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Πεπίλητη 

Η εηζήγεζε πνπ αθνινπζεί, αθνξά ηε δηεξεύλεζε, ζπγθξόηεζε θαη ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο 

ησλ πεξηνρώλ εθείλσλ ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ νη νπνίεο ζεσξνύληαη ζήκεξα απνκνλσκέλεο, 

επηκέλνληαο ζηηο νξεηλέο, ηδηαίηεξα, πεξηνρέο. 

Δηδηθόηεξα, ζπζρεηίδεη ηελ ηαπηόηεηα απηή κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ «πνιηηηζκηθνύ 

ηνπίνπ», θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο ηαπηόρξνλα, επηκέλνληαο, πέξα από ηελ ηδηαηηεξόηεηα 

ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ζηηο έλλνηεο ηνπ «ιατθνύ πνιηηηζκνύ» θαη ηεο «παξάδνζεο», ηηο 

νπνίεο πξνζεγγίδεη θξηηηθά. Δπηζεκαίλεη ηε γεσγξαθηθή θαη ηζηνξηθή ηδηνηππία ηνπ 

βαιθαληθνύ ρώξνπ, ζε πνιιά ζεκεία ηνπ νπνίνπ νη απνκνλσκέλνη ζήκεξα νηθηζκνί δηέζεηαλ, 

θαηά ην παξειζόλ, θνκβηθέο ζέζεηο, εληαγκέλεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα νδηθώλ δηειεύζεσλ θαη 

πνιηηηζκηθώλ αληαιιαγώλ. Με ηελ έλλνηα απηή, ε ζπκβαηηθόηεξε ξνκαληηθή ππόζεζε 

απνθιεηζκέλσλ θνηλνηήησλ, νη νπνίεο δηαηεξνύζαλ επί καθξόλ αλαιινίσηα «απζεληηθά» 

ραξαθηεξηζηηθά, ζα έπξεπε, αλ όρη λα θαηαξξηθζεί πιήξσο, ηνπιάρηζηνλ λα ζπκβιεζεί κε ηελ 

αλαγλώξηζε ηεο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο θαη παξαγσγηθήο εγξήγνξζεο, πνπ νδήγεζε, ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο, ζηε γέλλεζε θνηλσληθώλ νκάδσλ κε ραξαθηεξηζηηθά αζηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ. Με ηελ αλαγλώξηζε θαηλνηνκηθώλ, γηα ηελ επνρή ηνπο, δξάζεσλ νη νπνίεο 

επέηξεςαλ ηελ παιαηόηεξε άλζεζε πνιιώλ από ηηο ζήκεξα απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, ηνλ 

ζπζρεηηζκό ηνπο κε κεγάια αζηηθά δηεζλή θέληξα, ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

νηθνλνκηθά, πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά πξάγκαηα ηνπ λεόηεξνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, εληόο θαη 

ζπρλόηαηα εθηόο ηνπ εγθιεηζκνύ ησλ ζπλόξσλ. 

Οη επηζεκάλζεηο απηέο, πέξα από ην γεληθόηεξν ζεσξεηηθό ηνπο ελδηαθέξνλ, ππεξεηνύλ 

ηελ ππόδεημε αλάινγσλ θαηεπζύλζεσλ νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπγθξόηεζε λέσλ ππεξηνπηθώλ δηθηύσλ θαη ζύγρξνλσλ θαηλνηνκηθώλ πξνζέζεσλ, ζηε 

ζπγθξόηεζε ζύγρξνλεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο. Αιιά ε αλαγλώξηζε όζν θαη ε θαηαζθεπή 

θαη πξνώζεζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ πεξηνρώλ, ππνδεηθλύεη θαηαιεθηηθά ε εηζήγεζε πνπ 

αθνινπζεί, ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ θαηαλόεζε ή ηελ παξέκβαζε ζηελ πιηθή πνηόηεηα 

ηνπ ηόπνπ. πλδέεηαη κε ηηο ηερλνινγηθέο-θαηαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο γεληθά, κε ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο αξρηηεθηνληθήο εηδηθόηεξα, είηε απηέο αθνξνύλ ην νηθηζηηθό ηνπίν θαη ηηο 

θηεξηαθέο δνκέο, είηε αθνξνύλ θαηαζθεπέο ππνδνκήο, είηε αθνξνύλ ηελ εμέηαζε, ηελ 

αμηνιόγεζε θαη ηελ παξέκβαζε ζην ηνπίν, από πξνζεγγίζεηο ζπλαθείο κε ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ ηνπίνπ. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: 

Πνιηηηθή ηαπηόηεηα πεξηνρώλ, αληαγσληζηηθή εκπνξηθή ηαπηόηεηα πεξηνρώλ / territory 

branding, πνιηηηζκηθό ηνπίν, ιατθόο πνιηηηζκόο, παξάδνζε, ππεξηνπηθά δίθηπα ζπζρεηηζκνύ 

πεξηνρώλ, αξρηηεθηνληθή, αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, αηζζεηηθή. 
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Διζαγυγικά 

Η διεπεύνηζη, ζςγκπόηηζη και ενίζσςζη ηηρ ηαςηόηηηαρ απομονυμένυν πεπιοσών, 

ανηικείμενο οικονομικήρ και πολιηιζμικήρ – πολιηικήρ ζημαζίαρ.  

Η γεληθόηεξε πξόζεζε ηεο εηζήγεζεο πνπ αθνινπζεί, αθνξά ηε δηεξεύλεζε, ζπγθξόηεζε θαλ 

ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ πεξηνρώλ ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ πνπ ζεσξνύληαη 

απνκνλσκέλεο, επηκέλνληαο ηδηαίηεξα ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο. 

Ο ακεζόηεξνο ιόγνο απηήο ηεο απόπεηξαο, κπνξεί βέβαηα λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

νηθνλνκηθή πξνώζεζε ησλ πεξηνρώλ, κε ηελ αύμεζε ηεο πεξηεγεηηθήο θίλεζεο θαη ηε 

ζρεηηθή πξνζέιθπζε επελδύζεσλ. Αιιά ε ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαοπξνζθέξεη, 

πηζηεύνπκε,νπζηαζηηθόηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σελ πνιηηηθή ζηήξημε ησλ πεξηνρώλ, κέζσ 

ηεο βειηίσζεο ηεο ζπλείδεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο, γηα ηε θπζηθή, νηθηζηηθή θαη ηε 

γεληθόηεξε πνιηηηζκηθή πνηόηεηα πνπ δηαζέηνπλ νη ηόπνη θαηνίθεζήο ηνπο. Η ζηήξημε απηή 

ζπλδέεηαη κε όηη ζπλεζίδνπκε λα απνθαινύκε «αμηνπξέπεηα ηεο θαηνίθεζεο» θαη ζπλάπηεηαη 

άκεζα κε ηελ απόθαζε ησλ θαηνίθσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηεξγαζίεο βειηίσζεο ηεο 

πνηόηεηαο δσήο ηνπο, επηκέλνληαο λα θαηνηθνύλ ζηνπο ηόπνπο ηνπο. Απηή είλαη βέβαηα ε 

ηειηθή ζθνπηκόηεηα αλαιόγσλ πξνζπαζεηώλ, ζπζρεηηζκέλε ηδηαίηεξα κε ηελ απόπεηξα 

ζπγθξάηεζεο θαη ζε ηδαληθέο πεξηπηώζεηο αθόκε θαη πξνζέιθπζεο, ελεξγνύ, δξαζηήξηνπ 

πιεζπζκηαθνύ δπλακηθνύ, λεόηεξσλ ειηθηώλ. 

Θα ηζρπξηζηνύκε πσο, ζην πεδίν αλάινγσλ πξνηάζεσλ, ε παξνπζία ηνπ ΜΔΚΓΔ, ζηελ 

νξεηλή βνξεηνδπηηθή Διιάδα, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί παξαδεηγκαηηθή, θαζώο πξνζειθύεη 

επηζηεκνληθό δπλακηθό, κε απμεκέλε ζπκκεηνρή πνιιά ππνζρόκελσλ λέσλ θαη εγθαζηζηά 

κηα ζεηξά αθαδεκατθώλ, δηδαθηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ δηεξγαζηώλ, πξννξηζκέλσλ λα 

δηαρεηξηζηνύλ ηελ ηαπηόηεηα ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ θαη πηζαλόηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα 

εμαξρήο «θαηαζθεπή» ηεο. 

Έρνπκε κόιηο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο «θαηαζθεπήο» ηεο ηαπηόηεηαο, ελλνώληαο πσο ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή καο, ζηελ ελίζρπζε θαη πξνώζεζή ηεο ηαπηόηεηαο ελόο ηόπνπ, ζπληζηά εθ 

ησλ πξαγκάησλ θαηαζθεπή, δηεξεύλεζε, αλαθάιπςε θαη νξγάλσζε ππαξρόλησλ ζηνηρείσλ, 

επαλαδόκεζή ηνπο ή, ζηηο απαηηεηηθόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, εμ αξρήο θαηαζθεπή ηνπο. 

Ώζηε ε ελίζρπζε θαη πξνώζεζε ηεο ηαπηόηεηαο ζπλδέεηαη κε ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηνπ 

όξνπ «θαηαζθεπή». Αιιά είλαη αλακελόκελν λα ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ θπξηνιεθηηθή ρξήζε 

ηνπ όξνπ, κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή παξέκβαζε ζε ζέκαηα πνπ κπνξεί λα αθνξνύλ ην 

πεξηβάιινλ, ην ηνπίν, ηηο ππάξρνπζεο ή πξνηεηλόκελεο ππνδνκέο, ηα νηθηζηηθά ζύλνια. 

Καηαζθεπαζηηθή παξέκβαζε ε νπνία αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ππάξρνληνο θπζηθνύ ή 

αλζξσπνγελνύο ππνβάζξνπ, όζν θαη ηελ πξόηαζε λέσλ δνκηθώλ νξγαλώζεσλ.  

ην ζεκείν απηό είλαη ίζσο ζεκαληηθό λα επηζεκάλνπκε πσο νη θαηαζθεπαζηηθέο 

πξαθηηθέο, ζε θαλέλα ζεκείν ηεο ηζηνξίαο πνπ γλσξίδνπκε, δελ ππήξμαλ απιό επηθαηλόκελν 

πνιηηηζκηθώλ δηεξγαζηώλ, «επνηθνδόκεκα» πνπ πιάγηα παξάγεηαη θαηά ηε ζπγθξόηεζε 

θεληξηθόηεξσλ «πλεπκαηηθά» δξαζηεξηνηήησλ
1
 ή νηθνλνκηθά νπζηαζηηθόηεξσλ δηεξγαζηώλ 

«βάζεο». Αληίζεηα απνηεινύζαλ νη πξαθηηθέο ηηο νπνίεο ππεξεηνύλ νη αθαδεκατθά 

πεπαηδεπκέλνη κεραληθνί ή νη εκπεηξνηέρλεο πξνπάηνξέο ηνπο, θεληξηθέο πξαθηηθέο γηα ηε 

ζπγθξόηεζε θάζε είδνπο πνιηηηζκνύ, θεληξηθό ζπζηαηηθό ηεο πνιηηηζκηθήο ή πνιηηηζηηθήο 

ζπλζήθεο, θεληξηθό ζηνηρείν ζπγθξόηεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ, δηαζέηνληαο 

πνιηηηζκηθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή εκβέιεηα, ηελ νπνία εμαθνινπζνύλ λα ππεξεηνύλ σο 

ζήκεξα
2
. 

