείκελν ηερληθήο ρεηξαγψγεζεο, ηα

πξάγκαηα ζε αληηθείκελα θαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε

απηάξεζθν αληηθείκελν πνπ ηα αμηνπνηεί θαη ηα

εθκεηαιιεχεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ.

Απφ ηελ επνρή ηνπ ξνκαληηζκνχ, φπνπ ε

αλέγγηρηε απφ ηνλ πνιηηηζκφ θχζε έγηλε

αληηθείκελν ζαπκαζκνχ, ε αλάγθε ελαξκφληζεο ηνπ

αλζξψπνπ κε απηήλ απνθαιχπηεη, θαηά ηελ έθθξαζε

ηνπ Joachim Ritter „ηνλ δηραζκφ αλάκεζα ζηελ

αληηθεηκεληθή θχζε, ηελ νπνία νξίδνπλ ε επηζηήκε

θαη ε θνηλσληθή πξαθηηθή, θαη ηε θχζε σο θφζκν

ηεο δσήο. Μέξνο απηνχ ηνπ δηραζκνχ ζηε ζχγρξνλε

θνηλσλία‟ ζπκπεξαίλεη ν Ritter „είλαη ην θίλεκα

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο27. Ζ πξσηαξρηθή θαη ειεχζεξε

θχζε πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί, ψζηε λα κελ

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αληηθεηκεληθή θχζε ηεο

αμηνπνίεζεο. Ο λφκνο ηελ απνζπά έηζη απφ ηε

δηαδηθαζία ηεο εθκεηαιιεπηηθήο αληηθεηκελνπνίεζήο

ηεο‟. „Έηζη ε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ,

θηλνχκελε ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε πξνο φ,ηη ν

Πηθηψλεο νλφκαδε ‘θαηώηεξε κνξθή ζρέζεο κε ηε

θύζε, εθκεηάιιεπζε’28 πξνζπαζεί λα

επαλεγθαηαζηήζεη ην θπζηθφ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ

ηερλεηνχ, έηζη ψζηε λα „απν-αληηθεηκελνπνηήζεη‟

ην ίδην ην ηέρλεκα, λα ην θαηαζηήζεη κε

απνηηκήζηκν κε φξνπο εθκεηάιιεπζεο, θαη άξα κε

αλαιψζηκν.

Απέλαληη ζειίδα: 

Ζ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ έρνπλ αιιάμεη 

εληειψο ηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο.

Πεγή: Γηαδίθηπν
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Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο δηαδξνκήο ζηε

ζπγθξφηεζε ηνπ ηνπίνπ, θη έρνληαο πιένλ ζέζεη έλα εληαίν

ελλνηνινγηθφ πιαίζην, είλαη ζθφπηκν λα θάλνπκε έλα ηαμίδη ζηελ

ηζηνξία ησλ αξρηηεθηνληθψλ αξρεηχπσλ, μεθηλψληαο απφ ηηο ξίδεο

ηεο ζρέζεο απηήο αλάκεζα ζην κνλνπάηη θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή. Σηο

πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο επηιέγνπκε λα αλαθεξζνχκε ηηο ρσξίδνπκε ζε

ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο: ηελ πξντζηνξία, πνπ απνηειεί ην θνηλφ

ππφβαζξν φισλ ησλ κεηέπεηηα παξαδφζεσλ, ηελ αλαηνιηθή παξάδνζε,

πνπ αλαπηχζζεηαη παξάιιεια θαη ζπρλά αιιειεπηδξά –κε άκεζν ή

έκκεζν ηξφπν- κε ηελ δπηηθή παξάδνζε. Δδψ επηιέγνπκε λα

αλαθεξζνχκε ζηελ Ηηαιία, ηελ Γαιιία θαη ηελ Αγγιία, πνπ απνηεινχλ

ηηο ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρέο αλάπηπμεο ηεο ηνπηαθήο ζθέςεο

θαη πξαθηηθήο, θαζψο θαζεκία είλαη ν αληηπξνζσπεπηηθφηεξνο

εθθξαζηήο ηεο επνρήο ηεο.
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3.1 νη απαξρέο ηεο θίλεζεο ηνπ αλζξώπνπ ζην ηνπίν

Ζ ηζηνξία ηεο θαηαγσγήο ηνπ αλζξψπνπ είλαη

κηα ηζηνξία πεξπαηήκαηνο, κεηαλαζηεχζεσλ θαη

πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ. Ζ αξγή δηαδηθαζία ηεο

κνξθνπνίεζεο θαη ραξηνγξάθεζεο ηεο επηθάλεηαο ηεο

γεο ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ αδηάθνπσλ θηλήζεσλ ησλ

πξψησλ αλζξψπσλ. ηελ αξρή, νη άλζξσπνη ζα

αθνινπζνχζαλ ηηο πνξείεο ησλ επνρηαθψλ

κεηαλαζηεχζεσλ ησλ δψσλ. Αιιά θάπνηα ζηηγκή, θαηά

ηελ παιαηνιηζηθή επνρή (500.000 – 8.000 π.Υ.),

άξρηζαλ λα δηαλνίγνπλ ηα δηθά ηνπο κνλνπάηηα, λα

πξνζαλαηνιίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο θπζηθά ζεκεία

αλαθνξάο πάλσ ζην έδαθνο αιιά θαη λα αθήλνπλ φιν

θαη πην ζηαζεξά ζεκάδηα ζην ηνπίν, πξνζπαζψληαο

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηερλεηή ηάμε ζην θπζηθφ ράνο

πνπ ηνπο πεξηέβαιιε. Σα καζεκαηηθά θα ε

αζηξνλνκία, πνπ ηφζν ζα θαζνξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ

ήηαλ αθφκα άγλσζηα, ε επζεία γξακκή θαη ε νξζή

γσλία δελ ππήξραλ, ε ηέρλε ήηαλ ελζηηθηψδεο θαη

θαηείρε „καγηθέο‟ δπλάκεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν

άλζξσπνο πξνζπαζνχζε λα εμεπκελίζεη θαη λα

ειέγμεη ηηο ζενπνηεκέλεο εθθάλζεηο ηεο θχζεο.

Ζ άηαθηε θίλεζε ηνπ παιαηνιηζηθνχ θπλεγνχ-

ηξνθνζπιιέθηε έδσζε ηε ζέζε ηεο ζην ζηαηηθφ θαη

λνκαδηθφ πνιηηηζκφ ησλ λενιηζηθψλ ρξφλσλ (8.000 –

4.000 π.Υ.). Ο Francesco Careri γξάθεη πσο1 ην

ζηαηηθφ πνιηηηζκφ εθθξάδεη ε ζπειηά, ε ελέξγεηα

ηεο εθζθαθήο ρψξνπ κέζα απφ ην ζψκα ηεο γεο θαη

ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο. Σν λνκαδηθφ πνιηηηζκφ,

αληίζεηα, ραξαθηεξίδνπλ ε εθηξνθή ησλ δψσλ θαη ε

εθήκεξε ηέληα πνπ θηλείηαη ζε θπθιηθέο

επαλαιακβαλφκελεο ηξνρηέο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο

γεο αθήλνληαο ηα ειάρηζηα ίρλε ζην έδαθνο. Ο

ζηαηηθφο ρψξνο είλαη ππθλφο θαη ζηέξενο, ελψ ν

λνκαδηθφο ρψξνο είλαη αξαηφο θαη ξεπζηφο. Ο

λνκαδηθφο ρψξνο κνηάδεη „θελφο‟ θαη ν

πξνζαλαηνιηζκφο κέζα ζε απηφλ θαζίζηαηαη

δχζθνινο. Σα κφλα αλαγλσξίζηκα ζηνηρεία είλαη νη

θπζηθέο δνκέο θαη ηα ίρλε πνπ αθήλεη ην

πεξπάηεκα. Ζ λνκαδηθή πφιε είλαη ην ίδην ην

κνλνπάηη θαη ε κνξθή ηεο, ε θπκαηηζηή γξακκή ηνπ

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θίλεζε.2
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1. Carreri Francesco, ‘Walkscapes: walking as an aesthetic practice‟, Gustavo

Gilly Editions, Barcelona 2003, ζ. 34-36

2. ibid. ζ. 36

Παηήκαηα απζηξαινπίζεθνπ, 

Laetoli, Tanzania

Σν αξραηφηεξν ηεθκήξην 

ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ 

είλαη ηα ρλάξηα ηεο 

θίλεζήο ηνπ, 3,7 

εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ, 

ζηεξενπνηεκέλα ζε 

εθαηζηηνγελέο ίδεκα.  

Οη παηεκαζηέο, 

αλαθαιχθζεθαλ ζην ηέινο 

ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 1970 

απφ ηε Mary Leakey θαη 

άλεθαλ ζε έλαλ ελήιηθα 

Australopithecus 

Afarensis θαη ην γηφ 

ηνπ, πνπ πεξπαηνχζαλ 

ζε φξζηα ζηάζε. 

Πεγή: Walkscapes

Απέλαληη ζειίδα

Πάλσ: White Plains, 

αραλείο εθηάζεηο ζην 

Νέν Μεμηθφ

Κάησ: menhir, Co Cork, 

Ηξιαλδία

Πεγή: Γηαδίθηπν
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Σν πξψην αληηθείκελν πνπ ν λενιηζηθφο

άλζξσπνο έζηεζε ζην ρψξν θαηαθηψληαο ηελ

θαηαθφξπθε δηάζηαζε ήηαλ ην κελίξ3, έλα

αληηθείκελν κε ζπκβνιηθή ππφζηαζε, ζπλήζσο

αλακλεζηηθφ θάπνηνπ γεγνλφηνο, ή ζρεηηζκέλν κε

θάπνηνπ είδνπο ιαηξεία. Πέξα απφ ηνλ φπνην

ζπκβνιηζκφ, ηα κελίξ δεκηνπξγνχζαλ έλα δίθηπν

ζεκείσλ πνπ φξηδε ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη

θαηεχζπλε ηα ηαμίδηα θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ

πιεζπζκψλ. Οη κνλφιηζνη κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ

κεκνλσκέλα, ή ζε παξάιιειεο ζεηξέο ζε κεγάιν

αξηζκφ ή λα ζρεκαηίζνπλ θχθιν, φπνηε ζηελ

ηειεπηαία πεξίπησζε είλαη γλσζηά σο θξνκιέρ. Ζ

θαηά κήθνο δηάηαμε δίλεη ηελ έλλνηα ηνπ δξφκνπ

θαη ηεο θηλήζεσο (π.ρ. Καξλάθ ηεο Βξεηάλεο, 2500

π.Υ.) ελψ ε θπθιηθή δηάηαμε δίλεη ηελ εληχπσζε

ηεο ζηάζεο θαη ηεο ελφηεηαο. (π.ρ. θξνκιέρ ηνπ

Stenness, λήζνη Orkney, 3000 π.Υ. ή ην Stonehenge

ζηε λφηην Αγγιία, θαηαζθεπή 2500 -1500 π.Υ.)

Γελ είλαη απίζαλν ν λνκαδηζκφο ή κε

κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε „πεξηπιάλεζε‟ ησλ θπλεγψλ

ηεο παιαηνιηζηθήο επνρήο, πνπ πξνεγείηαη

ηζηνξηθά, κε ηελ αλάγθε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη

θπξίσο ηεο „ηαθηνπνίεζεο‟ θαη ηεο ζπκβνιηθήο

επέκβαζεο ζην ηνπίν λα γέλλεζαλ ηελ

αξρηηεθηνληθή. Λίγν αξγφηεξα,γχξσ ζην 2000 π.Υ.

- φηαλ ν άλζξσπνο άξρηζε λα εδξαηψλεη ηελ

θπξηαξρία ηνπ ζηε γε θαη ην ηνπίν λα κεηαβάιιεηαη

απφ θπζηθφ ζε αλζξσπνγελέο- νη Αηγχπηηνη

κεηαηφπηζαλ απφ ην χπαηζξν απηφλ ην ρψξν θίλεζεο,

ην κνλνπάηη θαη ην ζπκβνιηθφ ρψξν γύξσ απφ ην

κελίξ ζηελ πξψηε αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή κε

ζπκβνιηθφ εζσηεξηθό ρψξν: ην λαφ.

3. Σα menhir ή κνλφιηζνη είλαη απιέο ζηήιεο φρη θαλνληθνχ ζρήκαηνο, χςνπο κέρξη 20 

κέηξσλ θαη ελίνηε κε απιντθέο  αλάγιπθεο παξαζηάζεηο. Υ. Μπνχξαο Μαζήκαηα Ηζηνξίαο 

Αξρηηεθηνληθήο, Δθδφζεηο πκκεηξία, Αζήλα 1999, ζ. 19

Απέλαληη ζειίδα: Carnac, 

Βξεηάλε, Γαιιία, 

Νενιηζηθή επνρή

Παζίγλσζην ζχλνιν 

κεγαιηζηθψλ κλεκείσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 

2500 menhir ζε γξακκηθή 

δηάηαμε (γλσζηή σο 

δηάηαμε Menec), cromlech 

θαη dolmen (ηαθηθά 

κλεκεία - ηχκβνπο). 

χκθσλα κε κία εξκελεία, 

δηαδνρηθέο γεληέο 

επηζθέπηνληαλ ηελ 

πεξηνρή γηα λα ζηήζνπλ 

ζην έδαθνο κηα πέηξα 

πξνο ηηκή ησλ πξνγφλσλ 

ηνπο.

Κάησ αξηζηεξά: 

Stonehedge, Wiltshire, 

Ννηην Αγγιία

Κάησ δεμηά: ην θξνκιέρ

ηνπ Stenness, λήζνη 

Orkney, Μεγάιε Βξεηαλία

Πεγή: The landscape of 

man θαη Γηαδίθηπν
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3.2 Αλαηνιηθή παξάδνζε: Κίλα – Ηαπσλία

ην ηνπίν σο παιίκςεζην

Σελ θαηαγσγή ηνπ θήπνπ ζηελ Άπσ Αλαηνιή

κπνξνχκε αξρηθά λα αλαδεηήζνπκε ζηελ πξνζπάζεηα

αλαπαξαγσγήο εκπεηξηψλ ή ζπλζεθψλ πνπ επηηξέπνπλ

ηελ βαζεηά ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπηλνπ είλαη ζε κηα

θιίκαθα αληηιεπηή θαη νηθεηνπνηήζηκε, σο κέξνο

ηεο θαηνηθίαο ηνπ αλζξψπνπ- είηε πξφθεηηαη γηα

βαζηιηθφ αλάθηνξν, είηε γηα ηελ πην ηαπεηλή

αζηηθή θαηνηθία. Οη εκπεηξίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ

λα αλαθέξνληαη ζηελ ηεξή επίζθεςε ζε απνκνλσκέλα

νξεηλά θαηαθχγηα κέζσ πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ ζηε

θχζε κε ζθνπφ ηελ απφδνζε ηηκψλ ζην πλεχκα ηνπ

ηφπνπ (genius loci). Ο θήπνο θαιχπηεη ηελ

ςπρνινγηθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα νκνξθηά,

εκπινπηίδεη ηε δσή ηνπ απνθαιχπηνληαο κε

ζπκβνιηθφ θαη ηαπηφρξνλα απηφ ηξφπν ηα κπζηήξηα

ηεο θχζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο.

Γηακνξθσηήο ηεο ςπρνινγηθήο ζρέζεο ηνπ

αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη κνξθνπνηεηηθφο παξάγνληαο

ηνπ ηνπίνπ θαη ησλ ηερλψλ γεληθφηεξα είλαη νη

ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο αληηιήςεηο θαη νη

εζηθνί θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε

ζξεζθεία. Ζ αξραηφηεξε γεγελήο ζξεζθεία ζηελ Κίλα

αιιά θαη ζηελ Ηαπσλία (Shinto) είλαη αληκηζηηθή:

θάζε έθθαλζε ηεο θχζεο ζενπνηείηαη, θαηνηθείηαη

απφ έλα πλεχκα. Ο άλζξσπνο ζπγθαηνηθεί ζε έλαλ

θφζκν κε πνιιέο άιιεο κνξθέο δσήο πνπ ππάξρνπλ

αλεμάξηεηα απφ απηφλ, αδπλαηεί λα δηαρσξίζεη ην

δσληαλφ απφ ην άςπρν, ζεσξεί πσο ην θάζε ηη

αηζζάλεηαη θαη ιεηηνπξγεί φπσο ν ίδηνο, έρεη

θνηλή θαηαγσγή κε απηφλ. Αξγφηεξα, ν εηζαρζείο

απφ ηελ Ηλδία Βνπδηζκφο θαη εηδηθφηεξα έλα

παξαθιάδη ηνπ, ην Εελ ζα έξζεη λα εμειίμεη ηελ

ηαχηηζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε ππνζηεξίδνληαο

πσο ηα πάληα είλαη έθθξαζε ηεο ίδηαο δχλακεο, ε

„δσή‟ πνπ ηα γελλά θαη ηα ειέγρεη είλαη ε ίδηα,

ζπλεπψο ν άλζξσπνο είλαη έλα κε ηε θχζε. πσο

θάζε ζξεζθεία, ην Εελ ζηνρεχεη λα εξκελεχζεη ηνλ

πεξηβάιινληα θφζκν, αλαδεηψληαο φκσο ηελ άκεζε

εκπεηξία ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ, επηδηψθνληαο λα

ζπλελψζεη ηελ χιε κε ην πλεχκα, ηε δξάζε κε ηε

ζθέςε- θάηη πνπ εθθξάδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν

κέζα απφ ηέρλε ηεο θαιιηγξαθίαο ή ηελ ηειεηή ηνπ

ηζαγηνχ. Ζ εκπεηξία απηή νινθιεξψλεηαη κέζσ ηεο

πεπνίζεζεο ηνπ Εελ πσο ην παξακηθξφ ζηνηρείν ηεο

θχζεο εκπεξηέρεη ηελ νπζία ηνπ φινπ. Σν Εελ

βηψλεη ηελ νκνξθηά φρη κέζσ ηεο εμσηεξηθήο

κνξθήο, αιιά ζην λφεκα πνπ ε κνξθή απηή εθθξάδεη.

Απέλαληη ζειίδα: Σν 

εθαηζηηνγελέο ηνπίν ηεο 

ιηκλνζάιαζζαο έην 

(Ηαπσλία), κηα ζχλζεζε 

γεο, ζάιαζζαο θαη νπξαλνχ, 

ζπλνςίδεη ηε βαζηθή 

ζξεζθεία ηεο Ηαπσλίαο, 

ην Shinto, πνπ 

ελδηαθεξφηαλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαξηίδνπλ ην χκπαλ.

Πεγή: The landscape of man
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Πνίεζε θαη δσγξαθηθή απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηνπίνπ, απνθαιχπηνληαο ηε

βαζεηά θαη ζπρλά κπζηηθηζηηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ

κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ κεηάθξαζε ζε θπζηθή

πξαγκαηηθφηεηα ησλ κχζσλ θαη ησλ ηνπίσλ πνπ

ηζηνξνχληαη ζηα ζρέδηα θαη ζηα πνηήκαηα γελλνχλ

ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, θαζηζηψληαο ηελ ηέρλε

ην ελδηάκεζν αλάκεζα ζην νξαηφ θαη ζην αφξαην,

ηνλ ηδεαηφ θαη ην θπζηθφ θφζκν. (βι.ζ.48)

ηαλ ε θηλεδηθή επηξξνή δηαζρίζεη ηε ζάιαζζα,

νη Ηάπσλεο ηελ αθνκνηψλνπλ, σζψληαο ηελ ζηα φξηα

ηεο. Παξφηη πνιηηηζηηθά απφιπηα εμαξηεκέλνη απφ

ηελ Κίλα, ε κηθξή ρσξηθή έθηαζε ζε ζπλδπαζκφ κε

ηε κεγάιε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θαη ηελ

πνηθηινκνξθία ηνπ αλάγιπθνπ ζα ζπκβάιιεη ζε κηα

πνιχ πεξηζζφηεξν εληαηηθή επεμεξγαζία ηνπ ρψξνπ.

Ζ έιιεηςε ρψξνπ γελλά ηελ αλάγθε ηεο βησκαηηθήο

κεγέζπλζήο ηνπ.

ε ζπγθξόηεζε ηνπ ρώξνπ ζηνλ θηλεδηθό θαη ηαπσληθό

θήπν κέζσ ηεο θίλεζεο ζώκαηνο θαη βιέκκαηνο

Ζ θπζηθή πξνέιεπζε ηνπ θήπνπ έρεη σο

απνηέιεζκα ηελ απνπζία αλζξψπηλεο γεσκεηξίαο κε

εμαίξεζε ηελ νξζνθαλνληθή πεξίθξαμε θαη ηα

πεξίπηεξα θηίξηα.

Ο θήπνο ζρεδηάδεηαη σο αθνινπζία ζθελψλ- σο

κηα ρξνληθή δηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ, πνπ πξνυπνζέηεη

ηελ θίλεζε βιέκκαηνο θαη ζψκαηνο, αλάινγε κε απηή

πνπ απνιακβάλεη θαλείο μεδηπιψλνληαο έλαλ

θηλεδηθφ θχιηλδξν ηνπηαθήο δσγξαθηθήο: κε

κεηαβάζεηο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο, αιιά θάζε

ζθελή απηνηειή, ηδσκέλε απφ έλα ππνινγηζκέλν

ζεκείν ζέαζεο, πξνζηαηεπκέλε απφ εμσηεξηθέο

παξαθσλίεο, νξγαληθφ ζπζηαηηθφ ηνπ φινπ.

Σα βαζηθά ηππνπνηεκέλα ζπζηαηηθά είλαη ν

βξάρνο, ν ιφθνο, ην βνπλφ –ην αξζεληθφ yang- ζε

αξκνληθφ ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην λεξφ- ην

ζειπθφ yin. ε δεχηεξε θάζε ζπκπιεξψλνληαη ε

βιάζηεζε θαη ηα θηίξηα. Παξά ηελ - ή ίζσο ράξε

ζηελ - ηππνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ηελ

χπαξμε θάπνησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πνπ πξέπεη λα

αθνινπζεζνχλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, ε θαζ‟ εαπηφ

ζχλζεζε ηνπ θήπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε

ειεπζεξία ζε πεηξακαηηζκνχο θαη πνηθηιία ιχζεσλ.

Απέλαληη ζειίδα

Πάλσ: Σνπίν κε πνηάκη, 

Tung Yuan, πεξ. 1000 

κ.Υ. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ε 

θίλεζε ε αηκφζθαηξα.

Έλαο άπινο παξαηεξεηήο 

θαίλεηαη λα κεηαθηλείηαη 

κέζα ζην ζρέδην θαη 

ηαπηφρξνλα λα ίπηαηαη 

πάλσ απφ ην ηνπίν. Σν 

ζρέδην απεηθνλίδεη έλαλ 

απφ ηνπο πην παιηνχο 

θηλεδηθνχο κχζνπο, ηα 

Νεζηά ηνπ Blest, ζηηο 

φρζεο ησλ νπνίσλ 

θαηνηθνχλ νη Αζάλαηνη 

θαη ηα νπνία ιέγεηαη πσο 

εμαθαλίδνληαη θαη 

μαλαεπηζηξέθνπλ.

Κάησ: Ολεηξεπφκελνο ηελ 

Αζαλαζία ζε κηα θαιχβα,

Tang Yin, 16νο αη.

Ο θαιιηηέρλεο κεηαηξέπεη 

ην θαζεισκέλν ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο ζψκα 

ηνπ θνηκηζκέλνπ ζνθνχ ζε 

κηα αησξνχκελε, 

αθαηξεηηθή κνξθή, 

ζπκβνιηθή ησλ 

πλεπκαηηθψλ επηδηψμεψλ 

ηνπ. Ζ ηέρλε θαζίζηαηαη  

ην ελδηάκεζν αλάκεζα ζην 

αφξαην θαη ην νξαηφ.

Πεγή: The landscape of

man
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Ζ ππλσηηθή ηειεηνπξγία ηεο θίλεζεο ηνπ

ζψκαηνο, κέζα ζηε ζησπή, πξνο ην δσκάηην ηνπ

ηζαγηνχ, ρξεζηκεχεη ζην λα παξάγεη ηελ

απαηηνχκελε επαηζζεζία θαη δεθηηθφηεηα γηα ηελ

ηειεηνπξγία πνπ ζα αθνινπζήζεη. Δίλαη ε

απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία, έλαο ηξφπνο απφδνζεο

αμίαο ζηα θαζεκεξηλά πξάγκαηα πνπ ηηκά ε ηειεηή

ηνπ ηζαγηνχ.

Ο ζρεδηαζκφο θαη ην βίσκά ηνπ θήπνπ είλαη

κέξνο κηαο πεηζαξρεκέλεο δηαδηθαζίαο «εθκαίεπζεο

ησλ γιπθχηεξσλ ρπκψλ ηεο δσήο»4, πνπ ζα νδεγεζεί

ζηελ ηειεηφηεηα απφ ηνπο Ηάπσλεο: ν θεπνπξφο-

θαιιηηέρλεο απνθσδηθνπνηεί ηνλ ηξφπν κνξθνπνίεζεο

νξηζκέλσλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ηνλ ζπκππθλψλεη ζε

βαζηθέο αξρέο θαη ρξεζηκνπνηψληαο απηέο πξνζπαζεί

λα θαηαζθεπάζεη εκπεηξίεο αληίζηνηρεο –αιιά φρη

ίδηεο- αλαπαξάγνληαο γηα ην δεθηηθφ κπαιφ ηηο

αξκνλίεο ηνπ πξσηφηππνπ ρσξίο λα πξνζπαζεί λα ην

κηκεζεί. ηελ θιίκαθα ηνπ θήπνπ, κπνξεί λα

αλαπαξηζηνχλ λεζηά, αιιά «… νη βξάρνη έρνπλ ηε

δηθηά ηνπο νκνξθηά, ηηο δηθηέο ηνπο θακπχιεο θαη

φγθν, πθή θαη ζέζε.»5

4. Clifford Derek, „A History of Garden Design‟, Faber Editions, London 1962,

ζ. 115

5. ibid. ζ. 115

Απέλαληη ζειίδα

Μνλαζηήξη Εελ Daitoku-ji, 

Kyoto, Ηαπσλία

Πάλσ: Daisen-in, πεξ. 1513 κ.Υ. 

Αθξνκή γηα ην αιιεγνξηθφ 

απηφ βξαρψδεο ηνπίν ζε 

ζκίθξπλζε, ζα κπνξνχζαλ 

λα είλαη ζρέδηα, φπσο 

ηνπ κνλαρνχ Εελ Sesshu

(πάλσ δεμηά, πεξίνδο 

Muromachi 1338-1573 κ.Υ.)

Ζ ζθελή αλαπαξηζηά ηελ 

πλεπκαηηθή δσή ηνπ 

αλζξψπνπ, ην αλνδηθφ 

ηαμίδη ηνπ, ηηο ζηάζεηο 

ηνπ γηα μεθνχξαζε θαη 

πεξηζπιινγή. Ζ ζχλζεζε 

ηεο εηθφλαο είλαη κφλν 

έλα ηκήκα ηεο αιιεγνξίαο 

πνπ ζπλερίδεηαη θαηά 

κήθνο κηαο καθξφζηελεο 

ισξίδαο γεο, πεξηκεηξηθά 

ελφο πεξηπηεξνπ 

θηίζκαηνο.

Κάησ; Ryoan-ji, πεξ. 1488-99 κ.Υ.

Ζ ζχλζεζε απνηειείηαη απφ 

15 βξάρνπο, ζε νκάδεο 

ησλ 5, ησλ 3 θαη ησλ 2. 

Φαίλεηαη ηπραία, αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαζνξίδεηαη απφ 

καζεκαηηθνχο λφκνπο, πνπ 

πξνθαινχλ ζην 

ππνζπλείδεην κηα αίζζεζε 

εξεκίαο θαη αξκνλίαο, ε 

νπνία ζηελ παξαηήξεζε 

ηεο θχζεο θαζεπαηήο, 

φπσο ζηε ιηκλνζάιαζζα 

έην, ππάξρεη κφλν ζηε 

θαληαζία.

Πεγή: The landscape of 

man

ΗΣΟΡΗΚΔ ΔΚΦΡΑΔΗ ΣΖ ΚΗΝΖΖ

48





„Σν κέγεζφο ηνπ βησκαηηθνχ ρψξνπ δελ

θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο θπζηθέο ηνπ δηαζηάζεηο,

φζν απφ ηελ εκπεηξία ηεο πνζφηεηαο θαη ηελ

πνηφηεηαο ησλ γεγνλφησλ πνπ πεξηέρεη.‟6 Σερληθέο

πνπ παξάγνπλ ην απνηέιεζκα απηφ, έρνπλ αθελφο λα

θάλνπλ κε ηνλ θαζαξά θπζηθφ, αξρηηεθηνληθφ

ρεηξηζκφ ηνπ ρψξνπ: ην ζρεδηαζκφ ηεο πξνζέγγηζεο

κε ηηο ινμνδξνκήζεηο, ηελ επαλάιεςε, ηηο

αληηζέζεηο θαη ηνλ πινχην ησλ αηζζεηηθψλ

εκπεηξηψλ, ηελ επηηάρπλζε θαη επηβξάδπλζε ηεο

θίλεζεο, ηηο ζηάζεηο, ηελ ζε ζηάδηα άθημε ζηνλ

ηειηθφ πξννξηζκφ, ην ρεηξηζκφ ηεο θιίκαθαο, ην

„δαλεηζκφ ηεο ζέαο‟ θαη ηελ έληαμε εμσηεξηθψλ

ηνπίσλ. Ο θήπνο ζρεδηάδεηαη σο δηαδξνκή, σο

ζπξξαθή ηφπσλ. Αιιά ππάξρεη θαη έλα ηζρπξφηεξν

εξγαιείν κεγέζπλζεο ηνπ ρψξνπ.

Δθηφο απφ ηνλ πεξηπαηεηηθφ θήπν κε ηελ

απφιεμή ηνπ ζην δσκάηην ηνπ ηζαγηνχ νη Ηάπσλεο ζα

ζρεδηάζνπλ θαη θήπνπο πξννξηζκέλνπο λα εηδσζνχλ

απφ ζηαζεξφ ζεκείν: ην εζσηεξηθφ ηεο νηθίαο ή ηνπ

λανχ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ν μεξφο θήπνο

ηνπ Ryoan-ji, «ην ηειεπηαίν βήκα πξηλ ηελ

έθζηαζε ηνπ ηίπνηα, ηεο αίζζεζεο ρσξίο εξέζηζκα,

ηεο αληίιεςεο δηαρσξηζκέλεο απφ ηελ αλαγλψξηζε»7.

Πξφθεηηαη γηα έλαλ „πεπεξαζκέλν ρψξν πνπ κέζα απφ

ηελ αξρηηεθηνληθή κεηαηξέπεηαη ζε άπεηξν‟, θνξέα

κηαο „πεπεξαζκέλεο ζθέςεο πνπ επηηξέπεη ηελ

θαηαλφεζε ηνπ απείξνπ‟8. Δπηιέγνληαο έλα

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν απφ ηε θχζε, απνδίδνληαο

ην ζπκβνιηθά ή αθφκα θαη παξαζέηνληαο ην ίδην

απηνχζην- φπσο ζπκβαίλεη κε ην ινπινχδη ζην βάδν

ζηελ εζνρή ηεο παξαδνζηαθήο ηνθνλφκα- είλαη

δπλαηφλ λα αθππληζηνχλ νη αλζξψπηλεο αηζζήζεηο

θαη ζθέςεηο κε πνιχ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν απ‟

φηη κέζσ κηαο ξνκαληηθήο απνκίκεζεο ηεο θχζεο σο

ζχλνιν. Σν παξαπάλσ- ε θαηλνκεληθή αληίζεζε

αλάκεζα ζην άπεηξν ηεο θχζεο θαη ζην πεπεξαζκέλν

ηνπ ρψξνπ πνπ ηελ ππαηλίζζεηαη- είλαη θαη ε αηηία

ηεο ηεξάζηηαο επίδξαζεο πνπ ν Ηαπσληθφο θήπνο

αζθεί ςπρνινγηθά θαη ησλ ζπλεηξκηθψλ ηδηνηήησλ

ηνπ.

Παξάιιεια, ην απνκνλσκέλν πεξίπηεξν ηνπ

ηζαγηνχ κε ηνλ ηεξφ πεξηπαηεηηθφ θήπν, ζα

εμειηρζεί ζε θήπν θίλεζεο. Σελ θιηκάθσζε ηεο

εμέιημεο ηνπ θήπνπ-δηαδξνκή, ηεο θαλνληζηηθήο

αηαμίαο, ηεο αίζζεζεο ηεο απεξαληνζχλεο ζε

πεξηνξηζκέλν ρψξν απνηειεί ε villa Katsura ζην

Κπφην.

6. Nitschke Gunter, „From Shinto to Ando‟, Academy Press, London 1993, ζ. 35 

7. Clifford Derek, „A History of Garden Design‟, Faber Editions, London 1962, ζ.121

8. Engel Heinrich, „The Japanese House, a tradition for a contemporary 

architecture‟, Charles Tuttle Ed, Rutland 1964, ζ. 254-277

Απέλαληη ζειίδα:

Βαζηιηθή villa Katsura, 

Kyoto, Ηαπσλία, πεξ. 1620

Μηα ζρεηηθά κηθξή έθηαζε 

11 ζηξεκκάησλ ζηξεθφκελε 

πξνο ηα κέζα, πξνο ηνλ 

εαπηφ ηεο έρεη κεηακνξθσζεί ζε 

έλα ζχλζεην κηθξφθνζκν 

ηεο θχζεο δίλνληαο ηελ 

εληχπσζε πσο εθηείλεηαη 

απεξηφξηζηα. Έλα κνλνπάηη 

1760 ζπκβνιηθψλ πιαθψλ 

δηαηξέρεη ησλ θήπν 

θπθιηθά, απφ θαη πξνο ην 

παιάηη. 

