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Η κεντρική θέση που κατέχει ο άνθρωπος στην απόδοση της φυσιογνω-
μίας ενός χώρου αποτυπώνεται στη σειρά των έγχρωμων σκίτσων μιας
αυλής σε κάποιο νησί. Το τοπίο αποτυπώνεται διαφορετικά μέσα από
την απουσία ή την παρουσία των σωμάτων και μεταμορφώνεται ανάλο-
γα με τη στάση και τα χαρακτηριστικά των μορφών που το κατοικούν. Ο
άνθρωπος δεν νοείται μόνο ως το υποκείμενο που έρχεται να κατοική-
σει το χώρο, αλλά και ως το συστατικό μέρος που τον διαμορφώνει. 

Ι. Λιάπης
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Η ημερίδα στη μνήμη του Ι. Λιάπη πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2010, με θέμα:
«Σύγχρονες αντιλήψεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις σχετικά με το σχεδιασμό και την
παραγωγή του χώρου».

Επιστημονική επιτροπή: Γιώργος Παρμενίδης, Αριάδνη Βοζάνη
Οργανωτική επιτροπή: Γιώργος Παρμενίδης, Αριάδνη Βοζάνη, Έρση Ιωαννίδου, 
Ιφιγένεια Μάρη

Στην ημερίδα συμμετείχε συντονίζοντας τις παρουσιάσεις των ανακοινώσεων 
των υποψήφιων διδακτόρων ο Νίκος Τερζόγλου.

Την επιμέλεια και την οργάνωση της έκδοσης ανέλαβαν η Αριάδνη Βοζάνη και ο Κώστας 
Ντάφλος.

Το βιβλίο διανθίζεται με σκίτσα και ακουαρέλες από το προσωπικό αρχείο του
Ι. Λιάπη, τo οποίo ανήκει στο Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του
Μουσείου Μπενάκη, και παρουσιάζονται εδώ μετά την ευγενική παραχώρηση της
Μάρως Αδάμη, υπεύθυνης του αρχείου. 

Σκίτσα, σελ. 18, 44, 152, 186.
Ακουαρέλες, σελ. 136, 168, 184, 222.

Τα σκίτσα στο εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο του βιβλίου ανήκουν επίσης στον
Ι. Λιάπη.
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Εισαγωγή
Συζητώντας για το χώρο μετά τον Ι. Λιάπη

Η παρούσα έκδοση εκφράζει την επιθυμία του Τομέα ΙΙΙ της
Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ να αποτίσει φόρο τιμής στη
μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Λιάπη. Πρόκειται για μια έκδοση
το δεύτερο, και μεγαλύτερο, μέρος της οποίας καταλαμβάνουν
τα άρθρα των υποψήφιων διδακτόρων του τομέα, που παρου-
σιαστήκαν στη σχετική ημερίδα1, σε μια απόπειρα ανάδειξης
των κατευθύνσεων του Τομέα ΙΙΙ και κατανόησης της συμβολής
της σκέψης του Ι. Λιάπη μέχρι σήμερα.

Τόσο η ημερίδα όσο και η παρούσα έκδοση εντάσσονται
σε μια περίοδο αποχώρησης μεγάλης μερίδας συναδέλφων
του Λιάπη από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων, περίοδο κατά την
οποία κυριαρχεί ο προβληματισμός για το μέλλον και τη φυ-
σιογνωμία του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της σχολής. Ο προ-
βληματισμός αυτός εκφράζεται στο πρώτο μέρος της ημερί-
δας και της παρούσας έκδοσης, στο οποίο επιχειρείται μια
αποτίμηση της συμβολής του έργου του Λιάπη μέσα από προ-
σωπικές του μνήμες, εμπειρίες και εκτιμήσεις, μια αναδρομή
στην ιδιότητα του Λιάπη, του «επαγγελματία καθηγητή», όπως
του άρεσε να αυτοχαρακτηρίζεται. Στις εισηγήσεις των συνα-
δέλφων και φίλων του εντοπίζονται κυρίαρχα χαρακτηριστικά

1. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2010, με θέμα:
«Σύγχρονες αντιλήψεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις σχετικά με το
σχεδιασμό και την παραγωγή του χώρου», στην αίθουσα τελετών του
κτιρίου Αβέρωφ της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.
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του διδακτικού του έργου, αλλά κυρίως της προσωπικότητάς
του. Στο σύνολο σχεδόν αυτών των ομιλιών υπογραμμίζεται το
πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτούργησε ο Λιάπης, οι πολύ διαφο-
ρετικές, σε σχέση με σήμερα, συνθήκες μιας μακράς περιόδου
στις οποίες συντελέστηκαν ανατροπές που διαμόρφωσαν νέα
δεδομένα για την κοινωνία και την εκπαίδευση.

Ο Λιάπης λειτούργησε ως πνευματικός κρίκος ανάμεσα στη
γενιά του ελληνοκεντρικού μοντερνισμού του Μεσοπολέμου
και στη γενιά που συστήνει το παρόν συμμετέχοντας στον κα-
θορισμό ενός άλλου μοντερνισμού. Λειτούργησε με εμμονή
για μια πρωτογενή δημιουργία στο πλαίσιο των εκάστοτε σύγ-
χρονων κανόνων. Διατήρησε μια μαχόμενη θέση διακρίνοντας
τη συντηρητική/παραδοσιακή σκέψη από την προοδευτική.

Τις δύο προηγούμενες προτάσεις θα μπορούσαμε να τις
κατανοήσουμε:

• τόσο μέσα από την ποικιλοτροπία των σχεδιασμάτων
του Λιάπη, που λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στη
«γενιά του ’30» και τις μέρες του 1990, διαπερνώντας
την έκφραση της ελληνικότητας με νήματα της σκέψης
και της έκφρασης των Klee, Kandinsky, Miro, Matisse,
Picasso, Moore, προς ένα ανθρωπογενές φυσιαναφορι-
κό περιβάλλον,

• όσο και μέσα από τις σημειώσεις του για τις εισηγητικές
εκθέσεις εκλογής καθηγητών, σημειώσεις στις οποίες δια-
τύπωνε αξιολογικά σχήματα με βάση την προοδευτικότη-
τα της σκέψης του υποψήφιου και το βαθμό συμμετοχής
του στα τεκταινόμενα της τέχνης και της αρχιτεκτονικής.

Προφανώς, τα παραπάνω αποτελούν «υποσημειώσεις» ενός
έργου, αρχιτεκτονικού και θεωρητικού, που αποτελεί τεκμή-
ριο για τη συμμετοχή του Λιάπη στα τεκταινόμενα και τη μετά-
δοση της εμπειρίας του. Το 1962, στη διδακτορική διατριβή

12 Oι χώροι μετά τον Ι. Λιάπη
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του2 εισήγαγε ζητήματα αντιληπτικής ψυχολογίας, η οποία απο-
τελούσε εκείνη την εποχή τη βάση ανάπτυξης της op art και της
εξάρτησης του αντικειμένου από την ερμηνεία του υποκειμέ-
νου, και ταυτόχρονα δήλωνε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τη σχετι-
κότητα της ερμηνείας του έργου από την κοινωνική συγκυρία.
Ωστόσο, το ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι εισήγαγε την αρχιτε-
κτονική στην εποχή της πολυπλοκότητας, θεωρώντας ένα έργο
τέχνης αποτέλεσμα συνήχησης διαφορετικών πειθαρχιών/τε-
χνών, στο οποίο η καθεμία «παράγει το “πλέον”, το οποίον εί-
ναι και το ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν της. Δι’ αυτού του τρό-
που αυξάνει την δύναμιν της γενικής εσωτερικής συνηχήσεως,
πλουτίζοντάς την με δυνάμεις που υπερβαίνουν τας πηγάς μίας
και μόνον τέχνης». Με αυτήν τη φράση κλείνει τη διατριβή του.

Η έννοια της συνήχησης μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε το
αρχιτεκτονικό του έργο ως ύφανση από πολλαπλές διαφορετι-
κές αναγνώσεις συνιστωσών (πόλη-άνθρωπος, φύση-άνθρω-
πος, φύση-τέχνημα, τεχνική-έκφραση, υποκείμενο-αντικείμε-
νο, γνώστης-γνωστό, γλώσσα-λόγος). Και η επαφή με το αρ-
χείο του3, που περιλαμβάνει το γνωστό ή/και λιγότερο γνωστό
αρχιτεκτονικό του έργο, επιβεβαίωσε την άποψη ότι το έργο
αυτό οφείλει κάποτε να αξιολογηθεί μέσα από τις παραπάνω
συνιστώσες. Το αρχείο όμως, εκτός των μελετών του, περιλαμ-
βάνει και τα προσωπικά του σημειωματάρια, που μάλλον κρα-
τούσε συστηματικά και επί χρόνια. Το υλικό αυτό, αταξινόμητο
και χωρίς να έχει δεχτεί ακόμα τη ματιά κάποιου ερευνητή,
προβάλλει με ένταση την πίστη του Λιάπη στη σημασία της συ-
νήχησης, αποκαλύπτοντας ότι για τον ίδιο η έννοια αυτή δεν

Εισαγωγή 13

2. Ιωάννης Λιάπης, Η αίσθησις και η αισθητική του χρώματος, διδακτορική
διατριβή, ΕΜΠ, Αθήνα 1962, Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2006.

3. Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη
(ΑΝΑ 38).

001-046 Protoselida  08-11-11  15:40  ™ÂÏ›‰·13



αποτελεί απλώς μια θεωρητική άποψη, αλλά συμπυκνώνει μια
θέση ζωής, έναν προσωπικό δρόμο κατάκτησης και ερμηνείας
της πραγματικότητας. Έτσι, τα σημειωματάρια του, τα οποία
δεν προορίζονταν για δημόσια έκθεση, αποτελούν ένα έγκυρο
δείγμα των προσωπικών του εμμονών και σκέψεων, αλλά και
του αδιαμφισβήτητου εύρους δεξιοτήτων που καλλιεργούσε
συστηματικά, δεξιοτήτων στην επεξεργασία του χρώματος και
της φόρμας, στην κατασκευή μιας γλώσσας ικανής να βρίσκει
εφαρμογή σε διαφορετικά πεδία. Η συνεχής άσκηση και οι ανε-
ξάντλητοι πειραματισμοί του σε σκίτσα, ακουαρέλες, φωτογρα-
φίες, καθώς και τα συνοδευτικά γραπτά σχόλιά του αποδίδουν
την ανάγκη του να προσεγγίζει μέσα από διαφορετικά «βλέμμα-
τα» την πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή όμως αποκαλύπτουν
και την απόλαυση που του χάριζε αυτή η προσέγγιση (της συνή-
χησης). Στα σημειωματάρια διακρίνουμε τη συνεχή επιστροφή
του στην επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων, που αποτε-
λούν γνωστά δίπολα σχέσεων (φυσικό τοπίο/κτίσμα, γεωμε-
τρία/πλαστικότητα, μόνιμη/εφήμερη κατασκευή κτλ.). Με το
χρώμα κυρίαρχο παντού, καταγράφει τοπία, κτίσματα και αν-
θρώπινα σώματα, «φωτίζοντας» το καθένα από αυτά μέσα από
την παρουσία ή την απουσία του άλλου. Σε συνεχή διάλογο με
τον εαυτό του, σε πολλά σημεία διαπιστώνεται η ανάγκη επικοι-
νωνίας με τους μεγάλους δάσκαλους της τέχνης και της αρχιτε-
κτονικής μέσα από τις σπουδές που αναφέρονται στο ύφος
τους, αλλά και από παραπομπές κειμένων τους. Έτσι, μέσα από
τη συσσώρευση εικόνων, προτάσεων, παρατηρήσεων, κατα-
γράφων, διάσπαρτων στο χρόνο, μπορεί κάνεις να διακρίνει
σταθερή την ανάγκη διερεύνησης εκφραστικών μέσων αλλά και
ένα μέχρι τέλους ανήσυχο πνεύμα, το όποιο κυριολεκτικά ανα-
ζητεί τη συνήχηση των γραμμάτων και των τεχνών.