                                                            
1ρεηηθά πξβι. ην θείκελν ηνπ Raymond Williams (1994 ζζ. 67-81) «Αληί Πξνιόγνπ. Έλλνηα ηεο θνπιηνύξαο». 
2Υξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν “civilization” θαη ην αληίζηνηρν επίζεην «πνιηηηζηηθόο», πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςνπκε ηηο εθθξάζεηο εθείλεο ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ νη αλαπηπγκέλεο Γπηηθέο θνηλσλίεο ζεώξεζαλ σο 

θεληξηθόηεξεο, ελδεηθηηθέο ηεο ζπγθξηηηθήο «αλσηεξόηεηάο» ηνπο ζε ζρέζε κε «θαηώηεξεο» κνξθέο θνηλσληθήο 

έθθξαζεο ζην εζσηεξηθό ηνπο ή ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηθεξεηαθέο, κε αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Αληίζεηα ν όξνο 

“culture” θαη ην αληίζηνηρν επίζεην «πνιηηηζκηθόο», πεξηγξάθνπλ ην ζπλνιηθό εύξνο ησλ θνηλσληθώλ 



3 
 

Αλ επνκέλσο ε δηεξεύλεζε, ζπγθξόηεζε θαλ ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ ηόπσλ 

απνηειεί επξύηεξν εγρείξεκα πνιηηηζκνύ θαη πνιηηηθώλ επηινγώλ, αλ ε ζπκκεηνρή ησλ 

πάζεο θύζεο δνκηθώλ θαηαζθεπώλδηαζέηεη εθ ησλ πξαγκάησλ αληίζηνηρε ζεκαζία, ηόηε ε 

κεηαθνξηθή «θαηαζθεπή» ηεο ηαπηόηεηαο όζν θαη ε θπξηνιεθηηθή «θαηαζθεπή» ηεο 

απαηηνύλ, εθ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηώλ κεραληθώλ, ηε ζπλείδεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

«παξάδνζεο» ησλ ηόπσλ, όπσο θαη ηε ζπλείδεζε ησλ ηζηνξηθώλ πξννπηηθώλ πνπ νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ε ηερληθή επθπΐα κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ. 

 

Μεθοδολογικέρ ςποδείξειρ 

Δπηκέλνληαο ζηελ ηδηαίηεξε πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ΜΔΚΓΔ, πεξηνρή ηεο Ηπείξνπ, 

αιιά επεθηείλνληαο πνιιέο από ηηο ζέζεηο καο θαη ζε άιιεο, ζεσξνύκελεο σο απνκνλσκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ, ηξεηο ζεσξνύκε πσο είλαη νη ζεκαληηθέο κεζνδνινγηθέο 

ππνδείμεηο ηεο εηζήγεζεο πνπ αθνινπζεί. 

ύκθσλα κε ηελ πξώηε κεζνδνινγηθή ππόδεημε, ε δηεξεύλεζε, ζπγθξόηεζε θαη 

ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο ζπλδέεηαη γεληθόηεξα, αιιά θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδηαθέξνληνο 

καο ηδηαίηεξα, κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ «πνιηηηζκηθνύ ηνπίνπ». 

πλδέεηαη δειαδή κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ππνβάζξνπ ηνπ ηόπνπ, θπζηθνύ θαη 

αλζξσπνγελνύο ηαπηόρξνλα, ζε ζπζρέηηζε πάληα κε ηε δξάζε ησλ θνηλνηήησλ πνπ 

αλαπηύζζνληαη ζηνλ ηόπν απηό. Με ηελ πνιηηηζκηθή δειαδή αληίιεςε, ηηο πάζεο θύζεσο 

εξκελείεο, ρξήζεηο θαη θάζε ινγήο δηακνξθώζεηο πνπ νη θνηλσλίεο απνδίδνπλ ζην θπζηθό θαη 

αλζξσπνγελέο ππόβαζξν δσήο ηνπο. 

ύκθσλα κε ηε δεύηεξε κεζνδνινγηθή ππόδεημε, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε θπζηθή πνηόηεηα 

ηνπ ηνπίνπ γεληθόηεξα, γηα ηε θπζηθή πνηόηεηα ηνπ νξεηλνύ ηνπίνπ ηδηαίηεξα, αλαπηύζζεηαη 

ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ιατθό πνιηηηζκό θαη ηελ παξάδνζε θαη 

ζπλδέεηαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κε ηελ πξνζπάζεηα ζπγθξόηεζεο εζληθηζηηθώλ 

ηδενινγεκάησλ. 

ην πιαίζην απηό, νη νξεηλνί νηθηζκνί ηεο παξάδνζεο ηείλνπλ ζπρλά λα 

αληηκεησπηζηνύλ σο ηόπνη πνιηηηζκηθήο ζηαζεξόηεηαο, ζπζρεηηζκέλνη κε ηα «απζεληηθά» 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γεγελνύο πιεζπζκνύ. Δληνύηνηο, αλ ε ππόζεζε απηή είλαη ζρεηηθά 

ζπλεπήο κε ηε πνιηηηζκηθή θπζηνγλσκία άιισλ πεξηνρώλ ηνπ θόζκνπ, είλαη ζίγνπξα 

πιαζκαηηθή γηα ηνλ κεγάιν αξηζκό ησλ πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο πνπ ζήκεξα ζεσξνύληαη σο 

απνκνλσκέλεο. Οη πεξηνρέο απηέο,ηείλνπκε λα ππνζέζνπκε, πξνβάιινληαο αλάζηξνθα ηε 

ζεκεξηλή ζπλζήθε, ππήξμαλ εμίζνπ ή θαη πεξηζζόηεξν απνκνλσκέλεο θαηά ην παξειζόλ, άξα 

απνθνκκέλεο από ηελ θεληξηθή ξνή ησλ ηζρπξώλ ηζηνξηθώλ κεηαβνιώλ. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε πσο ηίπνηα δελ απνδεηθλύεη εθ πξννηκίνπ ηελ αιήζεηα 

αλάινγσλ ππνζέζεσλ, θαζώο ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ε πεξηνρή ηνπ Μεηζόβνπ απνηειεί έλα 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, ε απνκόλσζε απνηειεί πξόζθαην ζρεηηθά θαηλόκελν, 

ζπζρεηηζκέλν κε ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθώλ ζπλόξσλ θαη ηε δηαηαξαρή ησλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζε θξάηε όκνξα. Γηαηαξαρή ε νπνίαβίαηα δηέθνςε ηε ζπλέρεηα «νδώλ», κε ηελ 

θπξηνιεθηηθή όζν θαη ηε κεηαθνξηθή ρξήζε ηεο ιέμεο, «νδώλ»ππεξηνπηθνύ ζπζρεηηζκνύ. Η 

ηαπηόηεηα επνκέλσο ησλ ππό εμέηαζε πεξηνρώλ, καθξάλ ηνπ λα παξακείλεη θαζεισκέλε ζε 

                                                                                                                                                                                          
εθθξάζεσλ, είηε αθνξνύλ ηελ θεληξηθή «πνιηηηζηηθή» εθδνρή είηε ηηο εθηόο θεληξηθνύ θύξνπο «πνιηηηζκηθέο» 

εθθξάζεηο. ρεηηθά βιέπε επίζεο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Raymond Williams ζην πξνεγνύκελν, όπσο θαη ηε 

ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ EmileBenveniste (1966, ζζ. 336-345) γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ιέμεο 

“civilization”. ρνιηάδνληαο ηελ πξώηε ζύγρξνλε εθδνρή ηεο ζηελ αγγιηθή γιώζζα, αλαθέξεηαη ζην έξγν ηνπ 

AdamFerguson, AnEssayontheHistoryofCivilSociety (Edinburgh 1767 - London 1995, ζ.2) όπνπ επηζεκαίλεηαη 

πσο «όρη κόλν ην άηνκν πξνρσξά από ηελ παηδηθή ειηθία πξνο ηελ σξηκόηεηα, αιιά θαη απηό ην αλζξώπηλν 

είδνο εμειίζζεηαη από ηελ ηξαρύηεηα πξνο ηνλ πνιηηηζκό (civilization)». Αο δειώζνπκε ζπκπιεξσκαηηθά πσο ε 

ιέμε civilization εηπκνινγείηαη από ην ιαηηληθό civilis, πνπ δειώλεη απηόλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πόιε, ηνλ 

αζηηθό θαη πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην επίζεο ιαηηληθό civis, πνπ ζεκαίλεη πνιίηεο θαη κε ην civitas, πνπ ζεκαίλεη 

ηελ πόιε ή ηελ θαηάζηαζε ηεο πόιεο, ηελ αζηηθόηεηα (Μσξαΐηεο 2015Α, ζ. 398). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emile_Benveniste
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Ferguson
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ππνζεηηθά ζηεξεόηππα παξάδνζεο, κπνξεί λα δηεθδηθήζεη, ζήκεξα επίζεο όπσο θαη θαηά ην 

παξειζόλ, ραξαθηήξα ππεξηνπηθώλ ζπλάςεσλ. 

ύκθσλα κε ηελ ηξίηε ηέινο κεζνδνινγηθή ππόδεημε,θαηά ηελ αλαγλώξηζε όζν θαη 

θαηά ηελ πξνώζεζε ηεο ηαπηόηεηαο κηαο πεξηνρήο, ην ελδηαθέξνλ καο αθνξά ζε ζεκαληηθό 

βαζκό ηελ θαηαλόεζε ή ηελ παξέκβαζε ζηελ πιηθή πνηόηεηα ηνπ ηόπνπ. Αθνξά δειαδή ηελ 

πιηθή πνηόηεηα ησλ θπζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ, αιιά θαη ηελ πιηθή πνηόηεηα ησλ πάζεο 

θύζεο δηακνξθώζεσλ ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ησλ θαηαζθεπώλ 

ππνδνκήο ή ησλ θάζε ινγήο νηθηζηηθώλ θαηαζθεπώλ. 

Η δηεξεύλεζε, ζπγθξόηεζε θαη ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο ζπλδέεηαη βέβαηα κε ηε 

δηεξεύλεζε, ζπγθξόηεζε θαη ελίζρπζε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. Οηθνλνκηθώλ, πνιηηηζκηθώλ ή 

πνιηηηζηηθώλ θαη πνιηηηθώλ ζρέζεσλ κε πιηθήο ηάμεο.Αιιά ζπλδέεηαη επίζεο ην ελδηαθέξνλ 

καο γηα ηελ ηαπηόηεηα ησλ πεξηνρώλ, κε ηελ πιηθή εθθνξά ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, κε ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθέοζρέζεηο απνθηνύλ πιηθή ρσξηθή παξνπζία, πιηθή εθθνξά 

ησλ ρξήζεσλ, όζν θαη θνηλσληθά αλαγλσξίζηκε επνπηεία. 

ε όιεο απηέο ηεο πεξηπηώζεηο αλαγλώξηζεο ή ζπγθξόηεζεο ηνπ ζύκπινθνπ θπζηθνύ 

θαη αλζξσπνγελνύο, ζπλνιηθνύ πνιηηηζκηθνύ ηνπίνπ, είλαη πξνθαλώο ε ζεκαληηθή ε 

ζπκκεηνρή ηεο αξρηηεθηνληθήο πξαθηηθήο, ηόζν ηεο αξρηηεθηνληθήο θηεξίσλ θαη νηθηζηηθώλ 

ζπλόισλ, όζν θαη ηεοο αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ. ε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, ε 

αξρηηεθηνληθή παξεκβνιή πξνζθέξεη όξνπο θαηαγξαθήο, αμηνιόγεζεο θαη ζρεδηαζκνύ, 

ηθαλνύο λα απνδώζνπλ ηαπηόρξνλα ζηνηρεία πνζνηηθά αιιά θαη πνηνηηθά. Καηνξζώλεη λα 

απεπζύλεη ηνλ ιόγν αθόκε θαη ζε όηη πεξηγξάθνπκε, ζπλήζσο λεθεισδώο, σο θξίζε 

«αηζζεηηθή», ππνλνώληαο ηελ έθθξαζε ησλ θνηλσληθώλ εζώλ κε όξνπο αληηιεπηηθήο 

πξόζιεςεο. 

Σειηθή ζεσξεηηθή πξόζεζε ησλ πξνεγνύκελσλ ηξηώλ κεζνδνινγηθώλ ππνδείμεσλ είλαη 

λα επηκείλεη ζηελ αλάγθε θξηηηθήο ζηάζεο παξέκβαζεο, ζηελ απαίηεζε ξήμεο ησλ 

ζηεξενηύπσλ,ζε έλαλ δηάινγν πξνζηαζίαο θαη θαηλνηνκηθήο παξέκβαζεο, ν νπνίνο, κε όξνπο 

αξρηηεθηνληθήο ηάμεο, δε κπνξεί λα απνθαζηζηεί παξά κόλν κε όξνπο ζρεδηαζκνύ θαη 

θαηαζθεπήο, πξνζθέξνληαο όρη ίζσο πάληα ηελ ηδαληθόηεξε ιύζε, αιιά ηνπιάρηζηνλ 

απνδίδνληαο ηηο πάζεο θύζεσο απνθάζεηο, ζην πεδίν ηεο άκεζεο επνπηηθήο αμηνιόγεζεο. 