Πεγή:The landscape of man

Πάλσ: Ryoan-ji, θάηνςε 

θαη ζρεκαηηθή φςε ησλ 

βξάρσλ

Κάησ:  villa Katsura,

θάηνςε κε ζεκεησκέλε ηελ 

πεξηκεηξηθή πνξεία γχξσ 

απφ ηε ιίκλε, απφ θαη 

πξνο ην παιάηη
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3.2 Γπηηθή παξάδνζε

Iηαιία

ε αληίιεςε ηνπ ηνπίνπ

Ζ γέλλεζε ηεο ζχγρξνλεο δπηηθήο αληίιεςεο γηα

ην ηνπίν ζπληειείηαη ζηελ Ηηαιία, ηελ πεξίνδν ηεο

Αλαγέλλεζεο. Οη Ηηαινί αληηιήθζεθαλ θαη απφιαπζαλ

λσξίηεξα απφ φινπο ηνπο κνληέξλνπο ηε κνξθή ηνπ

ηνπίνπ σο θάηη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν σξαίν,

απειεπζεξψλνληάο ην απφ θάζε δαηκνληθή δηάζεζε.

Πεηζηηθή πεξηγξαθή ηνπίσλ θαη ηεθκήξηα γηα

αίζζεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο κνξθήο, θαζψο θαη ηεο

βαζχηεξεο επίδξαζεο ηεο ζέαζεο ηνπο ζηελ ςπρηθή

δηάζεζε αξρίδνπλ λα ππάξρνπλ κε ηνλ Dante.

Ο Πεηξάξρεο, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο κνληέξλνπο

αλζξψπνπο, καξηπξεί πιήξσο ηε ζεκαζία ηνπ ηνπίνπ

γηα ηελ επαίζζεηε ςπρή. Ζ απφιαπζε ηεο θχζεο

είλαη γη‟ απηφλ ε πιένλ επηζπκεηή ζπλνδεία θάζε

πλεπκαηηθήο ελαζρφιεζεο. Ξέξεη, επίζεο λα

δηαθξίλεη ηελ εηθαζηηθή ζπνπδαηφηεηα ελφο ηνπίνπ

απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ.

Ο Πάπαο Πίνο είλαη ν πξψηνο πνπ δελ απφιαπζε

απιψο ηελ νκνξθηά ηεο ηηαιηθήο θχζεο παξά ηελ

πεξηέγξαςε κε ελζνπζηαζκφ σο ηελ ηειεπηαία

ιεπηνκέξεηα, κε καηηά ηφζν πνιχπιεπξα

θαιιηεξγεκέλε φζν θαη ελφο κνληέξλνπ αλζξψπνπ.

Πξφθεηηαη γηα εηιηθξηλή αηζζεηηθή απφιαπζε ηεο

θχζεο, δίρσο επίδξαζε ηεο αξραηφηεηαο.

Πεηξάξρεο: ‘Η αλάβαζε ζην όξνο Βεληνύ.’

«Μηα κάρε ιπζζαζκέλε θαη κε αβέβαηε έθβαζε 

δίλεηαη αθόκε ζην πεδίν ησλ ινγηζκώλ κνπ, 

θη άγλσζην πνηνο από ηνπο δύν εαπηνύο κνπ 

ζα είλαη ληθεηήο.» 9

ηηο 26 Απξηιίνπ 1336 έλαο ηξηαληαδπάρξνλνο

πνηεηήο, ν Φξαγθίζθνο Πεηξάξρεο, απνθαζίδεη λα

αλεβεί ζηελ θνξπθή ελφο βνπλνχ γηα λα αηελίζεη

απφ ςειά ηε ζέα. ηελ επηζηξνθή αλαδεηψληαο ηελ

πεγή ηεο πξσηφγλσξεο γηα ηελ επνρή επηζπκίαο,

ζπγγξάθεη κηα επηζηνιή πνπ απεπζχλεη ζηνλ

πλεπκαηηθφ ηνπ δάζθαιν.

9. Πεηξάξρεο, „Ζ αλάβαζε ζην φξνο Βεληνχ‟, Δθδφζεηο Άγξα, Αζήλα 2008 ζ.37-38

villa Cetinale, Sienna,

κέζα 17νπ αη.

Απέλαληη ζειίδα: Με ηελ 

εηζαγσγή ελφο απινχ γξακκηθνχ 

ζηνηρείνπ (άμνλαο) πνπ ζπλδέεη 

ηελ γε (άγαικα ηνπ Ζξαθιή ζηελ 

αξρή ηνπ) κε ηνλ νπξαλφ 

(εξεκεηήξην, απφιεμε) κηα 

ζεηξά αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ  δελ βξίζθνληαη ζηελ άκεζε 

επηξξνή ηεο villa θαη ην 

αγξνηηθφ ηνπίν „ελζσκαηψλνληαη 

ζθελνγξαθηθά‟ (integrazione

scenica) ζηε ζχλζεζε. Απφ 

ην εξεκεηήξην ν άμνλαο, πνπ 

απφ ρακειά αλαγλσξίδεηαη 

σο απηφλνκε αξρηηεθηνληθή 

επέκβαζε, είλαη πιήξσο 

εληαγκέλνο ζην αλζξσπνγελέο 

ηνπίν, δίλεη κάιηζηα ηελ 

εληχπσζε πσο είλαη άιιε κηα 

πεδνχια ρηηζκέλε ζηελ πιαγηά 

ηνπ ιφθνπ γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ησλ ειαηψλ. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ 

ππάξρνληνο αγξνθηήκαηνο ζε 

villa κε απηή ηε κνξθή έγηλε 

ζε κηα πεξίνδν πνπ ην γαιιηθφ 

κπαξφθ θπξηαξρνχζε. Παξάιιεια, 

ε απηφλνκία ηεο δηαδξνκήο 

πεξηκεηξηθά ηεο ηδηνθηεζίαο, 

ε απνδνρή ηεο θπζηθήο 

γεσκνξγνινγίαο θαη ε έληαμε 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ ζην 

ζρέδην ηεο villa, πξννησλίδνπλ 

ηνλ αγγιηθφ θήπν ηνπ 18νπ αη. 

Κάησ: Δξεκεηήξην. ηνλ 

ηειεπηαίν φξνθν έλα θπθιηθφ 

άλνηγκα επηηξέπεη ηελ αληίιεςε 

ηνπ ηνπίνπ ζπλνιηθά  

Πεγή: Architecture and landscape
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ηελ εζσηεξηθή πάιε πνπ θαηαγξάθεη ν

ζπγγξαθέαο αλαγλσξίδνπκε ην δηραζκφ κηαο

νιφθιεξεο πεξηφδνπ, ζην κεηαίρκην Μεζαίσλα θαη

Αλαγέλλεζεο: ηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηε κεζαησληθή

θηινινγηθή παξάδνζε, ηελ ελνρηθή ρξηζηηαληθή

ζπλείδεζε πνπ απαγνξεχεη ηηο ραξέο ηεο ζάξθαο θαη

ζηηο αληηιήςεηο ηεο πξψηκεο αλαγέλλεζεο, κε ηελ

αλάδπζε ηνπ βιέκκαηνο σο θπξίαξρνπ ηξφπνπ

πξφζιεςεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ.

ηνλ αηψλα πνπ ζα αθνινπζήζεη ην

εθθνζκηθεπκέλν πεξηβάιινλ ησλ ηηαιηθψλ πφιεσλ ζα

θαηαζηήζεη ηε θχζε αληηθείκελν απφιαπζεο, πνπ

κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί απφ ηνλ θαιιηηέρλε, λα

εξεπλεζεί απφ ηνλ επηζηήκνλα θαη λα κεηαηξαπεί

ζε αγαζφ απφ ηνλ έκπνξν.

Ζ εκθάληζε ηεο αλαγελλεζηαθήο ζπληζηψζαο θαη

ε ζχγθξνπζή ηεο κε ην κεζαησληθφ ζηνηρείν

θαζηεξψλεη ηνλ Πεηξάξρε σο ηνλ πξψην «κνληέξλν»

άλζξσπν. Παξάιιεια ε ζπγθεθξηκέλε επηζηνιή

ζεσξείηαη σο ε ηδξπηηθή πξάμε ηεο δπηηθήο

ηνπηνγξαθίαο.

Ωζηφζν, έλα εξσηεκαηηθφ ζα πξέπεη λα ηεζεί

ζην αλ φλησο απηή ε αλάβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ή αλ

πξφθεηηαη γηα κπζνπιαζία. ε αληίζεζε κε ηηο

ηαμηδησηηθέο αθεγήζεηο ηεο ξνκαληηθήο επνρήο, δελ

έρνπκε ζρεδφλ θακηά πξαγκαηηθή πεξηγξαθή ηεο

πεξηνρήο, θακηά παξαηήξεζε απηηθήο, αθνπζηηθήο ή

νζθξαληηθήο ηάμεο. Απφ ηηο αιιεπάιιειεο αλαθνξέο

ζηε ινγνηερληθή πξαγκαηεία ησλ αηψλσλ πνπ

πξνεγήζεθαλ δηαπηζηψλνπκε πσο ε αθήγεζε είλαη

«θηηζκέλε πάλσ ζε βηβιία»10. Πξφθεηηαη γηα θείκελν

θνξηηζκέλν κε αιιεγνξηθφ λφεκα.

Ζ ζεκαζία ηεο επηζηνιήο ηνπ Πεηξάξρε,

ζπλεπψο, δελ έγθεηηαη ηφζν ζηελ αληίιεςε θαη

πεξηγξαθή ηνπ ηνπίνπ θαζεαπηή φζν ζηε δηζηαθηηθή

αλάδπζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ κέζσ ησλ

αηζζήζεσλ, «ηεο αλαγελλεκέλεο ελεξγνπνίεζεο όισλ

ησλ όξσλ ύπαξμεο ηνπ αλζξώπνπ πνπ ε αξραηόηεηα

είρε πξνβάιιεη θαη ν Μεζαίσλαο απνξξίςεη.»11

«…ζπλέρηδα λα ζαπκάδσ πξάγκαηα γήηλα, ελώ ζα ‘πξεπε ήδε

λα γλσξίδσ θαιά …όηη ην κόλν άμην ζαπκαζκνύ είλαη ην

πλεύκα, θαη όηη όια η’ άιια είλαη κηθξά κπξνζηά ζην

κεγαιείν ηνπ!» 12

10. ibid. Νίθνο Γαζθαινζαλάζεο, „Πεηξάξρεο θαη Posterati‟ ζ. 50

11. ibid. Νίθνο Γαζθαινζαλάζεο, „Πεηξάξρεο θαη Posterati‟ ζ. 56

12. ibid. ζ. 40
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Παξ‟ φια απηά, φπσο θαη ν Georg Simmel έμη

αηψλεο αξγφηεξα ζα γξάςεη13, ε ηθαλφηεηα ηνπ

αλζξψπνπ λα αηελίζεη ην θπζηθφ ηνπίν πξνυπνζέηεη

ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο κηαο αθεξεκέλεο ζρέζεο

κε ηε θχζε, δειαδή κηα απφζηαζε απφ ηελ ίδηα ηε

θπζηθή εκπεηξία. Ζ αλαθάιπςε ηνπ ηνπίνπ απφ ηνλ

Πεηξάξρε φρη κφλν δελ απνηειεί έλδεημε απψιεηαο

ηεο ζξεζθεπηηθφηεηάο ηνπ αιιά ππήξμε δπλαηή ράξε

ζε απηήλ. Ζ αλαθάιπςε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε,

ηαπηίδεηαη ζπκβνιηθά, κε ηελ έλαξμε κηαο

δηαδηθαζίαο «πξαγκνπνίεζεο» ηνπ θφζκνπ, δειαδή

κηαο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία νη αθεξεκέλεο

ζρέζεηο θπξηαξρνχλ επί ηεο θπζηθήο εκπεηξίαο. Ζ

ελαηέληζε ηνπ ηνπίνπ, πνπ ζηελ ηέρλε ζα γελλήζεη

ηνλ λαηνπξαιηζκφ, γίλεηαη ε έζραηε απνκάθξπλζε

απφ ηε βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ θφζκνπ.

Ο Πεηξάξρεο, έλαο ζηνραζηήο κε ηε ζθέςε βαζηά

ξηδσκέλε ζηνλ ζξεζθεπηηθφ θελαθηζκφ ηνπ Μεζαίσλα,

κνηάδεη λα βηψλεη γηα πξψηε θνξά ην δηραζκφ ηνλ

νπνίν επηθέξεη ε κεηαηφπηζε ελφο κεραληζκνχ

«κπζηηθνπνίεζεο», απφ ηνλ νηθείν ρψξν ηεο

ζξεζθείαο ζηνλ αλνίθεην, γηα κηα ηέηνηα

πξνζέγγηζε, ρψξν ηεο θχζεο.

13. „Φηινζνθία ηνπ ηνπίνπ‟, Simmel G., Ritter J., Gombrich E.H., ‘Σν ηνπίν’,

Δθδφζεηο Πνηακφο, Αζήλα 2004 θαη βι. επίζεο δηάιεμε ζ.21
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ην ηνπίν σο παιίκςεζην: εθθξαζηήο ηεο πνιηηηθήο-

νηθνλνκηθήο-πνιηηηζηηθήο ζπγθξόηεζεο

Οη ηνπηαθέο δηακνξθψζεηο ζηελ Ηηαιία ηελ

πεξίνδν απηή, απνηεινχλ ηελ έθθξαζε ζην ρψξν ηεο

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηζρχνο ηεο αζηηθήο

ηάμεο θαη ελφο λένπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε

ζέζε ηεο θενπδαξρίαο, ζαθψο πην δεκνθξαηηθνχ,

απηνχ ηεο νιηγαξρίαο, κέζσ ηεο αλαγέλλεζεο ησλ

κνξθψλ ηεο ξσκατθήο θαη θιαζζηθήο αξραηφηεηαο.

Ζ αζθάιεηα πνπ ζηαδηαθά απνθηά ε χπαηζξνο

θαζηζηά εθηθηή ηελ νηθεηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε

ηνπ ρψξνπ εθηφο ησλ ηεηρψλ ηεο κεζαησληθήο πφιεο.

Ζ επίγεηα θχζε απνηειεί κέζνλ κάιινλ, παξά

εκπφδην γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Θείνπ θαη ηελ

θαιιηέξγεηα ηεο αξεηήο. Γίλεηαη πεγή ησλ ηερλψλ.

ην πιαίζην απηφ, γηα πξψηε θνξά ζηνπο ιφθνπο

γχξσ απφ ηε Φισξεληία, αλαπηχζζεηαη έλα δίθηπν

ησλ villas. Ζ villa -ζπίηη & θήπνο- απνηειεί έλα

επηρεηξεζηαθφ θέληξν, πνπ δηαρεηξίδεηαη ηηο

εθηεηακέλεο αγξνηηθέο εθηάζεηο πνπ ηελ

πεξηβάιινπλ. ηαδηαθά κεηαηξέπεηαη επίζεο, ζε

ρψξν πεξηζπιινγήο, κειέηεο θαη αηζζεηεξηαθήο

απφιαπζεο, ζχκθσλα κε ηε ξσκατθή παξάδνζε. Έρεη

δειαδή αζηηθφ ραξαθηήξα, απνηειεί ηκήκα ηεο

αζηηθήο δσήο πνπ κεηαθέξεηαη ζην χπαηζξν.

Ζ villa ππαθνχεη ζηελ απαίηεζε ηεο

ζθελνγξαθηθήο ελζσκάησζεο ζην ηνπίν

(„integrazione scenica‟)14. Ο ηφπνο εξκελεχεηαη

νξζνινγηθά θαη θαζνξίδεη ηε δνκηθή νξγάλσζε ηεο

ίδηαο ηεο villa αιιά θαη ηνπ γχξσ θπζηθνχ ρψξνπ.

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θπζηθνχ – θαη φρη κφλν- ηφπνπ

θαη ν έιεγρνο ηεο αηζζεηεξηαθήο ηνπ πξφζιεςεο,

ζπκπιεξψλεη ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή νξγάλσζε,

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο λεψηεξεο επηζηήκεο θαη

ηέρλεο, απνηειψληαο ηελ θαηαιεθηηθή εθδήισζε ηεο

ειέγρνπζαο ζπλείδεζεο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θφζκν.

14. Μσξαΐηεο Κσλζηαληίλνο, „Σν ηνπίν, πνιηηηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ‟,

Δθδφζεηο ΔΜΠ, Αζήλα 2005, ζ. 33-34

Απέλαληη ζειίδα:

Ζ villa Medici (πάλσ 

δεμηά)

θαη ε villa Gamberaia 

(θάησ αξηζηεξά) ζηνπο 

ιφθνπο γχξσ απφ ηε 

Φισξεληία

Πεγή:Architecture and Landscape

Κάησ: Villas ζηελ θνηιάδα 

ηνπ Άξλνπ. Σν γθξη 

ππνδειψλεη ηελ πεξηνρή 

απφ φπνπ ν ζφινο ηνπ 

Brunelleschi (Santa Maria 

del Fiore) είλαη 

ζεσξεηηθά νξαηφο

Κάησ αξηζηεξά: Villas 

ζθαξθαινκέλεο ζην θπζηθφ 

ακθηζέαηξν ησλ ιφγσλ γχξσ 

απφ ηε Φισξεληία, 

ηδσκέλεο απφ ηελ πφιε.
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Γεληθή θάηνεςε, Edward Lawson, 1917 

Studies in the history of gardens and designed landscape: an international quarterly, Vol.22

Πεγή: Architecture and Landscape



ε ζπγθξόηεζε ηνπ ρώξνπ ζηε θισξεληηλή villa κέζσ

ηεο θίλεζεο ζώκαηνο θαη βιέκκαηνο

Ζ villa είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ

πξνηχπνπ ηεο θηηξηαθήο αξρηηεθηνληθήο

(θιεηζηφηεηα θαη γεσκεηξία) ζην ζρεδηαζκφ ηνπ

θπζηθνχ ηφπνπ.15 Σνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζηηο πιαγηέο

ησλ ιφθσλ πνπ ηξηγπξίδνπλ ηελ πφιε. Ο θήπνο είλαη

ε πξνέθηαζε ηεο νηθίαο ζην χπαηζξν, κηα

αιιεινπρία ζαθψο νξηνζεηεκέλσλ κε ηεξαξρεκέλσλ

ρψξσλ, „stanze‟ (δσκάηηα) πνπ αθνινπζνχλ ηελ

πιαγηά ηνπ ιφθνπ. Γελ ππάξρεη θάπνηα εληαία

ζέα/νπηηθή θπγή ή άμνλαο πνπ λα ηα ππνηάζζεη ζε

έλα ζχλνιν κνλνκηάο αληηιεπηφ. Ο ηδηαίηεξνο

ραξαθηήξαο ηεο θάζε stanza απνθαιχπηεηαη ζηαδηαθά

κέζσ ηεο θίλεζεο. Παξάιιεια - πξνζζέηνληαο κηα

επηπιένλ ζηξψζε λνήκαηνο- μεηπιίγεηαη έλα

αιιεγνξηθφ δίθηπν γιππηηθνχ δηαθφζκνπ πνπ

απνδίδεη κπζνινγηθά ζέκαηα. Ο θήπνο είλαη

ζρεδηαζκέλνο γηα λα πεξπαηεζεί θαη λα θαηνηθεζεί,

θάηη πνπ δηαθαίλεηαη ζηα ζρήκαηα, ηα κεγέζε θαη

ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ.

Παξά ηελ θιεηζηφηεηά ηεο, ε villa δελ

απνκνλψλεηαη νπηηθά απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν

εληάζζεηαη. Ζ ηνπνζέηεζή ηεο ζηηο πιαγηέο ησλ

ιφθσλ θαη ην κέγεζφο ηεο επηηξέπεη ηε ζέα ζην

ηνπίν. πσο θαη ζηε δσγξαθηθή ηεο πεξηφδνπ, ν

ρψξνο κεηαμχ ηνπίνπ-θφλην θαη πξψηνπ πιάλνπ

απνθαζίζηαηαη θαη ην ηνπίν γίλεηαη πξνζεγγίζηκν,

κεηαηξέπεηαη ζε νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο ζχλζεζεο.

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο villa νξγαλψλνληαη έηζη

ψζηε λα ζπγθξνηνχλ θαη λα αλαδεηθλχνπλ ζηνηρεία

ηνπ ηνπίνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα αληίζηνηρε εκπεηξία

ρψξνπ πνπ βηψλεη ν Πεηξάξρεο ζηελ θνξπθή ηνπ

φξνπο Ventoux, απηή ηε θνξά αξρηηεθηνληθά

ειεγρφκελε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε νπηηθή

ζπζρέηηζε κε ηελ πφιε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη,

επηβεβαηψλνληαο ηνλ αζηηθφ ραξαθηήξα ηεο, αιιά

θαη κε ηηο ππφινηπεο villas πνπ αλαπηχζζνληαη

ζηηο πιαγίεο ηνπ θπζηθνχ ακθηζεάηξνπ πνπ

ζρεκαηίδνπλ νη ιφθνη γχξσ απφ ηε Φισξεληία.

Καδξαξηζκέλν κέζα απφ κηα ζηνά ε απνζπαζκέλν κε

ηε βνήζεηα ησλ πεδνχισλ ζην πξψην πιάλν, ην

πεξηβάιινλ ηνπίν γίλεηαη δηαθνζκεηηθφ θαη

ειεγρφκελν ζπζηαηηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο

villa. Σν φξην ηνπ νπηηθνχ ρψξνπ δελ είλαη ε

πεξίκεηξνο ηεο ηδηνθηεζίαο, αιιά ν θπζηθφο

νξίδνληαο.

15. Αξρηηέθηνλεο, „Πνηεηηθή ηνπ ηνπίνπ‟, ηεχρνο 49/2005, Μσξαΐηεο Κσλζηαληίλνο,

„ρεδηάδνληαο ην ηνπίν‟

Villa Gamberaia   

Απέλαληη ζειίδα:

Πάλσ: To πεξηβάιινλ ηνπίν 

εληάζζεηαη ζηε ζχλζεζε κε ηε 

βνήζεηα αξρηηεθηνληθψλ 

ζηνηρείσλ

Κάηνςε, νη‘stanze‟:

1. είζνδνο, 2. terrace,

3. parterre d‟ acqua

4. giardino segretto

5. πιάησκα κε 

εζπεξηδνεηδή

6. αιζχιιην, 7. λπκθαίν, 

8. bowling green 

Πεξηκεηξηθά αλαπαξηζηάηαη

ε αγξνηηθή γε πνπ

δηαρεηξηδφηαλ ε villa

3

8

8
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Versailles, 1715

Πεγή: Γηαδίθηπν



Γαιιία

ην ηνπίν σο παιίκςεζην: εθθξαζηήο ηεο πνιηηηθήο-

νηθνλνκηθήο-πνιηηηζηηθήο ζπγθξόηεζεο

Ο Bernini, ζπκθσλψληαο κε ηελ επηθξαηνχζα

άπνςε ηεο επνρήο ηνπ δηαηππψλεη: “νη θπζηθέο

κνξθέο είλαη ζρεδφλ πάληα θησρέο θαη ππνιείπνληαη

ζε επγέλεηα θαη αξρνληηά,… ζνη κειεηνχλ ηελ θχζε

ζα πξέπεη λα έρνπλ ήδε αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα

δηαθξίλνπλ ηα ειαηηψκαηα ηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε

λα ηα δηνξζψλνπλ.” Ο γαιιηθφο θήπνο ηνπ 17νπ αη.

θαηαζθεπάδεηαη a fortiori ελάληηα ζηε θχζε. Σελ

αληηλαηνπξαιηζηηθή δηάζεζε επηηείλεη ε ρξήζε ηνπ

θήπνπ σο θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη ζεαηξηθφ

ζθεληθφ. Ζ θχζε ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκάδη,

ζχκβνιν θαη ζθελή.

Σν 2ν κηζφ ηνπ 17νπ αη. αξηζηνθξαηία θαη

πινχζηνη αζηνί πξνβαίλνπλ ζηελ αγνξά κεγάισλ

εθηάζεσλ γεο σο έλδεημε ηζρχνο. Οη κεγάιεο απηέο

εθηάζεηο απνθιείνπλ ηε ζέα πξνο ην αγξνηηθφ ηνπίν

πνπ ηηο πεξηβάιιεη θαη επηηξέπνπλ εληφο ηνπο ηε

δεκηνπξγία ελφο νλεηξηθνχ ηερλεηνχ θφζκνπ.

Κνξπθαία δείγκαηα ηεο δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο

ηεο πεξηφδνπ είλαη ην Vaux-le-Vicomte θαη νη

Versailles, θαζξέθηεο ζην ρψξν ηνπ ηεξάζηηνπ

πινχηνπ θαη ηεο πνιηηηθήο δχλακεο, ζεαηξηθά

ζθεληθά γηα ιακπξέο ενξηέο. Οη Versailles

ηδηαίηεξα ζπκβνιίδνπλ ηελ αιαδνλεία θαη απφιπηε

θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε, πνπ δελ δηζηάδεη

λα κεηαβάιιεη ξηδηθά ην θπζηθφ αλάγιπθν θαη λα

ηζνπεδψζεη νηθηζκνχο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην

αξρηηεθηνληθφ φξακά ηνπ. Σν αλάθηνξν-θήπνο

ππεξηίζεηαη ζην ηνπίν.

Σελ ίδηα πεξίνδν ζπγθξνηείηαη ε επηζηεκνληθή

αληίιεςε ηεο θχζεο κε ηα καζεκαηηθά σο ην

εξγαιείν θαηαλφεζήο ηεο θαη κε δηαλνεηέο φπσο ν

Rene Descartes θαη ν Blaise Pascal. Νέεο

πξαγκαηείεο έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο

πξννπηηθέο γλψζεηο ηεο Αλαγέλλεζεο, κε ζέκα φρη

κφλν ηελ πξννπηηθή σο κέζν απφδνζεο ηνπ

ηξηζδηάζηαηνπ ρψξνπ ζε δπζδηάζηαηε επηθάλεηα,

αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία ηξηζδηάζηαηνπ

ηιινπδηνληζηηθνχ ρψξνπ κέζσ ηεο πξννπηηθήο

ρεηξαγψγεζήο ηνπ (πξννπηηθή αλακφξθσζε/πξννπηηθή

έληαζε). Πεηξακαηηζκνί ηέηνηνπ είδνπο δηεμάγνληαη

αξρηθά ζηα ζέαηξα. Ζ ζθελή δελ είλαη πηα κηα

δσγξαθηθή επηθάλεηα, αιιά αλνίγνληαη vistas πνπ

ηδσκέλεο απφ ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζέαζεο δίλνπλ

ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ ζπλερνχο θαη εθηεηλφκελνπ

πξνο ην άπεηξν ρψξνπ. Γελ αξγνχλ σζηφζν λα

κεηαθεξζνχλ θαη ζηνλ θήπν.
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Vaux le Vicomte

Πεγή: Γηαδίθηπν



ε ζπγθξόηεζε ηνπ ρώξνπ ζην Vaux-le-Vicomte κέζσ

ηεο θίλεζεο ζώκαηνο θαη βιέκκαηνο

Σν Vaux-le-Vicomte νξγαλψλεηαη ζπκκεηξηθά

πάλσ ζε έλαλ πξνζεθηηθά ζθελνγξαθεκέλν, θπξίαξρν

άμνλα πνπ ζέιεη λα δψζεη ηελ εληχπσζε πσο

εθηείλεηαη επ‟ άπεηξνλ. Οη ρψξνη μεηπιίγνληαη ν

έλαο πίζσ απφ ηνλ άιινλ θαζψο ν ζεαηήο

πξνζεγγίδεη ην αλάθηνξν θαη ελ ζπλερεία δηαζρίδεη

ηνπο θήπνπο.

Σν πξψην ηκήκα ηνπ άμνλα είλαη κηα δαζηθή

νδφο ζην βάζνο ηεο νπνίαο δηαθξίλεηαη ηκήκα ηνπ

αλαθηφξνπ. ηελ απφιεμή ηεο έλαο πξψηνο πξναχιηνο

ρψξνο επηηξέπεη ηελ ζπλνιηθή αληίιεςε ηνπ

αλαθηφξνπ, καδί κε ηα πξνθηίζκαηα θαζψο θαη ηελ

νξγάλσζε ησλ εηζφδσλ θαη ησλ θηλήζεσλ. Ο

επηζθέπηεο εηζέξρεηαη κέζα απφ κηα πχιε-πέηαζκα

ζε κηα δεχηεξε απιή, δηαζρίδεη ηελ ηάθξν γηα λα

εηζέιζεη ζε έλα ηξίην πξναχιην θαη απφ εθεί

αλεβαίλεη ηηο ζθάιεο γηα λα θηάζεη ζην bel etage

ηνπ αλαθηφξνπ. Γηέξρεηαη ην ρσι ηεο εηζφδνπ θαη

θηάλνληαο ζην Gran Salon ην ζχλνιν ηνπ θήπνπ ηνπ

απνθαιχπηεηαη σο πίλαθαο κπξνζηά ηνπ. Σν θηίξην

πνπ αξρηθά θαίλεηαη λα ηεξκαηίδεη ηνλ άμνλα,

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αξρή κηαο λέαο ζεηξάο

ρψξσλ.

Ζ εηθφλα ηνπ θήπνπ πνπ έρεη απφ ην θηίξην

είλαη κηα νπηηθή απάηε, θαζψο ην πξαγκαηηθφ βάζνο

ηνπ θήπνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηελ εληχπσζε

πνπ δίλεη. Σν εθέ είλαη παξφκνην κε ηε ζπκπίεζε

ηνπ ρψξνπ κέζα απφ ην θαθφ ηνπ ηειεζθνπίνπ. Καζψο

ν επηζθέπηεο θαηεβαίλεη ζηνλ θήπν θαη αξρίδεη λα

πεξπαηάεη ζε απηφλ, ε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ είρε

δηακνξθψζεη, δηαιχεηαη ζε απηφλνκα ηκήκαηα πνπ

απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο. Νέα θνκκάηηα

εκθαλίδνληαη αλάκεζά ηνπο, εληείλνληαο ην

ζηνηρείν ηεο έθπιεμεο. Σν παηρλίδη ησλ εληππψζεσλ

ζπλερίδεηαη θαη κέζα ζηνλ θήπν, κε ηνλ πξννπηηθφ

νξίδνληα άιινηε λα απνκαθξχλεηαη θαη άιινηε λα

πιεζηάδεη, κεηαβάιινληαο ζπλερψο ηελ αίζζεζε ηνπ

ρψξνπ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ αληηθεηκέλσλ. Ζ νπηηθή

εληχπσζε είλαη ζπλδπαζηηθφ απνηέιεζκα ησλ

πξννπηηθψλ αλακνξθψζεσλ θαη ηεο θιίζεο ηνπ

εδάθνπο. ζν ηα αληηθείκελα απνκαθξχλνληαη απφ ην

ζεκείν ζέαζεο κεγεζχλνληαη ψζηε πξννπηηθά νη

αλαινγίεο ηνπο λα είλαη νη επηζπκεηέο. Σα ζρήκαηα

ζην επίπεδν ηεο θάηνςεο απνθιίλνπλ απφ ην

ηεηξάγσλν θαη ηνλ θχθιν ψζηε πξννπηηθά λα

απνθαζίζηαηαη απηή ε εληχπσζε. Σν πξννπηηθφ

ζρέδην θαίλεηαη λα γίλεηαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε

ηελ θάηνςε. Ο ρψξνο ζρεδηάδεηαη πξσηίζησο σο

εηθφλα θαη θαηά δεχηεξνλ σο ηξηζδηάζηαην δνρείν.

Ζ κεηαβνιή ησλ κεγεζψλ θαη 

ησλ ζρεκάησλ θαζψο απνκαθξχλνληαη

απφ ην βαζηθφ ζεκείν 

ζέαζεο ψζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε ζην πξννπηηθφ επίπεδν.

Πεγή: The landscape of man
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Ο αθξηβήο έιεγρνο ηνπ ρψξνπ είλαη εθηθηφο

ράξε ζηε κνξθνινγία ηνπ αλαγιχθνπ θαη ηεο δαζηθήο

„θνπξηίλαο‟ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη: ν θεληξηθφο

άμνλαο ηνπνζεηείηαη ζην κεηαίρκην 2 θνηιάδσλ,

ψζηε ην έδαθνο πνπ ζεθψλεηαη πεξηκεηξηθά λα

ηνπνζεηεί ηνλ νξίδνληα ζην φξην ηεο ηδηνθηεζίαο.

Ζ απφιεμε ηνπ άμνλα, έλα «πξάζηλν ραιί» -παξά ην

κηθξφ ζρεηηθφ κήθνο ηεο- ιφγσ ηεο αλεθνξηθήο

θιίζεο θαη ηνπ πιηθνχ -απνπζία ζηνηρείσλ πνπ

δίλνπλ θιίκαθα- δίλεη ηελ αίζζεζε πσο εθηείλεηαη

πξνο ην άπεηξν.

Γηα ηνλ ηειεπηαίν απηφ ιφγν, κφιηο ηελ

ηειεπηαία ζηηγκή αληηιακβάλεηαη ν πεξηεγεηήο ην

ππεξθπζηθφ κέγεζνο ηνπ αγάικαηνο ηνπ Ζξαθιή πνπ

ζεκαηνδνηεί ηελ απφιεμε ηνπ άμνλα θαη

ζπκβνινπνηεί ηελ ηζρχ ηνπ θπξίνπ ηνπ αλαθηφξνπ.