Η έννοια της συνήχησης μας επιτρέπει επιπλέον να κατανοή-
σουμε τις βασικές αποφάσεις που προσδιόρισαν το χαρακτή-

14 Oι χώροι μετά τον Ι. Λιάπη
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ρα του εκπαιδευτικού του έργου. Στις σημειώσεις του για τον
καθορισμό του περιεχομένου των μαθημάτων της θεματικής
περιοχής της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου, στο ευρύτε-
ρο πλαίσιο των μαθημάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που
διδάσκονταν στη σχολή, αναζητούσε εκείνα τα στοιχεία τα
οποία θα αξίωναν μια παραπληρωματική, πολυφωνική εκπαι-
δευτική διαδικασία όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα και
τις μεθόδους διδασκαλίας. Αλλά και την ίδια τη διδακτική ομά-
δα των χώρων επέλεξε να τη συγκροτήσει με εκπροσώπους
διαφορετικών προσεγγίσεων του αρχιτεκτονικού έργου, που
προσέδιδαν διαφορετική διάσταση στο χώρο: κοινωνική, τε-
χνική, πλαστική, πληροφορική, συντακτική, εργονομική, επικοι-
νωνιακή. Η συνύπαρξη όλων αυτών των διαστάσεων προϋπέ-
θετε τη συνεργασία των διδασκόντων και ευνοούσε τον
εμπλουτισμό των σημασιών του εκπαιδευτικού, αλλά και του
επιδιωκόμενου αρχιτεκτονικού έργου.

Μπορεί να έλειψε αυτός που οργάνωσε τη συνήχηση και
εξασφάλιζε τη λειτουργία της, όμως η σκέψη του είναι ακόμα
ζωντανή και μπορεί να ψηλαφιστεί σχεδόν σε όλες τις εκδηλώ-
σεις της σχολής, από το πρόγραμμα σπουδών και τα περιεχό-
μενα των θεματικών περιοχών μέχρι τη χάραξη προσωπικών
πορειών. Αποτίμηση αυτής της κληρονομιάς σήμερα μπορού-
με να κάνουμε μέσα από την παρουσίαση των διδακτορικών
διατριβών στη θεματική περιοχή των Χώρων, παρουσίαση την
οποία οργανώσαμε σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες βασι-
σμένοι στην εξής σκέψη, την οποία διατύπωσε ο Λιάπης κατά
τη διάρκεια ερευνητικού προγράμματος το 19844:

Εισαγωγή 15

4. Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρή-
σεων Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), «Mελέτη των προϋποθέσεων, των κριτη-
ρίων και της διαδικασίας απονομής του σήματος μορφολογικής ποιότη-
τας σε προϊόντα της μικρομεσαίας μεταποίησης», ερευνητικό πρόγραμ-
μα, 1984  (εισηγ.: I. Λιάπης, Γ. Παρμενίδης, Σ. Xαραλαμπίδου-Διβάνη).
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Μπορούμε να ορίσουμε τις διαστάσεις του χώρου σε σχέση με:
– τον άνθρωπο, όσον αφορά τη χρήση και τη λειτουργία,
– τη διαδικασία μετατροπής πρώτων υλών,
– τον άνθρωπο στην κοινωνική του διάσταση.

Στην ουσία, η διάκριση αυτή των διαστάσεων αποτελεί την ει-
σαγωγή στη σύγχρονη οντολογική σκέψη, στην οποία κατα-
γράφεται με διακριτές λογικές η ταυτόχρονη σύσταση του
υποκειμένου και του αντικειμένου. Και για τον Λιάπη αποτε-
λούσε εκπαιδευτικό μέσο η αναφορά σε μια άλλη λογική οργά-
νωσης των πραγμάτων. Κάθε φορά, κάνοντας μια απρόσμενη
και συνήθως συναρπαστική παρατήρηση, «τραβούσε το χαλί
κάτω από τα πόδια» και υποδείκνυε το δρόμο για μια πιο σύν-
θετη και λιγότερο συμβατική σκέψη.

Μετά τη θεματική οργάνωση των διδακτορικών διατριβών
της περιοχής των Χώρων στις παραπάνω ενότητες, διαπιστώ-
σαμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τους επικεντρώνεται στον
προσδιορισμό της κοινωνικής/επικοινωνιακής διάστασης του
χώρου, ακολουθεί η χρηστική διάσταση και έπεται η τεχνική.
Επιπλέον, διακρίναμε επιμέρους κατευθύνσεις στην παραγωγή
του επικοινωνιακού χώρου: τον εννοιολογικό, τον αναλογικό
και τον αφηγηματικό χώρο. Τα προηγούμενα αναφέρονται ως
σημεία των καιρών σε σχέση με μια από τις κατευθύνσεις της
έρευνας στην αρχιτεκτονική που αποτελεί συνέχεια και εξέλι-
ξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πορείας του Λιάπη.

16 Oι χώροι μετά τον Ι. Λιάπη
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Τελικά, οι θεματικές ενότητες διατυπώθηκαν ως:
Α. Ο χώρος στην κοινωνική, επικοινωνιακή, γλωσσική

διάσταση (η παραγωγή των κατηγορημάτων):
• ο εννοιολογικός χώρος,
• ο αναλογικός χώρος,
• ο αφηγηματικός χώρος.

Β. Ο χώρος στη χρηστική, λειτουργική, διαπραγματευ-
τική διάσταση (η επιτέλεση των διαδικασιών):
• ο προσωπικός/κοινωνικός χώρος.

Γ. Ο χώρος στην τεχνική, υλική, δομική διάσταση (η
συγκρότηση των συναρτήσεων):
• ο τεχνικός χώρος.

Τα άρθρα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, μετά
τις ομιλίες των συναδέλφων του, αφορούν, όπως προαναφέρ-
θηκε, την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στην περιοχή των
Χώρων (Τομέας ΙΙΙ). Πρόκειται για καταγραφές των διαστάσεων
του χώρου και αποκτούν το χαρακτήρα των συνηχήσεων, που
συστήνουν το αντικείμενο της αρχιτεκτονικής, ενώ ταυτόχρο-
να καταδεικνύουν το δρόμο για να προσεγγισθεί η πολυπλοκό-
τητά του.

Γ. Παρμενίδης, καθηγητής ΕΜΠ

Αρ. Βοζάνη, λέκτορας ΕΜΠ

Εισαγωγή 17
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Oμιλίες από τα πρακτικά της ημερίδας

Σάββας Κονταράτος, καθηγητής ΑΣΚΤ

Αποδέχτηκα την ευγενική πρόσκληση του αγαπητού συναδέλ-
φου Γιώργου Παρμενίδη να συμμετάσχω σε αυτή την ημερίδα
για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να αποτί-
σω φόρο τιμής στην προσωπικότητα και το έργο, αρχιτεκτονικό
και εκπαιδευτικό, του Γιάννη Λιάπη, με τον οποίο με συνέδεε
μακρόχρονη φιλία. Και δεύτερον, γιατί η ηλικία και οι εμπειρίες
μου μου παρέχουν τη δυνατότητα να σας μιλήσω, έστω και συ-
νοπτικά, για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αρχιτεκτο-
νική μας εκπαίδευση κατά τα τελευταία εξήντα χρόνια, αλλαγές
στις οποίες ο Λιάπης, ως καθηγητής και κοσμήτορας πρόεδρος
της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ κατά τις κρίσιμες δεκαετίες
του 1970 και του 1980, είχε –πιστεύω– συμβάλει σημαντικά.

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ, καταρχήν, στην προσωπι-
κή σχέση μου με τον Λιάπη. Τον πρωτογνώρισα κατά τη διάρ-
κεια των σπουδών μου εδώ, την περίοδο 1951-1956, όταν ήταν
επιμελητής του Δημήτρη Πικιώνη στην τότε έδρα της Αρχιτε-
κτονικής Εσωτερικού Χώρου. Ήταν έντεκα χρόνια μεγαλύτε-
ρός μου, δηλαδή νεότατος ακόμα, αλλά σοβαρός και μάλλον λι-
γομίλητος, με περιορισμένη συμμετοχή στη διδασκαλία, όπως
συνέβαινε τότε με όλους τους νέους επιμελητές. Την περίοδο
εκείνη όμως στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, τη μόνη που υπήρχε,
φοιτούσαν και στα πέντε έτη μόλις εκατόν είκοσι φοιτητές, γε-
γονός που επέτρεπε την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων τόσο
μεταξύ τους, όσο και με τους διδάσκοντες καθηγητές και τους
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επιμελητές. Όλοι γνωριζόμασταν με όλους και όλοι παρακο-
λουθούσαμε με ενδιαφέρον τα δρώμενα στη σχολή. Συχνά,
εξάλλου, στα διαλείμματα ή σε κάποιες άλλες ελεύθερες ώρες
σχηματίζονταν αυθόρμητα «πηγαδάκια», εδώ στο αίθριο, όπου
διδάσκοντες και φοιτητές κουβεντιάζαμε σχεδόν ισότιμα. Και
μέσα από αυτές κυρίως τις συζητήσεις είχα τη δυνατότητα να
εκτιμήσω τη στοχαστικότητα και την ευαισθησία του Λιάπη.

Αν και θυμάμαι με νοσταλγία τη φιλική ατμόσφαιρα που επι-
κρατούσε στη σχολή την εποχή εκείνη, δεν μπορώ ωστόσο να
μην επισημάνω και τις ελλείψεις της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης. Οι σπουδές ήταν οπωσδήποτε υψηλής στάθμης, αλλά –θα
έλεγα– αυστηρά δομημένες, χωρίς μεγάλο περιθώριο επιλο-
γών. Είχαμε λαμπρούς δασκάλους, ως επί το πλείστον αφοσιω-
μένους στα διδακτικά τους καθήκοντα, αλλά μάλλον συντηρη-
τικών αντιλήψεων όσον αφορά την αρχιτεκτονική. Με εξαίρεση
ίσως τον Γιάννη Δεσποτόπουλο, τον οποίο εγώ δεν πρόλαβα,
διότι το 1946, χρονιά που είχε αποφοιτήσει και ο Λιάπης, τον
είχαν απολύσει εξαιτίας των φρονημάτων του. Επιπλέον, η Κα-
τοχή και ο Εμφύλιος είχαν αποκόψει τον τόπο μας από τα δρώ-
μενα στη διεθνή μεταπολεμική σκηνή. Έτσι εξηγείται και αυτός
ο συντηρητισμός που επικρατούσε στη σχολή. Σχεδόν όλοι οι
καθηγητές στέκονταν με επιφύλαξη απέναντι στη μοντέρνα
αρχιτεκτονική και μόνο ευκαιριακά μας μιλούσαν γι’ αυτήν.

Ο Πικιώνης, που μας γοήτευε με την πνευματικότητα της
διδασκαλίας και του έργου του, εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Le
Corbusier και αναφερόταν συχνά σε αυτόν, παρ’ όλο που δια-
φωνούσε με τις επιλογές του. Άλλους όμως πρωτοπόρους –θα
έλεγα– τους αγνοούσε. Στον μοναχικό δρόμο που ο ίδιος είχε
χαράξει και πορευόταν απαρέγκλιτα, μας ήταν αδύνατο να τον
ακολουθήσουμε.

Αντίθετα, ο Κώστας Κιτσίκης, εκλεκτικιστής αλλά με αναμφι-
σβήτητες συνθετικές ικανότητες, μας πρόσφερε ένα άλλο πρό-

20 Oι Χώροι μετά τον Ι. Λιάπη
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τυπο, εκείνο του επιτυχημένου επαγγελματία, το οποίο ελάχι-
στα όμως μας έθελγε. Ο Ευάγγελος Ρουσόπουλος, που κατείχε
την έδρα της Ειδικής Κτιριολογίας, ήταν ένας τυπικός φονκτιο-
ναλιστής και με το υποδεκάμετρο στο χέρι διόρθωνε τις δια-
στάσεις των χώρων υγιεινής στις κατόψεις μας. Ο Παναγιώτης
Μιχελής, θεωρητικός της αρχιτεκτονικής με διεθνή αναγνώριση,
ήταν ο μόνος που είχε μελετήσει κάπως συστηματικά το μο-
ντέρνο κίνημα και είχε κατανοήσει την αναγκαιότητά του, αλλά
αντιδρούσε στον τεχνικό ορθολογισμό και τον μορφολογικό
αφαιρετισμό της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Οπωσδήποτε
όμως ήταν εκείνος που, μαζί με τον Πικιώνη, με τον οποίο δια-
φωνούσε συχνά ανοικτά, μας βοηθούσε να σκεφτόμαστε και να
προβληματιζόμαστε. Θα πρέπει ωστόσο να τονίσω πως οι προ-
βληματισμοί μας περιορίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στο πε-
δίο της αισθητικής και σε ζητήματα που έθεταν τα αντιθετικά
ζεύγη παράδοση-νεωτερισμός, ελληνικότητα-διεθνισμός.