 

Το εννοιακό εύπορ ηυν όπυν «Πολιηιζμικό Τοπίο» και 

η ζημαζία ηοςρ για ηην ηαςηόηηηαηυν οπεινών πεπιοσών 

ρνιηάζακε πξνεγνύκελα πσο νη όξνη «Πνιηηηζκηθό Σνπίν – Cultural Landscape» κπνξνύλ 

λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηε δηεξεύλεζε, ζπγθξόηεζε θαη ελίζρπζε ηεο ηαπηόηεηαο πεξηνρώλ θαη 

κε ηελ πεξηνρή ηνπ ελδηαθέξνληνο καο, κε ηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηδηαίηεξα. 

Η πξνθαλέζηεξε αηηηνιόγεζε απηνύ ηνπ ζπζρεηηζκνύ κπνξεί βέβαηα απινπζηεπηηθά 

λα ζπλδεζεί κε ηελ άκεζε αλαθνξά ηνπ όξνπ «ηνπίν» ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηόπνπ, 

ηα νπνία κε έκθαζε απνδίδνπκε ζε απνκνλσκέλεο, εθηόο ησλ αζηηθώλ θέληξσλ πεξηνρέο. 

Δληνύηνηο νη όξνη «πνιηηηζκηθό ηνπίν» είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ πεξηγξαθή θάζε ηόπνπ 

γεληθά, θαζώο αλαθέξνληαη ζην πιηθό ηνπ ππόβαζξν, είηε απηό είλαη ππόβαζξν θπζηθό είηε 

αληηζηνηρεί ζε θαηαζθεπέο αλζξσπνγελείο, πιηθά παξάγσγα ηνπ πνιηηηζκνύ. Αιιά 

πεξηιακβάλεη επίζεο θαη όιεο ηηο άπιεο εθθνξέο ησλ θνηλσληώλ, ηελ άπιε παξαγσγή ηνπ 

πνιηηηζκνύ ησλ θνηλσληώλ, ηηο θάζε είδνπο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ απνξξένπλ ή 

πξνβάιινληαη ζηνπο ηόπνπο δσήο ηνπο. Απνδίδεη επνκέλσο ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ζηηο πιηθέο εγγξαθέο πνπ ν πνιηηηζκόο θαηαζέηεη ζηνλ ηόπν. Αιιά 

απνδίδεη επίζεο ην ζπλνιηθό «ήζνο» ησλ θνηλσληώλ πνπ καο αθνξνύλ, ήζνο ην νπνίν εθ 

πξννηκίνπ κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηνπηθά, άξα «ηνπηαθά», πξνζδηνξηζκέλν. Δπηηξέπεη, κε 

αθόκε κεγαιύηεξε επθξίλεηα, ηε δηαπίζησζε πσο όξνη όπσο «πεξηβάιινλ», «νηθνινγία», 

«αεηθνξία», δε κπνξνύλ λα ππάξμνπλ ρσξίο πνιηηηζκηθό θαη πνιηηηθό ζπκθξαδόκελν. 
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Οη όξνη «πνιηηηζκηθό ηνπίν» επηηξέπνπλ, επνκέλσο, λα αλαθεξζνύκε ζηηο αληηιήςεηο πνπ 

αθνξνύλ ηε ζρέζε καο κε ηε θύζε, κε ηνλ πνιηηηζκό, σο λνεηηθή θαη πιηθή θαηαζθεπή. 

Δπηηξέπεη επίζεο λα αλαθεξζνύκε ζε εηδηθόηεξεο ζεκαηηθέο όπσο απηέο πνπ αθνξνύλ ηνλ 

«ιατθό πνιηηηζκό» ή ηελ «παξάδνζε». Γηαπηζηώλνπκε έηζη πσο, ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

αηώλα θαη 

ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

, ε αδπλακία ησλ λεόηεξσλ Γπηηθώλ θνηλσληώλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

πνιηηηζηηθέο θαη πνιηηηθέο εμαγγειίεο όπσο απηέο πνπ ζπλδένληαη κε ην πλεύκα ηνπ 

Γηαθσηηζκνύ, νδεγεί ζε λέεο θαηεπζύλζεηο θξηηηθήο αληίξξεζεο.  

Αλάινγεοθαηεπζύλζεηο αληίξξεζεο επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε ζεβαζκνύ πξνο ηα 

πνιηηηζκηθά-culturalκνξθώκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηηο πεξηθεξεηαθέο, πέξα από ην Γπηηθό 

«θέληξν», θνηλσλίεο.Δπηζεκαίλνπλ επίζεο ηελ αλάγθε ζεβαζκνύ πξνο εθείλεο ηηο 

πνιηηηζκηθέο-cultural νκάδεο νη νπνίεο επηβίσλαλ, ελ πνιινίο παξαγθσληζκέλεο από ηνλ 

θεληξηθό ππξήλα ηνπ αζηηθνύ αλαπηπμηαθνύ πνιηηηζκνύ-civilization, Σελ αλάγθε ζεβαζκνύ 

γηα παξάδεηγκα πξνο ηηο θνηλόηεηεο ηηο ππαίζξνπ,νη νπνίεοκπνξνύζαλ λα επηδείμνπλ κηα 

πξνβηνκεραληθή θπζηνγλσκία, ππνζεηηθά ακεηάβιεηε, ζηαζεξή επί αηώλεο. 

Η πξνεγνύκελε θξηηηθή ζηάζεαπέλαληη ζηα αζηηθά ήζε, ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή 

θαη ηε βηνκεραληθή θξελίηηδα πνπ θαηαιακβάλνπλ ην πξνζθήλην ηεο ηζηνξίαο, ζσξεύνληαο 

όκσο δίπια ζηνλ «πινύην ηνλ εζλώλ»
3
ζεηξά θνηλσληθώλ δεηλώλ όπσο θαη ηζρπξόηαηα 

δείγκαηα πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο, ππήξμε επίζεο ζηάζε επαλαμηνιόγεζεο ηεο 

ζεκαζίαο ηεο θύζεο. Η θύζε δειώλεηαη, ζην πιαίζην απηό, σο ζπλζήθε πνπ ππεξβαίλεη 

πάληα ηα αλζξώπηλα εζηθά κεγέζε θαη, εληέιεη, ηε δπλαηόηεηα πιήξνπο ειέγρνπ εθ κέξνπο 

ηνπ πνιηηηζκνύ. Γειώλεηαη σο «ππέξνρε», πάληνηε ππεξβαίλεη ηα αλζξώπηλα, σο «πςειή». 

Απνβαίλεη ην πεδίν θαηαγσγήο κηαο πνιηηηθήο θαη‟ νπζίαλ επγέλεηαο, κηαο «επγελνύο» 

θπζηθήο αγξηόηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε θνηλόηεηεο παιηόηεξεο από ηνλ νηθείν ζε εκάο 

θζνξνπνηό πνιηηηζκό. ην πιαίζην απηό απνδίδεηαη ζηελ αδηακεζνιάβεηε θύζε αμία 

αλαληίξξεηε, ηδηαίηεξα πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηηο πεξηζζόηεξν απζεληηθέο, θπζηθά θαη 

πνιηηηζκηθά αιώβεηεο, πεξηνρέο, όπσο απηέο ηνπ νξεηλνύ ρώξνπ. 

 

Οη λεόηεξνη ηζηνξηθνί πξνβάιινπλ σο εκβιεκαηηθή θίλεζε απόδεημεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

ην νξεηλό ηνπίν, ηελ αλάβαζε ηνπ Ιηαινύ ιόγηνπ Φξαγθίζθνπ Πεηξάξρε ζην όξνο Ventoux 

ηεο Πξνβεγθίαο, θαηά ηνλ 14
ν
 αηώλα

4
. Δληνύηνηο ε ηζηνξηθή πεξίνδνο νπζηαζηηθήο 

ζπγθξόηεζεο απηνύ ηνπ ελδηαθέξνληνο, απηήο ηεο θπζηνιαηξηθήο θαη πνιηηηζκηθά θξηηηθήο 

ζηάζεο, πξέπεη κάιινλ λα κεηαηνπηζηεί ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηώλα, ζπζρεηηζκέλε κε ζσξεία 

γξαπηώλ καξηπξηώλ θαη εηθαζηηθώλ παξαζηάζεσλ
5
. Δπαλεξρόκαζηε έηζη ζηνπο όξνπο 

«πνιηηηζκηθό ηνπίν». Όρη κόλν γηα λα δειώζνπκε ηελ θαζνιηθή ζρέζε ηνπίνπ θαη θνηλσλίαο, 

ρσξίο ηελ νπνία ε ηειεπηαία ζα παξέκελε «α-ηνπηαθή» δειαδή εληέιεη «άηνπε», αιιά γηα 

δειώζνπκε επίζεο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν λεόηεξνο πνιηηηζκόο αλαιακβάλεη λα 

επεμεξγαζηεί θαη λα θαηαζθεπάζεη ην ηδενιόγεκα ηεο πεξηνύζηαο νξεηλήο αγλόηεηαο, 

                                                            
3 Πινύην βέβαηα ελ πνιινίο ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλν. Αλαθνξά ζην έξγν ηνπ θώηνπ Adam Smith, Έξεπλα γηα 

ηε Φύζε θαη ηα Αίηηα ηνπ Πινύηνπ ηωλ Δζλώλ - AnInquiryintotheNatureandCausesoftheWealthofNations, πνπ 

δεκνζηεύεηαη ζηα 1776 θαη απνηειεί εκβιεκαηηθή ζπκβνιή ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθό πσο ε ιέμε civilization, σο «θαηάζηαζε απηνύ πνπ είλαη πνιηηηζκέλνο ή σο πξάμε 

εθπνιηηηζκνύ», ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά από ηνλ Smith ζην πξνεγνύκελν έξγν ηνπ (Μσξαΐηεο 2015Α, ζ. 398). 
4Κείκελν ζεσξνύκελν, κάιινλ ιαλζαζκέλα, σο εκβιεκαηηθό γηα ηελ κεηάβαζε από ηελ έιιεηςε ηνπηαθήο 

αληίιεςεο ζηελ λεόηεξε ηνπηαθή αμηνιόγεζε, ζπλαξηεκέλε ελ πξνθεηκέλσ κε ην νξεηλό ηνπίν (Πεηξάξρεο 

2008). Πξβι. επίζεο ην θείκελν ηνπ Joachim Ritter «Σν ηνπίν, ε ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηηθνύ ζηε λεσηεξηθή 

θνηλσλία» (Καββαζάο, 2004, ζζ. 33-58), όπσο θαη ην θείκελν ηνπ Νίθνπ Γαζθαινζαλάζε «Η θύζε σο ηνπίν» 

(Καββαζάο 2004, ζζ. 157-158). 
5Γηα ηελ ηνπηαθή «αλαθάιπςε» ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα, σο πεξηνρώλ ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο, βιέπε ην θείκελν ηνπ Γάιινπ γεσγξάθνπ Numa Broc «Μηα „επαλαζηαηηθή‟ αλαθάιπςε. Σν 

πςειό αιπηθό βνπλό» (Marcel 1989, ζζ. 44-59). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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παξεκβαίλνληαο κε πνιηηηζηηθό, θεληξηθό, πεπαηδεπκέλν ζηελ νπζία ηξόπν, ζηελ πνιηηηζκηθή 

ηαπηόηεηα ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δικόνα 1. Πεξηπιαλόκελνο πάλω από ηε Θάιαζζα ηεο Οκίριεο, Gaspar David Friedrich (1818). Σν 

ξνκαληηθό ελδηαθέξνλ ηνπ 19νπ αηώλα, γηα ην νξεηλό ηνπίν. 

Foto 1. Wanderer above the Sea of Fog, by Gaspar David Friedrich (1818).19th century romantic 

interest for mountain landscape. 