ην ζεκείν απηφ, πνπ θνηηάεη πξνο ηα πίζσ έρεη

αληηιεθζεί ηε ρσξηθή νξγάλσζε κε ηα ηερλάζκαηά

ηεο.

Τπάξρνπλ ηξεηο εηθφλεο ηνπ θήπνπ: κηα πνπ

πξνζιακβάλεη ν επηζθέπηεο απφ ην Grand Salon, κηα

πνπ δηακνξθψλεη ελ θηλήζεη θαη ε αληίζηξνθε

πνξεία ηνπ βιέκκαηνο πξνο ην ζεκείν απφ φπνπ

μεθίλεζε ε πεξηήγεζε.

Ζ θίλεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπγθξφηεζε

ηεο ρσξηθήο αληίιεςεο. Ωζηφζν ε θχξηα ιεηηνπξγία

ηνπ θήπνπ ήηαλ λα ιεηηνπξγεί σο ζθεληθφ θφλην ησλ

ιακπξψλ ενξηαζκψλ πνπ δηεμάγνληαλ ζην αλάθηνξν

(πξψην πιάλν). Ηδηαίηεξα ζηηο Versailles, φπνπ ε

θιίκαθα ηνπ ρψξνπ κεγαιψλεη άκεηξα θαη ε

ζπγθξφηεζε ηνπ -αιιά θπξίσο ε πξννπηηθή εηθφλα

ηνπ- δελ είλαη ηφζν απζηεξή, ε πεξηπαηεηηθή

δηάζεζε θαηαζηέιιεηαη. ηηο Versailles ν θήπνο

κεηαηξέπεηαη θπξίσο ζε κηα θαηαθφξπθε εηθφλα, γηα

λα ζαπκαζηεί απφ ζηαηηθφ ζεκείν.

Απέλαληη ζειίδα 

Πάλσ: Ζ ζέα ηνπ θήπνπ απφ ην 

αλάθηνξν θαη θάησ: ε πνξεία ηνπ 

βιέκκαηνο απφ ηελ απφιεμε ηνπ 

άμνλα πξνο ηα πίζσ

Πεγή: Γηαδίθηπν

Σνκή θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ άμνλα

Ο νξίδνληαο παξακέλεη κέζα ζηα 

φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ράξε ζηελ 

θιίζε ηνπ εδάθνπο θαη ηε δαζηθή 

θνπξηίλα πνπ ην πεξηβάιιεη ηνλ 

θήπν. Ζ πξννπηηθή εηθφλα ηνπ 

θήπνπ είλαη ειεγρφκελε.

Πεγή: Architecture and Landscape

ΗΣΟΡΗΚΔ ΔΚΦΡΑΔΗ ΣΖ ΚΗΝΖΖ

64





Αγγιία

ην ηνπίν σο παιίκςεζην: εθθξαζηήο ηεο πνιηηηθήο-

νηθνλνκηθήο-πνιηηηζηηθήο ζπγθξόηεζεο

Ο 18νο αη. είλαη ε επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ηεο

αλάδπζεο ηνπ αηφκνπ, ηνπ Λφγνπ θαη ηεο ειεχζεξεο

βνχιεζεο. Ζ επηζηεκνληθή κέζνδνο θαη ην πείξακα

θαζηεξψλνληαη γηα ηε κειέηε ηεο θχζεο θαη ηεο

θνηλσλίαο. Ζ θχζε απφ „αθαηέξγαζην πιηθφ‟, ζετθή

δεκηνπξγία, δηεθζαξκέλε απφ ηελ πηψζε,

κεηαηξέπεηαη ζε απηφλνκν ζχζηεκα ζην νπνίν ε

θνηλσλία εληάζζεηαη ηεξαξρηθά θαηψηεξε. ε

αληίζεζε κε ηελ αξηζηνηειηθή αληίιεςε πνπ ζέιεη

ηελ ηειεηφηεηα λα απνθαζίζηαηαη ζηε θχζε κέζσ ηεο

γεσκεηξίαο, ηψξα ζπκβαίλεη ην αλάπνδν: ε θχζε

αληηκεησπίδεηαη σο ε ηδαληθή κνξθή θαη πεγή ηνπ

Καινχ. Καηά ηνλ William Shenstone „Divini gloria

ruris‟: „ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ αλζξψπνπ δελ

κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ απηά ηνπ Θενχ.‟16

Απνηέιεζκα ηεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο είλαη

ε εθβηνκεράληζε θαη ε κεηαηξνπή ηεο Αγγιίαο ζην

ηζρπξφηεξν θξάηνο ζην δπηηθφ θφζκν. Ωζηφζν ε

αλάδπζε ηνπ Λφγνπ είρε θαη κηα ζθνηεηλή πιεπξά:

απνκπζνπνίεζε ηνλ θφζκν θαη ηνλ κεηέβαιιε ξηδηθά,

ρσξίο θξαγκνχο πάλσ ζε κηα κνλφπιεπξε ινγηθή

αθνινπζία επηρεηξεκάησλ. Οη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζην

ηνπίν ιφγσ ηεο εθβηνκεράληζεο, ηεο αζηηθνπνίεζεο

θαη ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο θαιιηέξγεηαο

ζπληέιεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηεο

αηζζεηηθήο απφιαπζεο ηεο θχζεο.

Παξάιιεια ε ηζρπξνπνίεζε ηεο Αγγιίαο

ζπλέβαιιε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθηζκνχ: γαιιηθέο

–θαη‟ επέθηαζε ηηαιηθέο- θαη νιιαλδηθέο επηξξνέο

ζηελ ηέρλε, ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ην ηνπίν

απνξξίπηνληαη ζηε βάζε εζληθηζηηθψλ παξά

αηζζεηηθψλ ιφγσλ. Οη άγγινη ζηξέθνληαη πξνο ην

γεγελέο θπζηθφ ηνπίν θαη αξρίδνπλ λα θαιιηεξγνχλ

κηα αληίιεςε θαη ζηάζε απέλαληη ζηε θχζε πνπ

ελππήξρε ιαλζάλνπζα (William Kent: „all nature is

a garden‟)17 θαζψο θαη κηα ηνπηαθή πξνζέγγηζε πνπ

αληαπνθξηλφηαλ ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπο. Οη ηνπηαθέο

δηακνξθψζεηο απνηεινχλ ηελ εηθφλα ζην ρψξν κηαο

θνηλσλίαο πνπ κεηαβάιιεηαη.

16. Clifford Derek, „A History of Garden Design‟, Faber Editions, London 1962,

ζ. 136

17. Jellicoe Geoffrey & Susan, „The Landscape of Man: Shaping the Environment from

Prehistory to the Present Day‟, Barnes and Noble, New York 1995, ζ. 233

Απέλαληη ζειίδα: Κάζηξν 

Howard, Yorkshire. 

Σν ζπίηη θαη ε ηνπηαθή 

δηακφξθσζε μεθίλεζαλ ην 

1701 κε αξρηηέθηνλα ηνλ 

Sir John Vanburgh. O  

πηλαθαο ηνπ HendriK de 

Cort(1742-1816) απνδίδεη 

ηελ λέα αληίιεςε γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ: 

είλαη ε „θπκαηηζηή εμνρή΄ 

ζχκθσλα κε ην δσγξαθηθφ 

πξφηππν ηνπ αξθαδηθνχ 

ηνπίνπ πνπ θαζνξίδεη ηε 

δηάηαμε ησλ θηηζκάησλ, 

ψζηε λα πξνθχςεη κηα 

αδηαίξεηε ελφηεηα 

αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ 

ηνπίνπ. ηελ θνξπθή ηνπ 

ιφθνπ, ζην πξψην πιάλν 

απεηθνλίδεηαη ν Ναφο ησλ 

Σεζζάξσλ Αλέκσλ θαη ζην 

βάζνο ην αλάθηνξν.

Πεγή:The landscape of man
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Σν ηδαληθφ ηνπ αγγιηθνχ θήπνπ είλαη ε

πξνζέγγηζε ηεο θχζεο ζηελ άγξηα θαηάζηαζή ηεο. Σν

απνηέιεζκα είλαη κηα αηζζεηηθή ηαπηνινγία: ε

επηζπκία κεηαηξνπήο ηεο θχζεο ζε έλαλ θήπν πνπ

πξνζνκνηάδεη απηή. Αιιά θαη απηή ε δηάζεζε

ηαπηνπνίεζεο κε ηε θχζε αθνινπζεί „ηερλεηά‟

πξφηππα. Οη ηνπηαθέο δηακνξθψζεηο κηκνχληαη ηα

ηδεαηά ηνπία ηεο αξραηφηεηαο -ή έζησ κηα

αιινησκέλε εληχπσζή ηνπο-, φπσο απηά

αλαπαξηζηνχληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Claude Lorrain

θαη Nicola θαη ηνπ Gaspard Dughet Poussin. πσο

δήισζε o Alexander Pope „Σν ζχλνιν ηεο

θεπνηερλίαο είλαη δσγξαθηθή ηνπίνπ.‟ Σν θνηλσληθά

ειεγρφκελν, ην λνεηηθφ, ην αηζζεηηθά

επεμεξγαζκέλν, ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ηελ

ακεζφηεηα ηεο εκπεηξίαο, ηελ νπνία νξγαλψλεη. Ο

θπζηθφηξνπνο, δειαδή ν φρη απζηεξά γεσκεηξηθφο,

ζρεδηαζκφο είλαη απνηέιεζκα ηεο θηιηξαξηζκέλεο

κέζσ ηεο πνιηηηζκέλεο ζθέςεο θπζηθήο επηξξνήο.18

Ζ έλλνηα ηνπ γξαθηθνχ (picturesque)19 θάλεη

ηελ εκθάληζή ηεο, ν δσγξάθνο Hogarth εμπκλεί ηελ

θπκαηηζηή γξακκή θαη ν E. Burke νξίδεη ηελ

νκνξθηά ζε ζρέζε κε ηηο ηδηφηεηέο ηεο: απαιφηεηα,

ειεγρφκελε πνηθηιία ρσξίο αηθληδηαζκνχο,

αζπκκεηξία. Γηα απηφλ ε θεπνηερλία έπξεπε λα

ζηεξίδεηαη ζεσξεηηθά ζηελ ηέρλε ηεο δσγξαθηθήο

θαη λα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο: ε γεληθή ζχλζεζε,

ε ζπγθξφηεζε ησλ επηκέξνπο, ε αξκνλία ησλ

απνρξψζεσλ, ε ελφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, ε έθηαζε θαη

ην απνηέιεζκα ηεο θσηνζθίαζεο θαη ε ζχλδεζή ηνπο.

Ζ δσγξαθηθέο θαηαβνιέο θαη ε θπξηαξρία ηεο

νπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ηνπίνπ επηβεβαηψλεηαη θαη

απφ ηελ αθνπαξέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζρεδηαζηέο

σο εθθξαζηηθφ κέζν γηα ηελ κειέηε θαη απφδνζε ησλ

επεκβάζεσλ ζηηο ηεξάζηηεο ρσξηθέο εθηάζεηο πνπ

έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ.

18. Μσξαΐηεο Κσλζηαληίλνο, „Σν ηνπίν, πνιηηηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηφπνπ‟,

Δθδφζεηο ΔΜΠ, Αζήλα 2005, ζ. 69-70

19. Σν γξαθηθφ είλαη φξνο ακθίζεκνο θαη κεηαβαιιφκελνο. Αξρηθά ζήκαηλε ην

εηιηθξηλέο θαη ην αιεζηλφ απέλαληη ζηε δσή θαη ζηε θχζε. Απφ απηήλ ηελ άπνςε είλαη

ην αληίζεην ηεο αθαηξεηηθήο θαη ηερλεηήο αηζζεηηθήο ηνπ θιαζηθηζκνχ. Αξγφηεξα γηα

λα γεθπξσζεί ην ράζκα, νξίζηεθε σο απηφ πνπ είλαη άμην λα παξαζηαζεί δσγξαθηθά,

ιφγσ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο δνκήο θαη ηεο εκθάληζεο πνπ δηαζέηεη, απηφ δει. πνπ ζηε

θχζε πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν ην θιαζηθφ ηδαληθφ. Σν γξαθηθφ ζπλδέζεθε κε πνηφηεηεο

φπσο ε ηξαρχηεηα, ε αζπκκεηξία ή ν απζνξκεηηζκφο, κε ην ηδηφκνξθν θαη ην

απξφβιεπην ελψ αληηηίζεηαη ζηελ θαλνληθφηεηα θαη απξνζδηνξηζηία.

„Σν γξαθηθφ σο αηζζεηηθή πνηφηεηα‟, ζ. 187-203 απφ ην „Σν ειιεληθφ ηνπίν‟, Μειέηεο

ηζηξνηθήο γεσγξαθίαο θαη πξφζιεςεο ηνπ ηνπίνπ, επηκέιεηα, Παλαγηψηεο Ν. Γνπθέιιεο,

βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο, Αζήλα 2005

Απφ πάλσ πξνο ηα θάησ:

Claude Lorrain, “Σνπίν κε 

ζπζία ζηνλ Απφιισλα”

Claude Lorrain, “O Αηλείαο 

ζηελ αθηή ηεο Γήινπ”

Nicola Poussin, “O Άγηνο 

Ησάλλεο ζηελ Πάηκν”

Πεγή: Γηαδίθηπν
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ε ζπγθξόηεζε ηνπ ρώξνπ ζην αγγιηθό ηνπίν κέζσ ηεο

θίλεζεο ζώκαηνο θαη βιέκκαηνο

Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπηαθψλ

επεκβάζεσλ είλαη θαη‟ αξρήλ φηη έρνπλ λα

δηαρεηξηζηνχλ ηεξάζηηεο εθηάζεηο γεο. ηηο

εθηάζεηο απηέο απνπζηάδνπλ ηα φξηα ε ηνπιάρηζηνλ

ηα νξαηά φξηα, επηηξέπνληαο ην ιηγφηεξν ηελ

νπηηθή ελνπνίεζε κε ηελ πεξηβάιινπζα εμνρή.

Παξάδεηγκα κε νξαηνχ νξίνπ είλαη ην ha-ha, έλα

βπζηζκέλν ραληάθη πνπ πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ ράξε

ζην αίζζεκα έθπιεμεο πνπ πξνθαιεί φηαλ θαλείο ην

αληηιεθζεί μαθληθά. Οη ηνπηνηέρλεο δελ πξνζπαζνχλ

λα επέκβνπλ ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο, αιιά ζεκεηαθά

ελαπνζέηνληαο ζηνλ θπζηθφ ηφπν επάιιεια

αξρηηεθηνληθά ζπζηήκαηα- άμνλεο, κνλνπάηηα,

ηνπφζεκα, θηίξηα- θαη κεηαιιάζζνληάο ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπλ ην

ρψξν. Ζ θίλεζε βιέκκαηνο θαη ζψκαηνο είλαη

απαξαίηεην ζηνηρείν ζπγθξφηεζεο θαη αληίιεςεο ηνπ

ρψξνπ. Ζ δηακφξθσζε θαηεπζχλεη ηνλ πεξηπαηεηή

ζηελ θίλεζή ηνπ θαη νξγαλψλεη ηε ζέα.

Παξαδείγκαηα ηνπηαθψλ δηακνξθψζεσλ πνπ είλαη

εμ νινθιήξνπ πεξίπαηνη είλαη ην Stourhead θαη ην

Painshill. Καη ηα δχν αλαπηχζζνληαη πιάη ζε λεξφ.

To Stourhead είλαη έλαο θιεηζηφο θπθιηθφο

πεξίπαηνο, ελψ ην Painshill κηα αλνηρηή γξακκηθή

δηαδξνκή. Καη ηα δχν έρνπλ δσγξαθηθέο θαη

ινγνηερληθέο θαηαβνιέο θαη απνηεινχλ έθθξαζε ζην

ρψξν κηαο αιιεγνξίαο. Ζ δηαδνρή εηθφλσλ

παξαπέκπεη ζε θηλεκαηνγξαθηθή ηερληθή, ή αιιηψο

ζηε ζηαδηαθφ μεηχιηγκα ελφο θηλεδηθνχ θπιίλδξνπ

ηνπηαθήο δσγξαθηθήο.

Κάησ δεμηά: Painshill, 

Surrey, 1738-1771, 

ε κηα δχζθνιε ηνπνζεζία 

ν εξαζηηέρλεο ηνπηνηέρλεο 

Charles Hamilton

πξνζπάζεζε λα ζπλζέζεη 

έλα ηερλεηφ ηνπίν πνπ ζα 

ηζηνξνχζε ηελ εμέιημε 

πεξαζκέλσλ πνιηηζηκψλ θαη ηε 

ζέζε ηνπο κέζα ζηε θχζε. 

Κάησ: Stourhead, 

Wiltshire,

1740-1769, Henry Hoare

Πξφθεηηαη γηα κηα ρσξηθή 

αιιεγνξία ηνπ πεξάζκαηνο 

ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ 

ηνλ θφζκν, ην πηζαλφηεξν 

βαζηζκέλε ζηελ Αηλεηάδα 

ηνπ Βηξγηιίνπ. 

Απφηειείηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά απφ έλαλ 

θπθιηθφ πεξίπαην  ζηηο 

φρζεο κηαο ηερλεηήο 

ιίκλεο. Ζ αιιεγνξία 

μεθηλά κε ηε γέλλεζε ζην 

λαφ ηεο Flora (Α), 

πεξλάεη απφ ην λπκθαίν 

ηνπ θάησ θφζκνπ (Β), 

αλαδείεηαη  ζην Πάλζενλ 

(Γ) θαη πεξλψληαο απφ 

ηελ αςίδα ησλ βξάρσλ (Γ)

- ππφκλεζε ηεο ζλεηφηεηαο 

ηνπ αλζξψπνπ- θαηαιήγεί 

πξνο ηνλ νπξαλφ, ζην λαφ 

ηνπ Απφιισλα (Δ). Ζ 

παξαιίκλεηα δηαδξνκή 

είλαη απνθνκκέλε απφ ηελ 

έπαπιε (Ε) απφ ηελ ππθλή 

θχηεπζε πνπ θαιχπηεη ηηο 

πιαγηέο ησλ ιφθσλ.

Πίζσ ζειίδα: ην Πάλζενλ (πάλσ),   

ε αςίδα ησλ βξάρσλ θαη  

ν λαφο ηνπ Απφιισλα.

Πεγή:The landscape of man
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Ωζηφζν ην έξγν θιεηδί ηεο αξρηηεθηνληθήο

ηνπίνπ ηνπ 18νπ αη. είλαη ην θάζηξν Howard, κηα

ηνπηαθή δηακφξθσζε πνπ πινπνηήζεθε ζηαδηαθά ζηε

δηάξθεηα ελφο αηψλα ζρεδφλ. Γηα πξψηε θνξά θχζε

θαη αλζξσπνγελέο ηνπίν -σο ηφηε δχν μερσξηζηνί

θφζκνη- κνληάξνληαη ζε κηα λέα ζχλζεζε. Ζ

„θπκαηηζηή εμνρή‟ νξγαλψλεη ηα κλεκεηαθά

αληηθείκελα αξρηηεθηνληθήο πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ

ηεο, ζηα πξφηππα ηνπ αξθαδηθνχ ηνπίνπ.

Ο ρψξνο θαη νη ζεάζεηο νξγαλψλνληαη κε ηε

βνήζεηα ηξηψλ επάιιεισλ ζπζηεκάησλ: άμνλεο-

θηλήζεηο, θηίξηα-αξρηηεθηνληθά αληηθείκελα θαη

άιζε. Μειεηψληαο ηζηνξηθά ηελ αλάπηπμε ηεο

επέκβαζεο, ηα ηξία απηά ζπζηήκαηα ζπγθξνηνχλ

ζηαδηαθά αξρηηεθηνληθά ζχλνια, πνπ κεηαβάιινληαη

θαη αιιειεπηθαιχπηνληαη νξγαλψλνληαο κηα ζχλζεηε

νπηηθή ελφηεηα. Ζ νξγάλσζε ιακβάλεη ρψξα ζε ηξία

επίπεδα: ζην πξψην πιάλν (North Parade, ζπίηη,

parterre & kitchen garden), ζην κεζαίν (πην παιηφ

θνκκάηη ηεο ηδηνθηεζίαο: Arcadian landscape & New

River Landscape) θαη ζην παλνξακηθφ επίπεδν

(Great Avenue, Great Lake, village). Οη

κεηαβάζεηο απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν γίλνληαη

κέζσ ησλ πεξηπάησλ πνπ ραξάζζνληαη ζην ηνπίν θαη

ησλ αξρηηεθηνληθψλ ηνπφζεκσλ πνπ θαηεπζχλνπλ ην

βιέκκα ζηνλ νξίδνληα.

ην πξψην πιάλν, ζεκαληηθή ρεηξνλνκία είλαη ε

ζηξνθή ηνπ αλαθηφξνπ θαηά 90ν κνίξεο ψζηε λα

αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηνλ άμνλα ηεο πξνζέγγηζεο,

ππνδειψλνληαο πσο ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ

ζρεδηαζκνχ δελ ήηαλ θάπνηα επίζεκε ζρεδηαζηηθή

παξάδνζε, αιιά ε ζέα θαη θαη‟ επέθηαζε ε

ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο. Σα άγαικα ηνπ άηιαληα

ζην Parterre απνηειεί ηελ νπηηθή απάληεζε ζηελ

ππξακίδα ζην βάζνο, ζπλδένληαο πξψην πιάλν θαη

παλνξακηθφ επίπεδν.

ην κεζαίν επίπεδν, Ο Ναφο ησλ Σεζζάξσλ

Αλέκσλ, ην Μαπζσιείν θαη ε ππξακίδα Howard

ζπλδένληαη νπηηθά κεηαμχ ηνπο, ζρεκαηίδνληαο έλα

νπηηθά ζπλεθηηθφ ηνπίν/θπζηθφ ακθηζέαηξν ζηηο

θνξπθέο ησλ ιφθσλ, ην αξθαδηθφ ηνπίν. Σν κλεκεία

έρνπλ κέγεζνο ζχκθσλν κε ηε θπζηθή κνξθνινγία θαη

είλαη πεξίνπηα. Σν καπζσιείν, ιφγσ θιίκαθαο είλαη

ε νπηηθή θνξχθσζε ηεο ζχλζεζεο θαη απαληάεη

νπηηθά ζην ζπίηη. Απνθεχγεηαη ν γεσκεηξηθφο

έιεγρνο ζε θάηνςε. Σν New River Landscape, ζην

βάζνο κηαο θνηιάδαο, απνηειείηαη απφ ηε Νφηηα

Λίκλε, έλα ειηθνεηδέο πνηακάθη θαη έλα

ζχζηεκα θαηαξξαθηψλ θαη κηθξψλ

Ζ ππξακίδα Howard ζην 

ιφθν ηεο St. Anne.

Ζ ξσκατθή γέθπξα θαη ην 

Μαπζσιείν ζηελ θνξπθή 

ηνπ ιφθνπ Kirk, φπσο 

θαίλνληαη απφ ην Ναφ 

ησλ Σεζζάξσλ Αλέκσλ.

Ο Ναφο ησλ Σεζζάξσλ

Αλέκσλ.

Πεγή: Architecture and

landscape
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λεξφ

αιζχιιηα

Ζ ζχλζεζε

1. Ζ έπαπιε

2. Parterre

3. Ο Νανο ησλ Σεζζάξσλ Αλέκσλ

4. Ο Ναφο ηεο Αθξνδίηεο

5. Μαπζσιείν

6. Ρσκατθή γέθπξα

Πεγή: Architecture and landscape
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7.   Ππξακίδα Howard

8.   Ορπξσκαηηθφο ηνίρνο

9.   Pyramid Gate

10. Carmire Gate

11.  Οβειίζθνο

12.  Σνηρηζκέλνο θήπνο



ιηκλψλ πνπ ηα ζπλδέεη (εμέιημε θιαζηθνχ κνηίβνπ

πεγή/θαηαξξάθηεο/αλαθιαζηηθή επηθάλεηα). Ζ

ξσκατθή γέθπξα απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν

αλάκεζα ζηα δχν ηνπία. Ζ κεηάβαζε απφ ην κεζαίν

πιάλν ζην παλφξακα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ

Temple of Four Winds.

ε παλνξακηθφ επίπεδν, ε Great Avenue, έλαο

επζχγξακκνο άμνλαο, πνπ δηαηξέρεη ην ζχλνιν ηεο

επέκβαζεο θαη ηε ζπλδέεη κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή,

αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά ζαλ κηα απηφλνκε ζχλζεζε πνπ

νξγαλψλεη ηηο ζεάζεηο θαη απνθαιχπηεη ηε

κνξθνινγία ηνπ αλάγιπθνπ. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο

απνδφκεζε ηνπ θιαζηθνχ κνληέινπ αμνληθήο

ζπκκεηξίαο: ελψ ζην Vaux-le-Vicomte o βαζηθφο

άμνλαο ηαπηίδεηαη κε ηηο νπηηθέο θπγέο κηαο

θεληξηθήο πξννπηηθήο, ε ζθελνγξαθία ηεο Great

Avenue θαζνξίδεηαη απφ ην δηάινγν αλάκεζα ζηνλ

άμνλα θαη ηε κνξθνινγία ηεο επξχηεξεο ινθψδνπο

πεξηνρήο. ε ζηξαηεγηθά ζεκεία θαηά κήθνο ηεο

νδνχ αθήλνληαη θελά ζηε θχηεπζε πνπ θαδξάξνπλ

δηαγψληεο ζεάζεηο πξνο ηε γχξσ πεξηνρή.

ηαδηαθά ην θάζηξν Howard κεηαηξέπεηαη ζε κηα

αλνηρηή ζχλζεζε, έλα ηνπηαθφ θήπν ρσξίο νπηηθά

φξηα, άκεζα ζπζρεηηζκέλν κε ην θπζηθφ ηνπίν κέζσ

ελφο παλνξακηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ απνηειείηαη απφ

πεξηνρέο λεξνχ, αιζχιιηα, ρσξηά θαη αγξνηηθή γε.

Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ πξνζηίζεηαη είλαη ε

κεγάιε ηερλεηή ιίκλε ζην βνξξά, ν θξίθνο πνπ

ζπλδέεη νπηηθά ην αλάθηνξν κε ην γεηηνληθφ ρσξηφ,

επηηπγράλνληαο ηε ζπκθηιίσζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ

ζξαπζκάησλ κε ην θπζηθφ ηνπίν. Σν ινγηθφ

νξγαλσηηθφ matrix ηεο ηηαιηθήο villa θαη ε

ζεαηξηθή πξννπηηθή ηνπ γαιιηθνχ θήπνπ εδψ

μεπεξληνχληαη, νδεγνχκελα ζε κηα λέα ζχλζεζε.
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Κάζηξν Howard

Παλνξακηθή άπνςε
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and landscape
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Έπεηηα απφ απηή ηε ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαθνξά ζηε ζρέζε θίλεζεο

θαη ηνπίνπ, επηιέγνπκε έλα κεκνλσκέλν παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα

εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν ζηε ζρέζε ηνπ αξρηηεθηνλήκαηνο κε ηε

θχζε, ζηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα έληαμεο, αιιά θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο

ησλ επηκέξνπο ρεηξηζκψλ. Σν παξάδεηγκα απηφ αλήθεη ζηνλ ειιεληθφ

ρψξν θαη είλαη νη δηακνξθψζεηο ηνπ αξρηηέθηνλα Γεκήηξε Πηθηψλε

γχξσ απφ ηελ Αθξφπνιε. Δθηφο ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα έλα έξγν κε

κεγάιν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ θαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, ε

επηινγή καο επεξεάζηεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε εγγχηεηα θαη ε

ηξηβή καο κε απηφ καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα κηαο πην βησκαηηθήο

αληίιεςεο θαη απφδνζήο ηνπ.



04_ Γεκήηξεο Πηθηώλεο : Έξγα Αθξνπόιεσο





4.1 Υξνληθό πιαίζην

Ο Γεκήηξεο Πηθηψλεο γελλήζεθε ζην Πεηξαηά

ην 1887 θαη άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηελ

Αζήλα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1968. Έδξαζε ζε κηα

ηαξαγκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ ε πξσηνπνξία ησλ

ειιήλσλ αξρηηεθηφλσλ θαη δεκηνπξγψλ πξνζπαζνχζε

λα δηακνξθψζεη ην ζχγρξνλν ειιεληθφ πξφζσπν ηεο

αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο ηέρλεο γεληθφηεξα. Σν

θίλεκα απηφ εμειίρζεθε παξάιιεια κε ηα κεγάια

ξεχκαηα ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο. Σαπηφρξνλα, ν

Γεκήηξεο Πηθηψλεο αλαδήηεζε ηε ζηάζε ηνπ απέλαληη

ζηελ αξραία ειιεληθή θιεξνλνκηά, ε νπνία

επαλεληαζζφηαλ ζηε ρψξα κέζσ ηνπ επξσπατθνχ

λενθιαζηθηζκνχ, θαζψο θαη απέλαληη ζηελ ππαξθηή

ιατθή αλψλπκε δεκηνπξγία πνπ κφιηο ηφηε άξρηζε λα

κειεηάηαη ζπζηεκαηηθά.

Οη αλαδεηήζεηο ηνπ έιαβαλ ρψξα ζην πιαίζην

ελφο γεληθφηεξνπ θιίκαηνο αλαδήηεζεο ηαπηφηεηαο

ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέζα απφ ηελ

αλαθνξά ζην Βπδάληην θαη ζηελ αξραία Διιάδα. Σε

δηάζεζε απηή ελζάξξπλε ην επξσπατθφ ξνκαληηθφ

θίλεκα ηνπ 19νπ αη. κε ηε λνζηαιγία γηα ην

παξειζφλ θαη ηελ έκθαζε ζηελ εζλφηεηα, παηδί ηνπ

νπνίνπ ήηαλ θαη ε „Μεγάιε Ηδέα‟. Σν θνηλσληθφ-

πνιηηηθφ πιαίζην ζπκπιεξψλνπλ γεγνλφηα φπσο ε

ήηηα ηνπ 1897 θαη ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ην

1922. ηελ αξρηηεθηνληθή ηα εζληθηζηηθά αηζζήκαηα

ηθαλνπνηνχζε αξρηθά ν εηζαρζείο απφ ηελ Δπξψπε

αιιά πξνθαλψο „ειιεληθφο‟ λενθιαζηθηζκφο. Απφ ην

1920 θαη κεηά φκσο, αξρηηέθηνλεο φπσο ν

Αξηζηνηέιεο Εάρνο θαη ν Γεκήηξεο Πηθηψλεο

ζηξάθεθαλ ζηε ιατθή παξάδνζε. ην πιαίζην απηφ

έδξαζε θαη ν Πεξηθιήο Γηαλλφπνπινο1, ν νπνίνο

αλαγλψξηζε ηε ζπκβνιηθή δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα

ιάβεη ην ειιεληθφ ηνπίν, απνηειψληαο βαζηθφ

ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο.

Γχξσ ζην 1950, ζπληειέζηεθε ε γεληθή

θαηεδάθηζε θαη ε εθ λένπ αλνηθνδφκεζε ηεο Αζήλαο

ζην πλεχκα ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ κνληεξληζκνχ. Σν

θπζηθφ ηνπίν ηνπ ιεθαλνπεδίνπ θαηαζηξεθφηαλ κε

φιν θαη ηαρχηεξνπο ξπζκνχο. Ο Πηθηψλεο αληέδξαζε

έληνλα ζην ηη θαη γηαηί ρηίδεηαη, θαηαδηθάδνληαο

φζα θαηέζηξεθαλ ηε ζρέζε ησλ Αζελαίσλ κε ηνλ ηφπν

ηνπο.

1. Πεξηθιήο Γηαλλφπνπινο (1869 – 1910) δνθηκηνγξάθνο, θχξηνο εθθξαζηήο ησλ

ξεπκάησλ ηνπ Ρνκαληηζκνχ θαη ηνπ πκβνιηζκνχ ζηελ Διιάδα

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΗΚΗΩΝΖ

Απέλαληη ζειίδα: 

Ζ Αζήλα ηδσκέλε απφ ην 

Λπθαβεηηφ, 1950

Πεγή: Πνιενδνκηθή εμέιημεο ησλ 

Αζελψλ, Η. Σξαπινπ, Καπφλ 2005
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4.2 Ζ ζεσξεηηθή θαηαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ

‘…Έλαο γέξνο πνπ θπλεγά νπξάληα ηόμα…’

‘Η πνηόηεηα ελόο θαιιηηέρλε εμαξηάηαη 

από ηελ πνζόηεηα ηνπ παξειζόληνο

πνπ θνπβαιάεη κέζα ηνπ.’