Εκεί όμως που χώλαινε πάρα πολύ η εκπαίδευσή μας ήταν
στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Ο διαπρεπής Ορλάνδος, χω-
ρίς να χρησιμοποιεί διαφάνειες, αλλά σχεδιάζοντας με απόλυτη
ακρίβεια και σαφήνεια στο μαυροπίνακα, μας δίδασκε πολύ συ-
στηματικά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής από τα
προϊστορικά χρόνια μέχρι και τον ύστερο Μεσαίωνα, με εύλογη
έμφαση βέβαια στα ελληνικά επιτεύγματα. Έτσι, αποφοιτήσαμε
γνωρίζοντας αρκετά καλά τα είδη των αιγυπτιακών κιονοκράνων,
τους ρυθμούς της κλασικής αρχιτεκτονικής και την τυπολογία
των βυζαντινών ναών, αλλά χωρίς να έχουμε ακούσει ποτέ για
τους Palladio, Borromini, Le Vau, Von Klenze, Schinkel, Wagner,
Sullivan, για να αναφερθώ μόνο σε κορυφαίους δημιουργούς.

Ωστόσο, τα χρόνια εκείνα το μοντέρνο κίνημα γνώριζε διε-
θνώς πλέον τη δεύτερη περίοδο ακμής του. Εμείς οι σπουδα-
στές πασχίζαμε να ενημερωθούμε για τα πεπραγμένα του μέ-
σα από τα λιγοστά έντυπα που κυκλοφορούσαν τότε από χέρι
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σε χέρι, από τα τεύχη του περιοδικού L’Architecture d’aujourd’hui
και τους τόμους της Œuvres Complètes του Le Corbusier κυρίως.
Όπως ήταν φυσικό, μέσα από τις εικόνες τους αντλούσαμε μορ-
φές και τρόπους σύνθεσης για τις σπουδαστικές μας εργασίες.
Εδώ όμως πρέπει να ομολογήσω πως οι δάσκαλοί μας, ανεξάρ-
τητα από τις προσωπικές τους πεποιθήσεις, δεν αντιδρούσαν
σε αυτές τις δοκιμές μας. Αντίθετα, μας ενθάρρυναν και προ-
σπαθούσαν να τις παρακολουθήσουν με πολύ ενδιαφέρον.

Ανάλογες εμπειρίες στην αρχιτεκτονική του εκπαίδευση,
σε πιο δύσκολες ίσως συνθήκες, είχε και ο Λιάπης. Εξάλλου,
εξαιτίας του Εμφυλίου, ουσιαστικά ξεκίνησε και εκείνος την
επαγγελματική του σταδιοδρομία τρία χρόνια μόλις πριν από
μένα. Έτσι, μπορώ να πω ότι η δική του και η δική μου γενιά
συμπορεύτηκαν λίγο πολύ στον αγώνα για τον εκσυγχρονισμό
της ελληνικής αρχιτεκτονικής.

Όταν ξανασυναντηθήκαμε με τον Λιάπη στις αρχές της δε-
καετίας του 1960, αναπτύξαμε μία πολύ καλή πλέον συναδελ-
φική σχέση. Ο Λιάπης εκπονούσε τότε τη διδακτορική διατρι-
βή του για την αίσθηση και την αισθητική του χρώματος. Είχε
μάλιστα την καλοσύνη να μου δώσει και ένα αντίτυπό της, επει-
δή είχαμε συζητήσει πάνω στην εργασία του. Το 1962 υποστή-
ριξε τη διατριβή του και έπειτα από δύο χρόνια εκλέχθηκε κα-
θηγητής, για να απολυθεί αργότερα από τη Χούντα. Στη διάρ-
κεια της Επταετίας, καθώς έμενα πολύ κοντά στο γραφείο του,
βλεπόμασταν όλο και πιο συχνά. Από τις συζητήσεις που κάνα-
με, διαπίστωσα πως η ενημέρωση, τα ενδιαφέροντα και οι προ-
βληματισμοί του είχαν κατά πολύ διευρυνθεί. Έτσι, όταν επα-
νήλθε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων –νομίζω το 1974–, είχε όλα τα
εφόδια για να συμβάλει στην ανανέωση των σπουδών. Και
πράγματι συνέβαλε σημαντικά, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που
διετέλεσε κοσμήτορας και πρόεδρος της σχολής, αξιοποιώ-
ντας τις δυνατότητες που παρείχε ο νόμος-πλαίσιο και –απ’

22 Oι χώροι μετά τον Ι. Λιάπη

001-046 Protoselida  08-11-11  15:40  ™ÂÏ›‰·22



όσο ξέρω– συνεργαζόμενος πολύ αρμονικά με τους νεότε-
ρους συναδέλφους του σε όλες τις βαθμίδες.

Θα μου επιτρέψετε και μια άλλη, προσωπική αναφορά εδώ,
για να δείξω τη διάθεση του Λιάπη να ανανεώσει τις σπουδές.
Στην αρχή της δεκαετίας του 1980 –αν θυμάμαι καλά– κάλεσε
εμένα και άλλους τρεις συναδέλφους και μας ρώτησε αν ήμαστε
διατεθειμένοι να προσληφθούμε με σύμβαση στη σχολή και να
διδάξουμε κάποια θεωρητικά μαθήματα, καθώς πίστευε ότι οι
σπουδές χώλαιναν κάπως σε αυτό τον τομέα. Του είπαμε ότι ο
νόμος απαιτούσε διδακτορική διατριβή και εκείνη την εποχή κα-
νένας μας δεν είχε εκπονήσει τη δική του. Επέμενε ότι μπορού-
σε να παρακάμψει αυτό το εμπόδιο. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε
και έτσι δεν ευτύχησα να διδάξω εκείνη την εποχή στη σχολή.

Αργότερα, έχοντας εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή μου
και εκλεγεί καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονι-
κής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, είχα την ευκαιρία να
επανασυνδεθώ με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων. Έχοντας συμμετά-
σχει σε εκλεκτορικά σώματα, επιτροπές αξιολόγησης διπλω-
ματικών εργασιών, εισηγητικές επιτροπές για διδακτορικές
διατριβές και, προπάντων, έχοντας διδάξει επί εννέα χρόνια
στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, είμαι
–πιστεύω– σε θέση να αξιολογήσω τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί η σχολή σήμερα σε σύγκριση με το παρελθόν.

Πηγαίνοντας κόντρα στην επικρατούσα τάση απαξίωσης των
ελληνικών ΑΕΙ, σπεύδω να υποστηρίξω ότι οι σπουδές στη Σχο-
λή Αρχιτεκτόνων σήμερα και –πιστεύω– σε άλλα πανεπιστημιακά
τμήματα βρίσκονται σε υψηλότερη στάθμη από άλλοτε. Όχι ότι
δεν υπάρχουν προβλήματα. Ασφαλώς υπάρχουν. Μια σχολή με
δεκαπλάσιο αριθμό φοιτητών και διδασκόντων από εκείνη στην
οποία σπούδαζα, αλλά και δημοκρατικότερα οργανωμένη, δεν
θα ήταν δυνατό να λειτουργεί με απόλυτη ευταξία, όπως τότε.
Ωστόσο, οι σημερινοί διδάσκοντες δεν υπολείπονται σε τίποτε
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από τους παλαιότερους. Αντίθετα, είναι πολύ πιο ενημερωμένοι,
πολύ πιο υποψιασμένοι. Και το πρόγραμμα σπουδών έχει πλέον
εμπλουτιστεί και επεκταθεί σε πολύ περισσότερα γνωστικά
αντικείμενα από εκείνα που διδαχτήκαμε εμείς τότε. Εξάλλου,
εκείνη την εποχή ερευνητικά προγράμματα και μεταπτυχιακές
σπουδές ήταν πράγματα άγνωστα. Ακόμη και οι λιγοστές διατρι-
βές που εκπονούνταν τότε δεν ήταν πάντοτε υψηλής στάθμης.

Σήμερα οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, εκτί-
θενται σε μια πολλαπλή διδασκαλία. Επιπλέον, έχουν πρόσβα-
ση σε πολύ περισσότερες πηγές πληροφόρησης, σε βιβλιοθή-
κες πιο ενημερωμένες, με πρόσφατες και ποικίλες ξένες εκδό-
σεις, στο διαδίκτυο, σε ομιλίες ξένων αρχιτεκτόνων, ενώ μπο-
ρούν να ταξιδεύουν πιο εύκολα στο εξωτερικό.

Η δική μου γενιά, αντίθετα, ήταν υποχρεωμένη να επαφίεται
λίγο πολύ στην αυθεντία του καθηγητή. Γνωρίζω βέβαια πως
δεν είναι εύκολο για τους σημερινούς φοιτητές να αφομοιώ-
σουν και να αξιοποιήσουν την πληθώρα των πληροφοριών και
των ερεθισμάτων που τους κατακλύζουν ή να κινηθούν με άνε-
ση στο δαίδαλο της πολύτροπης μετανεωτερικής προβληματι-
κής, στην οποία έχει εμπλακεί και η αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα
όταν φιλοδοξούν να προσεγγίσουν το αρχιτεκτονικό φαινόμε-
νο από θεωρητική σκοπιά, τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκο-
λότερα. Και αυτό συμβαίνει και με όσους από εσάς είναι υπο-
ψήφιοι διδάκτορες, όπως διαπίστωσα διαβάζοντας τις περιλή-
ψεις των εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν σε αυτή την ημε-
ρίδα. Στα χρόνια του Λιάπη και τα δικά μου, οι απαιτήσεις για
την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής ήταν σχετικά πε-
ριορισμένες. Σήμερα, ο πήχης έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλότε-
ρα, όχι μόνο από τους διδάσκοντες, αλλά και από τους ίδιους
τους υποψηφίους, οι οποίοι συχνά επιλέγουν να πραγματευ-
θούν πολύ ενδιαφέροντα, αλλά και πραγματικά εξαιρετικά δύ-
σκολα θέματα. Είμαι βέβαιος ότι όσοι από εσάς είσαστε υπο-
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ψήφιοι διδάκτορες, με την καθοδήγηση και των δασκάλων σας,
θα μπορέσετε να περάσετε με επιτυχία αυτό τον πήχη. Έστω
και με διαφορετικές επιδόσεις. Αντλώ τη βεβαιότητά μου αυτή
από την προσωπική μου και πάλι εμπειρία. Όσες διατριβές νέων
συναδέλφων έτυχε να κρίνω ή απλώς να διαβάσω τα τελευταία
χρόνια ήταν στην πλειονότητά τους ευπρεπέστατες. Και ορι-
σμένες με έκαναν πραγματικά να ζηλέψω.

Ιωάννης Τερζόγλου, καθηγητής ΕΜΠ

Ο Ιωάννης Λιάπης (1921-1992) διαδέχτηκε τον καθηγητή Δη-
μήτρη Πικιώνη (1887-1968) στην έδρα της Διακοσμητικής στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ το 1963.

Στόχος των μαθημάτων του Πικιώνη ήταν η ανάπτυξη πολύ-
πλοκων προβληματισμών γύρω από τη σχέση της αρχιτεκτονι-
κής με την ελληνική παράδοση, το ελληνικό τοπίο και την τέ-
χνη. Μετά το 1963 η έδρα της Διακοσμητικής μετονομάστηκε
σε έδρα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου. Η συμβολή
του Λιάπη στον νέο χαρακτήρα της έδρας υπήρξε καθοριστική.
Το γνωστικό της πεδίο εμπλουτίστηκε με τη μοντέρνα αρχιτε-
κτονική σκέψη δίνοντας έμφαση στην έννοια του χώρου και
στα πολλαπλά στοιχεία που τον συγκροτούν. Σε αυτό το πλαί-
σιο, ο Λιάπης οργάνωσε νέα μαθήματα και συντόνισε μια ομά-
δα εξαίρετων διδασκόντων και συνεργατών. Θυμίζω ενδεικτι-
κά τους αρχιτέκτονες Παναγιώτη Βοκοτόπουλο, Περικλή Πα-
ντελεάκη, Γιώργο Παντόπουλο και Στέφανο Χατζόπουλο, το
ζωγράφο Βασίλη Κυπραίο, το μαθηματικό Παντελή Ξαγοράρη.