 

 

Τα πομανηικό ενδιαθέπον για ηιρ οπεινέρ πεπιοσέρ, 

ζςναπηημένο με εθνοηικέρ απαιηήζειρ και  

με ηην επινόηζη ηος λαφκού πολιηιζμού και ηηρ παπάδοζηρ 

Σν πνιηηηζκηθό επνκέλσο ηνπίν ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ, σο εξκελεία θαη αμηνδόηεζε, έρεη 

πξνθύςεη, ζηνλ επξύηεξν Γπηηθό ρώξν θαη βέβαηα θαη ζηε ρώξα καο, σο θαηαζθεπή 

ηδενινγηθή. Ωο θαηαζθεπή ζπλαξηεκέλε, όπσο επηζεκαίλνπλ νη ηζηνξηθνί αλαιπηέο, κε 

ζεκαληηθέο πνιηηηθέο-πνιηηηζηηθέο κεηαιιαγέο ησλ Γπηηθώλ θνηλσληώλ, θαηά ηα ηέιε ηνπ 

18
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηώλα, ζην πιαίζην ησλ ξνκαληηθώλ ηάζεσλ. 

Οη αλάινγεο πξνζεγγίζεηο, επηζεκαίλεη ε ηζηνξηθή έξεπλα, έρνπλ εληνλόηαηε ζρέζε 

κε ηνλ ηεπηνληθό, γεξκαληθό ρώξν ν νπνίνο, ζε πεξίνδν παιαηόηεξε, έρεη ππνζηεί βαξύηαηεο 

ζηξαηησηηθέο ήηηεο θαη πνιηηηθέο πηέζεηο εμεπηειηζηηθέο, εθ κέξνπο πεξηζζόηεξν 

αλαπηπγκέλσλ, λνηηόηεξσλ Γπηηθώλ θξαηώλ
6
. Η ζπλέπεηα απηνύ ηνπ αηζζήκαηνο 

ηαπεηλσηηθήο ήηηαο, πξνθαιεί ζηαδηαθά, παξαηεξεί ν Isaiah Berlin, κηα πνιηηηθή-πνιηηηζηηθή 

αληίδξαζε, πνπ αληηηίζεηαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γηαθσηηζκνύ. ε 

αληίζεζε πξνο ηνλ «θσηεηλό» ιόγν, πξνβάιιεηαη ηόηε ην ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έληαζε, ηε θαληαζίσζε, ηελ θαιιηηερληθή έκπλεπζε. ε αληίζεζε πξνο ηνλ αζηηθό 

θεληξνζεηεκέλν πνιηηηζκό, πξνβάιιεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνιηηηζκηθή πεξηθέξεηα.  

Απηήλ ηελ πνιηηηζκηθή πεξηθέξεηα ζα πεξηγξάςνπλ νη ξνκαληηθνί ζηνραζηέο, κε 

επηλνήζεηο όπσο ν «ιατθόο πνιηηηζκόο-Folkkultur» θαη ε πξνβηνκεραληθή «παξάδνζε-

                                                            
6Η πξνεγνύκελε, πνιηηηθή ζηε βάζε ηεο, πξόηαζε, γηα ηε γέλλεζε ησλ ξνκαληηθώλ θηλήζεσλ (Berlin, 2000), 

πξνζθέξεηαη γηα λα εμεγήζεη ηνλ ζπζρεηηζκό ηνπ ήζνπο ησλ «πεξηθεξεηαθώλ» επξσπατθώλ θνηλσληώλ, κε ηελ 

ηνπηαθή ηνπο πνηόηεηα, σο δεισηηθή αθελόο ησλ εδαθηθώλ ηνπο εζληθώλ δηεθδηθήζεσλ θαη αθ‟ εηέξνπ ησλ 

ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ πνπ κπνξνύζαλ λα δηαζέηνπλ, ζε ζρέζε κε ηα «θεληξηθά», αλαπηπγκέλα, Γπηηθά 

θξάηε. 



7 
 

Tradizion»
7
, νη νπνίεο παξαπέκπνπλ,γηα ηηο γεξκαληθέο εζλόηεηεο, ζην βάζνο ηνπ γνηζηθνύ 

ρξόλνπ θαη ζηελ ππνζεηηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ αγξνηηθνύ ηξόπνπ δσήο θαη νη νπνίεο 

ζπλδένληαη έηζη, άκεζα, κε ην άιιν θεληξηθό ελδηαθέξνλ ηνπ ξνκαληηθνύ ζηνραζκνύ, κε ηε 

θύζε. Όηη έρεη απνιεζζεί ζηνλ πξαγκαηηθό ζηίβν ησλ ηζηνξηθώλ ζπγθξνύζεσλ, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα αλαθηεζεί ζηελ έθηαζε ελόο παιίλδξνκνπ
8
 νλείξνπ γαιήλεο θαη αθεινύο 

επηπρίαο, θεπ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηνπο εμνλησηηθνύο ξπζκνύο ηεο λεσηεξηθήο 

θνηλσλίαο.ην ηζηνξηθό απηό πιαίζην, ν ιατθόο πνιηηηζκόο θαη ε παξάδνζε ζα 

πξνθαζηζηνύλπσο δηαζέηνπλ απνζηνκσηηθή αηαμηθή επάξθεηα, ζα δηεθδηθήζνπλ εγθπξόηεηα 

«ηεξή», ηθαλή λα αλαζηείιεη ηελ θίλεζε, ηε δηαιεθηηθή ηεο ηζηνξίαο θαη ζα πξνβιεζνύλ σο 

πξόηππα «θαζαγηαζκέλσλ» εζώλ. 

Οη πξνεγνύκελεο παξαηεξήζεηο δελ ππνλννύλ πσο ν πξνβηνκεραληθόο ηξόπνο δσήο, νη 

αγξνηηθέο θνηλόηεηεο, νη πεξηθεξεηαθέο «ιατθέο» νκάδεο ηνπ Γπηηθνύ πιεζπζκνύ, νη εθηόο 

ηνπ Γπηηθνύ θόζκνπ πνιηηηζκνί, δε δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξα, άμηα ιόγνπ πνπ 

πξέπεη λα κειεηήζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε, επηρεηξώληαο αθόκε θαη λααλαδείμνπκε ηε 

δηδαθηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο. πληζηνύλ άιισζηε βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπγθξηηηθή αλάπηπμε 

ηεο πνιηηηθήο καο ζπλείδεζεο, γηα ηε ζπγθξηηηθή θαηαλόεζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ λεόηεξσλ 

θαη ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ. Απηό όκσο πνπ επηζεκαίλνπκε είλαη πσο νη όξνη «ιατθόο 

πνιηηηζκόο» θαη «παξάδνζε», είλαη ηδενινγηθά θαζνξηζκέλνη, πσο ζπλδένληαη κε ηε 

ζπγθξόηεζε εζλνηηθώλ δηεθδηθήζεσλ, κε ηελ πξνζπάζεηα ζπγθξόηεζεο αδηακθηζβήηεηεο 

εζληθήο ηαπηόηεηαο. Δμεγείηαη έηζη ε επξύηαηε δηάδνζή ηνπο πέξα από ην αξρηθό γεξκαληθό 

ηνπο ιίθλν, ε δηαξθήο επαλεγγξαθή ηνπο θάζε θνξά πνπ ρώξεο θαη ιανί επηρεηξνύλ λα 

ζηεξίμνπλ, κεηά από ζεκαληηθέο ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο απώιεηεο, ην 

αίζζεκα «εζληθήο» ππεξεθάλεηαο. Δμεγνύληαη έηζη νη αληίζηνηρεο θηλήζεηο ελδηαθέξνληνο θαη 

απηήο ηεο λεόηεξεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κεηά ηηο κεγάιεο ήηηεο ηνπ 1897 θαη ηνπ 1922, ζε 

πεξηόδνπο δειαδή θαηά ηηο νπνίεο ε εγρώξηα δηαλόεζε θαη ηα εγρώξηα ήζε γεληθόηεξα, 

επηρεηξνύλ λα θαηαθύγνπλ ζε κηα, εθηόο ηεο ηξαπκαηηθήο ηζηνξίαο, πνιηηηζκηθή ζηαζεξόηεηα. 

Αιιά, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, ε πξνζπάζεηα απηή ππνρξεώλεηαη λα 

αληηκεησπίζεη δύν ζεκαληηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πεξηνρώλ αλαθνξάο ηεο. 

 

Οι Γςηικοεςπυπαφκέρ αναθοπέρ ζηην παπάδοζη και 

η ιδιαιηεπόηηηα ηος σώπος ηυν Βαλκανίυν και ηηρ αναηολικήρ Μεζογείος 

Η πξώηε από ηηο ηδηαηηεξόηεηεο απηέο έρεη λα θάλεη κε ηελ ηζηνξηθή ππθλόηεηα ζηνλ ρώξν 

ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ θαη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Αο θαληαζηνύκε ηηο κεγάιεο 

νξεηλέο πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο θαη δπηηθήο Δπξώπεο, ηηο κεγάιεο αιπηθέο ελόηεηεο, ηνπο 

νξεηλνύο γίγαληεο ζην εζσηεξηθό ησλ νπνίσλ ξέεη ην αξρέγνλν αίκα ηεο θύζεο
9
, αδηαηάξαρην 

από όζα ζπκβαίλνπλ ζηηο καθξηλέο πνιηηείεο. Μπνξνύκε ίζσο λα θαληαζηνύκε ζηηο πεξηνρέο 

απηέο απνζπαζκέλεο θνηλσλίεο, βπζηζκέλεο ζε έλαλ αξρατθό ρξόλν ζξύισλ, ζπρλά ηόζν 

ζθνηεηλώλ όζν νη κεγάινη «κέιαλεο» δξπκνί ηνπο.  

                                                            
7Πξβι. ηε δηαηύπσζε ηνπ Eric John Hobsbawm, γηα ηελ «επηλόεζε», ηελ ζπρλά εκπξόζεηε πνιηηηθή-ηδενινγηθή 

θαηαζθεπή, «ηεο παξάδνζεο» (Hobsbawm, Ranger(επηκ.) 2004 θαη επίζεο Hobsbawm 1994). 
8Με ηελ έλλνηα ηεο ςπραλαιπηηθήο «παιηλδξόκεζεο-regression», επηζηξνθήο ζε κηα πξόηεξε θάζε αλάπηπμεο, 

ππνζεηηθήο αλαίξεζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη επηπρίαο. 
9Από πεξηγξαθή ηνπ PercyByssheShelley Οη κειεηεηέο ζεκεηώλνπλ, πσο ην θαινθαίξη ηνπ 1816, ν PercyShelley 

θαη ε εξσκέλε ηνπ MaryWollstonecraftShelley πεξηεγνύληαη ηηο Άιπεηο, εθδειώλνληαο έκπξαθηα ηε 

θπζηνιαηξηθή ηνπο δηάζεζε. Αιιά ν Percy είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ξνκαληηθνύο πνηεηέο. Όζν γηα 

ηελ Mary, ζα ζπλεηζθέξεη ζηε λεόηεξε ινγνηερλία έλα «ζθνηεηλό», αιιά δεκνθηιέζηαην ινγνηέρλεκα, ην 

γλσζηό FrankensteinorTheModernPrometheus. Μηα απνθαιππηηθή ζπγθπξία ζπζρεηίδεη έηζη ηελ πνιιαπιή 

θξηηηθή ηνπ Γπηηθνύ ηερλνινγηθνύ πνιηηηζκνύ πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ Δπξσπατθό ρώξν από ηα κέζα ηνπ 18νπ 

αηώλα, κε ην ελδηαθέξνλ γηα ην «πςειό», πέξαλ ηνπ αλζξώπηλνπ ειέγρνπ ηνπίν ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ. Πξβι. 