Juan Gris 

Αλαδεηψληαο ηηο θαηαβνιέο ηνπ έξγνπ ηνπ

Γεκήηξε Πηθηψλε, είλαη δχζθνιν λα κελ εληνπίζνπκε

ην δίπνιν παξάδνζε-κνληέξλν, αλαηνιή-δχζε ή ζε

έλα επξχηεξν πιαίζην ηελ επαλαιακβαλφκελε

πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ηνπ παξειζφληνο κε ηε

ζχγρξνλε επνρή. Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ –γξαπηνχ,

δσγξαθηθνχ, θηηζηνχ- είλαη έλα ρσλεπηήξη

θαηλνκεληθά εηεξφθιεησλ ηδεψλ θαη κνξθψλ απφ ηελ

αξραία ειιεληθή, βπδαληηλή θαη ιατθή παξάδνζε,

απφ ηε ζχγρξνλή ηνπ πλεπκαηηθή παξαγσγή, απφ ηελ

ηαπσληθή θαη ηλδηθή αηζζεηηθή θαζψο θαη απφ ηε

δπηηθή παξάδνζε ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηνπ

κνληεξληζκνχ. Μέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή ηνπ

παξαγσγή αλαδεηνχζε ζπλερψο λα ζπλζέζεη ηε γλψζε

απφ ην ηαμίδη ηνπ ζηε Γχζε (Γεξκαλία-Γαιιία) κε

ην γεγελέο πλεχκα. Γηα απηφ ζα είρε ελδηαθέξνλ λα

αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηε ζηάζε πνπ θξάηεζε

απέλαληη ζε θαζέλα απφ ηα παξαθάησ:

- παξάδνζε

- ειιεληθή αξραηφηεηα

- αλαηνιή

- κνληέξλν
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Παξάδνζε

«Τν ζεκειηώδεο ζθάικα έγθεηηαη ζηελ άπνςε όηη

ε ηζηνξία αξρίδεη κε ην πξσηόγνλν θαη ην

θαζπζηεξεκέλν, ην αδέμην θαη ην αδύλακν. Τν

αληίζηξνθν είλαη ην ζσζηό. Η έλαξμε είλαη ην

αλνηθεηόηαην θαη ην θξαηαηόηαην. Απηό πνπ

αθνινπζεί, δελ είλαη ε εμέιημε, αιιά ε … αδπλακία

ζπγθξάηεζεο ηεο εζσηεξηθόηεηαο ηεο έλαξμεο…» 2

Ο Γεκήηξεο Πηθηψλεο ζηξάθεθε ζηελ παξάδνζε

αλαδεηψληαο ηελ αξρέηππε κνξθή, ηελ νπζία ησλ

πξαγκάησλ ζηελ θαζαξφηεξε έθθξαζή ηεο. πλέδεζε

ην φλνκά ηνπ θπξίσο κε ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο

ησλ εζσηεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ηνπηθήο

παξάδνζεο, κηαο „ειιεληθφηεηαο‟ πνπ ζα ζπλέβαιε

ζηελ αλάπηπμε κηαο ζχγρξνλεο ειιεληθήο

αξρηηεθηνληθήο.

Πίζηεπε πσο νη παξαδφζεηο φισλ ησλ ιαψλ ηνπ

θφζκνπ πεγάδνπλ απφ κηα αξρέγνλε, θαζνιηθή

παξάδνζε, εθ ησλ νπνίσλ άιιεο βξίζθνληαη πην

θνληά, φπσο ε ειιεληθή θαη ε αλαηνιηθή παξάδνζε,

ελψ άιιεο πην καθξηά απφ ηνλ πλεπκαηηθφ ππξήλα

ηεο. Έμσ απφ απηήλ ηελ παξάδνζε δελ ππάξρεη ‘παξά

κόλν ην ςεπδέο θαη ην εθήκεξν’. Γηαηί ε παξάδνζε

απηή απνηειεί ηελ ‘εμήγεζηο ηνπ ηξόπνπ ηεο ηνπ

παληόο δηνηθήζεσο’ θαη ‘όζν θνηλσλνύκε από ηε

Μλήκε ηεο πεηπραίλνπκε ην αιεζηλό, ελώ όηαλ

αληίζεηα ηδηάζσκελ, πεξηνξηζηνύκε δειαδή ζην

ζηελό αηνκηθό καο εγώ, ακαξηάλνπκε, αζηνρνύκε κ’

άιινπο ιόγνπο ηελ αιήζεηα’.3

Γηα ηνλ Πηθηψλε παξάδνζε είλαη ε επηβίσζε

παλάξραησλ ξπζκψλ, κηα εληαία αδηαίξεηε, κε

θνηλέο ξίδεο παγθφζκηα ζρεδφλ ξνή ζρεκάησλ,

ιέμεσλ κηα πιαζηηθήο γιψζζαο. Αδηαθνξψληαο θάζε

θνξά γηα ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ δεκηνχξγεζε

κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή, επηκέλεη λα βιέπεη κφλν

ηηο κνξθνινγηθέο ζπγγέλεηεο αλάκεζα ζε δηάθνξα

ζηνηρεία απνκαθξπζκέλα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν,

αιιά θαη ηε θνηλή δεκηνπξγηθή πνξεία πίζσ απφ

απηέο: πξφθεηηαη γηα κνξθέο πνπ πξνέθπςαλ κέζα

απφ αιεζηλέο αλάγθεο ζε αιιειεπίδξαζε κε ην

θπζηθφ ηφπν.

2. Martin Heidegger, «Δηζαγσγή ζηε Μεηαθπζηθή», Δθδφζεηο Γσδψλε, Αζήλα 1986, ζ.189-190

3. Πηθηψλεο Γεκήηξεο, „Κείκελα‟, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1987,ζ.158

Οηθία αδειθψλ

Kαξακάλνπ, 1925

θαη ζπνπδή ζε αθνπαξέια

Δπηξξνή απφ ην ζπίηη

ζηελ Πξηήλε

Πεγή: Γεκήηξεο Πηθηψλεο, Οη 

νκηιίεο ηνπ „63, Μέιηζζα 2009

Απέλαληη ζειίδα: 

Σν ζπίηη ηνπ Ρνδάθε ζηελ Αίγηλα,

έλαο ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα 

ζηελ αξραία, βπδαληηλή θαη 

λενειιεληθή παξάδνζε

Πεγή: Γηαδίθηπν
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Σν ζπίηη ηεο Πξηήλεο θαη ην αγξνηηθφ ζπίηη

ηεο Αίγηλαο, ην παξαδνζηαθφ ζπίηη κε αίζξην θαη

ην γηαπσλέδηθν πεξίπηεξν κπνξεί λα έρνπλ θνηλά

ζεκεία, αιιά έρνπλ θαη ηεξάζηηεο δηαθνξέο. Ζ

ζχλζεζε πνπ απνηνικάεη ν Πηθηψλεο είλαη ζπαξκέλε

κε παγίδεο πνπ κφλν έλαο πνιχ ηθαλφο ζπλζέηεο

κπνξεί ίζσο λα απνθχγεη. Υξεζηκνπνηψληαο

επηιεθηηθά, αθνινπζψληαο ηε δηαίζζεζή ηνπ, έλα

δηεπξπκέλν ιεμηιφγην κνξθψλ θαη πιηθψλ απφ

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, ν Πηθηψλεο κνηάδεη λα

αθνινπζεί ην δξφκν πνπ ν ίδηνο είρε θαηαθξίλεη.

Ο ίδηνο φκσο πηζηεχεη φηη δελ είλαη

εθιεθηηθηζηήο, γηαηί ζε φια απηά ηα ζηνηρεία

αλαγλσξίδεη ηελ νπζία ηεο „ειιεληθφηεηαο‟ θαζψο

θαη κηα πνιχ θαζαξή - άξα κέλεη ζπλεπήο ζηελ

αξρή ηεο αιήζεηαο θαη ηεο αγλφηεηαο πνπ εμαξρήο

είρε ζέζεη. Παξαηεξψληαο πξνζεθηηθά ηα έξγα ηνπ,

θαλείο νκνινγεί φηη θάζε θνξά ην απνηέιεζκα έρεη

μεπεξάζεη ηηο αξρηθέο πεγέο ηνπ, δεκηνπξγψληαο

θάηη λέν, εθείλν ην „αγέξαζην ζσζηφ‟. Μαο

μαθληάδεη επράξηζηα, φηαλ ρξεζηκνπνηεί κε ην πην

δεκηνπξγηθφ ηξφπν πξάγκαηα εηεξφθιεηα, βάδνληάο

ηα δίπια δίπια, ρσξίο λα θαηαζηξέθεη ηηο αμίεο

ηνπ θαζελφο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλζέηνπλ έλα ζχλνιν

πην πινχζην ζε λνήκαηα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία

ηνπ.

Σέινο, ην κεγάιν κάζεκα ηνπ Πηθηψλε φζνλ

αθνξά ζηελ παξάδνζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αξραία

ειιεληθή θαη αλψλπκε ιατθή αξρηηεθηνληθή σο πξνο

δχν ζπγθεθξηκέλεο θαη δηαρξνληθέο πηπρέο ηνπο:

αθελφο ηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηηο γεσκεηξηθέο

ζρέζεηο, αθεηέξνπ ηε δσή θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ

νη ρψξνη απηνί δειψλνπλ, ππνβνεζνχλε ή αλαδεηνχλ.

Απηή ε αλάγλσζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε

παγθφζκηα ρξεζηκφηεηα είλαη ε κεγάιε θιεξνλνκηά

πνπ καο άθεζε ν Πηθηψλεο.

‘Αθαλόληζην ρσξίο λα ην δεηήζεη μεπίηεδεο, θαλνληθό

ηόζν όζν είλαη βνιεηό, ζπκκεηξηθό ή αζύκκεηξν, ηη σξαία

ελώλεηαη κε ηε θύζε γύξσ! Από ηα ίδηα ηεο ηα πιηθά

πιαζκέλν, παίξλεη θάηη από ηελ ίδηα, ζηηο γξακκέο θαη

ζην ρξώκα ηνπ. Θαπκαζηή ζπλεξγαζία θύζεο θαη αλζξώπνπ.

ηαλ απμήζνπλ νη αλάγθεο, κεγαιώλεη ν ρσξηθόο ην ζπίηη

ηνπ ρηίδνληαο δίπια ζην παιηό, έηζη όπσο νη αλάγθεο, ν

ρώξνο θαη ην έδαθνο ην δεηήζνπλ: δειαδή θπζηθά πάιη.’4

‘Η ιατθή ηέρλε θαη εκείο’ 

4. Πηθηψλεο Γεκήηξεο, „Κείκελα‟, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1987, ζ.57
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Διιεληθή Αξραηόηεηα

Ο Πηθηψλεο ελδηαθέξζεθε λα πξνζεγγίζεη ηελ

ειιεληθή αξραηφηεηα φρη ηφζν γηα λα κειεηήζεη ηα

κεκνλσκέλα, έξγα φζν ηε ζηάζε ησλ αξραίσλ

απέλαληη ζην ηνπίν θαη ηε ζπλεπαθφινπζε ζρέζε ηεο

πφιεο θαη ηνπ ηερλήκαηνο κε απηφ. Σελ ζηάζε ησλ

αξραίσλ απέλαληη ζην θπζηθφ ηφπν αλαδεηά λα

κεηαθέξεη θαη ζην δηθφ ηνπ έξγν. Ζ αξραηφηεηα

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη είλαη ε αξρατθή πεξίνδνο,

„ε αξρή ηεο αξρήο ηεο ηέρλεο‟5, ε πεξίνδνο

αθχπληζεο ηνπ αζελατθνχ πνιηηηζκνχ, φηαλ αθφκα ην

ηνπίν θαη ν άλζξσπνο πνπ ην θαηνηθνχζε ήηαλ

καγηθά δεκέλα κε ην κχζν. Καζψο ν αξραίνο θφζκνο

εηζέξρεηαη ζηελ θιαζηθή επνρή ε ζπκβνιηθή

ππφζηαζε ηνπ ηνπίνπ γίλεηαη δπζδηάθξηηε.

Ζ ηεξάξρεζε ησλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο

θιαζηθήο Αζήλαο εχξηζθε εζειεκέλε θαιιηηερληθή

έθθξαζε ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο. Ζ

ζπγθξφηεζε ηνπ ρψξνπ ζήκαηλε πνιιά πεξηζζφηεξα

απφ ηελ ηνπνζέηεζε κηαο αθνινπζίαο εηθφλσλ θαηά

κήθνο κηαο δηαδξνκήο, ή κηα δνκηθή ζπγθξφηεζε ησλ

ιεηηνπξγηψλ. Τπνλνεί ηελ „ηαθηνπνίεζε‟, ηελ

ηεξάξρεζε ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ,

αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκαζία πνπ δίλνπκε ζηα

πξάγκαηα. Ο ρψξνο γίλεηαη κέηξν ηεο ζηάζεο καο

απέλαληη ζηε δσή, επηηξέπνληαο ζηνλ άλζξσπν λα

ηαπηηζηεί κε ηνλ ηφπν. Σν ηερλεηφ έξγν

ζπκπιέθεηαη νξγαληθά κε ην θπζηθφ ηφπν θαη

γίλεηαη ζεκαηνθχιαθαο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο.

Σέηνην παξάδεηγκα είλαη ε ζηαδηαθή, „θπζηθή‟

ράξαμε ηεο νδνχ ησλ Παλαζελαίσλ, θαη θαηφπηλ ε

ζπλεηδεηή δηαηήξεζή ηεο θαη ε ζπκβνιηθή

ηνπνζέηεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο θαηά

κήθνο ηεο. „Ζ ην γεγνλφο φηη ν Παξζελψλαο

„θπηξψλεη‟ απεπζείαο κέζα απφ ην βξάρν. Ζ ηέρλε

ελζσκαηψλεη ζην έξγν ηεο ηελ πιαζηηθφηεηα ηεο

θχζεο. Απηή ηε „θπζηθή‟, ζπκβνιηθή θαη ηεξαξρηθή

ζπγθξφηεζε ηνπ ρψξνπ ζηελ αξραία πφιε θαη ηε

ζπζρέηηζε κε ην ηνπίν πξνζπάζεζε λα κεηαθέξεη ν

Πηθηψλεο ζην έξγν ηνπ κε απνθνξχθσκα ηε

δηακφξθσζε ηνπ γχξσ απφ ηελ Αθξφπνιε ρψξνπ.

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΗΚΗΩΝΖ

5. „Γεκήηξεο Πηθηψλεο, Αθηέξσκα ζηα 100 ρξφληα απφ ηε γέλλεζή ηνπ‟, Δθδ. ΔΜΠ,

Αζήλα 1989

Αθξφπνιε. Σν βιέκκα ηνπ 

επηζθέπηε ράλεηαη ζηνλ 

νξίδνληα θαζψο 

δηέξρεηαη ηα πξνπχιαηα. 

Αθξφπνιε. Βξάρνο θαη 

θηίξηα αιιειεπηδξνχλ, 

ζρεκαηίδνληαο κηα ελφηεηα

Πεγή: The landscape of man

Πλχθα, Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
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ηε κειέηε θαη ζηε δηδαζθαιία απηψλ ησλ

ζεκάησλ κεηαρεηξηδφηαλ θπξίσο αλαθνξέο αξραίσλ

ζπγγξαθέσλ θαη θιαζηθά εγρεηξίδηα αξρηηεθηνληθήο,

φπσο ην Histoire de l‟ Architecture ηνπ Auguste

Choisy.Έλαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, ν Κσλζηαληίλνο

Γνμηάδεο, ην 1937 δηεξεχλεζε θαη ηεθκεξίσζε

καζεκαηηθά, κε βάζε ηε ζεσξία ησλ αξκνληθψλ

ραξάμεσλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη ν

ρψξνο ζηα αξραία ζπγθξνηήκαηα, θαζψο θαη ηε ζρέζε

λανδνκίαο θαη ηνπίνπ ψζηε λα πξνθχςεη κηα

ζπλεθηηθή πεξηβαιινληηθή εηθφλα πνπ επηηξέπεη

ζηνλ άλζξσπν λα πξνζαλαηνιηζηεί.

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ε αλαδήηεζε ηεο

αξκνλίαο ηνπ ρψξνπ ζηα αξραία ζπγθξνηήκαηα

ιάκβαλε ρψξα ζην επίπεδν ηεο νπηηθήο αληίιεςεο

ηνπ ζεαηή6 θαη φρη ζην επίπεδν κηαο νξζήο ηδεαηήο

πξνβνιήο (θάηνςεο ή ηνκήο). Ζ πνιηθή παξάζηαζε

ηνπ ρψξνπ, δειαδή ε δηαίξεζή ηνπ ζε νκφθεληξεο

ζθαίξεο θαηά βάζνο θαη ηζνγψληνπο ηνκείο θαηά

πιάηνο, ήηαλ ζχκθσλε πξνο ηε θπζηνινγία ηεο

αλζξψπηλεο φξαζεο θαη ηελ αλζξψπηλε ςπρνινγία.

ηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο

λα κεηξά ηηο απνζηάζεηο πνπ καο ρσξίδνπλ απφ ηα

αληηθείκελα, θαζψο θαη ηελ απφθιηζε ησλ

αληηθεηκέλσλ απφ ην λνεηφ άμνλα πνπ νξίδεη ην

ζψκα καο.

Ο ζεαηήο γίλεηαη ην θέληξν ηεο πνιηθήο

παξάζηαζεο, ην κέηξν ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζρεκάησλ.

Ωο θέληξα ράξαμεο επηιέγνληαη ηα θξηηηθά εθείλα

ζεκεία ηεο δηαδξνκήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν

επηζθέπηεο ή πξνζθπλεηήο πξνζεγγίδνληαο ηα

κλεκεία. Πξνο ηηο θξηηηθέο απηέο ζέζεηο, πνπ

κπνξεί λα ήηαλ ε πχιε ή ηα πξνπχιαηα κηαο

αθξφπνιεο, ην ηέξκα κηαο θιίκαθαο, ην άλνηγκα

πξνο κηα πιαηεία ή κηα αγνξά, ξπζκηδφηαλ ε

αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε, ψζηε γηα ην ζεαηή πνπ ζα

ηελ πξσηναληίθξηδε λα δηαθπιάμεη ηελ πην αθέξαηα

εηθφλα ηνπ ζπλφινπ. Καη ην ζχλνιν πάιη δελ

αληηκεησπηδφηαλ αλεμάξηεηα αιιά ζε ζρέζε κε ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ ζην νπνίν εληαζζφηαλ

ψζηε λα απνηειέζεη κηα αδηαίξεηε ελφηεηα κε ηε

γχξσ θχζε, ππαθνχνληαο ζε κηα «κπζηηθή, δξψζα

θάησ απφ ηελ επηθαλεηαθή ειεπζεξία θαη αζπκκεηξία

ησλ καδψλ» δχλακε.

6. ην πιαίζην απηφ εληάζζνληαη νη νπηηθέο δηνξζψζεηο ηνπ Penrose (έληαζε,

απφθιηζε θηφλσλ πξνο ηα κέζα…) σο αληηζηάζκηζε ησλ νπηηθψλ παξακνξθψζεσλ πνπ

παζαίλεη ην ζρήκα απφ ην θψο, ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια ζρήκαηα θαη ηελ απφζηαζε ή

ηε ζέζε απ‟ φπνπ ην θνηηάκε, ε ζεσξία ηνπ Pennethorne: „Οη αλαινγίεο ησλ πςψλ

πξνβάιινληαη αλάινγα πάλσ ζηελ επηθάλεηα κηαο ζθαίξαο πνπ θέληξν ηεο είλαη ν

παξαηεξεηήο‟, θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπ Choisy ζρεηηθά κε ην πψο ε θαηλνκεληθή

αθαλνληζηία θαη ηπραηφηεηα ηεο θάηνςεο κεηαθξάδεηαη ζε έλα ηζνξξνπεκέλν ζχλνιν ζην

πξννπηηθφ επίπεδν, κε θπξίαξρν παξάδεηγκα ηα Πξνπχιαηα.
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Δπηπιένλ ν ρψξνο ζηα αξραία ζπγθξνηήκαηα

φθεηιε λα είλαη νπηηθά θιεηζκέλνο. ζν δελ

επηηξέπνληαλ φκσο νη θπγέο πξνο ηνλ νξίδνληα7,

άιιν ηφζν δελ ήηαλ επηηξεπηφ γηα ηελ αθεξαηφηεηα

ηεο ζχλζεζεο, ην έλα νηθνδφκεκα λα κηζνθξχβεη ην

άιιν. πλεπψο εθεί πνπ ηειείσλε ε πξνβνιή ελφο

κλεκείνπ άξρηδε ε πξνβνιή ηνπ άιινπ, ή αιιηψο ε

ίδηα νπηηθή αθηίλα δηεξρφηαλ απφ ηηο αθκέο δχν

νηθνδνκεκάησλ. Ζ κφλε δηαθνξά πνπ ππήξρε αλάκεζα

ζηα ησληθά θαη ζηα δσξηθά ζχλνια, είλαη πσο ζηα

πξψηα ηελ θπξίαξρε ζέζε σο πξνο ηνλ λνεηφ άμνλα

θαηαιακβάλεη ην ζεκαληηθφηεξν νηθνδφκεκα, ελψ ζηα

δεχηεξα ζεκεηψλεηαη κία θαη κνλαδηθή θπγή πξνο

ηνλ νξίδνληα, πιάη ζην θχξην νηθνδφκεκα, ε νπνία

θαηεπζχλεη ηελ θίλεζε ηνπ επηζθέπηε.

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ ρψξνπ ζηελ Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ, εξκελεπκέλε

ζηε βάζε ηεο ζεσξίαο ησλ αξκνληθψλ ραξάμεσλ.

Πεγή: Κείκελα, Γεκεηξε Πηθηψλε, ΜΗΔΣ

7. αξρή ηνπ „ήζζνλνο θφπνπ‟: είλαη θνπξαζηηθέο νη αιιαγέο ζηελ εζηηαθή απφζηαζε

Ησληθφ ζχλνιν

Γσξηθφ ζχλνιν
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Οδφο Παλαζελαίσλ

Πεγή: Γηαδίθηπν
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Σν παξάδεηγκα ηεο νδνύ Παλαζελαίσλ

Ζ ελφο ρηιηνκέηξνπ κήθνπο νδφ ησλ Παλαζελαίσλ ζεσξείηαη ν

αξραηφηεξνο πνιηηηζκηθφο άμνλαο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Καηά ηελ

αλάβαζή ζε απηή, απνθαιχπηνληαλ ζηνλ πεξηπαηεηή δηαδνρηθά ηα

ιεηηνπξγηθά θαη ζπκβνιηθά ηκήκαηα ηεο πφιεο. Ζ ζπκβνιηθή απηή

δηαδξνκή ζεσξνχληαλ πνιχ ζεκαληηθή, γη‟ απηφ θαη φινη νη πνιίηεο

ζπκκεηείραλ θάζε ρξφλν ζηελ πνκπή πνπ ηελ αθνινπζνχζε ζηηο

γηνξηέο ησλ Παλαζελαίσλ. Σεθκήξην ηεο ζεκαζίαο ηεο είλαη θαη ε

απνηχπσζή ηεο ζηε δσθφξν ηνπ Παξζελψλα.

Ζ αξρηθή ράξαμε ηεο νδνχ Παλαζελαίσλ είλαη ην κνλνπάηη πνπ

άλνημαλ κε ηα παηήκαηά ηνπο νη κπζηθνί Κεθξνπίδεο θαη Πειαζγνί,

πνπ πήγαηλαλ θαζεκεξηλά γηα χδξεπζε απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπο ζηηο

βφξεηεο ππψξεηεο ηεο Αθξφπνιεο κέρξη ηνλ Κεξακεηθφ, φπνπ πεξλνχζε

ν Ζξηδαλφο πνηακφο. Ζ αηζζεηηθή ηεξάξρεζε ησλ ρψξσλ ηεο αξραίαο

πφιεο έγηλε κεηά ην πέξαο ηεο Μπθελατθήο επνρήο, απφ ηνπο

θαηνίθνπο ηεο, κε πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ είραλ βάζε έλα

δεκνθξαηηθφ θψδηθα ηεξάξρεζεο εζηθψλ αμηψλ.

Ο μέλνο έκπαηλε ζηελ πφιε απφ ην Γίππιν, πνπ βξηζθφηαλ ζην

ηξίην, ην πην ρακειφ, επίπεδν ηεο νδνχ ησλ Παλαζελαίσλ. Καηά ηε

δηέιεπζή ηνπ απφ ην Γεκφζην ήκα θαη ηνλ Κεξακεηθφ έπαηξλε ην

κήλπκα ηεο θηινζνθεκέλεο δεχμεο ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ, πνπ ε

πφιε ησλ Αζελψλ ηηκνχζε ζηνλ πξσηαξρηθφ απηφλ ρψξν ηεο Πχιεο.

Λίγν πην πάλσ, ζε έλα κεγάιν επίπεδν, δηακνξθψζεθε ε αλνηρηή

πιαηεία ηεο αξραίαο Αγνξάο. ‟ απηφ ην ελδηάκεζν επίπεδν κεηαμχ

Γηπχινπ θαη Αθξνπφιεσο γίλνληαλ νη πην ζπνπδαίεο θνζκηθέο

ιεηηνπξγίεο: ε δηνίθεζε, ε αζθάιεηα, ε πιεξνθνξηνδφηεζε, ε

αληαιιαγή ηδεψλ, ν πιηθφο θαη πλεπκαηηθφο αληαγσληζκφο. Πνιχ

ςειφηεξα, ζηελ ηξαπεδνεηδή απφιεμε ηνπ βξάρνπ ηεο Αθξφπνιεο, εθεί

πνπ αξρηθά ήηαλ ηα παιάηηα ησλ κπζηθψλ βαζηιέσλ θαη πνπ αξγφηεξα,

νη ηχξαλλνη ηεο πφιεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζαλ πξνζσπηθφ θαηαθχγην,

ηνπνζεηήζεθαλ ηα ηεξά θαη ηα ηεκέλε γηα ηε ιαηξεία ησλ ζεψλ. Ο

βξάρνο έγηλε ν «Ηεξφο Βξάρνο». Ζ δηέιεπζή κέζα απφ ηα Πξνπχιαηα,

πνπ απνηεινχζε ηελ νπηηθή θνξχθσζε ηεο δηαδξνκήο ζήκαηλε ηελ

απνρψξεζε απφ ηνλ αλζξψπηλν θαη ηελ είζνδν ζηνλ ππεξβαηηθφ ρψξν.

Ζ νδφο Παλαζελαίσλ ήηαλ έξγν θπζηθήο, απφ ην αλζξψπηλν δηάβα,

ζηαδηαθήο ράξαμεο, ηεθκήξην ηνπ αλζξψπηλνπ δεζκνχ κε ηε θχζε.

Παξ‟ φια απηά, ε ηειηθή δηαηχπσζή ηεο ηελ θιαζηθή πεξίνδν -ρσξίο

λα ράζεη ηελ πξσηαξρηθή ηεο κνξθή- εμέθξαδε ζπιινγηθή βνχιεζε θαη

θαιιηηερληθή επαηζζεζία: παξά ηε γλψζε ηνπ ηππνδάκεηνπ

ζπζηήκαηνο, ε ζρέζε ησλ Αζελαίσλ κε ηε δηακφξθσζε ηνπ δεκφζηνπ

ρψξνπ παξέκεηλε πεξηζζφηεξν δηαηζζεηηθή θαη „θπζηθή‟. ηε

δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο πφιεο είραλ γίλεη πνιιέο πνιενδνκηθέο

αιιαγέο, φπσο π.ρ. ε κεηαηφπηζε ηεο ζέζεο ηεο αξραίαο Αγνξάο, ε

ζπκβνιηθή θαη αηζζεηηθή αιιαγή ηεο θνξπθήο ηνπ Ηεξνχ Βξάρνπ, ε

αλαδηάξζξσζε ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ δηνηθήζεσο, εκπνξίνπ,

παηδείαο θαη αλαςπρήο. Οη αιιαγέο φκσο απηέο επηηεχρζεθαλ κε

δηαδνρηθή ελαξκφληζε ηεο πφιεο πξνο ην θπζηθφ ηνπίν θαη ηνλ

θπζηθά ραξαγκέλν θεληξηθφ ηεο δξφκν. Σν ηερλεηφ έξγν ππνηάζζεηαη

ζην θπζηθφ ηνπίν θαη ηελ ηνπηθή κλεκνζχλε.
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Αλαηνιή

«κα ζα αξθνύζε εδώ λα πσ πσο είκαη αλαηνιίηεο.»8

Ζ ζπγγέλεηα ηνπ Πηθηψλε κε ηελ Αλαηνιή

βξίζθεηαη ζην ζεβαζκφ ηεο Φχζεο, ζηε δεκηνπξγία

κηαο λέαο αλζξσπνγελνχο θχζεο, αξκνληθά δεκέλεο

κε ηελ πξσηνγελή. Ο Πηθηψλεο γνεηεχηεθε απφ ηε

γηαπσλέδηθε αξρηηεθηνληθή γηαηί εκπεξηέρεη ηηο

„ειιεληθέο αξεηέο, ηελ απιφηεηα, ηελ εγθξάηεηα,

ηελ ειαθξφηεηα, ηε ινγηθή θαη ηε βξαρχηεξε

ηδενγξακκαηηθή ζχιιεςε ηεο παξαζηάζεσο ηνπ

θφζκνπ‟9. Πξφθεηηαη επίζεο, γηα κηα αληίιεςε πνπ

ζπγγελεχεη κε ηελ αληίιεςε ηεο αξρατθήο

αξραηφηεηαο γηα ηε ζπκβνιηθή, κπζηθή ππφζηαζε

ηνπ ηνπίνπ.

‘Ήηαλ απζηεξά αληίζεηνο ζηε ρξήζε δπηηθώλ

κνξθώλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ πεξηζζόηεξν ηελ

επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία, θαη πην αλεθηηθόο

ζηηο αλαηνιηθέο κνξθέο πνπ είλαη ζηελά

ζπλδεδεκέλεο κε ηα ηδεώδε ελόο πλεπκαηηθνύ

θόζκνπ.’ Θαύκαδε ηελ θιίκαθα, ηελ κνξθή θαη ηα

πιηθά δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπσληθήο

αξρηηεθηνληθήο, ζαλ ην κπακπνύ. Δθάξκνζε θαη ν

ίδηνο αλάινγεο θαηαζθεπαζηηθέο κεζόδνπο,

αλπςώλνληαο γηα παξάδεηγκα ην πάησκα ηνπ

πεξηπηέξνπ ζην Λνπκπαξδηάξε θαη ρξεζηκνπνηώληαο

πέηξηλε βάζε γηα λα ζηεξίμεη ηηο θνιώλεο…’10

ην πιαθφζηξσην ησλ δηακνξθψζεσλ γχξσ απφ ηελ

Αθξφπνιε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κηα απφθνζκε

ζρέζε κε ηα πιαθφζηξσηα ησλ ηαπσληθψλ λαψλ, αιιά

θαη κηα επξχηεξε ζπζρέηηζε σο πξνο ηελ έληαμή ηεο

ζην θπζηθφ ηνπίν θαη ην ρεηξηζκφ ηεο ζέαο.

8. Πηθηψλεο Γεκήηξεο, „Κείκελα‟, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1987,

„Απηνβηνγξαγηθά ζεκεηψκαηα‟, ζ. 35

9. Φηιηππίδεο, Νενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή, Μειηζζα 1984

10. Αιεμάλδξα Παπαγεσξγίνπ, „Pikionis and his work‟, Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζην Rhode

Island School of Design‟, Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο, 1982

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΗΚΗΩΝΖ

Πάλσ: 

απφ ηηο δηακνξθψζεηο ησλ 

έξγσλ ζην Λνπκπαξδηάξε 

θαη ζηα κνλνπάηηα 

ζην ιφθν ηνπ Φηινπάππνπ

Πεγή: Sentimental Topography, 

Kenneth Frampton

Γεμηά: 

Villa Katusra, Κπνην, Ηαπσλία

Πεγή: Γηαδίθηπν
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Μνληέξλo

‘Μηα παιηά κνξθή δελ πξέπεη λα είλαη από απνκλεκόλεπζε. 

Ούηε κηα θαηλνύξγηα ρσξίο κλήκε.’11

Ο Πηθηψλεο αλήθεη ζηελ ίδηα γεληά κε ην Le

Corbusier θαη άιινπο πξσηνπφξνπο ηνπ κνληέξλνπ

θηλήκαηνο φπσο ν Mies, o Gropius, o Asplund, o

Rietveld θαη ν Oud. Ο ίδηνο ζα απνδερζεί ζε έλα

βαζκφ ηα πηζηεχσ θαη ην θηηζκέλν έξγν ηνπο αιιά

νη δηθηέο ηνπ απφςεηο θαη δεκηνπξγίεο ζα κείλνπλ

έμσ απφ ηα φξηα ηεο πξσηνπνξίαο ηνπ κνληεξληζκνχ.

O βαζηθφο ιφγνο πνπ ηνλ σζεί λα γλσξίζεη ην

κνληέξλν είλαη ε πξνζπάζεηά ηνπ θηλήκαηνο λα

αλαρζεί ζε αληηθεηκεληθέο θαη παγθφζκηεο αιήζεηεο

θαη αξρέο, αλαδεηψληαο ηελ νπζία ηεο ηέρλεο. Ο

ίδηνο γξάθεη γηα ηε Μνληέξλα Σέρλε πσο „… θάησ

απφ ηελ θαηλνηνκία ησλ ζρεκάησλ ηεο θαη ηελ

επαλαζηαηηθφηεηα ησλ αξρψλ ηεο, θξχβεη ζην βάζνο

ηελ πξνζπάζεηα αλαζχλδεζήο ηεο κε ηηο αξρέο ησλ

κεγάισλ παξαδφζεσλ‟12. Τπνζηεξίδεη επίζεο πσο „… ν

νξζνινγηζκφο ηεο λέαο Σέρλεο είλαη αξκνδηφηεξνο

λα εξκελεχζεη ηνλ αζπλείδεην νξζνινγηζκφ πνπ

βξίζθνπκε κέζα ζηελ παξάδνζε.‟13 Μέζα ζην θίλεκα

ηνπ κνληεξληζκνχ, παξάιιεια κε ην νξζνινγηθφ

πλεχκα, θαιιηεξγήζεθαλ ηάζεηο κε κπζηηθηζηηθφ

πλεχκα, θπξίσο ζηε γεξκαληθή έθθξαζή ηνπ, φπσο ε

δηδαζθαιίεο ησλ Itten, Klee θαη Kandinsky ζην

Bauhaus, ηηο νπνίεο γλψξηδε θαη αμηνπνηνχζε ν

Πηθηψλεο.

Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηεο έθθξαζεο

ηνπ κνληέξλνπ ζην θηηζκέλν έξγν ηνπ είλαη ην

δεκνηηθφ ζρνιείν ζην Λπθαβεηηφ, έλα έξγν πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο

αλέγεξζεο ζρνιηθψλ θηηξίσλ ηε δεθαεηία ηνπ ‟30

θαη κεηαγελέζηεξα απνξξίπηεη. Απηφ πνπ ηνλ απσζεί

είλαη ε απφξξηςε απφ ην ξαζηνλαιηζκφ ηνπ

ελζηηθηψδνπο, ηεο δηαίζζεζεο, ηνπ ηφπνπ, ηεο

κλήκεο, ηεο ηζηνξίαο. Σν φηη „απνβιέπεη λα

ζεξαπεχζεη ηηο ρξεηέο ηηο αλζξψπηλεο κ΄ έλα ηξφπν

ζηελά πιηζηηθφ θαη αγλνεί νιφηεια ην πλεχκα.‟14

11. Πηθηψλεο Γεκήηξεο, „Κείκελα‟, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1987,

„Ζ αλνηθνδφκεζε θαη ην πλεχκα ηεο παξάδνζεο‟ ζει. 166

12. ibid. ζ. 169

13. ibid. ζ. 166

14. ibid. „Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ αημσληθνχ ζπλνηθηζκνχ‟ ζει. 256

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΗΚΗΩΝΖ

Γεκνηηθφ ζρνιείν ζην 

Λπθαβεηηφ, 1933

Πεγή: Sentimental Topography
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15.Γεκήηξε Πηθηψλε, „Κείκελα‟ 1935, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1987

16.Κνηηψλεο Εήζεο, „Σν εξψηεκα ηεο θαηαγσγήο‟,Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή,Αζήλα 1994, ζ.78

4.3 Ζ ζεκαζία ηεο θύζεο

ηα „Απηνβηνγξαθηθά‟ ηνπ „εκεηψκαηα‟15 ν

Γεκήηξεο Πηθηψλεο αλαθέξεηαη ζηηο εθεβηθέο ηνπ

νδνηπνξίεο ζην ηζηνξηθφ αηηηθφ ηνπίν, ζηνπ

Φηινπάππνπ, ζηελ Αθξφπνιε, θαηά κήθνο ηνπ

Κεθηζνχ, ζηελ Καηζαξηαλή… πεξηγξάθεη ηε

ζπγθηλεζηαθή θφξηηζε πνπ ηνπ πξνθαινχζε ε αξκνλία

ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ην παηρλίδη ηνπ θσηφο ζε

απηφ. Ωο λένο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Παξζέλε,

αιιά θαη αξγφηεξα βαζηά επεξεαζκέλνο απφ ην

Cezanne, ζρεδηάδνληαο κφλνο ζηελ Αίγηλα ή ζηηο

φρζεο ηνπ Κεθηζνχ, ε δσγξαθηθή ζα γίλεη γηα απηφλ

„ζξεζθεπηηθή πξάμε‟, ππαθνή θαη κέζν πξνζέγγηζεο

ηεο „Μεηέξαο Φχζεο‟, „ζηνπο ζπκπαληηθνχο λφκνπο,

ηνπο αηψληνπο‟. Αθφκα αξγφηεξα, ηε δεθαεηία 1940-

50 ν Πηθηψλεο ζα επηδνζεί ζε κηα ζεηξά ζρεδίσλ ηα

„Αηηηθά θίηζα', κηα αλαδξνκή ζην αξραίν ηεξφ

αηηηθφ ηνπίν, φπνπ ε θχζε, ε ηζηνξία θαη νη κχζνη

ζα απνηειέζνπλ κηα αδηαίξεηε ελφηεηα, κηα

εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηεο „ειιεληθφηεηαο‟.

Δηδνκέλα ζην ζχλνιν ηνπ δσγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ, ηα

„Αηηηθά‟ απνηεινχλ ίζσο ηελ πην άξηηα

εμηζνξξφπεζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ζπγθξνπφκελεο

ηάζεηο πνπ κφρζεζε λα ζπγθεξάζεη ν Πηθηψλεο ζε

φιε ηνπ ηε δσή, πηζηεχνληαο φηη φια αλάγνληαη ζε

κία ελφηεηα πνπ πξέπεη λα ζπιιάβεη ν ζχγρξνλνο

άλζξσπνο.

Πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ Πηθηψλε ήηαλ πάληνηε

ε ειιεληθή γε θαη ε αλζξψπηλε δεκηνπξγία πάλσ ζην

ηζηνξηθφ ηεο ηνπίν. πσο αλαθέξεη ν Εήζεο

Κνηηψλεο, ην χπαηζξν ζην έξγν ηνπ Πηθηψλε είλαη ε

ηζηνξηθή γε, πνπ „ηαπηφρξνλα εγθπκνλεί ηα θπφκελα

δέληξα αιιά θαη ην δηαρξνληθφ πνιηηηζκφ εληφο

ηεο‟. Ζ γε κεηαηξέπεηαη ζε έλα αθεγεκαηηθφ πεδίν,

πνπ „εληφο ηνπ ζπγρσλεχεη ηε κπζνινγία ηνπ

ηεηειεζκέλνπ αγψλα ηεο κε ηνλ θφζκν‟ 16.

ΓΖΜΖΣΡΖ ΠΗΚΗΩΝΖ

Αηηηθά, 1940-1950

ηα ζρέδηα απηά

ην θπζηθφ ηνπίν θαη 

αλάγιπθν ηεο Αηηηθήο 

ζπκπιέθεηαη κε ηνπο 

ζενχο θαη ηνπο κχζνπο 

ηεο αξραηφηεηαο.

Απέλαληη ζειίδα:

Σν ηνπίν θαηνηθείηαη 

απφ κνξθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην κχζν 

ηεο ίδξπζεο ηεο 

Αζήλαο: ε Αζελά κε ην 

δφξπ ηεο, ην θεθάιη 

ελφο δξάθνπ, έλα 

άινγν. Σν θίδη, πνπ 

ζπκβνιίδεη ηε γέλλεζε 

απφ ηε γε θαη ηελ 

αέλαε αλαλέσζε, 

ιεηηνπξγεί θαη ζαλ 

πξνζσπνπνίεζε ηνπ 

Δξηρζφληνπ, γηνχ ηεο 

Αζελάο, αιιά θαη ζαλ 

ζηνηρείν αλαπαξάζηαζεο 

ηεο κνξθήο ηεο 

θνξπθνγξακκήο ησλ 

βνπλψλ.

Πεγή:„Έξγα Αθξνπφιεσο‟ 
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Η γε ηνύηε είρε, καδί κε κεξηθέο άιιεο, ην πξνλόκην λα δηδάμεη

ζηνλ άλζξσπν κηα από ηηο πην πςειέο κνξθέο ηεο απνθάιπςεο ηνπ

παγθόζκηνπ ιόγνπ. Καη ηε κνξθήλ απηή ηελ έπιαζε ν αξραίνο θαζ’

νκνίσζε ηνύηεο ηεο γεο, ζελα ‘ιεγα πσο ηελ αλέζπξε κέζ’ απ’ ην

ρώκα ηεο θαη ηνπο βξάρνπο ηεο, θαηά ηε ζπκβνιηθή ξήζε ηνπ ζνθνύ

Κηκξί, πνπ έιεγε πσο «κέζα ζην ρώκα πξέπεη λα βιέπνπκε, γηαηί

εθεί κέζα πξνεηνηκάδνληαη όια». Μέζα ζην ρώκα, δειαδή ζηελ

εγθξππηόκελε ζηε Φύζε απνθάιπςε ηνπ θόζκνπ ηνπ λνεηνύ.

Γαίαο αηίκσζεο ,1954

Γεκήηξε Πηθηψλε, „Κείκελα‟, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1987

ε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ Πηθηψλε, αιιά θαη ζην ίδην ην

έξγν ηνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κηα ππνβφζθνπζα κπζηηθηζηηθή

αίζζεζε. Ζ κεηαθπζηθή κχεζε ηνπ Πηθηψλε ρξνλνινγείηαη απφ ηηο

ζπρλέο επηζθέςεηο ηνπ, ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ζην ζπίηη ηνπ Ρνδάθε

ζηελ Αίγηλα ελψ πεγάδεη θαη απφ ηε βαζεηά ζξεζθεπηηθή ηνπ πίζηε.

Απηφ γίλεηαη εκθαλέο ζηα „Αηηηθά‟ φπνπ ππάξρεη κηα εζσηεξηθή

ζέαζε ελφο „πλεχκαηνο‟ θαη ελφο „Θενχ‟, ζηηο εηθνλνγξαθηθέο

εηθφλεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην κνλνπάηη πξνο ηελ Αθξφπνιε θαη ηνπ

Φηινπάππνπ, θαη ζην κνλαζηηθφ ζέκα ηεο ζχλζεζεο ζηνλ Αγ.Γεκήηξην

ηνλ Λνπκπαξδηάξε θαη ην πεξίπηεξν.



Απηφ πνπ θαζηζηά ην έξγν ηνπ Γεκήηξε Πηθηψλε

εμαηξεηηθά επίθαηξν κέρξη θαη ζήκεξα είλαη ε

„ζρεδφλ νηθνινγηθή επηκνλή ζηελ αιιειεμάξηεζε

πνιηηηζηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη θχζεο‟, κηα νλην-

ηνπνγξαθηθή –φπσο ηε ζρνιηάδεη ν Kenneth

Frampton- επαηζζεζία, κηα „αίζζεζε αιιειεπίδξαζεο

ηεο χπαξμεο κε ηε γιππηηθή κνξθή ηεο

ηνπνζεζίαο‟17. Πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε ηεο

θχζεο πξνζθείκελε ζηελ αλαηνιηθή (ηαπσληθή)

παξάδνζε, ηελ νπνία αηζζάλεηαη νηθεία ν Πηθηψλεο

αιιά θαη ζε έλα βαζκφ θνληηλή κε ηελ αληίιεςε ηεο

θχζεο θαη ηνπ ρψξνπ, φπσο ηελ είραλ δηακνξθψζεη

νη αξραίνη Έιιελεο. Απηή ε αληίιεςε απνθεξχζζεη

ην ειεχζεξν ηερληθφ ή αηζζεηηθφ αληηθείκελν θαη

ηελ πξνκεζετθή, ζπρλά θαηαζηξνθηθή, ζπκπεξηθνξά

καο απέλαληη ζηε θχζε, πξνηάζζνληαο κηα

γελεζηνπξγή ζρέζε Φχζεο-ηερλήκαηνο φπνπ ην

δεχηεξν ζπγθξνηεί κηα νξγαληθή ελφηεηα κε ην

πξψην. Πξφζεζή ηνπ είλαη λα αθνπζηεί ε „νκηιία

ηεο γεο‟ θαη φρη λα πξνβιεζεί πάλσ ηεο έλαο

απηφλνκνο αξρηηεθηνληθφο ιφγνο.

Οη πξψηεο λχμεηο απηήο ηεο αληίιεςεο

εληνπίδνληαη ζην δνθίκηφ ηνπ «πλαηζζεκαηηθή

Σνπνγξαθία»18 φπνπ ν Πηθηψλεο ζαπκάδνληαο ηηο

πνηφηεηεο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαζψο ηνπ

απνθαιχπηνληαη κέζα απφ ην „πξνρψξεκα ηνπ

θνξκηνχ‟ πάλσ ζην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαηαιήγεη

λα απνδψζεη ηηο κνξθέο ηνπ ηερληθνχ πνιηηηζκνχ,

ηα πλεπκαηηθά επηηεχγκαηα θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία

ησλ αλζξψπσλ ζηε θχζε πνπ καο πεξηβάιιεη: ’ώ γε,

ζπ αλάγεηο όια εηο ηνλ εαπηό ζνπ, σο εηο κέηξν.

Αιεζηλά ζπ είζαη ην modulus πνπ κπαίλεη ζην

θαζεηί. […]ε πιήξσζε ησλ ίδησλ λόκσλ κέζα ζηε

θύζε θαη ηελ ηέρλε… νκνξξπζκία πνπ θάλεη λα

κεηακνξθώλνληαη κπξνζηά καο νη κνξθέο ηεο δσήο

θαη ηεο θύζεο ζε κνξθέο Τέρλεο θαη αληίζηξνθα…’.

Γηα απηή ηελ „νκνινγία‟ θχζεο θαη έξγνπ κηιάεη

θαη „ζην πξφβιεκα ηεο κνξθήο‟: „Ζ γεληθή ζχλζεζε

πξέπεη ζαλ ζρήκα θαη ζαλ ηφλνο λα ελσζεί – είηε

αληηζεηηθά είηε ζπγγεληθά – κε ηα ζρήκαηα θαη

ηνπο ηφλνπο ηεο θχζεο γχξσ‟19.

Αηηηθφ, 1940-1950

Μπζηθέο κνξθέο

θαη ηνπνγξαθηθά 

ζηνηρεία κε θέληξν 

ηελ Αθξφπνιε.

Πεγή: „Έξγα Αθξνπφιεσο‟

17.Kenneth Frampton, „A Sentimental Topography‟, AA, London 1989, ζ.9

18.Γεκνζηεπκέλν ζην Πεξηνδηθφ 3ν Μάηη,1935

19.Γεκήηξεο Πηθηψλεο, „Κείκελα‟,1946, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1987
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ηα γξαπηά θείκελά ηνπ κπνξνχκε λα

αλαγλσξίζνπκε ηελ επηξξνή ηνπ John Ruskin, ηνπ

Martin Heidegger ή θαη ηνπ έιιελα Πεξηθιή

Γηαλλφπνπινπ ή αθφκα θαη ηεο κπζηηθηζηηθήο

δηδαζθαιίαο ηνπ Johannes Itten θαη ηνπ Paul Klee

ζην Bauhaus. Ο John Ruskin επαλεηιεκκέλα

εγθσκηάδεη ηε Φχζε σο πεγή ηεο απζεληηθήο Σέρλεο.

Ο Heidegger ζεσξεί ηε γε σο πξσηαξρηθή εζηία ηνπ

αλζξψπηλνπ Δίλαη: ‘Η θύζε είλαη πνπ θσηίδεη

ζπλάκα εθείλν, πάλσ ζην νπνίν θαη κέζα ζην νπνίν

ν άλζξσπνο ζεκειηώλεη ηελ θαηνηθία ηνπ. Τν

νλνκάδνπκε γε. Η γε είλαη απηό κέζα ζην νπνίν ην

αλαθύεζζαη επαλαθέξεη θαη ζηγνπξεύεη θάζε ηη

αλαθπόκελν. Μέζα ζηα αλαθπόκελα θξύβεηαη ε γε σο

απηό πνπ ηα ζηγνπξεύεη. Ο λαόο, ηζηάκελνο,

μαλνίγεη έλα θόζκν θαη ζπλάκα ηνλ επαλαηνπνζεηεί

πίζσ ζηε γε, ε νπνία έηζη πξσηνθαλεξώλεηαη σο

πάηξην έδαθνο.’20 Ο Πεξηθιήο Γηαλλφπνπινο ζεσξεί

ην ειιεληθφ ηνπίν γελλήηνξα ηεο ειιεληθήο

ηαπηφηεηαο. Καη ν Paul Klee πηζηεχεη πσο ε θχζε

ζα πξέπεη λα «μαλαγελληέηαη» ζην έξγν ηέρλεο, ην

νπνίν αλ θαη απνζπλδεδεκέλν απφ ηνλ θπζηθφ θφζκν,

πξέπεη λα ππαθνχεη ζηνπο ίδηνπο λφκνπο, ζην

πιαίζην ηνπ ηδηαίηεξνπ απηφλνκνπ πεξηβάιινληφο

ηνπ: „Να αθνινπζείο ηνπο δξόκνπο ηεο θπζηθήο

δεκηνπξγίαο, ηελ εμέιημε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ

κνξθώλ. Απηό είλαη ην θαιύηεξν ζρνιείν.

Ξεθηλώληαο από ηε θύζε, ζα θηάζεηο θάπνηε ζε

δηθέο ζνπ κνξθέο. Ίζσο κάιηζηα ζα κπνξέζεηο λα

γίλεηο θαη εζύ ζαλ ηε θύζε, ζα αξρίζεηο λα

δεκηνπξγείο.’21 Ο Klee δελ αλαθέξεηαη ζε κηα

επηδεξκηθή κίκεζε ηεο θχζεο αιιά ζε κηα

πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηηο νπνίεο νη

ζηνηρεηψδεηο κνξθέο πνπ ζπλαληνχκε ζηε θχζε

σξηκάδνπλ θαη αλαπηχζζνληαη.22
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20.Martin Heidegger, „Πξνέιεπζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο‟, Γσδψλε, Αζήλα 1986

21.Φξαλθ Οπίηθνξλη, Μπανπράνπο, εθδφζεηο ππνδνκή, 1993 ζει.92

22.Werner Haftmann, The life and work of Paul Klee, London, 1954, ζ.115

Paul Klee, 1929

Κχξηνο δξφκνο θαη 

παξάπιεπξα δξνκάθηα

Πεγή: „Paul Klee‟

Μέιηζζα, Αζήλα 1989 

Paul Cezanne, 1897

Σν βνπλφ Sainte Victoire

Πεγή: Γηαδίθηπν
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χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ Heidegger ζην

δνθίκηφ ηνπ „Κηίδεηλ, Καηνηθείλ, θέπηεζζαη‟ φηαλ

ν άλζξσπνο πάςεη λα ζέβεηαη ηε θχζε θαη λα ηελ

πξνζηαηεχεη ηφηε παχεη θαη λα „θαηνηθεί‟ θαη

κέλεη αλέζηηνο(βιέπε ζ.37 ηεχρνπο). Με αληίζηνηρν

ηξφπν γξάθεη ν Πηθηψλεο ζην ‘Γαίαο Αηίκσζεο’

(1954): ‘Γείιανη θαη ακαζείο θαη βάξβαξν, ηη

θάλεηε; Τη αθαλίδεηαη; Γελ μέξεηε όηη είκαη ε

κεηέξα θαη ε ηξνθό, ην ιίθλν, ε θνηηίδα, ε κήηξα

ηεο πεξαζκέλεο δόμαο θαη ηεο κειινύκελεο; Μάηαηα

ζαπκάδεηε ηα κλεκεία πνπ έζηεζαλ θάπνηε ηα

παηδηά κνπ. Γελ μέξεηε πσο είλαη ζαξμ εθ ηεο

ζαξθόο κνπ, θαη πσο όηαλ ε Μνξθή κνπ αθαληζζεί, ε

δηθηά ηνπο ζα ράζεη ην λόεκά ηεο; Τη θάλαηε ηελ

Διεπζίλα; Τη θάλαηε ηνλ Ιιηζό θαη ηνλ Κεθηζό, ηα

δύν αγηάζκαηά κνπ; Δβάιαηε κέζα ηνπο ηνπο

ππνλόκνπο ζαο, εξίμαηε ηα λεξά ησλ εξγνζηαζίσλ

ζαο. Γελ βιέπσ πηα βσκνύο ησλ ζεώλ επάλσ εηο ηα

όξε κνπ θαη ηνπο ιόθνπο, πάξεμ ηα γξαθεία θαη ηηο

κεραλέο ησλ εηαηξεηώλ ζαο. Δθείλνη ήηαλ ζεκάδη

ιαηξείαο, ζε ζαο δελ απόκεηλε παξ΄ ε θαηώηεξε

κνξθή ηεο ζρέζεο κε ηε Φύζε, ε εθκεηάιιεπζε.’23

Σα δνθίκηα „πλαηζζεκαηηθή Σνπνγξαθία‟ θαη

„Γαίαο Αηίκσζηο‟ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα „Αηηηθά

ρέδηα‟ αιιά θαη ηηο άιιεο ζεηξέο ησλ ζρεδίσλ ηνπ

απνηεινχλ έλα κέζν κειέηεο –ρσξίο πξνθαλψο λα

είλαη κφλν απηφ- θαη ζχιιεςεο ελφο ζπζηήκαηνο

αξρψλ γηα ηελ παξέκβαζε ζην ηνπίν. Δίλαη ρσξίο

ακθηβνιία ε πλεπκαηηθή πξνεξγαζία ησλ

δηακνξθψζεσλ θάησ απφ ηελ Αθξφπνιε, νη νπνίεο κε

ηελ ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ηελ θαζαξφηεξε έθθξαζε

ζην ρψξν ησλ αληηιήςεσλ ηνπ πάλσ ζην ηνπίν. Ζ

εχκεηξε ράξαμε ελφο ζχγρξνλνπ ρξεζηηθνχ έξγνπ

πάλσ ζε έλα ηζηνξηθφ ηνπίν, είρε ζηέξεεο βάζεηο

ζηε γλψζε θαη ηελ εγθξάηεηα κε ηελ νπνία ήηαλ ν

εθνδηαζκέλνο, χζηεξα απφ ρξφληα δνθηκψλ θαη

πεηξακαηηζκψλ ζηελ ηέρλε αιιά θαη ζηνραζηηθήο

έξεπλαο ζηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, θαη εηδηθφηεξα

ζηηο παξάμελεο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηνλ ηφπν κε

ηνλ πνιηηηζκφ.

Αηηηθά 1940-1950

Πεγή:‟Έξγα Αθξνπφιεσο‟

Απηφ πνπ ζεσξήζεθε

σο «δσγξαθηθή 

αληηκεηψπηζε» ζηνλ 

ηξφπν δνπιεηάο ηνπ 

Πηθηψλε, θαη αλνηρηά 

θαηεγνξήζεθε σο 

αληη-αξρηηεθηνληθή, δελ 

ήηαλ παξά ε θνπηαζηηθή, 

βαζκηδσηή κεηάβαζε, 

θνκκάηη-θνκκάηη, πέηξα-

πέηξα απφ ηελ θαζνιηθή 

ζχιιεςε ηνπ λνπ 

ζην «θαζαπηφ» έξγν.

23. Γεκήηξε Πηθηψλε, „Κείκελα‟ 1954, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1987
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24. Μλεκείν Φηινπάππνπ: ηελ θνξπθή ηνπ Λφθνπ ησλ Μνπζψλ ζηήζεθε ην 114-116 κ.Υ ην

ηαθηθφ κλεκείν ηνπ Φηινπάππνπ, ζπλνιηθνχ χςνπο 12κ. Ο χξνο πξίγθηπαο Γάηνο

Ηνχιηνο Αληίνρνο Φηιφπαππνο ήηαλ επεξγέηεο ηεο Αζήλαο. Ο ηαθηθφο ηνπ ζάιακνο

βξηζθφηαλ ζηελ πίζσ πιεπξά κε κνξθή λαΐζθνπ. Σν κλεκείν είλαη πινχζην ζε πεξίηερλν

γιππηηθφ δηάθνζκν. „χληνκν Ηζηνξηθφ: Λφθνη Φηινπάππνπ-Πλχθαο-Νπκθψλ‟, Έθδνζε

Έλσζεο Φίισλ Αθξνπφιεσο, Αζήλα 2004

25. Αγλή Πηθηψλε, ‟Dimitris Pikionis,A Sentimental Topografy‟,AA,London 1989,ζ.72

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

4.4 Έξγα Αθξνπόιεσο

Σν 1951, απνθαζίζηεθε λα δνζεί θάπνηα ηάμε

ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν πνπ πεξηέβαιιε ηελ

Αθξφπνιε ησλ Αζελψλ ζηα πιαίζηα κηαο γεληθφηεξεο

επέκβαζεο βειηίσζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο. Δθείλε

ηελ επνρή ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο ήηαλ

εληειψο παξακειεκέλν. Μεηά απφ δηάθνξεο

απνηπρεκέλεο κηθξέο επεκβάζεηο ην έξγν αλαηέζεθε,

απφ ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Γεκνζίσλ Έξγσλ Κσλζηαληίλν

Καξακαλιή, ζηνλ Γεκήηξε Πηθηψλε, θαζεγεηή ηφηε

ζηελ αξρηηεθηνληθή ζρνιή ηνπ ΔΜΠ.

Ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηνλ αλαζρεδηαζκφ φιεο ηεο

πεξηνρήο γχξσ απφ ηελ Αθξφπνιε, ην ιφθν ησλ

Μνπζψλ(ή αιιηψο ιφθν Φηινπάππνπ)24, θαη ην ιφθνπ

ησλ Νπκθψλ(Παξαηεξεηήξην). Σν πξφγξακκα

πεξηειάκβαλε θαη ην ζρεδηαζκφ ελφο πεξηπηέξνπ

δίπια ζηε κηθξή εθθιεζία ηνπ Αγ.Γεκεηξίνπ ηνπ

Λνπκπαξδηάξε, θαζψο θαη βειηηψζεηο ζηελ ίδηα ηελ

εθθιεζία. Τπήξρε επίζεο κειινληηθή πξφβιεςε γηα

έλσζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Αθξφπνιεο κε ηε

Ρσκατθή Αγνξά θαη ηνλ Κεξακεηθφ. Ζ πξψηε θίλεζε

ηνπ Πηθηψλε ήηαλ λα απνκαθξχλεη φιεο ηηο

αζχκβαηεο θαηαζθεπέο θαη ηνπνγξαθηθέο

δηεπζεηήζεηο πνπ είραλ γίλεη γηα λα δηεπθνιχλνπλ

ηελ πξφζβαζε ησλ επηζθεπηψλ ζην κλεκείν, εηο

βάξνο φκσο ηεο αξραίαο δνκήο ηεο πφιεο θαη ηεο

αξρηθήο κνξθήο ηνπ ηνπίνπ. ηα ρξφληα πνπ

αθνινχζεζαλ ν Πηθηψλεο αθηεξψζεθε πιήξσο ζην έξγν

απηφ. Γηα πνιινχο κήλεο πήγαηλε θαζεκεξηλά ζην

εξγνηάμην θαη δνχιεπε νιεκεξίο πάλσ ζηελ

πιαθφζηξσζε, απνθαζίδνληαο γηα πνιιά ζέκαηα

επηηφπνπ θαη θαζνδεγψληαο ηνπο ηερλίηεο.25
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Πάλσ: Αεξνθσηνγξαθία ηεο 

πεξηνρήο επέκβαζεο κεηά ην 

1954-57

Αξηζηεξά: Αεξνθσηνγξαθία 

ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηελ 

Αθξφπνιε πξηλ ην 1953

Σν 1951-7 ν Γεκήηξεο 

Πηθηψλεο αλέιαβε ην 

ζρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο γχξσ 

απφ ηελ Αθξφπνιε θαη ηνπ 

Φηινπάππνπ. ηα πιαίζηα ηεο 

επέκβαζεο αλαθαίληζε ηελ 

ππάξρνπζα εθθιεζία ηνπ 

Αγ.Γεκήηξε ηνπ Λνπκπαξδηάξε 

θαη ζην πιάη ηνπ 

θαηαζθεχαζε έλα πεξίπηεξν.

Πεγή: „Έξγα Αθξνπφιεσο‟



26. Γεκήηξε Πηθηψλε, „Δπηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγφλ Γεκνζίσλ

Έξγσλ‟,1955,‟Κείκελα‟ΜΗΔΣ,Αζήλα 1987.

27. Γεκήηξε Πηθηψλε „Δηζεγεηηθή Έθζεζηο επί ηεο ζπλεξγαζίαο εηο ηα ππφ εθηέιεζηλ

έξγα ησλ πεξί ηελ Αθξφπνιηλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ‟,1955,‟Κείκελα‟,ΜΗΔΣ,Αζήλα 1987.

28.Πξφινγνο Κψζηα Ληάζθα,‟Dimitris Pikionis,A Sentimental Topography‟,AA,London

1989,ζ.5

Ζ πξφνδνο ηνπ έξγνπ ήηαλ αξγή ζε αληίζεζε κε

ηηο ζπλερείο πηέζεηο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ

νινθιήξσζή ηνπ. Δίλαη κάιηζηα θαηφξζσκα ην φηη ην

θαηαζθεχαζκα απηφ κπφξεζε λα νξζσζεί κέζα ζε κηα

επνρή βηαζηηθήο αλφδνπ ηεο ηερλνθξαηηθήο

λννηξνπίαο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. ηελ

επηζηνιή ηνπ Πηθηψλε πξνο ηνλ ηφηε Τπνπξγφ

Γεκνζίσλ Έξγσλ26 γίλεηαη εμαξρήο θαλεξφο ν

πξνβιεκαηηζκφο ηνπ γηα ηελ θξηζηκφηεηα θαη ηελ

πνιππινθφηεηα ηνπ έξγνπ, θαζψο πξνζπαζεί λα

εμαζθαιίζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ

εθηέιεζε ηνπ. Ζ αγσλία ηνπ λα δνζεί ν ζσζηφο

ραξαθηήξαο ζηελ επέκβαζε δηαθαίλεηαη θαη ζηελ

εηζεγεηηθή ηνπ έθζεζε γηα ην έξγν27, φπνπ καο

δίλεη κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ην πσο ην

νξακαηηδφηαλ θαη πξνζπαζεί λα ζέζεη ηνπο θαλφλεο

πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ πηζηφηεηα ζην αξρηθφ

ζρέδην.

Σν έξγν νινθιεξψζεθε ην 1957, κεηά απφ ρξφληα

ζθιεξήο δνπιεηάο. Ζ απιφηεηα ηεο γεληθήο

ζχλζεζεο, ε αθξηβήο εθκεηάιιεπζε ησλ ζεάζεσλ, ε

ρξήζε ησλ πιηθψλ, ε ελνπνίεζε ησλ ρηηζηψλ

ζηνηρείσλ κε ηα ππάξρνληα, θαη ηέινο ν ρεηξηζκφο

ηεο θάζε ιεπηνκέξεηαο, θάλνπλ ην έξγν απηφ

κνλαδηθφ, πνπ κνηάδεη ‘ζα λα ππήξρε εθεί από

πάληα’28, ζαλ λα είλαη θνκκάηη ηνπ ηνπίνπ,

πξνζβάζηκν ζε φινπο.

Κάηνςε ηεο γεληθήο 

δηακφξθσζεο ησλ

ιφθσλ Φηινπάππνπ 

θαη Αθξφπνιεο.

Πεγή:„Έξγα Αθξνπφιεσο‟ 
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‘Με κεγάιε έθπιεμε έλησζα ην ηνπίν ζρεδόλ λα θηλείηαη θαζώο ε

βαξύηεηα ηνπ ζώκαηόο κνπ θαη ε ρεηξνπηαζηή ζαξξείο έιμε ηνπ

πιαθόζηξσηνπ ηξαβνύζαλ ην ζώκα κνπ πξνο ηα θάησ, κέζα ζηνλ

θπκαηώδε ιαβύξηλζν ηνπ εδάθνπο. Ήηαλ κηα ηνπνζεζία πνπ έπξεπε λα

πξνζεγγηζηεί ηόζν κε ην ζώκα όζν θαη κε ηα κάηηα.’

Kenneth Frampton
‟Dimitris Pikionis,A Sentimental Topografy‟,AA,London 1989,ζ.6



Πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ έξγνπ

Ο πιαθφζηξσηνο πεδφδξνκνο ηνπ Πηθηψλε είλαη

έλαο ελσηηθφο ηάπεηαο πνπ δηαζπλδέεη ηνλ δπηηθφ

απρέλα ηεο πεξηνρήο Φηινπάππνπ κε ην πςίπεδν ηεο

ζεκεξηλήο πξφζβαζεο πξνο ηα Πξνπχιαηα. Γελ

απνηειεί κηα θαζαξά πνιενδνκηθή ξχζκηζε νχηε θαη

κηα απιή εξγαζία ηνπηαθήο δηακφξθσζεο, αιιά ηελ

αξκνληθή νξγάλσζε ελφο ηζηνξηθνχ ειεχζεξνπ ρψξνπ.

Γηα ην ιφγν απηφ έπξεπε λα κειεηεζνχλ νη

πξνζβάζεηο ζε ζεκαληηθέο αξραηφηεηεο θαζψο θαη

λέα θηίζκαηα εληαγκέλα ζην ηζηνξηθφ ηνπίν.

Ο Πηθηψλεο επεδίσμε λα δψζεη ζεκλή έθθξαζε

ζην αξρηηεθηνληθφ ηνπ έξγν θαη λα ην ππνηάμεη ζην

ηνπίν θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Δίλαη, φπσο έρνπκε ήδε

πεη, βαζεηά επεξεαζκέλνο απφ ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ

ρψξνπ ζηελ αξραία Διιάδα θαη ηε ζπζρέηηζε κε ην

ηνπίν. Ζ λέα ράξαμε πξνζπαζεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ

κηα νδφο εμππεξέηεζεο ησλ επηζθεπηψλ θαη φρη ζαλ

κλεκεηαθή πνξεία, γη απηφ θαη ε πξφζβαζε γίλεηαη

απφ ην „πίζσ κέξνο‟ ηεο πφιεο, απνθεχγνληαο ηε

ζχγθξνπζε κε ηελ κλεκεηαθή νδφ ησλ Παλαζελαίσλ,

ηελ νπνία ν Πηθηψλεο ζεσξνχζε πξφηππν έξγν

θπζηθήο ράξαμεο αιιά θαη ζπιινγηθήο θαιιηηερληθήο

βνχιεζεο.

Έζεζε ινηπφλ ζαλ θχξην ζηφρν, λα δηακνξθψζεη

φζν ην δπλαηφλ πην δηαθξηηηθά ηηο πξνζβάζεηο ζηα

κλεκεία ηεο Αθξφπνιεο γηα ηνλ πεδφ, πξνζθέξνληαο

ηελ θπζηθή αιιά θαη ηελ πλεπκαηηθή πξνζέγγηζε.