Η κεντρική ιδέα πίσω από τη συγκρότηση αυτής της ομά-
δας έρευνας και διδασκαλίας υπήρξε η ευρύτητα θεώρησης
της αρχιτεκτονικής και του χώρου. Έτσι, νέες γνωστικές περιο-
χές εμπλούτισαν και διεύρυναν την αρχιτεκτονική σκέψη και
διδασκαλία, όπως ο βιομηχανικός σχεδιασμός, η καλλιτεχνική
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πρακτική, ο σχεδιασμός του φυσικού τοπίου, η προτυποποίη-
ση της κατασκευής. Ταυτόχρονα, οι επιμέρους αυτές περιοχές
εντάσσονταν αρμονικά σε μια συνολική έλλογη θεώρηση του
χώρου, την οποία ο Λιάπης υποστήριζε σε ένα πνεύμα απόλυ-
της ελευθερίας.

Αυτή η αντισυμβατική και νεωτεριστική προσέγγιση της δι-
δασκαλίας και του σχεδιασμού του χώρου εκφράστηκε με σα-
φήνεια στις διπλωματικές εργασίες της έδρας, στις οποίες πα-
ρουσιάστηκαν για πρώτη φορά νέες θεματικές κατευθύνσεις
του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Ενδεικτικά αναφέρω θέματα
όσον αφορά το σύγχρονο θέατρο, τους χώρους για παιδιά, την
οργανωμένη δόμηση κοινωνικής κατοικίας, τη λαϊκή αγορά ή
προβληματικές με καθαρά εννοιολογική κατεύθυνση, όπως τη
διερεύνηση του σχεδιασμού του τοπίου στην Πνύκα.

Η παραπάνω πορεία επιβραδύνθηκε από το 1967 έως το
1974 με την απομάκρυνση του Ιωάννη Λιάπη από τη δικτατο-
ρία. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου
οι γόνιμες ζυμώσεις και συζητήσεις του Λιάπη με τους συνερ-
γάτες του συνεχίζονταν.

Έτσι, μετά τη Μεταπολίτευση, τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις
και την επάνοδο του Ιωάννη Λιάπη στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, η
έδρα εξελίχθηκε στην περιοχή Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επι-
κοινωνίας του Τομέα III. Η διευρυμένη θεώρηση, που είχε ήδη
χαράξει ο Λιάπης, κατέστη εμφανής από την ίδια τη συγκρότηση
του Τομέα III, ο οποίος συνένωσε τις πρώην έδρες Ζωγραφικής,
Πλαστικής και Γεωμετρικών Απεικονίσεων με την πρωτοεμφανι-
ζόμενη τότε περιοχή της Πληροφορικής. Ταυτόχρονα, μέσα στο
ευρύτερο κλίμα του κοινωνικού προβληματισμού της εποχής και
του ανοικτού διαλόγου με τους σπουδαστές, η περιοχή Αρχιτε-
κτονικού Χώρου και Επικοινωνίας προσανατολίστηκε στα αρχι-
τεκτονικά προβλήματα της ελληνικής πραγματικότητας, σε επα-
φή με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής σκέψης διεθνώς.
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Παράλληλα με τον εμπλουτισμό της διδακτικής ομάδας από
τους αρχιτέκτονες Αγνή Πικιώνη, Άννη Βρυχέα, Γιώργο Χαϊδό-
πουλο, Γιώργο Παρμενίδη, Γιάννη Λιακατά, Δημήτρη Κανακάκη,
Σόνια Χαραλαμπίδου, Κώστα Μωραΐτη, τον ομιλούντα και το
γλύπτη Χρήστο Διδώνη, αναπτύχθηκαν νέα μαθήματα και νέα
γνωστικά πεδία αρχιτεκτονικής σκέψης και πράξης. Ενδεικτικά
αναφέρω: κοινωνική κατοικία με συγκεκριμένες κοινωνικές ομά-
δες-χρήστες, βιομηχανικό αντικείμενο, εσωτερικός χώρος κτι-
ρίων δημόσιας λειτουργίας, υπαίθριος δημόσιος χώρος της πό-
λης. Αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες του Λιάπη και της ομά-
δας του αναπτύχθηκαν έως σήμερα και έδωσαν πολλαπλούς
καρπούς, εμπλουτίζοντας τη μορφολογική προσέγγιση του αρ-
χιτεκτονικού φαινομένου με ζητήματα θεωρίας, μεθόδου και βα-
θύτερης κοινωνικής νοηματοδότησης του χώρου.

Οι παραπάνω θεωρητικές αναζητήσεις και οι στοχασμοί του
Λιάπη μεταδίδονταν περισσότερο προφορικά, μέσα από τα μα-
θήματά του προς τους σπουδαστές του και στις δημιουργικές
συζητήσεις με τους συναδέλφους του στον τομέα και τη σχολή,
για τη διαμόρφωση μιας νέας, πιο ολοκληρωμένης αντίληψης
όσον αφορά τα ζητήματα του χώρου και την εκπαίδευση των
αρχιτεκτόνων. Και επειδή τα γεγονότα συνδέονται πάντοτε με
το χώρο, αξίζει να θυμηθούμε τους τόπους των συζητήσεων: το
παλαιό γραφείο των Χώρων στο κτίριο Αβέρωφ, το μικρό γρα-
φείο της οδού Δεινοκράτους και την ταβέρνα στα Πετράλωνα.

Σε αυτές τις συζητήσεις, ο Ιωάννης Λιάπης έφερνε ξανά και
ξανά το κυρίως ζητούμενο, την κύρια επιδίωξη, τον βασικό στό-
χο, που ήταν η εξυπηρέτηση της παιδείας, της αρχιτεκτονικής,
του κοινωνικού συνόλου και του τόπου· η θεωρητική διερεύνηση
και εμβάθυνση στις πολλαπλές διαστάσεις του χώρου και η δια-
τήρηση της ποιότητας του χώρου· πάντοτε βλέποντας διορατικά
μπροστά στο μέλλον, κρατώντας το ήθος αλλά και το μέτρο.

Την ίδια περίοδο γίνονταν βέβαια και έντονες πολιτικοκοι-
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νωνικές συζητήσεις, που άνοιγε ο ίδιος ο Λιάπης, ως πρόεδρος
της σχολής επί χρόνια, με τους σπουδαστές του, για ζητήματα
και διεκδικήσεις σχετικά με τη νέα οργάνωση των μαθημάτων
της, διεκδικήσεις τις οποίες συνέδεε πάντοτε με θέματα της
αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής. Δεν είναι τυχαίο που ο
Ιωάννης Λιάπης προέτρεπε τους συνεργάτες του να διαβάζουν
κείμενα και να προχωρούν στην εκπόνηση διδακτορικών δια-
τριβών. Πίστευε ότι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος έπρεπε να
έχει ευρύτατη καλλιέργεια, πέρα από τις σχεδιαστικές δεξιότη-
τες και το ατομικό έργο του. Στη δική του διδακτορική διατρι-
βή Η αίσθησις και η αισθητική του χρώματος, ο Λιάπης έθεσε το
θέμα του χρώματος ως πρόσθετου στοιχείου στην οργάνωση
του χώρου.

Ο Ιωάννης Λιάπης, εκτός από τη συμβολή του στην επα-
νοργάνωση της σχολής την περίοδο μετά τη Μεταπολίτευση
ως κοσμήτορας, και την αναμόρφωση των μαθημάτων του Το-
μέα III, υπήρξε και σημαντικός αρχιτέκτων της μεταπολεμικής
γενιάς, έχοντας αφομοιώσει τα βαθύτερα διδάγματα του Δη-
μήτρη Πικιώνη και διαθέτοντας μεγάλη καλλιέργεια σε ζητήμα-
τα ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής.

Είχε σαφώς επηρεαστεί από το μοντέρνο κίνημα και τη γερ-
μανική σχολή Bauhaus. Το σημαντικό αρχιτεκτονικό του έργο
«Σύνθεση των παραπάνω επιδράσεων» εντάσσεται στη μετα-
πολεμική εξελικτική ωρίμανση του ελληνικού μοντερνισμού, με
έργα όπως ο Σταθμός του ΟΛΠ, το Σχολείο του Βόλου, το
Ίδρυμα Ζαχαρίου, το Μνημείο των Καλαβρύτων.

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική εποχή, που χαρα-
κτηρίζεται από παγκόσμια οικονομική, οικολογική και κοινωνι-
κή κρίση. Σε μια τέτοια εποχή, η συσχέτιση του αρχιτεκτονι-
κού χώρου με τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα της
κοινωνίας, όπως επιχειρήθηκε από τον Λιάπη, καθίσταται ξανά
πολλαπλά επίκαιρη. Ως δάσκαλος, ο Ιωάννης Λιάπης καθιέρω-
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σε ένα νεωτεριστικό πνεύμα ελεύθερου διαλόγου με τους
σπουδαστές, σε ισότιμη σχεδόν βάση, μέσα από τον οποίο, με
νύξεις και έντεχνες ερωτήσεις, με σχεδόν μαιευτική μέθοδο,
υπαινισσόταν διάφορα ζητήματα του αρχιτεκτονικού προβλη-
ματισμού για την τελική διαμόρφωση της άποψης, με πολλές
κοινωνικές, τεχνολογικές, καλλιτεχνικές, οργανωτικές και οικο-
νομικές παραμέτρους.

Θεωρώ ότι ο Ιωάννης Λιάπης έβαλε τότε το «σπόρο» για
αρκετούς προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια.
Πολλά από εκείνα τα διακυβεύματα είναι ζωντανά και στο επί-
κεντρο του αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος ακόμη και σήμερα.
Πιστεύω πως η αισιόδοξη προσέγγιση του Λιάπη και η ελπίδα
για έναν καλύτερο κόσμο θα συνεχιστούν από τους νέους διδά-
σκοντες και συναδέλφους της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.

Συμπερασματικά, σήμερα, αποτιμώντας και εγώ από κάποια
απόσταση το δάσκαλο Ιωάννη Λιάπη, θεωρώ ότι υπήρξε ένα
ελεύθερο πνεύμα, που έβλεπε μακριά, μπροστά από την εποχή
του, ένας κάλος σπορέας. Ίσως θα ταίριαζε εδώ να υπενθυμί-
σουμε τους στίχους του Ελύτη από το Άξιον Εστί: «“Και τον κό-
σμο αυτόν ανάγκη να τον βλέπεις και να τον λαβαίνεις” / είπε:
“Κοίταξε!” Και τα μάτια μου έριξαν τη σπορά / γρηγορότερα
τρέχοντας κι από βροχή / τα χιλιάδες απάτητα στρέμματα».

Θεόδωρος Παπαδημητρίου, καθηγητής ΕΜΠ

Θα σας μιλήσω πολύ σύντομα, γιατί αισθάνομαι το χρέος να
μιλήσω. Γιατί η ιδιότητα και οι πηγές μου ως καθηγητής εδώ
προέρχονται και ξεκινούν από τον Λιάπη. Με λίγα λόγια, θα πω
πολύ συνοπτικά την ιστορία.

Τον Λιάπη δεν τον ήξερα, παρότι ήμασταν γείτονες εδώ, κα-
θώς τελειώνοντας τη Σχολή Καλών Τεχνών είχα σχέση και με τη
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Σχολή Αρχιτεκτόνων. Είχα γνωρίσει τον Σόχο, τον Πικιώνη, τον
Μιχελή και άλλους καθηγητές εδώ τότε, αλλά τον Λιάπη δεν τον
ήξερα. Τον γνώρισα μέσα από την αγαπητή μου Άννη Βρυχέα
και τον Γιώργο Χαϊδόπουλο. Την Άννη Βρυχέα την ήξερα από
παιδί, γιατί έτυχε να έχω οικογενειακή σχέση με τους γονείς της,
και παρακολούθησα όλη την εξέλιξή της από το γυμνάσιο μέχρι
τις σπουδές της. Είχαμε προσωπική σχέση. Η σχέση μας όμως
βάθυνε όταν βρεθήκαμε στο Παρίσι με τη Χούντα και τότε ακρι-
βώς περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο. Πριν από τη Χούντα βρεθή-
καμε στο Παρίσι, όταν έκαναν τα παιδιά κάποιες έρευνες. Τότε
συνέβη το εξής: Η πρώτη μου σχέση με τον Λιάπη ήταν το ’66,
όταν είχε αναλάβει το περίπτερο της Expo του Montreal στον
Καναδά. Μου ζήτησαν να συμμετάσχω με έργα μου, τα οποία εί-
χα στο Παρίσι για το περίπτερο. Αυτό συνέβη γιατί η Άννη, που
ήξερε λίγο το έργο μου, του το είχε υποδείξει. Έτσι, με αυτή την
ευκαιρία έστειλα τα έργα μου από το Παρίσι.