αλαθνξέο ηνπ M.K. Joseph, ζην Παξάξηεκα C, ζηελ έθδνζε ηνπ Μ. Shelley: Frankenstein, 

orTheModernPrometheus (1992, ζ. 224). 
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Αιιά ζηελ εγγύηεξε ζε εκάο πεξηνρή, ν Φίιηππνο ν Μαθεδόλαο, ζεκεηώλεη ν 

Πεηξάξρεο
10

, αλεβαίλεη ζην όξνο Αίκνο, γηα λα θαηνπηεύζεη γηα ιόγνπο ζηξαηεγηθήο, ηηο 

γύξσ εθηάζεηο. Ο Απειιήο πάιη, νξακαηίδεηαη λα κεηαηξέςεη ην όξνο Άζσο ζε γηγαληηαίν 

αλδξηάληα ηνπ Αιεμάλδξνπ. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ Μεηζόβνπ θαηνηθνύλ, από ηελ 

αξραηόηεηα ήδε, ζε επαθή κε νξεηλνύο δξόκνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ππεξηνπηθή 

επηθνηλσλία. Τι είδοςρ παπάδοζη μποπούμε να αποδώζοςμε ζε αςηούρ ηοςρ οπεινούρ 

πληθςζμούρ, ηόζο επινοηηικούρ ζε διοικηηικέρ διαππαγμαηεύζειρ με μακπινά κένηπα 

εξοςζίαρ, ηόζο έμπειποςρ ζε μεηακινήζειρ, ζηο εμπόπιο και ηιρ οικονομικέρ ζςναλλαγέρ, 

ώζηε να αποδώζοςν κάποιερ από ηιρ ζημανηικόηεπερ ομάδερ αζηικήρ ανάπηςξηρ ζηον 

βαλκανικό σώπο; Τόζο επινοηηικούρ ώζηε να ειζέλθοςν πληζίζηιοι ζηα εςπωπαϊκά αζηικά 

κένηπα, όπωρ και ζηιρ πεπιοσέρ ηηρ εκηόρ Εςπώπηρ αποικιακήρ εξάπλωζηρ. 

Ση είδνπο παξάδνζε παξάγεη από ηνπο εγρώξηνπο θνζκεκαηνηέρλεο ηνλ δηεζλνύο 

θύξνπο νίθν Bulgari, ηη είδνπο παξάδνζε εμαζθαιίδεη ζηνπο Ηπεηξώηεο ηνλ εθνδηαζκό 

ηκαηηζκνύ γηα ηνλ ζηξαηό ηνπ Ναπνιένληα Βνλαπάξηε
11

; Ση είδνπο παξάδνζε πξνζθέξεη 

ζηελ λεόηεξε ειιεληθή ηζηνξία ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα αζηώλ εζληθώλ επεξγεηώλ; 

Αζηώλ πνπ θαηάγνληαη από «απνκνλσκέλεο» νξεηλέο πεξηνρέο; 

Έρνπκε κάιινλ λα αληηκεησπίζνπκε δάλεηα ζηεξεόηππα πνπ κεηαθέξνληαη άθξηηα, 

όπσο ζπλέβε θαη κε άιια, εηζαγόκελα ηδενινγήκαηα. Αλ νη νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο γηα 

παξάδεηγκα Ηπείξνπ εκθαλίδνληαη σο απνκνλσκέλεο, ε απνκόλσζή ηνπο αλαθέξεηαη κάιινλ 

ζηελ πιεζηέζηεξε ζε εκάο ελίζρπζε ησλ εζληθώλ ζπλόξσλ θαη ζηηο ζρέζεηο πνιηηηθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο αληηπαιόηεηαο κε βόξεηνπο γείηνλεο, ζε ζπλζήθεο δειαδή πνπ απνθόβνπλ,ζε 

πξόζθαηε ηζηνξηθή πεξίνδν, ηηο επί αηώλεο ηζρύνπζεο δηαδξνκέο, ρεξζαίαο επηθνηλσλίαο.  

 

Αο ππνδερζνύκε ινηπόλ δύν πξόσξα ζπκπεξάζκαηα. 

Πσο ε παιαηόηεξε πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα πνιιώλ ειιεληθώλ πεξηνρώλ ππήξμε ελ 

πνιινίο «πνιηηηζηηθή», ζπζρεηηζκέλε κε θεληξηθόηεξεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

θαη πσο ππήξμε, επηπιένλ, ππεξηνπηθήο, δηεζλνύο εκβέιεηαο, ππνδεηθλύνληαο αλάινγεο 

θαηεπζύλζεηο, πξνο ηηο νπνίεο νθείινπκε λα θηλεζνύκε επίζεο ζήκεξα. 

Όζν γηα ην δεύηεξν πξόσξν ζπκπέξαζκα, απηό αθνξά ηνπο όξνπο θαηλνηνκίαο, κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνύκε λα παξέκβνπκε ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη ζηηο απαηηήζεηο δηάζσζεο ηεο 

ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ησλ εγγξαθώλ ηεο πξαγκαηηθήο ή ππνζεηηθήο παξάδνζεο. Δίλαη 

πξνθαλήο ε ζεκαζία πξνζηαζίαο ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ πνιηηηζκνύ, όπσο θαη ηεο πνηόηεηαο 

ην πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ. Απηή ε επηινγή όκσο δε ζεκαίλεη πσο νη ζεκεξηλέο ηνπηθέο 

θνηλόηεηεο, ζπρλά ζε πνιηηηζκηθή θαη επηρεηξεζηαθή αδξάλεηα, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

σο ελαπνκείλαληεο «μελαγνί» κλεκνληθώλ ιεηςάλσλ. Αλ ε αξρηηεθηνληθή πξαθηηθή ρεηξίδεηαη 

ηνλ όξν «έληαμε», πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ζπλζήθεο ζπζρεηηζκνύ λέσλ παξεκβάζεσλ, 

ζπλήζσο θηεξηαθώλ, κε ην ππάξρνλ, ηνλίδνληαο ζπρλά ην δεύηεξν απηό ζπζηαηηθό, ν όξνο 

είλαη επίζεο ρξήζηκνο, πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμεη ηε ζεκαζία ηεο παξέκβαζεο, ηεο 

θαηλνηνκίαο επίζεο. 

  

                                                            
10Πξβι. θαη πξνεγνύκελε 4ε ππνζεκείσζε (Πεηξάξρεο 2008). 
11 «Πώο λα ζηακαηήζεηο όκσο ηνπο δαηκόληνπο εκπόξνπο θαη ξαθηάδεο ηνπ πξξάθνπ πνπ είραλ λα 

ππεξεθαλεύνληαη πσο θαη ν ίδηνο ν Ναπνιένληαο ηνπο πξνηηκνύζε γηα λα ξάςνπλ ηηο κάιιηλεο θάπεο ησλ 

ζηξαηησηώλ ηνπ ή ηνπο εμαηξεηηθνύο αξγπξνρόνπο ζηνπο Καιαξξύηεο πνπ κόιηο θαη κεηά βίαο νη Γηαλληώηεο 

ζπλάδειθνη ηνπο θαηείραλ ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ ηέρλε;». Αλαζύξζεθε 11ε-5νπ-2016, από 

http://www.ethnos.gr/ipeiros/arthro/syrrako_kalarrytes_kosmimata_apo_petra-756530/. Γηα ην δηεζλέο 

θαηαζθεπαζηηθό θαη εκπνξηθό θύξνο ησλ «θαπνηάδσλ» ξαθηώλ θάπαο, από ην πξξάθν θύξηα αιιά θαη από ηελ 

επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ηπείξνπ βιέπε επίζεο «πξξαθηώηεοΚαπνηάδεο» (Μαγθιάξαο 2009). 

http://www.ethnos.gr/ipeiros/arthro/syrrako_kalarrytes_kosmimata_apo_petra-756530/
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Δικόνα 2. Παξέκβαζε ηνπίνπ ζηηο πεγέο ηνπ Αρέξνληα, ζηε Λάθθα νπιίνπ. Γηπισκαηηθή εξγαζία, 

ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ (2011). πνπδαζηέο: Α. Καθαληάξεο, Β. Κνιηάθε, Γ. 

αγώλαο. Γηδάζθνληεο: Μ. Σδηηδάο, Κ. Μσξαΐηεο. 

Foto 2. Landscape interventionin the territory of Acheron river springs, in Lakka, Souli. Diploma 

project, School of Architecture NTUA (2011). Students: A. Kafantaris, V. Koliaki, D. Sagonas. 

Tutors: M. Tzitzas, K. Moraitis. 

 

 

Η αναθοπά ζηην απσαία Δλλάδα και η διεθνήρ ζημαζία ηος ελληνικού «πολιηιζμικού 

ηοπίος» 

Η δεύηεξε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, ζε ζρέζε κε ηελ επίθιεζε ηεο «παξάδνζεο» 

θαη ηελ ππόζεζε ηεο πηζαλήο αδηαηάξαθηεο πνιηηηζκηθήο θπζηνγλσκίαο πεξηνρώλ, αθνξά ηνλ 

ζπζρεηηζκό κε ηελ αξραία ειιεληθή αλαθνξά. 

Η εκκνλή ζηελ ηδηαίηεξε ηαπηόηεηα ηνπ ηνπίνπ πεξηνρώλ θαη, ζε κεγαιύηεξε θιίκαθα, 

θξαηώλ, παξαπέκπεη ζπλήζσο ζηνλ εζληθό πξνζδηνξηζκό, ζηε «κεηέξα» παηξίδα, ζην 

«παηξών», ππό εζληθή δηεθδίθεζε ή εζληθή πξνζηαζία έδαθνο, ζπζρεηηζκέλν κε ην 

«όκαηκνλ», ηελ θνηλή θαηαγσγή ε νπνία από ην έδαθνο απηό εθθύεηαη. Από ηελ πεξηνξηζηηθή 

απηή ηδενινγηθή πξνζήισζε, δύν κόλνλ ηνπία λεόηεξσλ θξαηώλ δηαθεύγνπλ ζεκαληηθά. Γύν 

κόλνλ ηνπία δηεθδηθνύλ εκβέιεηα ηθαλή λα ππεξβεί ηδενινγηθά ηα εζληθά ζύλνξα, απαηηώληαο 

δηεζλή πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή θαηαμίσζε. 

Πξόθεηηαη βέβαηα γηα ην ηηαιηθό, όπσο θαη γηα ην ειιεληθό ηνπίν, ζπζρεηηζκέλα κε όηη 

κπνξνύκε λα πεξηγξάςνπκε σο ζπγθξόηεζε ηνπ λεόηεξνπ επξσπατθνύ θαη Γπηηθνύ 

πνιηηηζηηθνύ θαη πνιηηηθνύ ρώξνπ, κε ηελ θνηλή πνιηηηζηηθή θαη θύξηα πνιηηηθή αλαθνξά ησλ 

λεόηεξσλ επξσπατθώλ θαη Γπηηθώλ θξαηώλ ∙ εηδηθόηεξα κε ηελ αλάδπζε ησλ λεόηεξσλ 

επξσπατθώλ θαη Γπηηθώλ πνιηηεπκάησλ αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ηελ αζηηθή εληέιεη 

δεκνθξαηία. 

Από ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ήδε, ηα πξώηα ζεκαληηθά αζηηθά πνιηηηθά 

κνξθώκαηα, δηεθδηθνύλ ηνλ ζπζρεηηζκό ηνπο κε ηζηνξηθά επηηπρείο πεξηόδνπο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αλάινγεο πνιηηηθέο δνκέο. Αθξηβέζηεξα, επηδεηνύλ ηνλ πνιηηηθό 

ζπζρεηηζκό κε ηε ξσκατθή αξραίαδεκνθξαηία, όπσο θαη κε ην αξραηνειιεληθό αζελατθό 

δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα. Απηή ε αλαθνξά απνηειεί ην νπζηαζηηθόηεξν ππόβαζξν,γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθώλ
12

ζεσξήζεσλ πνπ πεξηγξάθνπκε κε όξνπο όπσο «θιαζηθηζκόο» ή 

«λενθιαζηθηζκόο» θαη νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηα Γπηηθά ήζε επί ζεηξά αηώλσλ. Αιιά απηή ε 

θιαζηθίδνπζα έθθξαζε δηαζπά ηόζν ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ ηδησκάησλ ηεο ππνζεηηθήο 

                                                            
12«Πνιηηηζηηθή», εθ ησλ άλσ επηλνεκέλε θαη θαηαζθεπαζκέλε δειαδή, σο πξνο ηελ αξρηθή ζπγθξόηεζή ηνπο, 

αλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο επέθηαζε, όπσο ζηελ πεξίπησζε 

λενθιαζηθώλ επηξξνώλ ζηελ ειιεληθή ιατθή αξρηηεθηνληθή. 
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παξάδνζεο, όζν θαη ηνπο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή ε παξάδνζε πξνζιακβάλεηαη από ηνπο 

ζηαζώηεο ηεο. 