Γηα λα πεηχρεη ην πξψην ζρεδίαζε έλα ζχζηεκα

πεδνδξφκσλ θαη αηξαπψλ πξνζαξκνζκέλν κε κεγάιε

επαηζζεζία ζηελ ηνπνγξαθία ηνπ ρψξνπ. Σελ

πλεπκαηηθή πξνζέγγηζε πξνζπάζεζε λα ηε

δηαζθαιίζεη κε ηξεηο ηξφπνπο:

- ηελ εθινγή θαη δηακφξθσζε ζεκείσλ ζηάζεο θαη

ζέαο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο θαιχηεξεο νπηηθέο θπγέο

πξνο ηα κλεκεία

- ηελ έληαμε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπνγξαθηθψλ

ζηνηρείσλ ζηε ζχλζεζή ηνπ θαη αξραηνηήησλ ζηε

δηακφξθσζε ησλ πιαθνζηξψζεσλ

- ηελ αλαθνξά ζε αξρέηππεο κνξθέο ηεο ειιεληθήο

αξρηηεθηνληθήο ζην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ θηηζκάησλ
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Ο Πηθηψλεο είρε επηιέμεη κε πξνζνρή ηηο νπηηθέο θπγέο απφ θάζε

ζεκείν ηεο δηακφξθσζήο ηνπ. ηνλ ιεγφκελν „Κφκβν Πηθηψλε‟ ηνλίδεη

κε έλαλ θχθιν ηελ κεησπηθή ζέα πξνο ηνλ Παξζελψλα. ήκεξα φκσο,

αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο θαη νη άζηνρεο κηθξνεπεκβάζεηο

έρνπλ αλαηξέζεη ηελ επαηζζεζία ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ.

Πεγή: „A Sentimental Topography‟

Πεγή: Πξνζσπηθφ Αξρείν



Ο πεδφδξνκνο απνηειείηαη απφ δπν ζπζηξεθφκελα

ζθέιε, ειηζζφκελα πάλσ ζηηο πιαγηέο ηεο Αθξφπνιεο

θαη ηνπ Φηινπάππνπ αληίζηνηρα. Σν πξψην ζθέινο κε

δεμηφζηξνθε θαη ην δεχηεξν κε αξηζηεξφζηξνθε

πεξηέιημε αληίζηνηρα, θαίλνληαη ζαλ δπν ζρνηληά

κε ζειεηέο ζηελ άθξε ξηγκέλα πάλσ ζην ηνπίν.

Απηέο νη θχξηεο νδεχζεηο είλαη δηακνξθσκέλεο ζα

ιηζφζηξσηα απφ ζπκπαγείο αζβεζηφιηζνπο πνπ

ελαιιάζζνληαη κε ρνληξέο καξκαξφπιαθεο δηαθφξσλ

ζρεκάησλ θαη κεγεζψλ θαζψο θαη κε επί ηφπνπ

ρπκέλεο ισξίδεο ζθπξνδέκαηνο. Σν πιάηνο ηνπο

θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηα 5 κε 7 κέηξα.

Καζέλα από ηα δύν ζθέιε έρεη δηαθνξεηηθή

ιεηηνπξγία, θη απηό επέδξαζε ζηελ κνξθή θαη ζην

πιάζηκν ηεο επηθάλεηάο ηνπο.

-Σν ζθέινο ηνπ Φηινπάππνπ (500κ.κήθνο) είλαη

δηακνξθσκέλν γηα ρξήζε πεξηπάηνπ. Σα ζεκεία

ζηάζεο θαη ζέαο είλαη πξνζαξηεκέλα ζην ζθέινο

πεξηπάηνπ, ην νπνίν πεξηδηαβάδεη γχξσ απφ ην

ιφθν,( φπσο ην αξραίν πξφηππφ ηνπ – ην ίρλνο ηεο

πνξείαο ησλ Πεξηπαηεηηθψλ Φηινζφθσλ- γχξσ απφ ηελ

Αθξφπνιε.) Οη δπν πην ζεκαληηθέο θαηαζθεπέο θαηά

κήθνο ηεο δηαδξνκήο απηήο είλαη ην Πεξίπηεξν ζηνπ

Λνπκπαξδηάξε θαη ην „Άλδεξν‟. Απφ απηά ηα θαιά

επηιεγκέλα ζεκεία ζέαο ν ζεκεξηλφο επηζθέπηεο

κπνξεί λα απνιακβάλεη ην ηνπίν ηεο Αθξφπνιεο.

-ην ζθέινο ηεο Αθξφπνιεο (300κ.κήθνο) πνπ έρεη

ιεηηνπξγία πξφζβαζεο, ππάξρεη κφλν έλα

αλαπαπηήξην ζηελ είζνδν ηεο πξφζβαζεο πνπ

ιεηηνπξγεί σο ην ζεκείν ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ

επηζθέπηε απφ ηνλ θφζκν ηνπ ζήκεξα γηα ηελ

αλάβαζε ζηνλ ηεξφ βξάρν. Σελ ζεκαζία ηεο εηζφδνπ

απηήο πνπ ιεηηνπξγεί σο πχιε, ν Πηθηψλεο

επεζήκαλε κε ειηέο πνπ θχηεςε ζε θαηάιιεια

ζεκεία.

Σα δπν ζθέιε αξζξψλνληαη λνεηά κέζσ ηνπ

ιεγφκελνπ ‘Κόκβν Πηθηώλε’, ζηηο ζπκβνιέο ησλ

δξφκσλ Απνζηφινπ Παχινπ, Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ

θαη Ρνβέξηνπ Γθάιε. ηαλ έγηλε ε επέκβαζε, απηνί

ήηαλ απηνθηλεηφδξνκνη κεγάιεο θπθινθνξίαο.

Λακβάλνληαο ππφςε απηφ ην ζηνηρείν, ν Πηθηψλεο

δεκηνπξγεί ηε πέηξηλε απηή λεζίδα γηα ην πέξαζκα

απφ ηε κηα δηαδξνκή ζηελ άιιε. Αθφκε απνκαθξχλεη

φζν κπνξεί ηα θαζηζηηθά θαη ηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο

πξνθεηκέλνπ λα ηα πξνζηαηεχζεη απφ ην ζφξπβν ηνπ

δξφκνπ θαη ελψ δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζηα ζεκεία

επαθήο ηεο επέκβαζήο ηνπ κε ηε ζχγρξνλε πφιε.

Αεξνθσηνγξαθία κε ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

δηακφξθσζεο
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Ο ραξαθηήξαο ηεο 

πιαθφζηξσζεο αιιάδεη 

αλάινγα κε ηηο νπηηθέο 

θπγέο. ην θνκκάηη ηεο 

αλάβαζεο πξνο ηελ Αθξφπνιε 

θάλεη ζπλερείο αλαθνξέο 

ζηελ αξραηφηεηα, ζην λφηην 

ηκήκα ηνπ πεξηπάηνπ ζηνπ 

Φηινπάππνπ επεξεάδεηαη απφ 

ηε ζχγρξνλε πφιε, ελψ γχξσ 

απφ ηνλ Λνπκπαξδηάξε είλαη 

εκθαλείο νη αλαθνξέο ζηε 

βπδαληηλή παξάδνζε.

Πεγή: Πξνζσπηθά αξρεία



29. Ηεξνί Λφθνη: Οη επηά ηεξνί ιφθνη ηεο Αζήλαο ήηαλ: ν ιφθνο ηεο Αθξφπνιεο, ν 

ιφθνο ησλ Μνπζψλ, ν ιφθνο ησλ Νπκθψλ, ν Άξεηνο Πάγνο, ε Πλχθα, ν Λπθαβεηηφο θαη ηα 

Σνπξθνβνχληα. „χληνκν Ηζηνξηθφ: Λφθνη Φηινπάππνπ-Πλχθαο-Νπκθψλ‟, Έθδνζε Έλσζεο 

Φίισλ Αθξνπφιεσο, Αζήλα 2004

30. Οδφο Κνίιεο: Ή αιιηψο ε „δηα θνίιεο θαιενκέλε νδφο‟ ήηαλ ν πην ζχληνκνο δξφκνο 

απφ ηελ Αζήλα ζηνλ Πεηξαηά θαη ν πην αζθαιήο θαζψο πξνζηαηεπφηαλ  ζε φιν ηεο ην 

κήθνο απφ ηα Μαθξά Σείρε. Ζ νδφο αθνινπζνχζε ην θπζηθφ αλάγιπθν ηεο ραξάδξαο 

αλάκεζα ζηνπο ιφθνπο ησλ Μνπζψλ θαη ηεο Πλχθαο θαη είλαη δηακνξθσκέλε πάλσ ζην 

θπζηθφ αζβεζηνιηζηθφ βξάρν πνπ θέξεη ραξαγκέλεο ηξνρηέο. Δίρε πιάηνο 3,50-8,50κ. 

θαη ήηαλ δηπιήο θαηεχζπλζεο. ηα πιαηψκαηα εθαηέξσζελ ηεο νδνχ ππήξραλ ζηνέο 

θαηαζηεκάησλ αιιά θαη έλα ππθλφ νηθηζηηθφ πιέγκα. „χληνκν Ηζηνξηθφ: Λφθνη 

Φηινπάππνπ-Πλχθαο-Νπκθψλ‟, Έθδνζε Έλσζεο Φίισλ Αθξνπφιεσο, Αζήλα 2004

31. Γηαηείρηζκα: Καηαζθεπάζηεθε ην 338π.Υ θαη ρσξνζεηήζεθε ζηηο θνξπθνγξακκέο ησλ

ιφθσλ Μνπζψλ, Πλχθαο θαη Νπκθψλ. Δίρε κήθνο 900κ. θαη πιάηνο 3κ., ελψ ήηαλ

εληζρπκέλν κε πχξγνπο. Έρεη δχν πχιεο: ην Γίππιν ππέξ ησλ Ππιψλ, αλάκεζα ζην Λφθν

ησλ Μνπζψλ θαη ηελ Πλχθα, θαη ηηο Μειηηίδεο Πχιεο ζηνλ απρέλα ηεο Πλχθαο θαη ησλ

Νπκθψλ. „χληνκν Ηζηνξηθφ: Λφθνη Φηινπάππνπ-Πλχθαο-Νπκθψλ‟, Έθδνζε Έλσζεο Φίισλ

Αθξνπφιεσο, Αζήλα 2004

Καηά κήθνο ησλ δύν νδεύζεσλ ππάξρεη κηα

ζπλερήο ελαιιαγή νπηηθώλ εληππώζεσλ, ελψ

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ην ζηνηρείν ηνπ

αηθληδηαζκνχ. Οη νπηηθέο θπγέο πνπ έρεη ν

επηζθέπηεο απφ θάζε ζεκείν είλαη έλα βαζηθφ

ζηνηρείν πνπ ν Πηθηψλεο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζην

ζρεδηαζκφ. Απηέο είλαη πνπ θάζε θνξά θαζνξίδνπλ

ην ραξαθηήξα ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζεκείνπ πνπ

βξίζθεζαη.

- Καηεπζπλφκελνο πξνο ηνλ Ηεξφ Λφθν29, ε λφηηα

πιεπξά ηεο Αθξφπνιεο θαίλεηαη αξρηθά απφ ην πιάη

θαη ν Παξζελψλαο κφιηο δηαθξίλεηαη απφ ην ζξηγθφ

ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζηελ αξρή ηεο πξψηεο

δηαδξνκήο, ν πεδφο ράλεη ηειείσο απφ ηα κάηηα ηνπ

ηελ Αθξφπνιε πίζσ απφ ηε δαζσκέλε πιαγηά, γηα λα

βξεζεί, ζηξίβνληαο πξνο ηα δεμηά, κπξνζηά ζηελ

πχιε εηζφδνπ, απφ φπνπ βιέπεη ζε θνληηλή πηα

απφζηαζε ηα Πξνπχιαηα. ζν ν επηζθέπηεο

αλεβαίλεη, ην πιαθφζηξσην απνθηά φιν θαη

κεγαιχηεξε έληαζε ελψ ππθλψλνπλ νη αλαθνξέο ζηελ

αξραηφηεηα.
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Οη βαζηθέο ζεάζεηο 

θαηά κήθνο ησλ δπν 

νδεχζεσλ, πξνο ηνλ 

Ηεξφ Βξάρν θαη πξνο 

ηε ζχγρξνλε πφιε.

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν



32. Πλχθα: Ο Λφθνο ηεο Πλχθαο είλαη έλαο απφ ηνπο επηά ηεξνχο ιφθνπο ηεο Αζήλαο.

Σν νκαιφ πξαλέο ηνπ δηακνξθψζεθε κε εθηεηακέλεο ιαμεχζεηο, αλαιεκκαηηθνχο ηνίρνπο

θη επηρσκαηψζεηο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα επξχρσξε πιαηεία, ην θνίιν. Απηφο ήηαλ

ν ρψξνο ζπλειεχζεσλ ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ, πνπ ήηαλ δπλαηφ λα πεξηιάβεη φινπο

ηνπο εθθιεζηάδνληεο πνιίηεο, ελψ δηαζέηεη θαη βήκα ζκηιεκέλν ζην θπζηθφ βξάρν.

- Αιιηψηηθα είλαη ηα βηψκαηα ζηε δεχηεξε φδεπζε:

κε ηα λψηα ζηξακκέλα πξνο ηελ Αθξφπνιε, θαη

αθνινπζψληαο ην ίρλνο ηεο Κνίιεο νδνχ30, πεξλάκε

δίπια απφ ηα θαηάινηπα ηνπ αξραίνπ

Γηαηεηρίζκαηνο31 θαη ηνλ κεηαβπδαληηλφ λαφ ηνπ

Αγ.Γεκήηξε ηνπ Λνπκπαξδηάξε, θαη αλεβαίλνπκε

κέρξη ην δηάζειν κεηαμχ Πλχθαο θαη Φηινπάππνπ.

Απ‟ απηφ ην δηαξζξσηηθφ ζεκείν ηεο φιεο

ζχλζεζεο πξνζθέξνληαη δχν δπλαηφηεηεο γηα ηελ

παξαπέξα επίζθεςε ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξνπ:

- Πξνο ηα δεμηά θέξλεη έλαο απιφο ζθπξφζηξσηνο

δξφκνο ζηελ εκηθπθιηθή πιαηεία ηεο Πλχθαο32. Απ‟

απηφ ην ζεκείν πξνζθέξεηαη ζηνλ ζεαηή έλα επξχ

παλφξακα πξνο ην λαφ ηνπ Ζθαίζηνπ θαη ην ρψξν ησλ

αλαζθαθψλ ηεο Αξραίαο Αγνξάο κέρξη ηελ Αθξφπνιε.

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη εδψ, φπνπ πξνυπάξρεη έλα

απζεληηθφ αξραίν ρσξνδνκηθφ ζχλνιν, δελ πξνζζέηεη

ηίπνηε δηθφ ηνπ θαη είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο ζηνπο

ρεηξηζκνχο ηνπ.

-Αιιηψηηθε είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ δξφκνπ πξνο ηα

αξηζηεξά, εδψ ε δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο είλαη

πνιχ επηκειεκέλε θαη ζρεδηαζκέλε κε κηα δσγξαθηθή

ζρεδφλ αθαίξεζε. ε απηφ ην ηκήκα, φπνπ ε ζρέζε

κε ηελ ζχγρξνλε πφιε είλαη κεγαιχηεξε, θαη ε

παξνπζία ηνπ ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη εληνλφηεξε. Ο

δξφκνο νδεγείηαη κε απαιή, αλεθνξηθή θακπχιε πξνο

ηα επάλσ θαη ηειεηψλεη ζηα κηζά ηνπ χςνπο ηνπ

ιφθνπ, δίπια ζην αξραίν ηείρνο. ε απηφ ην

ζεκείν, ζε χςνο επηιεγκέλν κε αθξίβεηα, πνπ

πξνζθέξεη κηα εληππσζηαθή παλνξακηθή ζέα ηεο

Αθξφπνιεο, ν Πηθηψλεο ζρεδηάδεη ην κεγάιν πιάησκα

ζέαο, ην Άλδεξνλ, κε έλα ζχλνιν ιίζηλσλ εμέδξσλ,

δηαηεηαγκέλσλ ζε δηάθνξα, θιηκαθσηά επίπεδα.
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Αξηζηεξά: Ζ άλνδνο ζην 

ιφθν ηνπ Φηινπάππνπ

Γεμηά: Σν Άλδεξνλ
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Παξάιιεια κε ηηο θχξηεο νδεχζεηο θαη ηα κεγάια

πιαηψκαηα αλαπηχζζεηαη θη έλα κεγάιν πιέγκα απφ

ζθαινπαηεηά κνλνπάηηα θαη κηθξόηεξα θαζηζηηθά

δηαζηξσκέλα κε κηθξέο πέηξεο θαη εκπινπηηζκέλα κε

έλα πιήζνο κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ

πξνζθέξνληαη γηα ήζπρνπο πεξίπαηνπο θαη

εμεξεχλεζε ησλ πιαγηψλ. Απηφ ην πιέγκα θηλήζεσλ

ζπρλά ζπκπιέθεηαη κε ίρλε ζπηηηψλ, ηεο

ειιεληζηηθήο θαη ξσκατθήο επνρήο, πνπ θάιππηαλ

ηνλ ιφθν ηνπ Φηινπάππνπ, θαη ηα νπνία ν Πηθηψλεο

δηαηεξεί κε ζεβαζκφ.

Ζ θιίκαθα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη

ε πθή ησλ πιηθώλ αιιάδνπλ θαηά κήθνο ηεο

δηαδξνκήο. Σα κνλνπάηηα γίλνληαη ζηελφηεξα, ε

θιίζε ηνπ ιφθνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ζθαιηά θαη ε

θνχξαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ άλνδν

αληηζηαζκίδεηαη απφ πξνζεθηηθά επηιεγκέλα ζεκεία

ζηάζεο φπνπ νη πέηξεο θαη νη πάγθνη εληάζζνληαη

νκαιά κε ηνπο βξάρνπο θαη ηνπο θνξκνχο ησλ

δέληξσλ. Σα ζρέδηα ζην πιαθφζηξσην γίλνληαη

ζπρλφηεξα θαη πνιππινθφηεξα φζν αλεβαίλνπκε πξνο

ηα πάλσ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνλ άλζξσπν

ζηελ αλάβαζή ηνπ. Ο Πηθηψλεο, δεηλφο πεξηπαηεηήο

θαη ν ίδηνο, γλσξίδνληαο φηη φηαλ νη άλζξσπνη

πεξπαηνχλ πάλσ ζε ινθψδε εδάθε θνηηνχλ θπξίσο

πξνο ην έδαθνο, θαη φρη πξνο ηα πάλσ,

εθκεηαιιεχηεθε ην γεγνλφο απηφ πξνθεηκέλνπ λα

δηαζθεδάζεη ην πλεχκα ην επηζθέπηε.
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Οη εξγαζίεο, φκσο, πνπ έγηλαλ απφ ηνλ Πηθηψλε

δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζην αξρηηεθηνληθφ κέξνο,

αιιά πεξηειάκβαλαλ κηα πεξηνρή πνιχ κεγαιχηεξε

απφ απηή πνπ νξίδνπλ ηα πιαθφζηξσηα. εκαληηθφ

κέξνο ηεο δνπιεηάο, απφ ηηο βαζηθέο νδεχζεηο

κέρξη ηελ απνκάθξπλζε ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ,

έγηλε κε ζθνπφ λα απνθαηαζηαζεί ηνπνγξαθηθά θαη

ηζηνξηθά ε δπηηθή πιεπξά ηεο Αθξφπνιεο θαη λα

αλαζπλδεζεί ε νδφο Αλαβάζεσο πξνο ηα Πξνπχιαηα κε

ηελ „δηά Κνίιεο θαιενκέλε νδφ‟ πνπ πεξλνχζε,

φπσο ηνλίδεηαη ζήκεξα κε ην πιαθφζηξσην, κπξνζηά

απφ ηνλ Αγ.Γεκήηξε ηνλ Λνπκπαξδηάξε. Ζ νδφο απηή

αθνχ δηέζρηδε ην Γηαηείρηζκα θαηέιεγε ζε έλα

ηξίζηξαην, εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ν Κφκβνο

Πηθηψλε. Απφ εθεί μεθηλνχζε έλα κνλνπάηη, θαηά

ηελ θαηεχζπλζε ηνπ λένπ πιαθφζηξσηνπ, πνπ

νδεγνχζε ζηελ πιάγηα πχιε ηεο Αθξφπνιεο, φπσο θαη

ε αξραηφηεξε νδφο ησλ Παλαζελαίσλ, πνπ έθζαλε

αληίζηνηρα ζε απηφ ην ζεκείν απφ ηελ βνξεηνδπηηθή

αλσθέξεηα ηνπ ιφθνπ, πξηλ αθφκε θαηαζθεπαζηνχλ ηα

Πξνπχιαηα θαη ην κεγάιν θεθιηκέλν επίπεδν κπξνζηά

ηνπο. Οη νδηθέο απηέο δηαζπλδέζεηο, πνπ είραλ

δηαηεξεζεί ζαλ κνλνπάηηα ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο

Σνπξθνθξαηίαο θαη κέρξη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ

20νπ αηψλα, θαηαζηξάθεθαλ ζηελ δεθαεηία ηνπ 30

φηαλ έγηλαλ εθεί ρσκαηνπξγηθέο αιιαγέο κε ζθνπφ

ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ. Μέρξη

ηηο αξρέο ηνπ 1954 ππήξρε ζηε κεζεκβξηλή πιεπξά

ηνπ ιφθνπ έλαο αζθαιηνζηξσκέλνο δξφκνο πνπ

πεξλνχζε κπξνζηά απφ ην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ θαη

θαηέιεγε ζε έλα κεγάισλ δηαζηάζεσλ άλνηγκα

κπξνζηά απφ ηα Πξνπχιαηα. Ο δξφκνο απηφο

απνμειψζεθε χζηεξα απφ ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηεο

ηνπ Γεκήηξε Πηθηψλε.

Ωζηφζν ε απνκάθξπλζε ηνπ δξφκνπ θαη ε

θαηαζθεπή ζηε ζέζε ηνπ ελφο πιαθφζηξσηνπ, δελ ζα

έπξεπε λα εξκελεπηεί σο πξνζπάζεηα αλαβίσζεο

κνξθψλ ηνπ παξειζφληνο. Σφζν ε κνξθή ηεο λέαο

ράξαμεο, φζν θαη ε δηάπιαζή ηεο, κε ηελ ρξήζε

πξσηφηππσλ κνξθψλ ζθπξνδέκαηνο, αλαηξνχλ

νπνηνλδήπνηε ππαηληγκφ ή πξφζεζε κηκεηηθήο

αλαβίσζεο. Ζ επέκβαζε ηνπ Πηθηψλε ήηαλ έλα έξγν

ζχγρξνλν ηεο επνρήο ηνπ, θηηαγκέλν γηα λα

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, πνπ εθθξάδεη

ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο δφκεζήο ηνπ. Δίλαη

φκσο εκπλεπζκέλν απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ:

αξραία, βπδαληηλή, ιατθή, ζχγρξνλε.
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Πάλσ: Σα Μαθξά Σείρε 

πνπ έλσλαλ ηελ Αζήλα 

κε ηνλ Πεηξαηά.

Η.Σξαπιφο, Πνιενδνκηθή 

εμέιημε Αζελψλ

Απέλαληη ζειίδα: 

Σνπνγξαθηθφο ράξηεο κε 

ην Γηαηείρηζκα θαη ηηο 

ζέζεηο ησλ αξραίσλ 

δήκσλ Μειίηεο, Κνίιεο 

θαη Κνιπηηνχ. 

Παπζαλίαο, Αηηηθά
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33. Πξφινγνο Αιέμαλδξνπ Παπαγεσξγίνπ, Πηθηψλεο Γεκήηξεο, „Έξγα Αθξνπφιεσο‟,

Ίλδηθηνο, Αζήλα 2001,ζ.19

Καηαζθεπή-Τιηθά-Αξκνληθέο Υαξάμεηο

Σα δνκηθά πιηθά θαη ηα εξγαιεία πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ επηιεγκέλα θαηά ηξφπν ψζηε

ε έθθξαζε ηνπ έξγνπ λα κελ μεθεχγεη απφ εθείλε

ησλ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ ρηηζίκαηνο.

Σα θχξηα δηαξζξσηηθά ζηνηρεία ησλ επηθαλεηψλ

εηζφδνπ ζηελ θακππισηή πξφζβαζε ηεο Αθξφπνιεο θαη

ηελ είζνδν πξνο ηνλ πεξίπαην ηνπ Φηινπάππνπ

ζρεκαηίζηεθαλ απφ ηηο δψλεο αγθχξσζεο ζην έδαθνο,

πνπ εγθηβσηίδνπλ ηηο κεγάιεο επηθάλεηεο ηνπ

νδνζηξψκαηνο. Σν νηθνδνκηθφ πιηθφ ησλ δσλψλ απηψλ

ήηαλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο, είδνπο θαη

επεμεξγαζίαο απφ εθείλα ησλ πιηθψλ ησλ

νξζνγσληθψλ πιηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο.

Σν νδφζηξσκα απνηειείηαη θπξίσο απφ θπβφιηζνπο

πνπ εδξάδνληαη ζε εγθηβσηηζκέλν ππφζηξσκα άκκνπ,

ψζηε νη πηέζεηο λα δηακνηξάδνληαη νκαιά. Αληίζεηα

νη δψλεο αγθπξψζεσο θαηαζθεπάζηεθαλ απφ

απνμεισκέλα καξκάξηλα θξάζπεδα πεδνδξνκίσλ,

ζεκειησκέλα πάλσ ζε βάζξα απφ ζθπξφδεκα. Ζ

κέζνδνο έδξαζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζε εγθηβσηηζκέλε

άκκν ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πξνζρσζηγελείο πεξηνρέο

ηνπ γήηλνπ βάζξνπ. ηηο βξαρψδεηο ή ηηο άιιεο

πεξηνρέο πνπ πξφζθεξαλ ζηαζεξφηεξν ππφβαζξν ε

έδξαζε γηλφηαλ θαηεπζείαλ ζην έδαθνο. ε απηέο

ηηο πεξηπηψζεηο νη θπβφιηζνη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ

καξκάξηλεο ή αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο. Έηζη ε

πνηθηιία ηεο θπζηθήο ζχζηαζεο ηνπ ππεδάθνπο έγηλε

αθνξκή λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη κνξθέο ησλ δνκηθψλ

ζηνηρείσλ ζηε δηάπιαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο.33
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Σν ζθπξφδεκα δε ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ζαλ

βνεζεηηθφ πιηθφ ζηα έξγα ππνδνκήο, αιιά θαη ζαλ

δηαξζξσηηθφ ή κνξθνπιαζηηθφ πιηθφ, ζε πνιιέο

νπηηθέο παξαιιαγέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Φηινπάππνπ.

ηελ πξφζβαζε ηεο Αθξφπνιεο ην ζθπξφδεκα

εκθαλίδεηαη ζαλ πιηθφ επηθάλεηαο απνθιεηζηηθά

εθεί πνπ ε ζχγρξνλε πφιε ζπλνξεχεη κε ηελ αξρή

ηεο πνξείαο πξνο ηηο αξραηφηεηεο, ελψ ε ππφινηπε

πνξεία είλαη πέηξηλε. Αληίζεηα, ζηνπ Φηινπάππνπ,

ην ζθπξφδεκα ππνθαζηζηά βαζκηαία ην κάξκαξν ζηηο

δηαξζξσηηθέο δψλεο ελψ ζε θάπνηα ζεκεία θηάλεη λα

θπξηαξρεί. ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ πεξηπάηνπ, απηνί

νη εθθξαζηηθνί πεηξακαηηζκνί θνξπθψλνληαη εθεί

πνπ ν πεξηπαηεηήο έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηε ζέα

ηνπ βξάρνπ θαη ησλ κλεκείσλ ηεο Αθξφπνιεο θαη

βιέπεη ηελ δπηηθή Αζήλα κέρξη ηνλ αξσληθφ.

ηελ πξφζβαζε ηεο Αθξφπνιεο νη κνξθνπιαζηηθνί

ρεηξηζκνί είλαη πην ιηηνί. ε απηή ηελ πιεπξά ηνπ

έξγνπ ην ζθπξφδεκα εμαθαλίδεηαη, φπσο θαη ηα

πήιηλα ελζέκαηα κε ηα βπδαληηλίδνληα ζρέδηα.

εκαληηθφ ξφιν εδψ παίδνπλ νη αξκνί, πνπ

δηαξζξψλνπλ ην πιαθφζηξσην ζε κεγάιεο γεσκεηξηθέο

ελφηεηεο, θαη πνπ ζπρλά ηνλίδνληαη κε ιεπηέο

ισξίδεο καξκάξνπ. Ο Πηθηψλεο έδηλε επίζεο κεγάιε

ζεκαζία ζηελ πθή ησλ επηθαλεηψλ θαη ζπρλά

ελζάξξπλε ηνπο καζηφξνπο λα δνθηκάδνπλ δηάθνξα

ιαμεχκαηα ζηελ πέηξα, θάηη πνπ εληζρχεη ηελ

νπηηθή πνηθηιία θαζψο δεκηνπξγεί ελδηαθέξνπζεο

θσηνζθηάζεηο. Σα ζηνηρεία πνπ μερσξίδνπλ

πεξηζζφηεξν ζε απηφ ην ηκήκα ηεο επέκβαζεο είλαη

ηα καξκάξηλα ελζέκαηα: θνπξνχζηα, πνξηνζηέο,

δάπεδα κπαιθνληψλ, θπκάηηα, αλζεκσηνί εγεκφλεο,

θηιιίβαληεο ππεξζχξσλ, αθξσηήξηα, πνπ ζπλήζσο

πξνέξρνληαη απφ θαηεδαθίζεηο λενθιαζηθψλ θηηξίσλ

ηεο Αζήλαο. Ζ ηερληθή απηή αλαθχθισζεο

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, πξνζθηιήο ζηνλ Πηθηψλε, δελ

ήηαλ άγλσζηε ζηελ πφιε ησλ Αζελψλ ζε φιε ηε

δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο. Ωζηφζν, θαηά ην

δηάζηεκα ηεο θαηαζθεπήο, νη ηξφπνη θαη ηα

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Πηθηψλε

είραλ ζεσξεζεί αλαρξνληζηηθά.
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Σκήκαηα πιαθφζηξσζεο 

απφ ηελ αξρή ηεο 

αλφδνπ ζηελ Αθξφπνιε, 

απφ ηνλ πεξίπαηνπ 

ζηνπ Φηινπάππνπ θαη 

απφ ηελ είζνδν ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν
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‘Ο Πηθηώλεο εξγάδεηαη κε έλαλ αζπλήζηζην ηξόπν. Δίλαη ζρεδόλ θάζε

κέξα ζην εξγνηάμην. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο καζηόξνπο, εμεγεί,

ξσηάεη, ζρεδηάδεη, ζηνράδεηαη, απνθαζίδεη. Η θαηαζθεπή είλαη γη’

απηόλ ν ηξόπνο πνπ αξζξώλνληαη ηα πιηθά, είλαη ε ινγηθή κε ηελ

νπνία απνθαιύπηνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καη ε έγλνηα γηα ηε

ιεπηνκέξεηα είλαη πνιύ πέξα από ηε δηαθόζκεζε θαη ηε θαηαζθεπή.

Δίλαη πξάμε εξκελείαο ηεο αξρηηεθηνληθήο ζύιιεςεο θαη ε

επεμεξγαζία ηεο απνθαζηζηά κηα θηιηθή ζρέζε κε ην ρώξν θαη ηα

πιηθά…’

Γεκήηξεο Αλησλαθάθεο
‟Dimitris Pikionis, Α Sentimental Topography‟,ΑΑ,London 1989,ζ.11

Κάζε πέηξα, θάζε ιηζαξάθη πνπ ήηαλ ρξήζηκό γηα ην έξγν ηνπ,

ηνπνζεηήζεθε, αλαηνπνζεηήζεθε, κεηαθηλήζεθε ζε άιιε ζέζε, ώζπνπ

λα κείλεη θάπνπ νξηζηηθά. Τν αξρηηεθηνληθό, ην δηαθνζκεηηθό, ην

νπνηνδήπνηε ζρέδην δελ ηνλ δεζκεύεη, απνηειεί κηα πξνζέγγηζε από

ην άκνξθν πξνο ηελ πξώηε κνξθή, πνπ ζα ππνζηεί αιιεπάιιειεο

νδπλεξέο αιιαγέο γηα λα θηάζεη ζηελ ηειείσζε… Τελ θάζε πέηξα ηελ

άγγημε κε ην ρέξη ηνπ, ην θάζε ζρήκα ην αλακέηξεζε ε καηηά ηνπ,

ηελ θάζε ζύλζεζε ηε βαζάληζε ε ακθηβνιία. Ο Πηθηώλεο ςεθνζέηεζε

κε ην ρέξη ηνπ ην εμαίζην καξκαξνζέηεκα πνπ άπισζε ζην δξόκν

πξνζπειάζεσο πξνο ηελ Αθξόπνιε θαη ζην κνλαρηθό δξόκν ηνπ

Αγ.Γεκήηξε.

Γεκήηξεο Βαζηιεηάδεο
‟Έξγα Αθξνπφιεσο‟, Ίλδηθηνο, Αζήλα 2001



Πξνυπφζεζε γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

ήηαλ ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηεο κεραλήο θαη

ε ππνθαηάζηαζή ηεο κε αλζξψπηλε εξγαζία θαη

πξνζεθηηθφ νπηηθφ έιεγρν επί ηφπνπ.

Υξεζηκνπνηνχζε ζπλεηδεηά κηα κέζνδν δεκηνπξγηθνχ

απηνζρεδηαζκνχ. Σνπνζεηνχζε ν ίδηνο θάζε πέηξα

ηνπ πεδφδξνκνπ, κεηαθηλψληαο ηελ θαζεκία άπεηξεο

θνξέο, πξνθεηκέλνπ λα βξεη ζέζε πνπ ηνλ

ηθαλνπνηνχζε. Πεξλνχζε πνιιέο ψξεο ζην πεδίν

πξνζπαζψληαο λα νξίζεη ηηο βαζηθέο ραξάμεηο θαη

λα δψζεη ζηνπο ηερλίηεο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο.