Έγινε όλη η διαδικασία και μετά γνώρισα τον Λιάπη στην
Αθήνα. Διατηρούσαμε πάντα μια σχέση αρκετά ουσιαστική,
που μου επέτρεπε, λόγω του χαρακτήρα μου, να έχουμε τις
αντιπαραθέσεις και τους καβγάδες μας. Αυτό ήταν το κέρδος,
το οποίο προέκυψε αργότερα, όταν βρέθηκα σε μια φάση πε-
ρίεργη και δύσκολη, που δεν είναι της στιγμής να την ανακοι-
νώσω. Του είπα: «Σκέφτομαι να ρισκάρω να γίνω καθηγητής».
Γιατί ακριβώς τα θέματα ήταν πολλαπλά. Δεν θα τα περιγράψω
τώρα. Και τότε του παρουσίασα όλο το profile αυτού που εγώ
σκεφτόμουν να κάνω. Αυτό συνέβη βεβαίως σε πρώτη φάση
και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία με την οποία έγινα καθηγητής.

Ωστόσο, θέλω να πω ότι, προς τιμήν του, οι σχέσεις μας δεν
ήταν μονοσήμαντες. Είχαμε εντάσεις και διαφοροποιήσεις. Και
δεν κρύβω ότι, μέσα από τον διοικητικό συνθετικό ρόλο του ως
προέδρου, αισθανόταν την υποχρέωση να φέρει ένα σύστημα
στην Παιδεία το οποίο θα είχε μια συνέχεια. Σε αυτό το σύστη-
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μα εγώ ήθελα κάπου να παρέμβω. Αυτή η παρέμβαση –οι περισ-
σότεροι φίλοι θα θυμούνται διάφορα περιστατικά– δεν λειτούρ-
γησε πολύ με τα δικά μου κριτήρια. Ωστόσο όμως, ήταν ουσια-
στική όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε
την επικοινωνία. Δεν θα αναλύσω περισσότερο αυτήν τη διαφο-
ροποίηση, αλλά είναι σημαντική και θέλω να την επισημάνω, για-
τί πιστεύω ότι η έντιμη διαφορά, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Παι-
δείας, είναι το πιο πολύτιμο. Έστω και αν εμπεριέχει και λάθος.

Μάρω Αδάμη, καθηγήτρια ΕΜΠ

Υπήρξα και εγώ μαθήτρια του Λιάπη για ένα μικρό χρονικό
διάστημα, γιατί σπούδασα στη μέση της Χούντας. Αλλά, όπως
ο Σάββας Κονταράτος, έτσι κι εγώ έμενα πολύ κοντά του, στην
οδό Δεινοκράτους, και την περίοδο της Χούντας μιλούσαμε
αρκετά. Αργότερα είχαμε κουβεντιάσει και για τις ανησυχίες
μου όσον αφορά τη δημιουργία ενός αρχείου νεοελληνικής
αρχιτεκτονικής.

Ίσως λοιπόν να μην είναι τυχαίο ότι πολύ λίγα χρόνια μετά
το θάνατο του, το 1996, και μόλις έναν χρόνο από την ίδρυση
των αρχείων της Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, η γυναίκα του
Λιάπη μού παρέδωσε το αρχείο του με τη σύμφωνη γνώμη του
γιου του του Στέργιου.

Πρέπει να πω ότι ήταν από τα πρώτα αρχεία που πήρα και
πραγματικά ένιωσα ιδιαίτερη συγκίνηση γι’ αυτό. Οι συνεχείς
μετακινήσεις των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του
Μουσείου Μπενάκη εκείνη την περίοδο, από τα κεντρικά στην
Κριεζώτου, από την Κριεζώτου στη Βαλαωρίτου και τελικά
στην Πειραιώς, δυσκόλεψαν λίγο τη μελέτη αυτού του αρχείου.
Εντούτοις, αμέσως μετά την εγκατάστασή μας στην Πειραιώς
οι κύριοι Γιάννης Τερζόγλου και Σόλων Ξενόπουλος ήρθαν με
στόχο να στήσουν μια έκθεση για τον Λιάπη.
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Έψαχναν, λοιπόν, κυρίως το αρχιτεκτονικό του έργο, αλλά
ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Προφανώς, δεν βρέθηκαν ποτέ χρήμα-
τα για να στηθεί αυτή η έκθεση. Έχουμε συνηθίσει τέτοια πράγ-
ματα στο Μετσόβιο. Πρέπει να πω ότι τους περίμενα. Τους πε-
ρίμενα μέχρι πριν από ένα μήνα. Και τότε είπα ότι, τέλος πά-
ντων, αυτά τα σχέδια, που έχουν βγει και επιλεγεί για την έκθε-
ση, πρέπει να ξαναμπούν στη θέση τους. Και το αστείο είναι πως
μόλις αρχίσαμε να τα βάζουμε στη θέση τους, ήρθε η Αριάδνη
Βοζάνη στο Μουσείο και τα αφήσαμε πάλι εκεί όπου είναι.

Με την ευκαιρία του ερχομού της Αριάδνης Βοζάνη, κοιτά-
ξαμε λίγο παραπάνω τα ζωγραφικά και τις σημειώσεις του. Έχω
την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ήδη η κα Βοζά-
νη σάς έδειξε μια σειρά σχεδίων που απεικονίζουν ένα μπαλ-
κόνι στο Αιγαίο, μάλλον στη Σαντορίνη, με διαφορετικές εναλ-
λακτικές προσεγγίσεις. Το ίδιο κάνει στα έργα του Matisse, του
Picasso και της γιαπωνέζικης ζωγραφικής. Ίσως οι ρίζες να ξεκι-
νούν από τον Ορλάνδο, που τους έβαζε ακριβώς να μελετούν
ως φοιτητές κάποια βυζαντινά στοιχεία ξανά και ξανά και να τα
μεταπλάθουν. Το ίδιο έκανε και ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας βε-
βαίως και έχουμε αντίστοιχες μελέτες του.

Έχω την αίσθηση, λοιπόν, ότι σίγουρα πρέπει να μελετηθεί
από ιστορικούς αρχιτεκτονικής ο Λιάπης.

Υπάρχει και μια άλλη σκοπιά, η σκοπιά των μικρών κειμέ-
νων, που βρίσκονται μέσα, που σου δείχνουν την πορεία της
σκέψης, που δεν είναι ιστορίες απλώς. Είναι άλλο πράγμα.
Υπάρχει αυτή η μελέτη των σχεδίων, που επίσης δεν είναι
ιστορία. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να φτάσει και σε ψυχολο-
γικές, ψυχαναλυτικές ακόμη, παρατηρήσεις.

Είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ πλούσιο υλικό. Θα επιθυμού-
σα και θα ευχόμουν η πρώτη κατεργασία του να γίνει από τους
συνεργάτες του, από τους συνεργάτες που τον έζησαν. Ίσως να
μην είναι πολύ αργά. Ίσως τώρα που οι περισσότεροι από εμάς
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έχουμε αρκετό χρόνο, γιατί βγαίνουμε ένας ένας στη σύνταξη,
να ξαναέχω επισκέψεις του Γιάννη και του Σόλωνα και να τα ξα-
ναδούν αυτά μαζί με τους νέους ανθρώπους. Γιατί φοβάμαι ότι,
αν φύγουμε εμείς… Εντάξει, δεν εύχομαι να φύγουμε γρήγορα,
αλλά δεν είμαστε πια και στην πρώτη νεότητα. Φοβάμαι ότι αυτά
τα πράγματα και αυτές οι σκέψεις θα φύγουν μαζί μας. Και είναι
εντελώς διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο κοιτάει ένας νέος
που δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον άνθρωπο και εντελώς διαφορετι-
κός ο τρόπος με τον οποίο κοιτάμε εμείς. Χρήσιμος και ο ένας,
χρήσιμος και ο άλλος, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι δύο.

Στα κείμενά του υπάρχουν σημειώσεις για τα μαθήματα πολύ
σημαντικές. Έπιασα όμως ένα κομματάκι και θέλω να σας το πω.
Κάπου σημειώνει ότι «η ανάγκη του ανθρώπου για τάξη και δύ-
ναμη τον στρέφει προς την τεχνική και το αντικείμενο, ακριβώς
όπως η ανάγκη για παιχνίδι και αυτόνομη δημιουργία, για έκφρα-
ση με σημασία, τον κατευθύνει προς την τέχνη και το σύμβολο».
Ποιος λοιπόν έχει σήμερα από εδώ ανάγκη για παιχνίδι; Εγώ εί-
μαι πολύ πρόθυμη να παίξω και ελπίζω να παίξουμε όλοι μαζί για
να βρούμε αυτές τις κρυφές ανησυχίες του Λιάπη.

Τέλος, θα ήθελα, έτσι ως χειρονομία καλής θέλησης προς
το χώρο που με μεγάλωσε και του χρωστάω πολλά, και με τη
σύμφωνη γνώμη της Αγνής Πικιώνη, η οποία μας έχει προσφέ-
ρει το αρχείο του πατέρα της, να χαρίσω τέσσερα cd στην πα-
λαιά έδρα Εσωτερικών Χώρων, την έδρα του Πικιώνη, με όλο
το έργο του Πικιώνη, όπως το έχουμε ήδη καταγράψει. Νομί-
ζω ότι σας ανήκει.

Αθανάσιος Αραβαντινός, καθηγητής ΕΜΠ

Οι προλαλήσαντες με κάλυψαν ως προς την προσωπικότητα,
το έργο και τις δραστηριότητες του αείμνηστου συναδέλφου
Γιάννη Λιάπη.
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Θα ήθελα να τονίσω μόνο τη μεγάλη του συμβολή ως κο-
σμήτορα και ως πρόεδρο της Σχολής και του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων σε εκείνη τη δύσκολη εποχή. Διότι ο Γιάννης Λιάπης
κατάφερνε να επικοινωνεί, να επικοινωνεί με σπουδαστές, με
οργισμένους νέους, με οργισμένους ολιγότερο νέους, και μπο-
ρούσε να δρα επιχειρησιακά, κάτι που άλλοι δεν το έχουν,
όπως εγώ, ας πούμε. Αυτό ήταν επίτευγμα μεγάλο. Και μπόρε-
σε έτσι, στη μεταβατική αυτή περίοδο της σχολής, να έχει τις
λιγότερες απώλειες και τα περισσότερα κέρδη.

Παίρνω όμως το λόγο για να τονίσω ότι, εκτός από το πα-
ρελθόν, πρέπει να κοιτάξουμε και το μέλλον. Και αυτό ακριβώς
έκανε ο Τομέας III της σχολής μας σήμερα. Διότι κατάφερε να
συνδυάσει μια αναφορά και να αντλήσει εμπειρία από ανθρώ-
πους του παρελθόντος και από την ιστορία της σχολής, αλλά
να κοιτάξει και μπροστά. Και γι’ αυτό πρέπει να τους συγχα-
ρούμε όλους, τόσο τον κο Παρμενίδη, όσο και τα στελέχη του
Τομέα ΙΙΙ, διότι ακριβώς πετυχαίνουν σε αυτή την προσπάθεια
που κάνουν τώρα, στην ανάδειξη των διδακτορικών διατριβών
και τη σύνδεσή τους όχι μόνο με το παρελθόν, αλλά κυρίως με
τον αγώνα που κάνουμε για το μέλλον.

Σόλων Ξενόπουλος, καθηγητής ΕΜΠ

Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προσω-
πικότητα του Γιάννη Λιάπη. Δεν θα αναφερθώ στο εκπαιδευτι-
κό ή το αρχιτεκτονικό του έργο, αλλά στην προσωπικότητά του.