ην δεύηεξν κέξνο ηνπ Faust, ν Goethe, ζεξκόο θηιέιιελαο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο 

ειιεληθήο αλεμαξηεζίαο, θαηεπζύλεη ηνλ ήξσά ηνπ ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Σνλ ππνρξεώλεη λα 

εγθαηαιείςεη ηα «ξνκαληηθά θαληάζκαηα» θαη ηηο βαιπνύξγεηεο λύρηεο ηεο ζθνηεηλήο 

γεξκαληθή δεηζηδαηκνλίαο θαη λα κεηαβεί ζηνλ Άδε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, απνθαζηζκέλνο 

λα ζπλαληήζεη ηελ σξαηόηεηα σο γεληθεπκέλε ηδηόηεηα, ηαπηηζκέλε κε ηελ νπηαζία ηεο 

Ωξαίαο Διέλεο. ηε ζπλέρεηα ν Faust, πεξηεγείηαη ηνλ ειιεληθό ρώξν, κε ηε ζπλνδεία ηεο 

αξραίαο θαιινλήο, γηα λα θαηαιήμεη ζηελ νξεηλή Αξθαδία, όπνπ ν έξσηαο ησλ δπν 

ηαμηδησηώλ επηπρηζκέλνο ζα είλαη θαη ειεύζεξνο»
13

. Έηζη ην ειιεληθό ηνπίν, ην νξεηλό ηνπίν 

ηεο Αξθαδίαο ηδηαίηεξα, πξνβάιιεηαη ζην πεδίν ηνπ λεόηεξνπ Γπηηθνύ πνιηηηζκνύ σο ρσξηθό 

πξόηππν, σο εμηδαληθεπκέλνο ηόπνο ζσκαηηθήο θαη εληέιεη πνιηηηθήο ειεπζεξίαο, αληίζηνηρνο 

κηα πνιηηηζκηθήο θαηάζηαζεο επηπρίαο θαη νλεηξηθώλ αθεγήζεσλπνπ παξαπέκπεη ζηελ 

αλάινγε πνηόηεηα ησλ ειιεληθώλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ελ γέλεη, ζηνλ ζπζρεηηζκό ηνπο κε 

κνύζεο, λύκθεο, θεληαύξνπο, κπζηθνύο ήξσεο ή ζεκαληηθέο πξαγκαηηθέο κνξθέο ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο πνπ εθιακβάλεηαη σο θαζνξηζηηθή πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή απαξρή ηεο 

επξσπατθήο θαη Γπηηθήο ηζηνξίαο γεληθά. Αλ ε λνηηόηεξε Διιάδα κπνξεί λα επηθαιείηαη ηνπο 

Αξθαδηθνύο ζπληξόθνπο ηνπ Πάλα, ζηελ Ήπεηξν ζα απνδώζνπκε ηηο πεγέο ηνπ κπζηθνύ 

Αρέξνληα, ην καληείν ηεο Γσδώλεο, ηελΠειαζγηθή θαηαγσγή θαη ηελ αλαθνξά ζηνλ 

Γεπθαιίσλα θαη ηελ Πύξξα από ηνπο νπνίνπο γελλήζεθε ν Έιιελ ν γελάξρεο ησλ Διιήλσλ. 

Θα απνδώζνπκε αθόκε ην θνηλό ησλ Θεζπξσηώλ, ηνλ θξαηαηό βαζηιηά Πύξξν πνπ ε ηζρύο 

ηνπ έζεζε ελ ακθηβόιῳ ηελ απαξρή ηεο ξσκατθήο θπξηαξρίαο. 

Έρεη ινηπόλ λα αληηκεησπίζεη, ε εκκνλή ζηελ ρξήζε ηνπ όξνπ «παξάδνζε» γηα ηηο 

Διιεληθέο νξεηλέο πεξηνρέο, ηε ζύγθξηζε κε ηα πξνηάγκαηα ηνπ ειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ, ηηο 

αζηηθέο επηξξνέο πνπ αησξνύληαη παληνύ ζηνλ ειιεληθό ρώξν ελ κέζσ νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, ηε Χάξηα ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ πνπ ππνδεηθλύεη ππεξηνπηθνύο νηθνλνκηθνύο θαη 

πνιηηηθνύο ζπζρεηηζκνύο. Υάξηα ππεξηνπηθώλ ζπζρεηηζκώλ, δηαβαιθαληθώλ, δηαζπλνξηαθώλ 

κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, αληίζεηε πξνο ηελ πξόζθαηε ζρεηηθά απνκόλσζε πνιιώλ νξεηλώλ 

πεξηνρώλ καο. Αιιά έρεη λα αληηκεησπίζεη επίζεο ηελ ππεξηνπηθή όξαζε, κε ηελ νπνία ν 

λεόηεξνο, κεηά ηελ Αλαγέλλεζε Γπηηθόο πνιηηηζκόο νξά ηνλ Διιεληθό ρώξν. 

 

Η ηαςηόηηηα ηος ηόπος υρ αναγνώπιζη καικαηαζκεςή ηος πολιηιζμικού ηοπίος 

και ο γενικόηεπορ ζςζσεηιζμόρ ηηρ με ηην απσιηεκηονική ππακηική 

Έρνπκε κάιινλ πεηζηεί πσο ην πνιηηηζκηθό ηνπίν πνιιώλ ειιεληθώλ νξεηλώλ πεξηνρώλ, 

απηέο ηεο βνξεηνδπηηθήο Ηπείξνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ραξαθηεξηζηηθέο, δε ζπλάπηεηαη 

απιά κε ηελ παξάδνζε. Πσο ην ηζηνξηθό ηνπ ππόβαζξν εγθαιεί ζε θαηαγσγηθέο αλαθνξέο 

όζν θαη ζε πξνηάζεηο θαηλνηνκηθέο, αληίζηνηρεο ζε ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ξεμηθέιεπζν 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη παιαηόηεξεο θνηλόηεηεο ησλ πεξηνρώλ απηώλ αλάπηπμαλ ηε 

δξαζηεξηόηεηά ηνπο, μεπεξλώληαο ηα όξηα ηνπ ζεκεξηλνύ ειιεληθνύ ρώξνπ θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο θαη ηελ έθηαζε ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. 

Τπελζπκίδνπκε επίζεο ηελ αξρηθή καο επηζήκαλζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή καο ζηελ ελίζρπζε θαη πξνώζεζή ηεο ηαπηόηεηαο ελόο ηόπνπ εηζάγεη ηελ έλλνηα 

ηεο «θαηαζθεπήο» ηεο ηαπηόηεηαο. Δίρακε ζεκεηώζεη ζρεηηθά πσο ε «θαηαζθεπή» απηή 

κπνξεί λα ππνλνεί ηελ επαλαδόκεζε ππαξρόλησλ ζηνηρείσλ, πνπ δηεξεπλνύκε, 

αλαθαιύπηνπκε θαη νξγαλώλνπκε εθ λένπ. Αιιά κπνξεί λα ζεκαίλεη επίζεο ηελ εμ αξρήο 

θαηαζθεπή ηνπο, είηε ζε επίπεδν κε πιηθήο, επηθνηλσληαθήο πξνβνιήο είηε ζε επίπεδν πιηθήο, 

«δνκηθήο»κε ηελ πξαθηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ,θαηαζθεπήο.  

                                                            
13 «Βξήθεο γιπθεηά ρώξα θαη ηύρε», πεξηγξάθεη ην θείκελν «νη ζξόλνη καο βγάιαλ αλζηά, θη ε αγάπε καο αο 

επηηύρεη Αξθαδηθή πηα ιεπηεξηά» (Goethe 2010, ζ.276). 
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ηελ νπζία κε ηελ πξνεγνύκελε επηζήκαλζε επηκέλνπκε ζε πξνεγνύκελε πξόηαζή 

καο, ζηε δήισζή καο πσο ε ζεκεξηλή ζπζρέηηζε κε ηελ ηαπηόηεηα ησλ ηόπσλ ζπληζηά πάληα 

«δνκηθή», κε κεηαθνξηθή απηήλ ηε θνξά ρξήζε ηνπ όξνπ, «θαηαζθεπαζηηθή» κε ηελ έλλνηα 

ηεο λνεηηθήο θαηαζθεπήο, παξέκβαζε. Τπνλννύκε πσο απηό πνπ πξνεγείηαη ησλ πιηθώλ 

παξεκβάζεσλ είλαη κηα πξνγελέζηεξε νξγαλσηηθή πξνζπάζεηα, αληηιεπηηθήο νξγάλσζεο, 

εξκελεπηηθήο νξγάλσζεο, νξγάλσζεο παξαζηάζεσλ ή, κε ηε ζύγρξνλε νξνινγία, 

«πξνζνκνηώζεσλ» ηεο ππάξρνπζαο ή ηεο πξνβιεπόκελεο πξαγκαηηθόηεηαο. 

Όιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο ζπληζηνύλ νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηόπνπ. Δπηβάιινπλ λέα νξγαλσηηθή ζπλζήθε ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, μεθηλώληαο ήδε από 

ηελ αληίιεςε ηνπ ε νπνία απνηειεί, απηή ήδε, κηα ελεξγή πνιηηηζκηθή πξνβνιή, πνιηηηζκηθή 

«ζρεκαηνπνίεζε» ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, ζύκθσλε πάληα κε όξνπο αθαηξεηηθήο 

επεμεξγαζίαο. Θα ηνικήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε απηήλ ηε δηεξγαζία, ε νπνία κπνξεί λα 

θαηαιήμεη ζε πιηθέο δνκηθέο παξεκβάζεηο, σο δηεξγαζία νπζηαζηηθήο ππαγσγήο ηνπ ηόπνπ 

ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηνπίνπ ή αθξηβέζηεξα ηνπ «πνιηηηζκηθνύ ηνπίνπ» θαη ζα πξνρσξήζνπκε 

κε αθόκε ηνικεξόηεξν ηξόπν, επηκέλνληαο πσο ε ζρέζε καο κε ην ηνπίν αλαθέξεηαη πάληα 

ζε ζέκαηα αλαγλώξηζεο θαη εξκελείαο, πξηλ θαηαιήμεη, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ζηελ 

θαηαζθεπαζηηθή παξέκβαζε. Απηό πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «place branding» 

ηδηαίηεξα, ηεο αληαγσληζηηθήο δειαδή πξνώζεζεο ηεο ηαπηόηεηαο, είλαη ε πξνζπάζεηα 

βειηησηηθήο παξέκβαζεο, κε ζηόρν ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθόηεηα ή, κε ηε δηθή καο 

πξνζπάζεηα επέθηαζεο ηεο ζθνπηκόηεηαο απηήο, κε ζηόρνπο πνιηηηζκηθήο θαη πνιηηηθήο 

αλαβάζκηζεο. 

Αλ ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζνπκε λα είκαζηε αθόκε επηζεηηθόηεξνη, σο πξνο ηελ 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαγσγή ηνπ θεηκέλνπ καο, κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε 

πσο, ζε όιεο απηέο ηηο νξγαλσηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε ζπκκεηνρή ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη 

νπζηαζηηθή γηα ην πνιηηηζκηθό ηνπίν ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ, ηόζν ζην επίπεδν ηεο 

αλαγλώξηζεο θαη θαηαγξαθήο, όζν θαη ζην επίπεδν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο παξέκβαζεο. Η 

ζπκκεηνρή απηή δελ αθνξά απνζπαζκαηηθά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δνκηθνύ-θηεξηαθνύ 

δπλακηθνύ, σο αλαγλώξηζε ή θαηαζθεπή ή, επίζεο απνζπαζκαηηθά, ηελ παξέκβαζε ησλ 

θπζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ, κε ζθνπό ηελ παξέκβαζε ζρεδηαζκνύ ζε απηό. Αθνξά, 

ζπλνιηθόηεξα θαη νπζηαζηηθόηεξα, ηε ζπλζεηηθή αλαγλώξηζε όισλ ησλ πιηθώλ ρσξηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ππάξρνληνο, όπσο θαη ηε ζπλζεηηθή πξόγλσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ 

θαηαζθεπώλ πιηθήο παξέκβαζεο ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ ηόπνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα κε πιηθά, 

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Αθνξά δειαδή ηελ εθαξκνγή ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ κε όξνπο πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ ηαπηόρξνλε πνζνηηθή, πιηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή, όζν θαη ηελ πνηνηηθή, ελ πνιινίο κε 

πιηθή, αμηνιόγεζε ηεο ππάξρνπζαο πξαγκαηηθόηεηαο θαη, επηπιένλ, ηελ πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή πεξηγξαθή θαη πξόγλσζε ηεο πξνηεηλόκελεο παξέκβαζεο. Σελ πξαθηηθή, πιηθή 

επηξξνή ηεο πξνηεηλόκελεο παξέκβαζεο, όζν θαη ηελ ελ πνιινίο κε πιηθή, πνηνηηθή ηεο 

«άισ». Αλ θαη ε λεσηεξηθή, «κνληέξλα», αξρηηεθηνληθή επηκέλεη ζηε ιεηηνπξγηθή 

επεμεξγαζία ησλ ρξήζεσλ θαηά ηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό
14

, ε νπζηαζηηθόηεξε εηδνπνηόο 

δηαθνξά ηεο εθαξκνγήο ηνπ αθνξά ηελ επνπηηθή θαηαγξαθή ιεηηνπξγηθώλ ή 

θαηαζθεπαζηηθώλ δεδνκέλσλ, κε όξνπο παξάζηαζεο ή πξνζνκνίσζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε πνζνηηθά όζν θαη ζε πνηνηηθά ζηνηρεία επξύηεξνπ πνιηηηζκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο. 