Μαδί ηνπ είρε θαη κηα νκάδα πηζηψλ καζεηψλ πνπ κε

ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ηνπνζεηνχζαλ ηηο επζείεο ησλ

λεκάησλ.

Σα ζρέδηα ρξεζίκεπαλ κφλν σο ζεκείν αλαθνξάο.

Ζ πξνεηνηκαζία ζην ζρεδηαζηήξην δελ ήηαλ παξά

πξννίκην ηεο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ, ε δεκηνπξγηθή

δνπιεηά γηλφηαλ επηηφπνπ. Απηφ βέβαηα δε ζήκαηλε

φηη ε δνπιεηά ζην ζρεδηαζηήξην ήηαλ πεξηνξηζκέλεο

δεκηνπξγηθήο ζεκαζίαο, απιά απνηεινχζε έλα

ιεπηνκεξέο δεκηνπξγηθφ εξέζηζκα, ην νπνίν

επξφθεηην λα νινθιεξσζεί ζην θπζηθφ θσο θαη

πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ δνκήο ηνπ έξγνπ. Καηά

θάπνηνλ ηξφπν ε κέζνδνο απηή αθνινπζνχζε ηηο

κεζφδνπο δνκήο ηεο αξραηφηεηαο θαη ηνπ Βπδαληίνπ,

θαζψο θαη ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο ιατθήο ηέρλεο.

Γηάθνξα επηκέξνπο ζηνηρεία, φπσο νη παξεθθιίζεηο

ζηα ξείζξα ησλ πιαθφζηξσησλ, πήξαλ ηελ ηειηθή

ηνπο κνξθή επηηφπνπ, ελψ ε χπαξμε ελφο εμέρνληνο

βξάρνπ, πνπ δελ είρε πξνβιεθζεί ζην ζρεδηαζηήξην

απαηηνχζε πξνζαξκνγή ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

Σα ζρέδηα πάλσ ζηα 

πιαθφζηξσηα κνλνπάηηα 

είλαη αηειείσηα, 

επηλνεηηθά θαη 

παγθφζκηα. Σεηξάγσλα, 

θχθινη, ηξίγσλα, ςάξηα, 

έλα παηδί, κηα γπλαίθα, 

ν ήιηνο, ηα θχκαηα ηεο 

ζάιαζζαο, κηα ζπείξα, 

έλα ινπινχδη, ηα γξάκκα 

Α, ηα ππνιείκκαηα κηαο 

αξραίαο πφιεο, ην γξάκκα 

Ο –κηα ηεξάζηηα πνηθηιία 

απφ ζχκβνια θαη 

κεηαθπζηθά λνήκαηα 

ζπληεζεηκέλα απφ πέηξεο, 

πιαθίδηα θαη κηθξά 

ραιίθηα.
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Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο ζηνπ Φηινπάππνπ επηζήκαλε κηα ζεηξά

ζεκαληηθψλ ζεκείσλ απ φπνπ εθηείλνληαλ κεγάιεο ζεάζεηο. Ζ ζέα

πξνο ηελ Αθξφπνιε θαδξάξεηαη απφ έλα ππάξρνλ θππαξίζζη(Α) πνπ

δίλεη θη έλαλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ζε εθείλν ην ζεκείν ηεο

δηαδξνκήο. Ζ απφζηαζε (ΗΑ) είλαη ρσξηζκέλν ζχκθσλα κε ηε ρξπζή

ηνκή ζε ηκήκαηα ησλ 3:5 θαη 8:13. Κπθιηθά ηκήκαηα ζρεδηάδνληαη

ζην έδαθνο ρξεζηκνπνηψληαο ην ζεκείν Η σο θέληξν, δεκηνπξγψληαο

ηκήκαηα 30ν. ηα ζεκεία δηαζηαπξψζεσλ ηνπνζεηνχληαη αληηθείκελα –

πέηξεο, θνκκάηηα καξκάξνπ, θπηά. ε θάπνηα ζεκεία κάιηζηα ηα φξηα

ηνπ δξφκνπ δηαπιαηχλνληαη ή ζηελεχνπλ ζε απηέο ηηο δηαζηαπξψζεηο.

Ζ ράξαμε ηνπ δξφκνπ νξίδεηαη ηειηθά έπεηηα απφ αηειείσηεο

δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ηδηαίηεξεο πνηφηεηεο πνπ ν

θάζε ηφπνο πξνζθέξεη. ην ζθίηζν θαζψο θηλείζαη απφ ην ζεκείν Η

ζην 2 θαη ζην 3, φιε ε δηαδξνκή πξνέξρεηαη απφ κηα ζεηξά απφ

αιιειεπηθαιππηφκελνπο θαλλάβνπο πνπ δίλνπλ ηηο δηάθνξεο

δπλαηφηεηεο θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ επηιέρηεθαλ ηειηθά επηηφπνπ

απφ ηνλ ίδην ηνλ Πηθηψλε.

Γεκήηξεο Αλησλαθάθεο

‟Α Sentimental Topography‟,ΑΑ,London 1989,ζ.90



Αξκνληθέο Υαξάμεηο

Ο Πηθηψλεο πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη

πεηξακαηηθά, ηηο γσληαθέο ραξάμεηο ηεο ζεσξίαο

ηνπ Γνμηάδε ζηνπο δχν πην ζεκαληηθνχο ρψξνπο κε

ιεηηνπξγία αλάπαπζεο θαη ζέαο ζην ιφθν ηνπ

Φηινπάππνπ: ζηνλ „θιεηζηφ‟ αξρηηεθηνληθφ ρψξν ηεο

απιήο ηνπ Λνπκπαξδηάξε θαη ζηνλ „αλνηρηφ‟

αξρηηεθηνληθφ ρψξν ηνπ Άλδεξνπ.

Ζ απνδνρή ηεο αθαηξεηηθήο παξέκβαζεο ηνπ

αξηζκνχ, κε ηηο ραξάμεηο, απφ ηνλ ζπλζέηε ηνπ

έξγνπ, ζα ήηαλ αζπκβίβαζην πξνο ην φιν πλεχκα ηνπ

έξγνπ λα εξκελεπηεί θαηά θάπνην κεραληζηηθφ

ηξφπν, φπσο ηα „Traces Regulateurs‟ ηνπ Le

Corbusier. Απνηειεί αληίζεηα κηα έκκεζε ππφκλεζε

ηεο δεκηνπξγηθήο δηάζεζεο ηνπ θαιιηηέρλε λα

ππνηάμεη ην ζχγρξνλν έξγν ηνπ ζηνπο κπζηηθνχο

θαλφλεο ηεο θπζηθήο αξκνλίαο πνπ είραλ δηαηππσζεί

απφ ηνλ Ππζαγφξεην Νηθφκαρν ζηελ „Πεξί αξκνλίαο

ηεο θχζεσο‟ πξαγκαηείαο ηνπ. Σφζν ε ζπλνιηθή

ράξαμε ηνπ έξγνπ, φζν θαη νη επηκέξνπο

κνξθνπιαζηηθέο επηινγέο δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο

ζηείξαο κνξθνινγηθήο κίκεζεο34. Αληίζεηα,

πιαηζηψλνπλ ηδενινγηθά ην ζχγρξνλν έξγν

παξαπέκπνληαο ζηελ αληίιεςε ησλ αξραίσλ, γηα ηελ

ζρέζε ηνπ ηερλήκαηνο κε ην θπζηθφ ηνπίν θαη ηελ

ηζηνξηθή κλήκε, εξρφκελεο ζε πιήξε αληίζεζε κε

ηηο δηεζληζηηθέο θαη κεραληζηηθέο πξαθηηθέο πνπ

είραλ θαζηεξσζεί ζηε κεηαπνιεκηθή Αζήλα.

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

Άλδεξνλ πγθξφηεκα Αγ.Γεκήηξε

34. Αιέμαλδξνο Παπαγεσξγίνπ, „Έξγα Αθξνπφιεσο΄, Ίλδηθηνο, Αζήλα 2001, ζ.17
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35. Γεκήηξεο Πηθηψλεο, „πλαηζζεκαηηθή Σνπνγξαθία‟,1935, ΄Κείκελα‟, ΜΗΔΣ,

Ίλδηθηνο, Αζήλα 1987, ζει. 73

Ζ έθθξαζε ηεο θύζεο ζηηο δηακνξθώζεηο γύξσ από

ηελ Αθξόπνιε

Ζ πξφζεζε ηνπ Πηθηψλε λα αθήζεη ηελ νκηιία

ηεο γεο λα αθνπζηεί νδεγεί ζε κηα ηδηαίηεξε ηάμε

πξαγκάησλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ θάησ απφ ηελ

Αθξφπνιε. Πάλσ ζηελ „ηαηλία ηνπ εδάθνπο‟35, ζηνλ

αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Αγνξάο, ζηελ Πλχθα, ζηνλ

Άξεην Πάγν, ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεάηξνπ ηνπ

Γηνλχζνπ, ζηνλ Κεξακεηθφ , ν πεξηπαηεηήο ζπλαληά

έλα ζπλνλζχιεπκα απφ ιίζνπο, αξρηηεθηνληθά κέιε

θαη βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνχο. Ο Πηθηψλεο,

επεξεαζκέλνο απφ ην ξνκαληηζκφ, ζα αλαγλσξίζεη

ηελ αξκνλία φρη κφλν ζηηο δεκηνπξγίεο ηεο αξραία

ηέρλεο αιιά θαη ζε απηέο ηεο θχζεο. Παίξλνληαο

αθνξκή απφ ηηο κνξθέο πνπ ήδε ε θχζε θαη ε

αλζξψπηλε ηζηνξία έρνπλ πινπνηήζεη ζθνπφο ηνπ

είλαη λα δηαζψζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη έλα έξγν πνπ

ζε θάπνην βαζκφ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί.

Καζ‟ φιε ηελ εμέιημε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ

ηνπ Πηθηψλε παξαηεξνχκε κηα κεηαηφπηζε ηεο

θηηζκέλεο κνξθήο ζην θφλην αθήλνληαο ηε γε κέζα

απφ ηηο εκπξάγκαηεο εθθάλζεηο ηεο λα

δηαδξακαηίζεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. ηηο

επεκβάζεηο ηνπ Πηθηψλε θάησ απφ ηελ Αθξφπνιε, ε

ζχλζεζε νξίδεηαη εμίζνπ απφ ζηνηρεία

επεμεξγαζκέλα απφ ην αλζξψπηλν ρέξη φζν θαη απφ

ακεηαπνίεηεο εθδειψζεηο ηεο γεο θαη ηεο δσληαλήο

θχζεο. Ζ γε απνθηά ππφζηαζε αθελφο κέζα απφ ηηο

θαζεαπηφ δηακνξθψζεηο, αθεηέξνπ κέζσ ηνπ ηξφπνπ

πνπ απηέο βηψλνληαη.

ζνλ αθνξά ηηο δηακνξθψζεηο ηηο ίδηεο ε γε

θαλεξψλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: κέζσ ηεο πέηξαο πνπ

θείηεηαη ζην έδαθνο κηζνθαιππηφκελε απφ απηφ,

κέζσ ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη

πάλσ ζην έδαθνο θαη κέζσ ησλ δέληξσλ πνπ

θπηξψλνπλ κέζα απφ απηφ.

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

Σν ζθίηζν ηνπ Πηθηψλε 

θαλεξψλεη ηε ζπλάθεηα 

αλάκεζα ζηα 

αξρηηεθηνληθά κέιε, ηε 

γε θαη ηε θχηεπζε
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36. Εήζεο Κνηηψλεο, „Σν εξψηεκα ηεο θαηαγσγήο‟, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 1994,

ζει.255

„θείζζαη‟

Ζ ινγηθή ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ζέκαηνο ηεο γεο,

ζηηο δηακνξθψζεηο ηεο Αθξφπνιεο, θηάλεη κέρξη θαη

ηελ πην κηθξή θιίκαθα ηνπ κνλαδηαίνπ ζηνηρείνπ

πνπ ζπκβνιίδεη ηελ γε, ηνλ ιίζν. Πνιχ ζπρλά, κέζα

ζε έλα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν νκνηνγελψο

εθηεηλφκελν ιηζφζηξσην, κηα αιάμεπηε πέηξα

πεξηγξάθεηαη κε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν δηαζπψληαο

ηελ νκνηνγελή αλάπηπμή ηνπ.‟

Καη‟ επαλάιεςε ρξήζε ηεο αιάμεπηεο πέηξαο

γίλεηαη θαη ζε κεηαβαηηθά ζεκεία ηεο ζχλζεζεο. Σν

φξην πνπ ηα ζεκεία απηά ζπλήζσο ππνδειψλνπλ είλαη

ην πέξαζκα απφ ηε θπζηθή γήηλε δηάπιαζε ζηελ

ηερλεηή. Ζ αιάμεπηε πέηξα πνιχ ζπρλά αθνινπζείηαη

απφ άιιεο, πνπ ράλνληαη κέζα ζην αδφκεην

πεξηβάιινλ, ζαλ απνζησπεηηθά.

‘ηίζεζζαη’

Με αλάινγν ηξφπν ρεηξίδεηαη ν Πηθηψλεο θαη ηα

αξρηηεθηνληθά κέιε. Σα ρξεζηκνπνηεί σο αξζξψζεηο

ζε ζεκεία πνπ παξνπζηάδεηαη κηα κεηαβνιή ζηε

ζχλζεζε: αιιαγή ζηάζκεο, πέξαζκα απφ ην θπζηθφ

ζην ηερλεηφ, αιιαγή πιηθνχ. Σα αξρηηεθηνληθά κέιε

δελ απνθηνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο απφ ηελ αξρηθή

πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο, αιιά φπσο θαη νη

αιάμεπηεο πέηξεο „ππνζηαζηνπνηνχλ ηνλ εξξεκέλν

„ρξφλν‟ ηεο αηηηθήο γεο‟, „είλαη ζπλεθδειψζεηο

ηεο γεο θαη ηνπ αθνκνησκέλνπ κέζα ζε απηήλ

θφζκνπ‟36.

‘αλαθύεζζαη’

ε κεηαβαηηθά ζεκεία ηεο ζχλζεζεο

ηνπνζεηνχληαη κεξηθέο θνξέο θαη δέληξα (π.ρ.

πξφππιν Λνπκπαξδηάξε, είζνδν ηνπ ιηζφζηξσηνπ πξνο

Αθξφπνιε, λεζίδα) ψζηε ε βιάζηεζε λα απνθηήζεη

ελεξγφ ξφιν κέζα ζηελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε. Απφ

ην ζχλνιν ησλ δέληξσλ πνπ θπηεχνληαη ζηνλ

ειεχζεξν ππαίζξην ρψξν, έμσ απφ ηελ άκεζε επηξξνή

ησλ δηακνξθψζεσλ, ηα νπνία θαζ‟ ππφδεημε ηνπ

αξρηηέθηνλα δελ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ αλεμέιεγθηα

ζε έλα δαζηθφ φγθν – παξ‟ φιε ηελ αληίζεηε ηξνπή

πνπ πήξαλ ηα πξάγκαηα – κεξηθά ζα πεξάζνπλ κέζα

ζηε ζχλζεζε, ή θαη αληίζηξνθα, ε ζχλζεζε ζηελ

αλάπηπμή ηεο ζα ζπλαληήζεη κεξηθά απφ απηά. ηα

ζεκεία απηά μεθηλά έλα αξρηηεθηνληθφ γεγνλφο πνπ

παξαιακβάλεη ηελ αιιεινδηείζδπζε ηνπ ηερλεηνχ κε

ην θπζηθφ.

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

Σα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία 

ελζσκαηψλνπλ κέζα ηνπο ηηο 

θπηεχζεηο

Αξρή ηεο πνξείαο ηνπ 

Φηινπάππνπ

Μνλνπάηη πιάη ζηνλ 

Λνπκπαξδηάξε
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37. Martin Heidegger, „Κηίδεηλ, Καηνηθείλ, θέπηεζζαη‟, Πιέπζξνλ, Αζήλα 2008, ζ.17

38. „Πνηέ φκσο νη άλζξσπνη θαη ηα δψα, ηα θπηά θαη ηα πξάγκαηα δελ ππάξρνπλ σο

παξεπξηζθφκελα, γλσζηά θαη ακεηάβιεηα αληηθείκελα, γηα λα απνηειέζνπλ εθ ησλ

πζηέξσλ ην ηαηξηαζηφ πεξηβάιινλ ηνπ λανχ, ν νπνίνο θάπνηα κέξα επηπξνζηίζεηαη ζηα

παξφληα‟, καο ιέεη ν Heidegger.ibid.ζ.19

Κάζε ηέηνηα ηπραία ζπλάληεζε θαζίζηαηαη

κνλαδηθή θαζψο ε καζηνξηθή ηέρλε ηεο δίλεη κηα

ηδηαίηεξε ιχζε ζην ρψξν: Άιινηε ην δέληξν

δηαηαξάζζεη ηελ αξρηηεθηνληθή γεσκεηξία, π.ρ. ζε

έλα εκηθπθιηθφ παγθάθη πνπ πξέπεη ε γεσκεηξία ηνπ

λα ππνρσξήζεη κπξνζηά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ,

ζπκβνιίδνληαο ην ζχλνιν ησλ δέληξσλ πνπ

εμειίζζεηαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο ζχλζεζεο. Άιινηε

ην δέληξν θπηεχεηαη σο κέινο ηεο ζχλζεζεο αθξηβψο

ζην ζεκείν ηεο δηακφξθσζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα

απηφ.

Πξνζπαζψληαο λα κείλεη πηζηφο ζηελ ηνπνγξαθία

ηεο Αηηηθήο αιιά θαη ζην ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηεο

πεξηνρήο ζέηεη απζηεξά θξηηήξηα έληαμεο. Δπηιέγεη

εγρψξηα θπηά θαη ζάκλνπο ηεο αηηηθήο γεο, φπσο

αγξηειηέο, δάθλεο θαη ζθίλα πνπ ήηαλ γλσζηφ απφ

ζρέδηα θαη θείκελα πσο εθχνλην ζηελ πεξηνρή θαηά

ηελ αξραηφηεηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν, ε

αλεμέιεγθηε αλάπηπμε ησλ δέληξσλ έρεη ζαλ

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ζεκαληηθψλ ζεάζεσλ ζε

πνιιά ζεκεία ηεο επέκβαζεο.

ε απηφ ην έμνρα ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα φια

ινηπφλ έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ο ηξφπνο πνπ

νη πέηξεο πεξηθπθιψλνπλ πξνζεθηηθά ηα δέληξα θαη

ηνπο ζάκλνπο, ν ρεηξηζκφο ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο, ε

απνζπαζκαηηθή εκθχηεπζε ζπαξαγκάησλ ζην έδαθνο

πνπ δεκηνπξγεί αζαθή φξηα, αλαδεηθλχνπλ θαη

ηαπηφρξνλα πξνζηαηεχνπλ ηα πξάγκαηα απηά θαη

απνθαιχπηνπλ ζηα κάηηα καο ηελ παξνπζία ηνπο.

Απνθαιχπηεηαη ινηπφλ κηα ζπγγέλεηα κε ηε ζθέςε

ηνπ Heidegger θαζψο θαηαδεηθλχεηαη ην λφεκα ηεο

ξήζεο φηη, ζχκθσλα κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ‘όξην

είλαη απηό κέζα ζην νπνίν θάηη αξρίδεη ηελ νπζία

ηνπ‟37. Έηζη νη δηακνξθψζεηο απηέο καο

επηζεκαίλνπλ φηη ην ηνπίν γχξσ απφ ηελ Αθξφπνιε

ζπγθξνηείηαη απφ δέληξα, βξάρνπο θαη ζπαξάγκαηα

θαη αλαδεηθλχνπλ ηελ νπζία ηνπο σο ζηνηρεία απηνχ

ηνπ κνλαδηθνχ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ. Σα

ζηνηρεία απηά γίλνληαη, ην θαζέλα απηφ πνπ είλαη,

κφλν ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα άιια38. Θα κπνξνχζακε

ινηπφλ λα πνχκε φηη ζηηο δηακνξθψζεηο γχξσ απφ

ηελ Αθξφπνιε, ε αλάδεημε ηεο εζψηεξεο νπζίαο ησλ

πξαγκάησλ επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα ζρεηηζηεί κε

απηά θαη λα αλαγλσξίζεη έπεηηα ηνλ εαπηφ ηνπ.
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Λίζηλα ζηνηρεία 

θείηνληαη πάλσ ζηε γε 
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Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα

Μεηά ηελ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ζεσξνχκε

απαξαίηεην λα θάλνπκε κηα εηδηθφηεξε αλαθνξά ζε

θαζέλα απφ ηα κέξε ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν

ελδηαθέξνλ, θαη ηα νπνία νλνκάδνπκε

„αξρηηεθηνληθά ζέκαηα‟. Απηά, ηξία ζην ζθέινο ηνπ

Φηινπάππνπ θαη δχν ζηελ αλάβαζε πξνο ηελ

Αθξφπνιε, καδί κε ηα δπν πιαθφζηξσηα θαη ηνλ

ελδηάκεζν δεζκφ ηνπο, ηνλ θφκβν ηνπ Πηθηψλε,

ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθφ αξρηηεθηνληθφ ζχλνιν.

Τα ηξία αξρηηεθηνληθά ζέκαηα ζηνπ Φηινπάππνπ

[1] Σν πξψην αξρηηεθηνληθφ ζέκα πνπ ζπλαληάκε

είλαη ε επζχγξακκε, κήθνπο 150 κέηξσλ, αξρή ηεο

πνξείαο ηνπ Φηινπάππνπ, ην πην επίκεθεο

επζχγξακκν ηκήκα νιφθιεξεο ηεο ζχλζεζεο, πνπ

αθνινπζεί ηα ίρλε ελφο ρσκαηφδξνκνπ πνπ πξνυπήξρε

ζηε ζέζε απηή. Ο ρσκαηφδξνκνο απηφο ήηαλ φ,ηη

είρε απνκείλεη απφ ηελ αξραία είζνδν ζηελ πφιε

ηεο Κνίιεο νδνχ πνπ έλσλε ηελ αξραία Αζήλα κε ηνλ

Πεηξαηά. Δθαηέξσζελ ηεο βαζηθήο δηαδξνκήο

αλαπηχζζνληαη δπν κηθξφηεξεο θιηκαθσηέο θηλήζεηο

πάλσ ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ελ ζεηξά κηθξά

θαζηζηηθά, αλάκεζα ζηα δέληξα. Ο Πηθηψλεο

αλέπηπμε ην αξρηηεθηνληθφ ζέκα ηνπ „Πεξηπάηνπ‟

ρξεζηκνπνηψληαο σο εξέζηζκα αξραίεο γξακκηθέο

ζπλζέζεηο, πιαηζησκέλεο κε εκηθπθιηθά ζχλζξνλα

θαη άιια καξκάξηλα έδξαλα. ηελ είζνδν ηνπ δξφκνπ

ηεο πνκπήο πξνο ηνλ λαφ ηνπ Απφιισλα θαη ην

καληείν ησλ Γειθψλ ππήξρε κηα αλάινγε ζχλζεζε κε

ζχλζξνλα θαη έδξαλα. Ζ ζχλζεζε ηνπ Πηθηψλε

θαίλεηαη λα έρεη επεξεαζηεί απφ ην αξραίν απηφ

ζρήκα, ρσξίο φκσο λα ην ρξεζηκνπνηεί ζαλ εηθφλα.
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39. Απφ δσ νη κηζζνθφξνη ηνπ Βαπαξνχ πνιεκηζηή Wilhelm von Konigsmark θαη ηνπ

Βελεηνχ Francisco Morosini ππξπφιεζαλ ηελ Αθξφπνιε ζηηο 26 επηεκβξίνπ 1687, θη ν

λαΐζθνο πήξε ην φλνκα Λνπκπαξδηάξεο.

40. Γίππιν ππέξ ησλ Ππιψλ: Πξφθεηηαη γηα ηε λφηηα θαη ζεκαληηθφηεξε πχιε ηνπ

Γηαηεηρίζκαηνο, δηα ηεο νπνίαο δηεξρφηαλ ε Κνίιε νδφο. Σα θαηάινηπα ηνπ λφηηνπ

ηνίρνπ είλαη ζήκεξα νξαηά έλαληη ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγ.Γεκήηξε ηνπ Λνπκπαξδηάξε.

„χληνκν Ηζηνξηθφ: Λφθνη Φηινπάππνπ-Πλχθαο-Νπκθψλ‟, Έθδνζε Έλσζεο Φίισλ

Αθξνπφιεσο, Αζήλα 2004

[2]

Σν ζπγθξφηεκα ηνπ Αγ.Γεκήηξε ηνπ Λνπκπαξδηάξε

είλαη ην πην δηαθεθξηκέλν απφ ηα πέληε

αξρηηεθηνληθά ζέκαηα πνπ ζρεδίαζε ν Πηθηψλεο.

Ήηαλ ην πην αξγφ ζηελ εμέιημή ηνπ θαη ίζσο ην πην

δχζθνιν θνκκάηη ηεο δνπιεηάο. Δδψ ζπλαληάηαη

ηζηνξηθά ε βπδαληηλνιατθή παξάδνζε κε κέγηζηα

έξγα ηεο αξραηφηεηαο, αθνχ ε κνλφθιηηνο βαζηιηθή

ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ρηίζηεθε ηνλ έλαην αηψλα,

πάλσ ζηα ζεκέιηα ελφο αξραίνπ λαΐζθνπ πνπ ππήξρε

δίπια ζηε δηαζηαχξσζε ηνπ αξραίνπ Γηαηεηρίζκαηνο

ηεο Αζήλαο θαη ησλ Μαθξψλ Σεηρψλ39. ηελ

αξραηφηεηα ζε απηφ ην ζεκείν, ν εηζεξρφκελνο ζηελ

πφιε δηα ηνπ Γηπχινπ40 δηέθξηλε γηα πξψηε θνξά ην

κεγαιείν ηεο Αθξφπνιεο, θη απηφ ην ζεκείν δηάιεμε

ν Πηθηψλεο γηα λα δεκηνπξγήζεη ην ζπγθξφηεκα

ζηάζεο, πνπ είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία

ζέαο πξνο ηελ Αθξφπνιε: κηα ζηνά θαη έλα θαθελείν

πεξηβάιινπλ έλα πξναχιην. Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ

πεξηπηέξνπ, ζε θαηάιιειν χςνο θαη αθξηβψο ζηελ

πξνέθηαζε ηνπ θχξηνπ άμνλα ηνπ Παξζελψλα,

πξνζθέξεη ηελ κεησπηθή ζέα ηεο δπηηθήο φςεο ηνπ

λανχ. Γπζηπρψο, ζήκεξα, ην αλαςπθηήξην πνπ

πξννξηδφηαλ γηα ηφπνο ραιάξσζεο θαη πεξηζπιινγήο

καθξηά απφ ην ζφξπβν ηεο πφιεο, έρεη πάςεη λα

ιεηηνπξγεί, θαη ιίγνη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη πηα

απηήλ ηελ ππέξνρε απιή.
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Γπηηθή φςε 

Αλαηνιηθή φςε

Κάηνςε ηνπ Αγ.Γεκήηξε Λνπκπαξδηάξε
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Σν εθθιεζάθη νξζψλεηαη πάλσ ζε έλα θξεπίδσκα

απφ πεηξατθφ πσξφιηζν πνπ ην ππεξπςψλεη έλα κε

ελάκηζε κέηξν απφ ην πιαθφζηξσην. ηε δπηηθή ηνπ

πιεπξά ρηίζηεθε έλαο επξχρσξνο λάξζεθαο, ν νπνίνο

επεηδή είλαη πην ςειφο απφ ην αξρηθφ θηίζκα θη

έρεη ηνλ άμνλά ηνπ θάζεην πξνο απηφ, θάλεη ην

εθθιεζάθη λα θαίλεηαη ζαλ κηα ζηαπξεπίζηεγνο

βαζηιηθή. ηνλ μχιηλν δηάζηπιν εμσλάξζεθα ηνπ

λανχ ππάξρνπλ πέηξηλα πεδνχιηα πνπ έρνπλ σο πιάηε

ηνπο δηαθνζκεκέλνπο ηνίρνπο θαη μχιηλνη πάγθνη

ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά, πνπ ρξεζηκεχνπλ ζαλ

θαζηζηηθφ θαη κνηάδνπλ κε απηνχο πνπ ζπλαληάκε

ζηα κνλαζηήξηα. κσο φιν ην ζέκα ηεο ζχλζεζεο

είλαη κνλαζηηθφ, θαζψο ε ρσξνζέηεζε ησλ φγθσλ

δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε εγθιεηζκνχ παξφκνηα κε

κνλαζηεξηνχ.
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‘ζνλ αθνξά ην ππαίζξην πεξίπηεξν ηνπ Αγ.Γεκήηξε ηνπ

Λνπκπαξδηάξε, κε ηνλ θήπν ηνπ θαη ηελ γεηηνληθή πέηξηλε εθθιεζία

ζην δξόκν πνπ νδεγεί πάλσ ζηελ Πλύθα, είρε κηα ρξνηά από ηνλ

6αη.π.Χ., απιό θαη ‘πξσηόγνλν’ αιιά κε εμαηξεηηθέο αλαινγίεο, πνπ

απνθαιύπηεη έλα ζύγρξνλν κπαιό βαζεηά επεξεαζκέλν από ηνλ αξραίν

πνιηηηζκό, αιιά ειεύζεξν από θάζε πξνζπάζεηα λα κηκεζεί ην

ακίκεην. Απηή ή ζύλζεζε αλακηγλύεη ην ηεξό κε ην θαζεκεξηλό, όπσο

ζπκβαίλεη ζηελ Αξραία Αγνξά…’

Lewis Mumford,„The city in History‟



Η ζύλζεζε ησλ απιώλ

Ζ ζπλνιηθή ζχλζεζε είλαη νξγαληθή. Οη

αλνηρηνί ρψξνη ζπκπιέθνληαη κε ηνπο ζηεγαζκέλνπο,

θαη ηα θελά ζπκπιέθνληαη κε ηα πιήξε, ζε κηα

ειηθνεηδή ζχλζεζε. Ο δηεξρφκελνο ηελ μχιηλε πχιε

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πεξλάεη ζηαδηαθά απφ ην έλα

επίπεδν ζην άιιν κεηαηνπηδφκελνο κέρξη λα

νδεγεζεί ζηε ζέζε ηεο ζέαο πξνο ηελ Αθξφπνιε.

Μηα πξψηε παξαηήξεζε είλαη ε ηδηαίηεξε

θξνληίδα γηα ηελ πξνζπέιαζε ηεο ζηνάο ζην βάζνο:

ε ζηαδηαθή άλνδνο απφ ηελ είζνδν πξφππιν πξνο ην

εζσηεξηθφ γίλεηαη κέζσ κηαο ζεηξάο επηπέδσλ, άιια

ππαίζξηα θαη άιια εκη-ππαίζξηα. ε θάζε

ζηεγαζκέλν ρψξν αληηζηνηρεί έλαο κεηαβαηηθφο

ρψξνο- γηα ηελ εθθιεζία κηα ζηεγαζκέλε βεξάληα,

γηα ην πεξίπηεξν κηα ππνδνρή πνπ εμππεξεηεί ην

θιεηζηφ θαη ην αλνηρηφ θαζηζηηθφ. Με απηφλ ηνλ

ηξφπν ε θίλεζε θαη ε ζηάζε ηνπ επηζθέπηε

θαζνξίδεηαη απφ ηέηνηνπο ρψξνπο-θαηψθιηα.
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ηνλ Πηθηψλε άξεζε 

λα δνπιεχεη κε 

ζπκπιεξσκαηηθέο 

αληηζέζεηο: αλνηρηφ θαη 

θιεηζηφ, εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ, θσο θαη ζθηά, 

ζηεξεφ θαη δηαθάλεηα, 

ελφηεηα θαη δηαρσξηζκφο, 

παξειζφλ θαη παξφλ. 

Ζ δνπιεηά ηνπ είλαη 

πνιπεπίπεδε, επηζπκεί 

λα επηηχρεη ζπλζέζεηο 

απηψλ ησλ αληηζέζεσλ. 



Α: Δίζνδνο ζην 

ζπγθξφηεκα

Γ: Κίλεζε γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ηεο 

απιήο ζην βάζνο

Γ: Μεησπηθή ζέα ηνπ 

Παξζελψλα

Πεγή:‟Sentimental

Topography‟



Μηα δεχηεξε παξαηήξεζε είλαη ν θαζνξηζηηθφο

ξφινο πνπ παίδνπλ νη νπηηθέο θπγέο. Σα έξγα

ζρεδηάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ επηηφπνπ, θαη ηα

ειάρηζηα ζπκβαηηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ κείλεη

αθνξνχλ ιεπηνκέξεηεο κφλν. Γηα ην ζπγθξφηεκα ηνπ

Λνπκπαξδηάξε ζψδεηαη κηα θάηνςε φπνπ

πηζηνπνηείηαη ε αλαδήηεζε ησλ θπγψλ. Ο Πηθηψλεο

εθαξκφδεη εδψ ηε ζεσξία ηνπ Γνμηάδε γηα ηηο

αξκνληθέο ραξάμεηο. Οξίδεη θαηά κήθνο ηεο

δηαδξνκήο νξηζκέλα θέληξα ράξαμεο απφ ηα νπνία

νξγαλψλεη πξννπηηθά ηελ εηθφλα ζχκθσλα κε ηε

θπζηνινγία ηνπ αλζξψπηλνπ καηηνχ.