Θα έλεγα ότι ήταν μια προσωπικότητα φορτισμένη με αν-
θρώπινα στοιχεία. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ έντονες αντι-
φάσεις. Ένα άτομο με ανθρώπινες αδυναμίες, που έκανε και
πάρα πολλά λάθη, επίσης ανθρώπινα. Ίσως όμως γι’ αυτόν το
λόγο ήταν ένα άτομο που, με την πρώτη επαφή, σου προκα-
λούσε μια αίσθηση αμεσότητας και κατανόησης, αλλά ταυτό-
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χρονα δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα έντασης και επικοινω-
νίας. Ενώ διατεινόταν ότι θα έπρεπε κανείς να είναι πραγματι-
στής και μάλιστα υποστήριζε πως ο ίδιος ήταν, στην πραγματι-
κότητα λειτουργούσε πάρα πολύ διαισθητικά και παρορμητικά,
γεγονός που τον έκανε σχεδόν πάντα να βρίσκεται σε σύ-
γκρουση με τον ίδιο του τον εαυτό, σύγκρουση η οποία εξωτε-
ρικευόταν και προς τους άλλους.

Είχε εκπληκτική διαίσθηση για τα πράγματα και μεγάλη αμε-
σότητα. Και ήταν αυτό που τον έκανε να διατηρεί πολύ βαθιά
και ουσιαστική σχέση με τους συνεργάτες και τους σπουδα-
στές του. Είχε στερεή γνώση και αγωνία για γνώση. Διάβαζε και
μελετούσε συνέχεια. Και μπορούσε να διαβάσει τα γεγονότα
στην ουσία τους. Ήταν πάντα ακέραιος, είτε αναφερόταν στην
αρχιτεκτονική, είτε μιλούσε για την τέχνη κυρίως. Η αναφορά
του στο έργο τέχνης δεν ήταν περιγραφική· ήταν μια διεισδυτι-
κή πράξη δημιουργικού αυτοσχεδιασμού. Ήταν μικρόσωμος
και νευρώδης, με αδρά χαρακτηριστικά. Δεν ήταν ιδιαίτερα ευ-
γενής, ούτε φιλελεύθερος. Ήταν όμως βαθιά δημοκρατικός.
Ήταν ταυτόχρονα επιθετικός και συμπαθής. Ήταν απλός και
απρόβλεπτος. Ίσως όμως το βασικό χαρακτηριστικό του ήταν
η πλήρης αδυναμία αποδοχής του ρόλου του είτε στη ζωή, είτε
στην αρχιτεκτονική, είτε κυρίως στο Πολυτεχνείο. Γι’ αυτό και
η παρουσία του είχε ένα ιδιαίτερο στιλ, προϊόν συνειδητής επι-
λογής, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσμα εσωτερικής οργανικής
ανάγκης για την προσωπική του επιβίωση.

Στέφανος Χατζόπουλος, αρχιτέκτονας

Νομίζω ότι ο κος Ξενόπουλος περιέγραψε πολύ αδρά και συ-
γκινητικά την προσωπικότητα του Γιάννη Λιάπη, χωρίς ωραιο-
ποιήσεις. Αυτός ήταν ο άνθρωπος.

Προσωπικά, θα ήθελα να σας μεταφέρω τη δική μου εμπει-
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ρία από αυτό τον άνθρωπο, γιατί έτυχε, από το τρίτο έτος του
Πολυτεχνείου, μαζί με τον πρόωρα χαμένο Ντόντο Παντό-
πουλο, να δουλέψουμε και στο γραφείο του. Μάλιστα, όταν τε-
λειώσαμε το Πολυτεχνείο και μετά τη στρατιωτική μας θητεία,
ο μοναδικός μέχρι τότε επιμελητής, ο κος Παναγιώτης Βοκο-
τόπουλος, μας έκανε και τους δύο, αν και είμαστε πολύ νέοι
αρχιτέκτονες, επιμελητές στην έδρα του.

Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ από τον Λιάπη και νομίζω ότι
έχει περάσει και σε όλη τη νέα γενιά καθηγητών σήμερα στο Πο-
λυτεχνείο είναι το γεγονός πως για πρώτη φορά έσπασε το τα-
μπού της κυριαρχίας του καθηγητή που δεν δέχεται αντίλογο. Ο
μόνος δάσκαλος που προωθούσε το διάλογο μέχρι τότε ήταν ο
καθηγητής του ο Δημήτρης Πικιώνης. Όλοι οι άλλοι ήταν εξέ-
χουσες φυσιογνωμίες, αλλά δεν δέχονταν το διάλογο.

Και για πρώτη φορά, τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια, ο
Λιάπης, μαζί με όλους τους επιμελητές του, πήγαινε από σχε-
διαστήριο σε σχεδιαστήριο, άκουγε με προσοχή τις απόψεις
των διαφόρων σπουδαστών και πρόβλημά του δεν ήταν να
αναδεικνύει τους καλούς, αλλά να βγάζει από όσους, εξαιτίας
της δειλίας τους ή άλλων λόγων, δεν μπορούσαν εύκολα να εκ-
φραστούν αρχιτεκτονικά ό,τι καλύτερο είχαν. Ο Λιάπης ακο-
λούθησε βασικά τη διδαχή του δασκάλου του Γιάννη Δεσποτό-
πουλου, που ήταν πραγματικά μια λάμπουσα φυσιογνωμία.

Εγώ δεν τον πρόφτασα, βέβαια, στα χρόνια του πολέμου,
αλλά όταν γύρισε στο Πολυτεχνείο μετά και το τέλος του
Εμφυλίου. Άλλωστε, θυμάμαι πάντα τη φωτογραφία που μου
έδειχνε ο Λιάπης από μια εκδρομή στην Αίγινα. Ήταν ο Δε-
σποτόπουλος, ο επιμελητής Κανδύλης και διάφοροι σπουδα-
στές, μεταξύ των οποίων και ο Λιάπης. Και κάνω ιδιαίτερη ανα-
φορά στο συνεργάτη του τον Ηλία Σκρουμπέλο, επίσης πάρα
πολύ –κατά τη γνώμη μου– καλό αρχιτέκτονα, με τον οποίο
συνεργάστηκε πολλά χρόνια ο Λιάπης. Άλλωστε, μαζί είχαν
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γραφείο. Εγώ τον Λιάπη πάντως, ακόμη και σήμερα, δεν τον
ξεχνώ. Και νομίζω ότι μου έδωσε πάρα πολλά για τη ζωή που
πέρασα μέχρι τώρα.

Ιωάννης Λιακατάς, καθηγητής ΕΜΠ

Εγώ δεν ήρθα προετοιμασμένος σήμερα, αλλά ένιωσα την ανά-
γκη να πω κάτι.

Είναι γνωστό ότι ο Λιάπης ούτε έγραψε πολλά πράγματα, ού-
τε μίλησε πολύ δημόσια. Μίλησε όμως πάρα πολύ, όπως ήδη
αυτό ελέχθη, με τους συνεργάτες του και μέσα στη σχολή. Όλη
του η ψυχή, ουσιαστικά, βγήκε μέσα από αυτές τις κουβέντες.
Και αυτό θα το ευχόμουν να μείνει παρακαταθήκη στη σχολή.
Αυτός ο συνεχής λόγος, αυτές οι μακρές συζητήσεις, που και
εγώ ως νέος τότε δεν τις καταλάβαινα, οι πολλές ώρες που ξο-
δεύαμε για να μιλάμε και μέσα στην περιοχή, αλλά και οι ώρες
που ξόδευε ο ίδιος για να μιλάει στο τμήμα, ήταν ιδιαίτερα ση-
μαντικές. Σε αυτό το γεγονός έγκειται –νομίζω– και η μεγάλη
του ικανότητα να μπορεί να λύνει τα προβλήματα επιχειρησιακά.

Ήταν άνθρωπος που πραγματικά επικοινωνούσε, γιατί διέ-
θετε το χρόνο και να μιλάει και να ακούει πολύ. Αυτές οι κου-
βέντες έκαναν τελικά τους συνεργάτες του, ακόμη και αν δια-
φωνούσαν μεταξύ τους, να μπορούν να σέβονται ο ένας τη
γνώμη του άλλου και να εμπλουτίζουν και τη δική τους λογική.
Πιστεύω ότι αυτός ο διαρκής καθημερινός λόγος διαμόρφωσε
μια γενιά ανθρώπων που μπόρεσαν για πολλά χρόνια να κρατή-
σουν σε ένα ιδιαίτερο επίπεδο αλληλοσεβασμού, ομόνοιας και
αγάπης αυτό το τμήμα, αυτήν τη σχολή.

Και κάτι άλλο, που νομίζω ότι φάνηκε ήδη, αλλά θα ήθελα
να το τονίσω πιο επιγραμματικά. Δεν ξέρω αν η λέξη που επέ-
λεξα το αποδίδει. Ο Λιάπης ήταν εντελώς αντικομφορμιστική
φυσιογνωμία. Ο λόγος για τον οποίο δυσκολευόμαστε να τον
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καταλάβουμε και αργήσαμε ίσως να μιλήσουμε για το έργο του
είναι γιατί πραγματικά ο ίδιος δεν εντάχθηκε πουθενά.

Ήταν άνθρωπος που τα καταλάβαινε όλα, τα «ζύμωνε» μέ-
σα του, αλλά ήταν ο εαυτός του. Ήθελε ο δικός του λόγος να
γράφει μέσα τα πράγματα.

Πιστεύω ότι, για να μπορέσει πραγματικά κανείς να αναδείξει
το έργο του Λιάπη, πρέπει να ξοδέψει χρόνο και να «σκύψει»
πολύ επάνω του, για να βγάλει αυτά τα μη δηλωμένα πράγματα,
τα μη δημόσια, τα μη γραμμένα, που υπάρχουν εκεί. Πιστεύω
ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που γνώρισε η αρχιτε-
κτονική στα νεότερα χρόνια και ως δάσκαλος και ως αρχιτέκτο-
νας. Απλώς πρέπει κανείς να καταλάβει τι ήταν ο ίδιος, τι ήθελε ο
ίδιος να καταλαβαίνουν οι άλλοι γι’ αυτόν, και μετά αυτά τα
πράγματα θα μπορέσουν να βγουν προς τα έξω.

Νικόλαος Λάσκαρης, καθηγητής ΕΜΠ

Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να κάνω παρέα με τον Λιάπη και να
βγαίνουμε έξω μαζί.

Θέλω εδώ, σε όσους δεν το γνωρίζουν, να επισημάνω και
την ανθρώπινη πλευρά αυτού του τόσο πνευματώδη και με πά-
ρα πολύ χιούμορ ανθρώπου. Έχουμε γελάσει πάρα πολύ μαζί
τη νύχτα με άλλους συναδέλφους. Είχα τη μεγάλη τιμή να τον
συνοδεύσω σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, στα στρατοδικεία της
Άγκυρας στην Τουρκία, όταν είχε κρατηθεί ο συνάδελφός μας
ο Νίκος Μπελαβίλας και τρεις άλλοι τότε νέοι ακτιβιστές, στη
δίκη των αριστερών αγωνιστών Τούρκων Κουτλού και Σαργκίν.

Ο Λιάπης, πολύ αποφασιστικά και μαχητικά, δέχτηκε να πάει
και να παραστεί μάρτυρας υπεράσπισης σε αυτήν τη δίκη, κα-
τά την οποία οι συνθήκες –σας βεβαιώνω– ήταν πραγματικά
άγριες. Θυμάμαι το στιγμιότυπο. Όταν ήμασταν μέσα στο ξε-
νοδοχείο, είχαν βάλει οι Μυστικές Υπηρεσίες των Τούρκων
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τους πράκτορες τους, που γνώριζαν ελληνικά, να ακούν τι λέ-
με. Γιατί το θέμα ήταν πολιτικό. Είχαν ντυθεί με τις φόρμες
μιας ομάδας δήθεν παλαιστών που είχαν έρθει στην Άγκυρα
για να δώσουν αγώνα και παρακολουθούσαν τις κουβέντες μας
όταν συζητούσαμε μεταξύ μας. Κάποια στιγμή μού λέει ο Λιά-
πης: «Πίσω μας μήπως αυτοί είναι χαφιέδες; Οι παλαιστές;».
«Ναι, είναι περίεργοι», του απαντώ. «Είναι ύποπτοι, γιατί δεν
δείχνουν ούτε αθλητές, ούτε τίποτα». Και τότε σηκώνεται,
«βουτάει» έναν από το γιακά με όλη του τη δύναμη, μέσα στο
ξενοδοχείο, εκεί στο lobby, και άρχισε να τον βρίζει «χαφιέ»
και να του φωνάζει: «Να μας αφήσει επιτέλους ήσυχους, για να
μπορέσουμε να συζητήσουμε μεταξύ μας».