Με απηήλ ηελ έλλνηα, κπνξνύκε λα απνδώζνπκε ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ην 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο αηζζεηηθήο εκπινθήο ηεο, επηκέλνληαο ζε κηα ηδηόηεηα πνπ ζπλεζίδεη λα 

ηεο θαηαινγίδεηκε έκθαζε ε εμσηεξηθή θξηηηθή θαη λα ηελ ππνβαζκίδνπλ νη ίδηνη νη 

                                                            
14Αθνινπζώληαο πηζαλόηαηα έλα γεληθόηεξν «επηζηεκηθό» πλεύκα πνπ πεξηγξάθεηαη σο ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

λενηεξηθόηεηαο, κε εκθαλέζηεξεο ίζσο άιιεο πεξηνρέο ζεσξεηηθήο εθαξκνγήο, όπσο απηή ηεο βηνινγίαο. Πξβι. 

θαη ηελ άπνςε ηνπ Michel Foucault ζην Οη Λέμεηο θαη ηα Πξάγκαηα (2008). 
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αξρηηέθηνλεο, από ηνλ θόβν ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπο ζε κηα «θαιιηηερλίδνπζα», πηζαλόλ 

αληηιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε. Δληνύηνηο θαη νη δπν πιεπξέο ζα έπξεπε κάιινλ λα ζεσξήζνπλ 

απηήλ ηελ αηζζεηηθή επαηζζεζία, σο δώξν ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνιηηηζκνύ πξνο ην 

αξρηηεθηνληθό επάγγεικα, θαηαλνώληαο πσο ε αηζζεηηθή θξίζε, απνηειεί δηεξγαζία άκεζεο 

αμηνιόγεζεο ησλ αηζζεηεξηαθώλ εξεζηζκάησλ, θαζνξηζηηθόηαηε γηα ηελ αλζξώπηλε 

ζπκπεξηθνξά ελ γέλεη. Η αηζζεηηθή απηή αμηνιόγεζε κπνξεί λα απνδίδεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνιηηηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο γεληθά. Υαξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δε κπνξνύκε λα εμεγήζνπκε 

πιήξσο
15

, αιιά ηα νπνία εληνύηνηο παξακέλνπλ δξώληα θαηά ηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη 

βέβαηα θαηά ηελ ζρέζε καο κε ηνλ ηόπν θαη ηηο δηακνξθώζεηο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δικόνερ 3, 4. Αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο πεξηπηέξσλ, δηθηύνπ επηζθεςηκόηεηαο ζηα νηθνινγηθά 

πάξθα ηεο Δπξπηαλίαο. Αξρηηέθηνλεο: Κ. Μσξαΐηεο, Γ, Γηαλλίηζαξεο (2012). 

Fotos 3, 4. Architectural design of kiosks, forthe formation of a visitors‟ network in the ecological 

parks of Evritania. Architects: K. Moraitis, G., Giannitsaris (2012). 

 

 

Αιιά κπνξνύκε λα πεξηγξάςνπκε επίζεο, κε αηζζεηηθό ραξαθηεξηζκό, πνηόηεηεο 

ιεηηνπξγηθέο ή αθόκε θαη θαηαζθεπαζηηθέο
16

 πνπ ηηο αλαγλσξίδνπκε κε κνξθηθή 

ακεζόηεηαπξηλ ηηο αλαιύζνπκε κε δηεξγαζίεο ινγηθόηεξεο. Με αθόκε δηεηζδπηηθόηεξν 

πνιηηηζκηθά, αιιά θαη πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά ηξόπν, νη αηζζεηηθέο αμίεο κπνξνύλ λα 

πξνβάιινπλ θαη λα επηβάιινπλ θαηεπζύλζεηο ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ήζνπο κε ηξόπν 

άκεζν, θαζώο δξαζηεξηνπνηνύληαη πξν-ινγηθά θαη ελ πνιινίο αζύλεηδα. Αλαγλσξίδνληαο 

απηήλ, ηελ πέξα από ηνλ ινγηθό έιεγρν ηζρύ, ν επξσπατθόο νξζνινγηζκόοεπηρείξεζε λα 

εθπνξζήζεη ηελ πεξηνρή ηεο αηζζεηηθήο ακεζόηεηαο, παξάγνληαο όξγαλα ζεσξεηηθνύ ηεο 

ειέγρνπ, ηε θηινζνθία ηεο Αηζζεηηθήο
17

, ε νπνία πάλησο, παξά ηελ εξεπλεηηθή ηεο 

ζπλεηζθνξά, δειώλεη θαη απηή επίζεο, ηελ αδπλακία πιήξνπο εθινγίθεπζεο άξα θαη 

πξνθαζνξηζκνύ ηεο αηζζεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Σν θελό θαιύπηεηαη πξνθαλώο από ηελ 

έκπξαθηε πξνζέγγηζε πνπ πξνζθέξνπλ νη ηέρλεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ αηζζεηηθή δηάγλσζε, 

κέζα από απηήλ ηελ ίδηα ηελ αηζζεηηθή εθαξκνγή. ε απηήλ αθξηβώο ηελ επαίζζεηε πεξηνρή, 

                                                            
15«Έλα „δελμέξσηη‟ (jenesais quoi) πνπ καο ηθαλνπνηεί  ή καο απσζεί». Πξόηαζε ηνπ GottfriedWilhelmLeibniz 

από ηε Μεηαθπζηθή πξαγκαηεία, «πνπ έγηλε ζπλεζηζκέλε θξάζε ζηηο κεηαγελέζηεξεο ζπδεηήζεηο, γηα ηε θύζε 

ηνπ γνύζηνπ» (Beardsley 1989, ζο.148-149). Δμεγεί ηε ζρεηηθή αζάθεηα ηεο αηζζεηηθήο θξίζεο, όζν θαη ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο λεόηεξεο Γπηηθήο ζθέςεο λα ηελ θαζνξίζεη.  
16Πξβι. ηελ αηζζεηηθή ππόζεζε ηνπ ςπρηθνύ κεραληζκνύ ηεο «ελζπλαίζζεζεο – Einfühlung». ύκθσλα κε 

απηήλ, ζηελ αληίιεςε ηνπ παξαηεξεηή ππάξρεη κηα αζύλεηδε ηαύηηζε ηνπ εμσηεξηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ηα κέιε 

θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζώκαηνο ηνπ παξαηεξεηή πνπ νδεγνύλ ζε απνδνρή ή απόξξηςε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. ε αηζζεηηθή απνδνρή ηνπ ή αηζζεηηθή απόξξηςή ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ελδόκπρε απόθαζε 

γηα ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπ. Έλαο θίνλαο κε αιαθξά «πηζνεηδή» παξακόξθσζε ζην κέζν ηνπ ύςνπο ηνπ είλαη 

άξα αηζζεηηθά πεηζηηθόηεξνο, θαζώο αληηζηνηρεί ζηε κπτθή αληαπόθξηζε ελόο βξαρίνλα, πνπ θέξεη, ηελησκέλνο, 

έλα θνξηίν. Αιιά ζην κέζν ηνπ ύςνπο ελόο θαηαθόξπθνπ ππνζηπιώκαηνο εκθαλίδεηαη επίζεο ην θξίζηκν βέινο 

θάκςεσο. 
17 Πξώηα από ηνλ AlexanderGottliebBaumgarten, κε ηνλ όξν «Aesthetica» (1750). 
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ε αξρηηεθηνληθή πξνζθέξεη ηε ζύλαςε ηεο έιινγεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ θαηαζθεπώλ, 

κε ηελ κε πιήξσο ινγηθά ειεγρόκελε αηζζεηηθή πξνζέγγηζή ηνπο. 

ε θάζε πεξίπησζε είλαη ζαθέο πσο ε αλαγλώξηζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ, ελέρεη 

αμηνιόγεζε αηζζεηηθή, είηε απηή ζπκβαίλεη ζηναζύλεηδν επίπεδν γηα ηνλ κέζν παξαηεξεηή, 

απνδέθηε ηεο ηαπηόηεηαο, είηε ζπλαξηάηαη κε ηε ζπλεηδεζηαθή επηβνιή πνπ επηρεηξεί λα 

πξνσζήζεη ν επαγγεικαηίαο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ, ν 

επαγγεικαηίαο δηαρεηξηζηήο ηνπ place branding. Με ηελ έλλνηα επίζεο απηή, είλαη πξνθαλέο 

πσο ε αξρηηεθηνληθή κεηέρεη ελεξγά ζηε ζπγθξόηεζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ κέζσ ηνπ 

ζπλόινπ ησλ επαγγεικαηηθώλ ηεο εθνδίσλ, άιισλ επηζηεκνληθά ζαθέζηεξσλ, άιισλ 

παξαζηαζηαθά θαη αηζζεηηθά αζαθέζηεξσλ. 

Αληηζηξέθνληαο ηελ πξνεγνύκελε δηαηύπσζε, ζα επηκείλνπκε ζηελ θαηαζηαηηθή γηα 

ην θείκελό καο ζέζε πνπ εθθξάζακε ήδε. ύκθσλα κε απηήλ, ηα εγρεηξήκαηα δηαρείξηζεο θαη 

πξνώζεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ δελ κπνξεί παξά λα ζπλάπηνληαη κε πξνηάζεηο 

αξρηηεθηνληθέο. Γηα ηελ αλαγλώξηζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θηεξίσλ θαη θαηαζθεπώλ 

ππνδνκήο ή επξύηεξσλ νηθηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ή ηνπ ηνπίνπ γεληθόηεξα, θπζηθνύ ηνπίνπ, 

αλζξσπνγελνύο ηνπίνπ ή θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο ηνπίνπ ηαπηόρξνλα. Αιιά ηα 

εγρεηξήκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνώζεζεο ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ ζπλάπηνληαη επίζεο,κε 

έκθαζε, κε ηηο αξρηηεθηνληθέο πξνηάζεηο θαη ζην επίπεδν ηεο εηζαγσγήο λέσλ εγρεηξεκάησλ, 

λέσλ θαηαζθεπώλ θαη δηακνξθώζεσλ, κε απαηηήζεηο πηζαλόλ θαηλνηνκηθέο. 

 

Από ηον ελληνικό Γιαθυηιζμό ζηοςρ θύλακερ καινοηομίαρ 

Ώζηε ε αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε είλαη ζεκαληηθή γηαηί κπνξεί λα πεξηγξάςεη ηελ 

ππάξρνπζα ρσξηθή πξαγκαηηθόηεηα ή λα πξνεηθνλίζεη ηελ αλακελόκελε θαηαζθεπή κε όξνπο 

πνηνηηθνύο θαη πνζνηηθνύο ηαπηόρξνλα
18

. εκαληηθή ηόζν σο όξνο ζπληήξεζεο ησλ 

παιαηόηεξσλ ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ ηόπνπ, θπζηθνύ ή αλζξσπνγελνύο, 

όζν θαη σο κέζν ππέξβαζεο ησλ «ζπληεξεηηθώλ» θαζειώζεσλ θαη πξόηαζεο λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ.Καηλνηνκηθώλ πξνζεγγίζεσλ ηηο νπνίεο επηρεηξήζακε ζηαδηαθά λα εηζάγνπκε 

ζην παξειζόλ ησλ ππνηηζέκελσλ νηθηζκώλ ηεο «παξάδνζεο», ακθηζβεηώληαο, ζηελ πνξεία 

ηεο παξνπζίαζεο καο, ηελ ππόζεζε ηεο ρσξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο απνκόλσζήο ηνπο θαη 

ζπλάπηνληάο ηνπο κε κεηαζρεκαηηζκνύο νηθνλνκηθνύο θαη πνιηηηθνύο, ζην εζσηεξηθό ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ επξύηεξν επξσπατθό ρώξν. 