Απφ ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ δξφκνπ (Α), ε ζέα

νξίδεηαη εθαπηνκεληθά πξνο ηελ εθθιεζία θαη

πεξηιακβάλεη ηνλ Παξζελψλα θαη ην Ζξψδεην. Απφ ην

ζεκείν (Β) πνπ ζπκπίπηεη κε ην πξφππιν, ε νπηηθή

δέζκε πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ εμψζηε ηεο εθθιεζίαο

θαη ην πεξίπηεξν, κε θπγέο πξνο ην ηείρνο ηεο

Αθξφπνιεο, ηα Πξνπχιαηα θαη ηνλ Παξζελψλα.

Βιέπνπκε φηη ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ αληηζηνηρεί ζε

κηα νξγάλσζε αμφλσλ πνπ ελνπνηνχλ ην ζπγθξφηεκα

ηνπ Λνπκπαξδηάξε κε ηελ Αθξφπνιε, ην θπξίαξρν

ζηνηρείν ζην νπνίν αλαθέξνληαη φια ηα επηκέξνπο

ζηνηρεία. Γη απηφ έρνπκε ζπλερείο θπγέο πξνο ηα

εθεί, ελψ νη άιινη άμνλεο, φπσο ν (Β) είλαη

ππνδεέζηεξνη, έρνπλ επίηεδεο πεξηνξηζκέλν

νξίδνληα, θαη ππάξρνπλ κφλν ζαλ κεηαβαηηθά

ζηνηρεία πξνο ηελ απνθάιπςε ηεο Αθξφπνιεο. Με

άιια ιφγηα, ε πξνζπέιαζε ηεο ζνθά δηαιεγκέλεο

φςεο πξνο ηελ Αθξφπνιε απφ ην πιάησκα θαη ην

πεξίπηεξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γίλεηαη κέζσ κηαο

θίλεζεο Γ ηνπ ζεαηή, αθνχ πξψηα έρνπλ ππνινγηζηεί

νη δηαδνρηθέο απφςεηο „ππφ γσλία‟ ησλ δηαθφξσλ

επηκέξνπο θηηζκάησλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.41

Ωζηφζν πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζήκεξα ε

θχηεπζε έρεη κεγαιψζεη ηφζν πνιχ, πνπ πεξηνξίδεη

ζεκαληηθά ηηο ζεάζεηο. Δλψ κηα θιεκαηαξηά πνπ

έρεη πξνζηεζεί ζηελ απιή ηνπ αλαςπθηεξίνπ

θαηαξγεί ηειείσο ηηο νπηηθέο θπγέο πξνο ηελ

Αθξφπνιε.
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Μηα ηξίηε παξαηήξεζε είλαη ν

δηαθνξνπνηεκέλνο ραξαθηήξαο αλάκεζα ζηα επηκέξνπο

θηίζκαηα, πνπ ην θαζέλα δηαηεξεί ηα ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. πσο παξαηεξεί θαη ν Γ.

Βαζηιεηάδεο42 :ν μχιηλνο ππιψλαο είλαη „εμσηηθφο‟,

ν εμσλάξζεθαο είλαη „καθεδνλίηηθεο ή ζσζηφηεξα

πειηνξείηηθεο εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο‟, ην

θεληξηθφ αλαςπθηήξην είλαη „είδνο ζεθνχ πνπ

αλαδίδεη ηελ αξρατθφηεηα ηεο μχιηλεο θαηαζθεπήο‟.

Καηαζθεπαζηηθά, ε δηαθνξνπνίεζε εθθξάδεηαη κε

ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηα πιηθά. Με ηε ρξήζε

μπιείαο, ν Πηθηψλεο πξνζπαζεί λα δψζεη έληερλα

ηελ εληχπσζε ηεο ειαθξηάο, ειαζηηθήο θαηαζθεπήο

αληίζεηα κε ηε βαξηά ιηζνδνκή ησλ θιεηζηψλ ρψξσλ.

Καζψο κάιηζηα ε κηα θαηαζθεπή δηεηζδχεη κέζα ζηελ

άιιε, δεκηνπξγείηαη ελδηαθέξνλ. Σν πξνζηψν ηεο

εθθιεζίαο είλαη μχιηλν θαη ζπκπιεξψλεη ηελ

εληχπσζε ηνπ επίζεο μχιηλνπ πξφππινπ ελνπνηψληαο

ηελ φςε απφ ην δξφκν. Σν πεξίπηεξν ζπλδπάδεη

πιαθφζηξσην δάπεδν θαη μχιηλε θέξνπζα θαηαζθεπή

πνπ πιαηζηψλεη νιφθιεξν ην αλαςπθηήξην. Ηδηαίηεξν

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ππφζηεγν απφ κπακπνχ

θαη μχιν, ζηελ πξνέθηαζε ηνπ αλαςπθηεξίνπ. Με ηνλ

αξηζηνπξγεκαηηθφ δηάινγν αλάκεζα ζε πέηξεο

δηαθνξεηηθήο πθήο (νξζνκαξκαξψζεηο, νιφζσκα

παηήκαηα, εληνηρηζκέλα αλάγιπθα), ην κπεηφλ, ηελ

μπιεία (ζηχινη, δνθίδεο, ζαλίδσκα) θαη πην θζαξηά

πιηθά (ςάζεο, θαιάκηα, κπακπνχ) αλαδεηθλχεηαη ηα

βαζηθφ πξνηέξεκα ηνπ Λνπκπαξδηάξε: ε έληαμε θαη ν

ζεβαζκφο ζην ηνπίν. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δίλεη

ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ θπζηθνχ έξγνπ, , θαζψο

δεκηνπξγήζεθε ηκεκαηηθά, κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο

επεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ. Δθεί βξίζθεηαη ε

ζπγγέλεηα ηνπ Πηθηψλε κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο

Άπσ Αλαηνιήο, φπνπ ν ζεβαζκφο ηεο θχζεο θαηαιήγεη

ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο αλζξσπνγελνχο θχζεο

αξκνληθά δεκέλεο κε ηελ πξσηνγελή θχζε.43

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

42. Γ. Βαζηιεηάδε,ο „Μηα δεκηνπξγία πςεινχ αηζζεηηθνχ ήζνπο: ε δηακφξθσζε ησλ

ιφθσλ γχξσ απφ ηελ Αθξφπνιε‟, Σερληθά Υξνληθά 216/1962,ζει.31-46

43. Φηιηππίδεο Γεκήηξεο, „Νενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή‟, Δθδφζεηο Μέιηζζα, Αζήλα

1984,ζ.298129



Βγαίλνληαο απφ ηελ απιή ηνπ Αγ.Γεκήηξε,

βιέπνπκε έλα ηκήκα απφ ην αξραίν ηείρνο ησλ

Αζελψλ, ην Γηαηείρηζκα. Κάησ απφ ηελ μχιηλε πχιε

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Αγ.Γεκήηξε πεξλά ηα ίρλνο

ηνπ Γηαηεηρίζκαηνο, πνπ θφβεη επζχγξακκα ηελ

αλεθφξα ηνπ ιφθνπ ησλ Μνπζψλ. Πάλσ ζην

πιαθφζηξσην ζεκεηψλεηαη ε θαηεχζπλζε ηνπ ίρλνπο

κε κεγάιεο πιάθεο θαη καξκάξηλα ελζέκαηα. ην

πιατλφ ηνπ αξραίνπ ηείρνπο ν Πηθηψλεο ράξαμε έλα

κνλνπάηη πνπ ζθαξθαιψλεη ζην ιφθν, αθνινπζψληαο

ηελ πνξεία ηνπ ηείρνπο. Σν κνλνπάηη απηφ έρεη

πιαηχζθαια κε καξκάξηλνπο πάγθνπο, πξνζηαηεπκέλα

απφ ηελ ζθηά ησλ δέληξσλ. Αθνινπζψληαο θαλείο

απηφ ην κνλνπάηη θηάλεη ζην Άλδεξν ζέαο πξνο ηελ

Αθξφπνιε.

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

Ίρλνο ηνπ Γηαηεηρίζκαηνο

ζηελ πιαθφζηξσζε

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν

Μνλνπάηη παξάιιεια 

κε ηα ππνιείκκαηα 

ηνπ Γηαηεηρίζκαηνο

Πεγή:‟Έξγα Αθξνπφιεσο‟
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Σν ηέινο ηεο αλφδνπ ζηνπ Φηινπάππνπ

Γηακφξθσζε ηεο ζειηάο

Πεγή: Γεκήηξεο Φηιηππίδεο 

„Γεκήηξεο Πηθηψλεο νη νκηιίεο ηνπ „63‟



„Intermezzo’44

πλερίδνληαο ηελ θχξηα δηαδξνκή γηα ηελ άλνδν

ζην ιφθν, θαη απνκαθξπλφκελνο απφ ηνλ Αγ.Γεκήηξε

ηνλ Λνπκπαξδηάξε, ν αλεξρφκελνο πεξηπαηεηήο,

αληηθξίδεη ζην βάζνο ηε ζχγρξνλε πφιε. Δδψ

βιέπεη ζην έδαθνο λα αλαπηχζζεηαη έλα ηδηαίηεξν

θνκκάηη ηεο ζχλζεζεο, έλαο έληνλνο αθεξεκέλνο

ρνξφο ζρεκάησλ θαη ζπκβνιηζκψλ. Σν ζθπξφδεκα

θπξηαξρεί ζηε ζχλζεζε. Σα κεγέζε ησλ ζρεκαηηζκψλ

είλαη ηεξάζηηα ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε άιιν

ζρεκαηηζκφ ηνπ έξγνπ. Οη επζχγξακκεο,

θακππιφγξακκεο ή ζπζηξεθφκελεο ισξίδεο

ζθπξνδέκαηνο έρνπλ κήθε έσο δέθα θαη δεθαπέληε

κέηξα, θαη πιάηνο απφ πελήληα έσο ελελήληα

εθαηνζηά. Απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ, ηα ξείζξα

γηα ηε ζπιινγή ησλ βξφρηλσλ λεξψλ, δεκηνπξγνχλ

λεπξψδεηο ζρεκαηηζκνχο ζε έλα ζπλερέο παηρλίδη κε

ηνλ βξάρν. Σν ηκήκα απηφ ηεο ζχλζεζεο, κήθνπο

πεξίπνπ 300 κέηξσλ, έρεη θάηη απφ ην δπλακηζκφ

ηεο πφιεο.

Οη ζηξνθέο ζην πιαθφζηξσην δελ είλαη

εκηθπθιηθέο αιιά θνθηέο, φπσο απηέο πνπ ζπλαληά

θαλείο ζην Πήιην θαη ζηα Εαγνξνρψξηα ζε πέηξηλνπο

δξφκνπο πνπ δελ έρνπλ ραξαρζεί βάζεη ζρεδίνπ,

αιιά πάλσ ζε κνλνπάηηα. Σν ίδην εμάιινπ έρεη

εθαξκφζεη θαη ν Πηθηψλεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο

νδεγνχο κνλνπάηηα πνπ πξνυπήξραλ. Έηζη, νη

δηαδξνκέο ηνπ Πηθηψλε ζην ηνπίν κνηάδνπλ κε ηνπο

πέηξηλνπο δξφκνπο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη κε

ην αξρέηππν ηεο θαηαγσγήο ηνπο ηελ νδφ ησλ

Παλαζελαίσλ, ηελ νπνία ν Πηθηψλεο δελ κηκήζεθε

ζην ζρήκα αιιά αθνινχζεζε θαηά ηνλ ηξφπν γέλεζήο

ηεο.

Αλεβαίλνληαο πξνο ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ απφ ην

ζπγθξφηεκα ηνπ Λνπκπαξδηάξε ν πεξηπαηεηήο πεξλά

απφ ηελ „ζειηά‟ ηνπ πιαθφζηξσηνπ ζηνπ Φηινπάππνπ.

Σα δχν καθξά ζθέιε ηεο ζειηάο πνπ είλαη αληζνυςή

ρσξίδνληαη κε έλα επίκεθεο αλάιεκκα θηηαγκέλν απφ

πέηξεο θαη βξάρνπο. Ζ νξηδνληηφηεηα ησλ ζηξψζεσλ

δνκήο ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα, ελψ εηζάγνληαη θαη

αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία φπσο κηα θξήλε θαη ιίζηλνη

θιηκαθσηνί πξφβνινη. Δδψ ε πιαθφζηξσηε δηαδξνκή

ζηακαηά θαη αθνινπζψληαο θαλείο έλα κηθξφ

κνλνπάηη βιέπεη λα απνθαιχπηεηαη κπξνζηά ηνπ έλα

κεγάιν πιάησκα θαη ε παλνξακηθή ζέα ηεο

Αθξφπνιεο.

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

44. Αιέμαλδξνο Παπαγεσξγίνπ, „Έξγα Αθξνπφιεσο΄, Ίλδηθηνο, Αζήλα 2001, ζ.24

132





45. Αιέμαλδξνο Παπαγεσξγίνπ, Έξγα Αθξνπφιεσο, Ίλδηθηνο, Αζήλα 2001, ζ.23

[3]

Σν παξαηεξεηήξην –Άλδεξνλ- πάλσ ζην ιφθν ηνπ

Φηινπάππνπ βιέπεη πξνο ηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ

Ηεξνχ Βξάρνπ θαη εμαζθαιίδεη κηα ζέα πξνο ησλ

Παξζελψλα ζρεδφλ 30ν .

Δδψ βξέζεθαλ βάζεηο ηξσγινδπηηθψλ θαηνηθηψλ

θαζψο θαη πεγάδηα ζπιινγήο ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο.

Σα επξήκαηα απηά, πνπ απνθαιχθζεθαλ θαηά ηελ

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απνηέιεζαλ ζεκαληηθά ζηνηρεία

γηα ηε ζχλζεζε. Μπξνζηά ζηα ζχλζξνλα θαη ηα

έδξαλα ζέαο, πνπ είλαη εθθξαζκέλα ζε „ήπηνπο

ηφλνπο θιαζηθίδνληνο ιεμηινγίνπ‟, ππάξρεη ην

πιαθφζηξσην, ηνπ νπνίνπ ηα ηδηφξξπζκα ζρήκαηα

θαζνξίδνληαη απφ γσληαθέο αξκνληθέο ραξάμεηο πνπ

νδεγνχλ ην κάηη απφ ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ

Αλδήξνπ πξνο ηε ζέα ηεο Αθξφπνιεο. Οη ραξάμεηο

θπξηαξρνχλ ζην ρψξν. Γηάζπαξηα ζην πιαθφζηξσην

ππάξρνπλ ζρήκαηα δηαθνζκεηηθά, απφ ηελ αξραία θαη

ηελ ιατθή ηέρλε, θηηαγκέλα απφ ζξαχζκαηα

θεξακηδηψλ αξραίσλ θαηνηθηψλ ηεο Πλχθαο45.

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

Απέλαληη ζειίδα: 

Ζ θάηνςε ηνπ Αλδήξνπ 

φπνπ δηαθξίλνληαη νη 

αξκνληθέο ραξάμεηο, 

παλνξακηθή άπνςε ηεο 

ζέαο πξνο ηνλ Ηεξφ Βξάρν 

θαη εγθάξζηα ηνκή ιφθσλ 

θάζεηα πξνο ην Άλδεξνλ.

Πεγή: „Έξγα Αθξνπφιεσο‟

Πεγή: Πξνζσπηθά αξρεία
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Τα δπν αξρηηεθηνληθά ζέκαηα

ηεο πξόζβαζεο ζηελ Αθξόπνιε

[4]

ην ζθέινο απηφ, ην πξψην αξρηηεθηνληθφ ζέκα

αλαπηχζζεηαη ζηελ αξρή ηεο πξφζβαζεο πξνο ηελ

Αθξφπνιε. Δδψ ν Πηθηψλεο δεκηνπξγεί έλα θαζηζηηθφ

πνπ ππνδέρεηαη ηνλ επηζθέπηε θαη ιεηηνπξγεί σο

κεηάβαζε απφ ηελ ζχγρξνλε πφιε ζην πλεχκα ηνπ

Ηεξνχ Βξάρνπ. Σν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη

έρεη αλαθνξέο ζηελ αξραηφηεηα θαη ζηελ λεφηεξε

ειιεληθή παξάδνζε, ζε ήπηνπο ηφλνπο αληηζέζεσλ.

Σα αλαιήκκαηα ηεο θαησθέξεηαο ηνπ ιφθνπ θαη νη

πιάηεο ησλ εδξάλσλ είλαη θηηαγκέλα απφ κεγάιεο

καξκάξηλεο νξζνγψληεο πιάθεο πνπ ζηξέθνπλ, ζηνλ

εηζεξρφκελν απφ ηελ πφιε πξνο ηελ Αθξφπνιε, ηελ

αλεπηηήδεπηε θαη ηξαρηά πίζσ πιεπξά ηνπο. Αλαθνξά

ζην θιαζηθφ ιεμηιφγην απνηεινχλ νη θαιά

επεμεξγαζκέλνη καξκάξηλνη θηιιίβαληεο απφ

λενθιαζηθά θηίξηα, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα πφδηα

ησλ εδξάλσλ, αιιά ελαιιάζζνληαη κε πην απιά

πφδηα, γηα λα πεξηνξηζηεί ε εκθαηηθή ηνπο

παξνπζία. ια απηά ζπλππάξρνπλ κε ζχγρξνλα

ζηνηρεία, αθξηβψο ζηε ζπξξαθή ηεο δηαδξνκήο κε ηε

ζχγρξνλε πφιε θαη ην δξφκν ηεο Γηνλπζίνπ

Αξενπαγίηνπ. Ηδηφξξπζκεο κνξθέο απφ ζθπξφδεκα

ζρίδνπλ απξνζδφθεηα ην πέηξηλν νδφζηξσκα, θαη

ζηαδηαθά εμαθαλίδνληαη θαζψο ν επηζθέπηεο παίξλεη

ην δξφκν πξνο ηνλ Ηεξφ Βξάρν. Αθξηβψο δίπια,

πξνζεθηηθά θπηεκέλα δέληξα ειηάο θαδξάξνπλ κηα

κεησπηθή φςε ηνπ Παξζελψλα θαη ζεκαηνδνηνχλ ηελ

αξρή ελφο δηθηχνπ κνλνπαηηψλ πνπ απιψλεηαη

παξάιιεια κε ηε βαζηθή δηαδξνκή.

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

Απέλαληη ζειίδα: Ζ αξρή 

ηεο αλφδνπ ζηελ Αθξφπνιε

Πεγή: Πξνζσπηθά αξρεία
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Πάλσ: ρεδηάγξακκα ηεο ζειηάο

ζην ηέινο ηεο αλφδνπ 

ζηελ Αθξφπνιε

Πεγή: Sentimental Topography

Κάησ: Παλνξακηθέο απφςεηο

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν



[5]

Σν αξρηηεθηνληθφ ζέκα πνπ ζεκεηψλεη θαη ην

ηέινο ηνπ πεδνδξφκνπ πξνο ηελ Αθξφπνιε βξίζθεηαη

ζε απφζηαζε κφιηο 150 κέηξσλ απφ ηα Πξνπχιαηα. Ζ

δηαδξνκή θαηαιήγεη ζε κηα κεγάιε ζειηά,

πξνζεθηηθά δηακνξθσκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα

απνηειεί κηα θπζηθή δηεπζέηεζε ηεο πςνκεηξηθήο

δηαθνξάο ηξηψλ κέηξσλ, κε κηα άλεηε εγγξαθή

ππνηαγήο ζην θπζηθφ ηνπίν. ην ηκήκα απηφ ηεο

ζχλζεζεο ν Πηθηψλεο έρεη δψζεη κεγάιε ζεκαζία

ζηελ πιαθφζηξσζε. Υξεζηκνπνηεί κεγάιεο πιάθεο

καξκάξνπ, αθφκε θαη αξραίεο, πνπ έρνπλ δερζεί

πνηθίιεο επεμεξγαζίεο. Οη αξκνί κεγαιψλνπλ θαη

απνθηνχλ δηαξζξσηηθή δχλακε. Μαθξηέο ηξέζεο

καξκάξνπ ραξάδνπλ ηηο πιάθεο θαη θαηεπζχλνπλ ηνλ

επηζθέπηε. Πιεζηάδνληαο πξνο ηελ είζνδν ηνπ

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ έρεη θαλείο ηελ αίζζεζε φηη ε

πιαθφζηξσζε απνθηά νινέλα κεγαιχηεξε έληαζε, ελψ

ε είζνδνο ζεκαηνδνηείηαη απφ κηα πιάθα κε

ραξαγκέλν ην άζηξν ηεο Βεξγίλαο. ηε κέζε ηεο

ζειηάο δηαθξίλεηαη έλα πέηξηλν, βαζκηδσηφ

κνλνπάηη, πνπ δηαζπλδέεη ηα δπν αληζνυςή ζθέιε

ηεο. Σν κνλνπάηη θαηαζθεπάζηεθε απεπζείαο ζην

ηνπίν ρσξίο ζρεδηαζκφ θαη θηλείηαη νκαιά πάλσ ζηε

γε, απνθεχγνληαο ηα κεγάια δέληξα κε αλαθάκςεηο

θαη πιαηψκαηα. Ζ ζχλζεζε θαίλεηαη απιή. Σα κέξε

πνπ ηελ απνηεινχλ είλαη ην αξζξσηφ κνλνπάηη, ηα

νξζνγσληθά ή θπθιηθά πεδνχιηα ησλ δέληξσλ θαη νη

θνξκνί. Γπζηπρψο φκσο ε κεγάιε επαηζζεζία θαη

δηαθξηηηθφηεηα ηεο ζχλζεζεο έρεη παξαβηαζηεί

ζήκεξα απφ θάπνηα θηίζκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε

ησλ ηνπξηζηψλ.

ΔΡΓΑ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ

„Ζ απφ ηεο πιαηείαο 

ζηαζκεχζεσο Αθξνπφιεσο 

θιηκαθσηή άλνδνο 

ζπληεζείζα πξνο ηα 

πθηζηάκελα δέληξα‟

Πεγή:„Sentimental
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Άλδεξνλ

Κφκβνο Πηθηψλε

θίηζα



Αξρή ηεο δηαδξνκήο ζηελ Αθξφπνιε

Μνλνπάηη ζηελ Αθξφπνιε





Δπίινγνο

ηελ έξεπλά καο πξνζπαζήζακε αθελφο λα

πξνζεγγίζνπκε ηελ εμέιημε ηεο αληίιεςεο ηνπ

αλζξψπνπ γηα ηε θχζε θαη αθεηέξνπ ηελ εκθάληζε

ηεο δηαδξνκήο ζαλ αξρηηεθηνληθφ εξγαιείν ζε

δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ

απηέο νη δχν αιιειεπηδξνχλ. Γίλνληαο κεγαιχηεξε

ζεκαζία ζηελ δηαδξνκή παξά ζηνλ πξννξηζκφ, είρακε

ηελ πξφζεζε λα αθνινπζήζνπκε απηέο ηηο δηαδξνκέο

ζην ηνπίν, πνπ αλνίρηεθαλ κπξνζηά καο ειεχζεξα,

λα ηηο αθήζνπκε λα εμειηρζνχλ ρσξίο λα

πξνζπαζνχκε λα ραξάμνπκε εκείο ηελ πνξεία ηνπο.
Αξρηθά κηιήζακε γηα ηε ζεκαζία ηεο δηαδξνκήο,

ηεο θίλεζεο γηα ηελ αληίιεςε ηεο θχζεο γχξσ καο.

Κάλακε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ηφπν θαη ην ηνπίν

θαζψο πξνζεγγίζακε ηελ έλλνηα ηνπ ηνπίνπ.

Αλαθεξζήθακε ζην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε παξαπάλσ

αληίιεςε ηεο θχζεο γηα ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε,

γηα ηελ επίηεπμε ηεο „θαηνίθεζεο‟ θαη θάζε

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Παξαζέζακε παξαδείγκαηα

απφ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ηζηνξηθέο πεξηφδνπο

πνπ ζεσξνχκε πσο νπζηαζηηθά δηακφξθσζαλ ηηο

αληηιήςεηο πάλσ ζην ηνπίν. Μέζα απφ απηά ηα

παξαδείγκαηα αλαγλσξίζακε ηελ απφιπηε ζπλάθεηα

αλάκεζα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηηο

θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζε έλα ηφπν, θαζψο

νη ηνπηαθέο δηακνξθψζεηο απνηεινχλ ηελ εηθφλα

κηαο θνηλσλίαο πνπ κεηαβάιιεηαη. πλεηδεηά

απνθχγακε αλαθνξέο ζηα αλαξίζκεηα ζχγρξνλα

παξαδείγκαηα, πνπ σζηφζν ζεσξνχκε πσο κε ηνλ έλαλ

ή ηνλ άιιν ηξφπν βαζίδνληαη ζηα ηζηνξηθά θαη

θηινζνθηθά αξρέηππα πνπ αλαθέξακε, θαη

πξνηηκήζακε λα ζηξαθνχκε ζε έλα παξάδεηγκα απφ

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, έλα απφ ηα θνξπθαία έξγα

αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ πνπ ιφγσ ηεο βησκαηηθήο καο

ζρέζεο κε απηφ κπνξνχζακε λα ην αληηιεθζνχκε θαη

λα ην εξκελεχζνπκε θαιχηεξα.

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην φηη ε θίλεζε, ηνπ

ζψκαηνο θαη ηνπ βιέκκαηνο, απνηεινχζε πάληνηε,

εθηφο απφ βαζηθή αλάγθε, ζεκειηψδε ηξφπν

αληίιεςεο ηεο θχζεο -θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο

χπαξμεο- θαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ θάζε ζρεδηαζηηθήο

πξαθηηθήο. Ζ ίδηα θαζνξίδεη ηε ζρέζε πνπ ν

άλζξσπνο αλέπηπζζε κε ηε θχζε θαη ηαπηφρξνλα

θαζνξίδεηαη απφ ηα πνιηηηζκηθά πξφηππα θάζε

επνρήο.
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Ο Πηθηψλεο, αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηε δπηηθή

θαη ηελ αλαηνιηθή παξάδνζε, κε επηξξνέο απφ

θαηλνκεληθά πνιχ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο επνρέο

θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, πξνζδίδεη ζηελ θίλεζε

θαη ζην πεξπάηεκα κηα ζρεδφλ ηειεηνπξγηθή

δηάζηαζε. Πξνζεγγίδνληαο ηε θχζε σο „ηεξφ

πξφζσπν‟, δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζε θάζε

ιεπηνκέξεηα. Αλαδεηά κηα ζρέζε κε ηα πξάγκαηα

αξρεηππηθή. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ αθνπγθξάδεηαη

ην „πλεχκα ηνπ ηφπνπ‟, ηελ ηζηνξία θαη ηε κλήκε.

Αθελφο κειεηάεη ζε βάζνο θαη αλαδεηθλχεη ην

ηζηνξηθό ππόβαζξν ηνπ ηόπνπ. Αθεηέξνπ ρεηξίδεηαη

κε πξνζνρή ην θπζηθό αλάγιπθν θαη πξνζπαζεί ψζηε

νη επεκβάζεηο ηνπ λα είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλεο

κε απηφ. Σν ζπλδεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί

θάζε θνξά είλαη νη επηιεγκέλεο νπηηθέο θπγέο, πνπ

φπσο είδακε είλαη καζεκαηηθά πξνζδηνξηζκέλεο κε

βάζε ηε ζεσξία ησλ αξκνληθψλ ραξάμεσλ. Σέινο,

ρσξίο λα μερλά πνηέ ηελ επνρή ηνπ, ην έξγν

αλαθέξεηαη ζε κηα παγθφζκηα παξάδνζε, αλαδεηψληαο

θνηλέο αλαθνξέο αλάκεζα ζηελ αξραηφηεηα, ηελ

αλαηνιή, ηνλ κνληεξληζκφ θαη ηελ ειιεληθή

παξάδνζε.

Μηα ηέηνηα ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, πνπ είρε

θαηεγνξεζεί σο αλαρξνληζηηθή, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα

πεξηέρεη κηα νπζία δηαρξνληθή. Σα κνξθήκαηα ηεο

θχζεο εκπεξηέρνπλ κλήκεο, απνηεινχλ ζχκβνια,

εθθξάδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ παξάδνζε θαη ηνπο

κχζνπο θάζε ηφπνπ. Δίλαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο

θπζηνγλσκίαο ηνπ. Πξνζεγγίδνληαο ην ηνπίν

θαηαιαβαίλνπκε πσο πξνζεγγίδνπκε ηελ νπζία ηνπ

ηφπνπ. Ζ πξνζηαζία θαη ε αλάδεημε ηνπ ηνπίνπ

είλαη έλα κέζνλ γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ

αλάδεημε ηεο κλήκεο, θη απηφ δελ ζεκαίλεη κηα

αληίιεςε αλαρξνληζηηθή, ζεκαίλεη ηελ αλάδεημε ηεο

δηαθνξεηηθφηεηαο πνπ θάλεη θάζε ηφπν κνλαδηθφ.
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‘Πεξπαηνύζα ζε θάηη ζηεξεό, πεγαίλνληαο αληίζεηα ζην ξεύκα ησλ

επηζθεπηώλ πνπ θηλνύληαλ πξνο ηελ Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ. Πεξπαηνύζα

πξνο ην ιόθν ηνπ Φηινπάππνπ, ληώζνληαο κε όιν κνπ ην θνξκί θάηη

ην αζπλήζηζην. Η Αθξόπνιε, όπσο ην πεξίκελα δελ κνπ έθαλε κεγάιε

εληύπσζε, αιιά νη Βπδαληηλέο εθθιεζίεο ηεο Αζήλαο θαη απηόο ν

δξόκνο ηνπ Πηθηώλε είραλ θάηη λα κνπ πνπλ…

Κνληά ζηελ είζνδν ηεο Αθξόπνιεο ν δξόκνο ζρεκαηίδεη έλα ζπκβνιηθό

άλνηγκα, αγθαιηάδνληαο ηα ππνιείκκαηα δσξηθώλ θαη ησληθώλ θηόλσλ.

Πην θάησ ζπλαληάεη θαλείο έλα ρώξν ζηάζκεπζεο, όπνπ ν δξόκνο

δηαπιαηύλεηαη ζαλ κηα ήξεκε ιίκλε θάπνηνπ πνηακνύ. Αθόκα πην θάησ

ν ιηζόζηξσηνο δξόκνο θηηάρλεη έλα πεξίπαην ν νπνίνο δηαθόπηεηαη

απόηνκα όηαλ ζπλαληάεη ηνλ πιαηύ αζθαιηνζηξσκέλν απηνθηλεηόδξνκν.

Οη πεδνί πεξλάλε απέλαληη παηώληαο ζε πέηξηλεο λεζίδεο ζαλ

πέξαζκα θάπνηνπ ξπαθηνύ.

Δδώ αξρίδεη ην αλέβαζκα ηνπ Φηινπάππνπ θαη ν δξόκνο δηεπξύλεηαη,

θαη από ηηο δπν πιεπξέο κε ζθαινπάηηα, ελώ ην θεληξηθό ηκήκα

παξακέλεη θεθιηκέλν. Καηά δηαζηήκαηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί καξκάξηλα

θαζηζηηθά, δεκηνπξγώληαο εζνρέο δίπια ζηα ζθαιηά θαη κεξηθέο

θνξέο ζρεκαηίδνληαο ζύιαθεο. Τν βξόρηλν λεξό ηξέρεη κέζα ζε

ηζηκεληέληα ραληάθηα ή ζπγθεληξώλεηαη ζε καξκάξηλεο γνύξλεο

πξνηνύ ζπλερίζεη ηελ θαζνδηθή ηνπ πνξεία. Τα ζρήκαηα ηνπ

ηζηκεληέληνπ θαη πέηξηλνπ πεδνδξνκίνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε

πνηθηιία, ζε κεξηθά ζεκεία ζρεδηαζκέλα πξνθεηκέλνπ λα θαηαπλίμνπλ

ηελ θίλεζε ησλ απηνθηλήησλ, ζε άιια πξνζπαζώληαο λα ηελ

απνκαθξύλνπλ.

Σηα ζεκεία πνπ ππάξρνπλ θπζηθνί βξάρνη δίπια ζηα δξόκν, ην

ηζηκεληέλην κνλνπάηη απιώλεηαη γηα λα ηα αγθαιηάζεη, θαη κηα

κηθξή εθθιεζία ζηα κηζά ηεο αλόδνπ ζηνπ Φηινπάππνπ αθνκνηώλεηαη

από ην δξόκν, κέζα από ηα ζρέδηα ηεο πιαθόζηξσζεο. Αλ απηόο ν

δξόκνο κπνξεί λα νλνκαζηεί ‘αξρηηεθηνληθή ηεο αλζξώπηλεο

θίλεζεο’, ε κηθξή εθθιεζία ζα έπξεπε λα νλνκαζηεί ‘αξρηηεθηνληθή

ηνπ δξόκνπ’.

Σηελ θνξπθή ηεο αλάβαζεο, ν δξόκνο ηνπ Πηθηώλε ζηακαηάεη. ηαλ

θνίηαμα πίζσ είδα έλα πιήζνο αλζξώπσλ λα απνιακβάλνπλ αζπλαίζζεηα

ηνλ πεξίπαηό ηνπο πάλσ ζηνλ απέλαληη ιόθν ηεο Αθξόπνιεο. Ο

Παξζελώλαο θαλέξσλε ην αζπλήζηζηα ςπρξό ζρήκα ηνπ θαη ζθέθηεθα

όηη ελώ ν Παξζελώλαο κπνξεί λα εθθξάδεη ηε λεθξή κνξθή ηεο

αξραίαο Διιάδαο, ν δξόκνο ηνπ Πηθηώλε εθθξάδεη ην δσληαλό ρώξν

ζηε ζεκεξηλή Διιάδα.

Kisho Kurokawa,‟Kenchiku Bunka‟
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