Όταν έγινε υπουργός Γεωργίας στα τέλη του 1989 στην κυ-
βέρνηση Ζολώτα, ήμασταν εδώ στο Πολυτεχνείο και είπαμε να
πάμε να τον συγχαρούμε στο υπουργείο. Εκείνη όμως τη στιγ-
μή ήταν σε εξέγερση οι πατατοπαραγωγοί της Βοιωτίας, που
απαιτούσαν από τον υπουργό τότε Λιάπη να αυξηθεί η τιμή
του κιλού της πατάτας από 0,90 σε 1,10 δραχμές. Υπήρχε
ένταση και όλοι οι πατατοπαραγωγοί οργανωμένοι βρίσκονταν
κάτω από το υπουργείο. Εγώ κατάφερα και πέρασα μέσα από
το πλήθος και πήγα και τον βρήκα. Χάρηκε πάρα πολύ όταν με
είδε και μου είπε: «Έχω ένα πρόβλημα. Για πες μου τη γνώμη
σου. Περιμένουν απ’ έξω και είναι έτοιμοι εδώ πέρα να με
φάνε. Τι να κάνω;» «Να τους τα δώσετε, Λιάπη», του είπα. «Τι
να κάνουμε;». Οπότε, μου απάντησε: «Εντάξει, θα τους μιλή-
σω». Και φωνάζει την αντιπροσωπεία και βγαίνει πια ως υπουρ-
γός… «Εσύ», μου είπε, «θα καθίσεις εδώ». Και με είχε δίπλα
του, στο πλευρό του. «Ύστερα από σύσκεψη που κάναμε…»
τους είπε και έδειξε εμένα, «αποφασίσαμε η τιμή της πατάτας
να ανέβει στις 1,50 δραχμές». Και χειροκρότημα από κάτω.
Οπότε, έτσι ο Λιάπης έλυσε αυτό το πρόβλημα των αγροτών.

Αυτό ήθελα να πω. Γιατί θυμάμαι πάντοτε πως ήταν ένας άν-
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θρωπος χαρούμενος, ευχάριστος, γελάγαμε πάρα πολύ και οι
δυο μας.

Σπυρίδων Ραυτόπουλος, καθηγητής ΕΜΠ

Αυτή η ημερίδα, παρ’ όλο που, όπως είπαν συνάδελφοι, καθυ-
στέρησε πολύ, από μια άποψη είναι και λίγο σημαδιακή, καθώς
για πρώτη φορά κάνουμε κάποια εκδήλωση μέσα σε αυτή την
αίθουσα μετά την αποκατάστασή της. Άρα, κατά κάποιον τρόπο
τιμούμε τον Γιάννη Λιάπη, τον καθηγητή μας, δικό μου καθηγη-
τή και συνάδελφο μετά, μέσα σε ένα χώρο στον οποίο ελπίζου-
με να μπορούμε να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις.

Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Γιάννη Λιάπη, τον
οποίο έζησα προφανώς ως καθηγητή από το 1964, όταν ξεκί-
νησα τις σπουδές μου με μερικούς άλλους συναδέλφους που
είναι εδώ, μέχρι το 1967, οπότε πράγματι απομακρύνθηκε από
το Πολυτεχνείο. Και μετά, όταν επανήλθα πλέον ως νέος συνά-
δελφος εγώ, καθηγητής εκείνος ώριμος, μου έκαναν εντύπωση
δύο πράγματα. Αν και εγώ ανήκα, όπως ξέρουν οι συνάδελφοι,
σε άλλο εντελώς χώρο –όχι στην περιοχή των Χώρων, αλλά
στην Οικοδομική– μου έκανε εντύπωση ότι χωρίς να συνεργα-
ζόμαστε πολύ στενά, είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Για
παράδειγμα, κάποια φορά ήρθε και με κάλεσε να συμμετάσχω
σε τριμελείς επιτροπές διδακτορικών μαζί του, παρότι εγώ νεα-
ρός τότε λέκτορας δεν είχα καν διδακτορικό. Και όμως ήθελε
να είμαι σε επιτροπή διδακτορικού. Αυτό το θεώρησα βέβαια
μεγάλη τιμή εκείνη την εποχή.

Και θα πω και κάτι άλλο, το οποίο έχει σχέση και με τα πα-
ρασκήνια του Πολυτεχνείου και της σχολής μας. Όταν είχε
υποβάλει πλέον υποψηφιότητα στη νέα προεδρία της σχολής
μετά την εφαρμογή του σχετικού νόμου, μου έκανε εντύπωση
ότι με κάλεσε και συζητήσαμε ορισμένες σκέψεις του για την
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επικείμενη προεδρία, στην οποία είχε πράγματι μεγάλη επιτυ-
χία εκ των υστέρων.

Ήταν ως δάσκαλος ένας διανοούμενος. Εγώ τον θυμάμαι
πάρα πολύ καλά όταν ήμασταν φοιτητές, αυτόν και το επιτε-
λείο του, τον κο Χατζόπουλο, που ήταν τότε νέος επιμελητής,
και τον Ντόντο Παντόπουλο, με τον οποίο είχαμε και πολύ
στενή συνεργασία. Πιστεύω ότι πράγματι, όπως ελέχθη και
από τον κο Αραβαντινό, κατάφερε να περάσει όταν ήταν πρόε-
δρος και πριν, βέβαια, κοσμήτορας διάφορες δύσκολες, πολύ
δύσκολες περιόδους. Δεν έχουν σταματήσει αυτές οι δύσκο-
λες περίοδοι. Εξακολουθούν να είναι δύσκολες. Τότε όμως
ήταν και σε μεγάλη ένταση. Και κατάφερε πράγματι να ισορρο-
πήσει μέσα σε αυτήν τη σχολή και να συνεχίσει την παράδοσή
της μέχρι σήμερα.

Κωνσταντίνος Μωραΐτης, αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ

Ευτυχώς, κατάφερα να αντιμετωπίσω τη δυνατή βροχή και
βρεγμένος ήρθα ως εδώ για να ξεπληρώσω ένα χρέος, το οποίο
αφορά τις πολύ πρώιμες αρχιτεκτονικές εικόνες που καθορί-
ζουν τη ζωή μου στον Πειραιά της δεκαετίας του 1960. Για τη
μία έχω γράψει ήδη. Αφορά τον κο Δημήτρη Φατούρο και το
κολυμβητήριο της Σχολής Δοκίμων. Οι άλλες δύο αφορούν τον
Γιάννη Λιάπη. Η πρώτη το κτίριο του ΟΛΠ στον Πειραιά, που
ελπίζω να έχει ευτυχές μέλλον, και η δεύτερη την ημιτελή, αλλά
σημαντική αρχιτεκτονική παρουσία στο μικρό λιμάνι, το οποίο
οι Πειραιώτες εξακολουθούν να αποκαλούν Τουρκολίμανο. Αυ-
τό το κτίριο, που δεν τέλειωσε ποτέ, το Πολιτιστικό Κέντρο
του Ιδρύματος Ζαχαρίου, επιβιώνει ακόμα ως γιαπί, στην κατά-
σταση του σκυροδέματος και των λίγων τούβλινων τοίχων. 

Αυτό το κτίριο, λοιπόν, που δεν είχε ποτέ την ευτυχία να
ολοκληρωθεί, προσφέρεται ακόμα ως συνταρακτική αρχιτε-
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κτονική πρόταση, διατηρείται ακόμα ζωντανό ως συνθετική
παρουσία, μισοτελειωμένο,  δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους
τους συναδέλφους που το επισκέπτονται κατά καιρούς να το
παρουσιάζουν στους σπουδαστές τους ως σημαντικό αρχιτε-
κτόνημα. Αυτό το γιαπί που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. 

Ο  Γιάννης Λιάπης υπήρξε αξιολογότατος αρχιτέκτονας. Εί-
χα την αίσθηση πάντα ότι η ενασχόλησή του με τη διδασκαλία
δεν του έδωσε τη δυνατότητα να ολοκληρώσει περισσότερα
σημαντικά έργα. Και αυτό είναι εμφανές τόσο στην αρχιτεκτο-
νική που μπορούμε να επισκεφτούμε όσο και στην αρχιτεκτο-
νική που μπορούμε να δούμε  από τις  δημοσιεύσεις του. 

Το λιγότερο εμφανές είναι ότι ο Γιάννης Λιάπης υπήρξε επί-
σης, πέρα από αξιολογότατος αρχιτέκτονας, άτομο με εξαιρε-
τική θεωρητική διαίσθηση. Αυτό δεν έχουμε τη δυνατότητα να
το διαπιστώσουμε εύκολα, γιατί ο αριθμός των γραπτών που
άφησε είναι σχετικώς περιορισμένος. Αλλά, νομίζω ότι αυτή η
συγκυρία, η συνύπαρξη του υψηλότατου αρχιτεκτονικού ταλέ-
ντου και της θεωρητικής του διαίσθησης, καθόρισε τα χαρα-
κτηριστικά του και ως ακαδημαϊκού δασκάλου.

Να τον ευχαριστήσω έπειτα από τόσα χρόνια, γιατί μου
έχει δώσει τη δυνατότητα κάθε φορά που επισκέπτομαι το
Τουρκολίμανο να δείχνω στους σπουδαστές μου αυτό το μι-
σοτελειωμένο, αλλά σημαντικότατο κτίριο. Να ευχαριστήσω κι
εσάς, που οργανώσατε αυτή την ημερίδα σήμερα, έστω ύστε-
ρα από πολλά χρόνια. Ίσως καλύτερα έτσι, ύστερα από πολλά
χρόνια, ώστε να υπάρχει η χρονική απόσταση προκειμένου να
μπορέσουμε να παρουσιάσουμε σήμερα τις αναφορές μας για
τον Γιάννη Λιάπη, αλλά και όσα συνέβησαν κατά το μεσοδιά-
στημα στον εκπαιδευτικό χώρο που μας κληροδότησε.
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A. Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ, ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

(Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΩΝ)
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Ο εννοιολογικός χώρος
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Λήδα Μαχιά*

11
H ψυχαναλυτική διερεύνηση του τοπίου

Το τοπίο ως πεδίο πολιτιστικών απωθήσεων
και μνημονικών καταγραφών

Eισαγωγή

Ο νεότερος δυτικός πολιτισμός εμφανίζει σε μεγάλο τμήμα
της ιστορίας του μια νοησιαρχική, καταρχήν, σχέση με τον τό-
πο και το τοπίο. Σύμφωνα με τη νεότερη αυτή δυτική προσέγ-
γιση, το τοπίο οργανώνεται κοινωνικά και σχηματοποιείται βα-
σισμένο σε συνθήκες νοητικής-λογικής τάξης. Εντούτοις, οι αν-
θρωπολογικές επιδιώξεις της ψυχαναλυτικής θεωρίας, καθώς
και τα ψυχαναλυτικά ενδιαφέροντα ανθρωπολόγων ερευνητών1,
καταδεικνύουν ότι συστήματα εποπτείας της πραγματικότητας
συγκροτούνται στη βάση ασυνείδητων, βιωματικών διεργα-
σιών, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμ-
βανόμαστε τα πράγματα. Η συσχέτιση των δύο αυτών επιστη-

* Η Λήδα Μαχιά είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη διατριβή της το
2005 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους καθη-
γητές του ΕΜΠ: Κ. Μωραΐτη (ως επιβλέπων), Γ. Λιακατά και I. Τερζόγλου.
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μονικών περιοχών, της ψυχανάλυσης και της ανθρωπολογίας,
αναδεικνύει τις σχέσεις ανάμεσα στον πολιτισμό και τον υπο-
θετικά εξατομικευμένο ψυχισμό, ο οποίος υπερκαθορίζεται
από όρους κοινωνικής αγωγής, άμεσων ή έμμεσων δηλαδή πο-
λιτισμικών επιρροών, και περιγράφει το καθολικό πλαίσιο ανά-
πτυξης των ανθρώπινων νοητικών διεργασιών και την απαραί-
τητη πολιτισμική κωδικοποίηση, η οποία διεισδύει στις ασύνει-
δες ψυχικά λειτουργίες.