Μπνξνύκε ηόηε λα επηζεκάλνπκε κηα αθόκε θνξά, πσονξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

ππήξμαλ ζύιαθεο παξαγσγηθήο αλάπηπμεο, ζπλαξηεκέλνη κε επξύηεξα αζηηθά πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ξεύκαηα, γεγνλόο πνπ εμεγεί θαη ηελ εθηεηακέλε παξνπζία αζηηθώλ νκάδσλ, νη 

νπνίεοθαηάγνληαλ από ηηο πεξηνρέο απηέο θαη αλάπηπμαλ επηηπρεκέλε δξαζηεξηόηεηα ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Δπξώπεο ή ζπκκεηείραλ ζηηο πςειόηεξεο 

βαζκίδεοηεο εγρώξηαο αζηηθήο ηάμεο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε.Ο ηδηαίηεξνο αζηηθόο ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκόο εμεγεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα θαηλνηνκηθέο παξεκβάζεηο, ηόζν θαηά ηελ 

παιαηόηεξε, νζσκαληθή πεξίνδν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, όζν θαη θαηά ηε λεόηεξε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα νηθνλνκηθά, πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά πξάγκαηα ηνπ αλεμάξηεηνπ 

λενειιεληθνύ θξάηνπο.  

Θα παξαπέκςνπκε ηηο ηάζεηο απηέο ζηελ αθεηεξία ηνπ ειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ, ηνλ 

νπνίν ζπλεζίδνπκε λα ππνηηκνύκε ζπλήζσο, ζπγθξίλνληάο ηνλ κε ηελ απμεκέλε ιάκςε ηεο 

                                                            
18 Παξάδνμε πξόηαζε. Σν κεραλνινγηθό ζρέδην άξαγε, γηα παξάδεηγκα, δελ πξνζθέξεη αλάινγα πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά ηαπηόρξνλα εξεζίζκαηα, δε δηθαηνύηαη θαη απηό, αλ ε αηζζεηηθή αμηνιόγεζε αλαθέξεηαη ζε θάζε 

αληηιεπηηθό εξέζηζκα γεληθά, αηζζεηηθή θξίζε; Αλ όκσο απηά ηζρύνπλ, ηόηε απηό πνπ θύξηα πξέπεη λα 

απνδώζνπκε ζηνπο αξρηηέθηνλεο, σο εηδνπνηό επαγγεικαηηθή ηνπο δηαθνξά, είλαη απμεκέλε «πξόζεζε» 

πνηνηηθήο δηεξεύλεζεο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο, πνηνηηθήο δηεξεύλεζεο ησλ αληηιεπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ηνπο, ησλ παξαζηάζεσλ ή ησλ «πξνζνκνηώζεσλ» πνπ παξάγνπλ γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Πξόζεζε 

ε νπνία πξνθαλώο απμάλεη ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ επεμεξγαζία θάπνησλ κνξθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 
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επηζηεκνληθήο θαη πνιηηηθήο πξνόδνπ ηνπ επξσπατθνύ 18
νπ

 αηώλα, κε ηα κεγάια επξσπατθά 

πνιηηηζηηθά θαη νηθνλνκηθά επηηεύγκαηα
19

.Αιιά απαηηήζεηο πξνόδνπ ππήξμαλ θαη ζηελ θαζ‟ 

εκάο αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Δπξώπεο, απαηηήζεηο πνπ νθείινπκε λα απνηηκήζνπκε ζε ζρέζε 

κε ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπο κάιινλ, παξά ζε ζύγθξηζε κε ηα πςειόηεξα Γπηηθά πξόηππα κόλν. 

Αο επηζεκάλνπκε άιισζηε, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξέζνπκε ην αίζζεκα ηζηνξηθήο κεηνλεμίαο, 

πσο ε Γπηηθή ζθέςε αηζζάλεηαη, θαηά ηνλ 18
ν
 θαη 19

ν
 αηώλα, αιιειέγγπα κε ην ειιεληθό 

δήηεκα, πσο «ζηξαηεύεηαη» κεηαθνξηθά θαη θπξηνιεθηηθά ζην πιεπξό ηνπ, πσο ην 

αλαγλσξίδεη ζπρλά σο άμην πξνβνιήο ζε ζρέζε κε ηα δηθά ηεο πνιηηηθά αζηηθά πξόηππα
20

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δικόνα 5. Οη νπιηώηηζζεο, Ary Scheffer (1827). Φηιειιεληθή παξάζηαζε. 

Foto 5. The Souliot Women, by Ary Scheffer (1827). A philhellenic representation. 

 

 

Απηή ε πνιηηηθή ζπγγέλεηα πνπ πξνβάιιεηαη θαη ελ πνιινίο πκλείηαη από ηε Γπηηθή 

δηαλόεζε ηεο επνρήο, δελ ππήξμε βέβαηα ην απνηέιεζκα ρξνληθά πεξηνξηζκέλσλ 

ζπζρεηηζκώλ. Απνδίδεη αληίζεηα ζρέζεηο ζπλάθεηαο νη νπνίεοαλαπηύζζνληαλ επί καθξόλ, 

ζηνπο κεγάινπο ζαιάζζηνπο θαη ρεξζαίνπο «δξόκνπο» πνπ ελώλνπλ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

κε ηνλ γεσπνιηηηθό ηεο πεξίγπξν. ην πιαίζην απηώλ ησλ νδεύζεσλ, ην ζεκεηώζακε ήδε, 

αλαπηύρζεθαλ ζην παξειζόλ ζύιαθεο πνιηηηθήο θαη παξαγσγηθήο θαηλνηνκίαο. ην πιαίζην 

αλάινγσλ ππεξηνπηθώλ νδεύζεσλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ κάιινλ θαη νη πξνθιήζεηο ηεο 

επνρήο καο, νη όξνη αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκηθήο ηαπηόηεηαο ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ. 

Φαίλεηαη ίζσο ηζηνξηθά παξάδνμν λα ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο όξνπο «ζύιαθεο 

θαηλνηνκίαο», πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπκε ηελ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

παιαηόηεξσλ επνρώλ, ηδηαίηεξα αλ ε αλαθνξά καο παξαπέκπεη ζε πεξηνρέο πνπ ζήκεξα 

ζεσξνύληαη απνκνλσκέλεο. Δληνύηνηο ν δπλακηζκόο παξαδεηγκάησλ, όπσο απηά πνπ 

παξνπζηάζακε πξνεγνύκελα, απνδίδεη δηάζεζε θαηλνηνκηθή, ζπλδεδεκέλε, γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο επνρήο ηνπο, κε ηελ ηερληθή θαηλνηνκία. Γελ είλαη επνκέλσο ηπραίν πσο, ζην πιαίζην 

                                                            
19Παξά ηελ πεληρξή ηνπ ηζηνξηθή παηδεία, ν γξάθσλ ηείλεη λα ζεσξήζεη πσο αληί λα αλαισλόκαζηε ζε 

ζπγθξίζεηο, ππνηηκώληαο ηνλ ειιεληθό Γηαθσηηζκό ή νπζηαζηηθόηεξα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ηδέεο ησλ 

επξσπαίσλ ξεπκάησλ δηεηζδύνπλ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο νζσκαληθήο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, 

είλαη πξνηηκόηεξν λα εμεηάζνπκε ηε ζπληαξαθηηθή ηδηνηππία ηεο. Σελ ηδηαίηεξε εθθνξά ησλ πξνεγνύκελσλ 

ηδεώλ ζηελ πεξηνρή απηή, εθθνξά ε νπνία δελ είλαη «απιντθόηεξε» ή «ρεηξόηεξε» ησλ δπηηθόηεξσλ 

παξαδεηγκάησλ, αιιά πξώηηζηα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ηζηνξηθά ελδηαθέξνπζα. Γηα ηνλ ειιεληθό Γηαθσηηζκό 

πξβι. θαη ηε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Παλαγηώηε Κνλδύιε (Κνλδύιεο 2008). 
20πγθξνηώληαο ην ζεκαληηθό πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά ξεύκα ηνπ θηιειιεληζκνύ. 
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απηό αλαπηύζζεηαη ζηνπο απνκνλσκέλνπο ζήκεξα νηθηζκνύο, αμηόινγε θαηαζθεπαζηηθή 

ηερλνγλσζία, ηδηαίηεξα ζπζρεηηζκέλε κε θηεξηαθέο θαηαζθεπέο ή θαηαζθεπέο ππνδνκήο, 

νύηε πσο ε ηερλνγλσζία απηή εμάγεηαη, από εηδηθεπκέλεο νκάδεο νηθνδόκσλ-

θαηαζθεπαζηώλ. Ούηε είλαη ηπραίν πσο, απόγνλνη απηνύ ηνπ πλεύκαηνο ηερληθήο-

θαηαζθεπαζηηθή εγθπξόηεηαο, νη ηξεηο λενέιιελεο επεξγέηεο πξνζθέξνπλ, ζηε λεόηεξε 

ειιεληθή πνιηηεία, ην ρνιείν ησλ Σερλώλ, πξννξηζκέλν λα αλαπηπρζεί αξγόηεξα ζε όηη 

γλσξίδνπκε ζήκεξα σο Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. Αληίζεηα πξέπεη λα ήηαλ πξνθαλέο, 

γηα ηνπο επεξγέηεο ηδξπηέο ηνπ, πσο ην αίηεκα γηα θνηλσληθή πξόνδν ζπλδεόηαλ άκεζα κε ηελ 

ηερληθή γλώζε θαη πηζαλόηαην πσο θαη απηή αθόκε ε ζηήξημε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ρώξαο 

όθεηιε λα δηαζέηεη ζηηβαξά ηερληθά ζεκέιηα.  

Τπνζέηνπκε πσο παξά ηελ αιιαγή ησλ ηζηνξηθώλ ζπλζεθώλ αμίδεη λα επηκείλνπκε 

ζηελ ηειεπηαία απηή παξαηήξεζε. 
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Abstract 

The present essay refers to the formation and invigoration of those territories of Greece, 

considered nowadays as isolated; insisting on the mountain regions in particular.  

In a more specific way it correlates the above identity to the notion of “culture all and 

scape”, natural and man-made simultaneously, insisting not only on natural environment, but 

al soon the concepts of “folk-culture” and “tradition”, both referenced in a critical way. It 

signalizes the distinctive geographic and historic character of Balkan area, indicating the fact 

that many nowadays isolated mountain settlements, possessed in the past nodal positions on 

important road and cultural exchange networks. Thus the convention al romantic supposition 

of isolated communities, possessing “authentic” qualities for centuries, must be treated with 

skepticism, or at least enriched by the acceptance of their significant economic and productive 

alert ness that led, in many cases, to the birth of social groups with bourgeois class 

orientation. Moreover ithastobecorrelatedwiththerecognitionofinnovativeactivityproduced by 

those societies in the past, however considered with in its specific historic frame. This 

innovative activity made possible, during previous centuries, the flourishing of many Greek 

mountain territories, now a days considered as isolated. It permitted their correlation to 

international important centers of urban life and bourgeois economy, their active participation 

in the economic, cultural and political life of modern Hellenic society, in the interior or even 

outside Greek borders.  

Besides their general theoretical interest our previous comments indicate the need for 

an analogous current orientation towards trans-local networks and novice innovative 

approaches, important for the formation of contemporary cultural identity in Hellenic 

mountainous areas. However recognition, as well as formation and promotion of place 

identity, our essay‟s focal point, is closely related to the understanding of the material 

substance of place and the technological practices of intervening. It is associated to 

technological-constructive practice sin general, to architectural approach he sin particular. It 

concerns the construction of infrastructure, the residential and building-scape construction by 

engineers and architects, as well as the research, the evaluation and the intervention in natural 

land scape, exerted by land scape architecture. 
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