Υπό αυτούς όρους, το τοπίο ορίζεται ως ο τρόπος με τον
οποίο όλα τα συστήματα έκφρασης καθορίζουν την πολιτιστι-
κή αντίληψή μας για τον τόπο. Το τοπίο, επομένως, συσχετίζε-
ται με ένα θεματικό σύνολο τόσο μνημονικά καταγραμμένων,
όσο και απωθημένων παραστάσεων. Εντάσσεται, δηλαδή, σε ένα
σύστημα συνειδητής αναγνώρισης ή ασυνείδητης αποδοχής.

Η συσχέτιση ψυχανάλυσης και ανθρωπολογίας και
η διερεύνηση του τοπιακού πεδίου

Η ψυχανάλυση

Η επιστήμη της ψυχανάλυσης παρέχει τη βασική θεωρία κατα-
νόησης της συμπεριφοράς και της εσωτερικής ψυχικής δομής
του ανθρώπου. Ορίζει, καταρχήν, τους δομικούς κανόνες οργά-
νωσης της ψυχικής συσκευής και αποκαλύπτει τις αιτίες διαφο-
ροποίησης του σωματικού σχήματος και τους πολλαπλούς τρό-
πους απόδοσης σημασιών στον τόπο. Η ψυχανάλυση αποτελεί,
λοιπόν, εξεταζόμενη από επιστημολογική άποψη, τη γέφυρα
ανάμεσα στις βιολογικές και τις θεωρητικές επιστήμες. Η πολιτι-
στική διερεύνησή της περιγράφει το ασυνείδητο ως πολιτιστικά
καθορισμένο γεγονός, ως γεγονός το οποίο ορίζεται από μια
ενεργή κοινωνικά διεργασία, τη διεργασία της απώθησης.
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Η ανθρωπολογία

Στην περίπτωση ιδιαίτερα της δομικής ανθρωπολογίας, η αν-
θρωπολογική παρατήρηση δεν αποτελεί απλή καταγραφή γε-
γονότων καθημερινής εμπειρίας. Αντιθέτως, αρθρώνει τους κα-
νόνες που συνθέτουν τη δομή κάθε κοινωνίας. Η ανθρωπολο-
γική μελέτη παρέχει παρατηρήσεις και καταγραφές οι οποίες
μαρτυρούν τη συγκεκριμένη σχέση του ανθρώπου με τη φύση
και αποκτούν ιδιαίτερη τοπιακή εκφορά μέσω διεργασιών κα-
ταγραφής ή απώθησης.

Το τοπίο ως ψυχολογική, ανθρωπολογική συνθήκη

Οι κοινωνίες συγκροτούν παραστάσεις για να περιγράψουν και
να ερμηνεύσουν τις συνθήκες ύπαρξής τους. Στις απεικονίσεις
αυτές, η περιγραφή του περιβάλλοντος, με όλες τις μορφές έκ-
φρασης, ατομικές ή συλλογικές, πραγματικές ή ιδεολογικά με-
ταλλαγμένες, ρεαλιστικές ή φαντασιακές, τις οποίες η κοινωνία
διαθέτει, καθορίζουν αυτό που αποκαλούμε τοπίο. Άρα, το εν-
νοιακό περιεχόμενο του όρου δεν περιορίζεται στην καταγρα-
φή των εξωτερικών χαρακτηριστικών του φυσικού υπόβαθρου.
Το τοπίο ορίζεται επιπλέον ως η εσωτερική, ψυχολογική, αν-
θρωπολογική συνθήκη που προβάλλεται από διαφορετικά κοι-
νωνικά σχήματα στον τόπο. Από αυτή την άποψη, το τοπίο απο-
τελεί τον πολιτιστικό τόπο των φυσικών μας ενορμήσεων και
του πολιτιστικού μας ελέγχου.
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Η «εικόνα του σώματος» και η μνημονική συγκρότησή της

Η «εικόνα του σώματος»

Ο ψυχαναλυτικός προσδιορισμός εννοιών ορίζει την «εικόνα
του σώματος»2 ως τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται και
μεταβάλλεται μέσα μας η εικόνα. Η εικόνα αυτή διαμορφώνε-
ται για το σώμα μας από το σύνολο του πολιτισμού που μας
περιβάλλει και μας καθορίζει, και δεν είναι πραγματική, αλλά
φαντασιακή. Δομείται τόσο από την επικοινωνία μεταξύ των
υποκειμένων, όσο και από το ίχνος της στέρησης, της απαγό-
ρευσης ή της καταστολής της απόλαυσης3, όπως αυτό σταδια-
κά εγγράφεται στη μνήμη. Το «σωματικό σχήμα»4, επομένως,
φέρει δικούς του περιορισμούς. Επιβάλλεται ως σύμπτωση
κοινωνικών προσώπων, τα οποία διαμορφώνονται και ανα-
πτύσσονται στον «εξωτερικό» κοινωνικό χώρο, με απόψεις
που «ενδοβάλλονται» στα μέλη της κοινωνικής ομάδας.

Το ασυνείδητο και η απώθηση

Σύμφωνα με τη φροϊδική θεωρία, η ψυχική συσκευή του αν-
θρώπου αναφέρεται τόσο στη συνείδηση, δηλαδή στη λογικά
ελεγχόμενη νόηση, όσο και στο μη συνειδητό, στο οποίο περι-
λαμβάνεται και η συναισθηματική σφαίρα.

Ο ψυχισμός παρουσιάζεται ως όργανο το οποίο συναρ-
θρώνει διαφορετικά συστήματα, δηλαδή ως σύστημα αποτε-
λούμενο από υποσυστήματα5. Στην πιο ολοκληρωμένη υπόθε-
ση του Freud, τη δομική υπόθεση, τα τρία αυτά συστήματα
ονομάζονται Εκείνο, Εγώ και Υπερεγώ6. Διαφοροποιούνται ως
προς τις λειτουργίες και τους μηχανισμούς δράσης τους. Εντού-
τοις, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και καθορίζουν την
ανθρώπινη συμπεριφορά.

50 Oι χώροι μετά τον Ι. Λιάπη

047-060 Maxia  27-10-11  17:00  ™ÂÏ›‰·50



Για να προφυλαχτεί από τις συνέπειες, το Εγώ απωθεί στο
ασυνείδητο σκέψεις ή επιθυμίες που απειλούν την ακεραιότητά
του. Υπό αυτή την έννοια, δικαιούμαστε να ορίσουμε το μηχανι-
σμό της απώθησης ως δραστηριότητα του Εγώ η οποία απο-
κλείει από τη συνείδηση τις ανεπιθύμητες παρορμήσεις του
Εκείνου. Η απώθηση δεν στρέφεται σε όλο το σύστημα εικόνων
ή συμπεριφορών, αλλά κυρίως διαχειρίζεται όσες συνδέονται
με μια μη αποδεκτή διάθεση ευχαρίστησης. Οι παραπάνω σχη-
ματισμοί αντίδρασης λειτουργούν προς όφελος του ατόμου,
αποτρέποντας μορφές κοινωνικά απαράδεκτης συμπεριφοράς
για χάρη άλλων συμπεριφορών περισσότερο αποδεκτών.

Η γλώσσα του ασυνείδητου

Οι μηχανισμοί και το περιεχόμενο του ασυνείδητου αποτε-
λούν βασικά στοιχεία της ψυχικής ζωής σε όλες τις καταστά-
σεις, ατομικές και κοινωνικές. Ο Lacan ισχυρίζεται ότι η προ-
σωπικότητα επεκτείνεται πέρα από τα όρια του σώματος, κα-
θώς συγκροτείται εντός του πλαισίου ενός σύνθετου κοινωνι-
κού δικτύου. Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι ο οργανισμός υφίσταται
μια μορφή φαντασιακής αιχμαλωσίας σε μια επιβεβλημένη
εξωτερικά εικόνα7.

Το Εγώ, δηλαδή η προσωπικότητα του ατόμου στο όριο της
κοινωνικής επιβολής, του Υπερεγώ και των ασυνείδητων πιέ-
σεων, του φροϊδικού Εκείνου, συγκροτείται μέσα από μια αλ-
λοτριωτική ταύτιση, η οποία θεωρείται απαραίτητη λόγω τόσο
της αρχικής έλλειψης πληρότητας στο σώμα και το νευρικό σύ-
στημα, όσο κυρίως της βασικής κοινωνικής και πολιτιστικής
αδυναμίας, της πολιτιστικής έλλειψης, η οποία χαρακτηρίζει το
νέο ανθρώπινο ζώο. Περνώντας από την εικόνα στη γλώσσα, ο
Lacan αντιλαμβάνεται και επισημαίνει τον οργανωτικό χαρα-
κτήρα του συμβολικού στοιχείου, δηλαδή των κοινωνικών, πο-
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λιτισμικών και γλωσσικών δικτύων εντός των οποίων γεννιέται
κάθε ανθρώπινο ον. Επειδή ακριβώς τα δίκτυα αυτά προϋπάρ-
χουν της γέννησης, επιτρέπουν στον Lacan να παρατηρήσει ότι
η γλώσσα είναι συνεχώς παρούσα στις κοινωνικές δομές. Η
σχέση με την εικόνα δομείται πλέον από τη γλώσσα και εντάσ-
σει το υποκείμενο στο πλαίσιο μιας δεδομένης εθνότητας
στον δεδομένο τόπο και χρόνο. Προχωρώντας προς τον ορι-
σμό του ασυνείδητου, ο Lacan διατυπώνει την υπόθεση ότι αυ-
τό αποτελείται από σχέσεις ανάμεσα σε «σημαίνοντα». Επομέ-
νως, θα πρέπει να υπάρχει μια τάξη ή δομή, η οποία επιβάλλε-
ται σε αυτά, τα συγκρατεί και οργανώνει τις σχέσεις τους. Με
άλλα λόγια, είναι πιθανόν το ασυνείδητο να δομείται ως γλώσ-
σα8. Προϋποθέσεις για την ανάδειξη της κατά λέξη ή κατά
γράμμα εκφοράς του κειμένου, του ασυνείδητου δηλαδή νοή-
ματος, το έκδηλο περιεχόμενο του οποίου διαφεύγει από το
άτομο, είναι η απομόνωση, η αποσύνθεση και η επανασύνθεση
μιας λεκτικής αλληλουχίας.

Ο μηχανισμός της μνήμης και ο λόγος περί ιδεολογίας

Η ατομική μνήμη

Οι έρευνες στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης
έχουν αποδείξει πως η ανθρώπινη μνήμη δεν λειτουργεί ως μη-
χανιστική διαδικασία ανάκλησης. Αν ορίσουμε τη μνήμη ως
ιδιότητα του ψυχισμού η οποία διαφυλάσσει ίχνη προγενέστε-
ρων εμπειριών, ίχνη που θα ασκήσουν επιρροή στις κατοπινές
αντιδράσεις του οργανισμού, περιορίζουμε το ρόλο της. Δεν
είναι αρκετό να επαναληφθούν οι προγενέστερες εντυπώσεις·
πρέπει να ταξινομηθούν, να εντοπισθούν και να συσχετιστούν
με χρονικά σημεία. Υπό αυτή την έννοια, η ανάμνηση δεν απο-
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τελεί απλή επιστροφή συμβάντων, αχνή εικόνα ή αντίγραφο
προγενέστερων εντυπώσεων, αλλά διαρκή δομική διαπραγ-
μάτευση και επεξεργασία των αρχικών, in illo tempore, παρα-
στάσεων9.

Η μνήμη, όπως άλλωστε και η αντίληψη10, δεν λειτουργεί μό-
νο στο παρόν, αλλά προσλαμβάνει το παρόν μέσω προηγούμε-
νων δομημένων σχημάτων, καθώς ποτέ δεν αντιλαμβανόμαστε
τα πράγματα σε πολιτιστικό κενό. Η μνήμη δεν αποτελεί μια
απλή εγχάραξη, αλλά μια ενεργητική σχέση με το παρελθόν. Η
κοινωνία, μέσω της μνήμης, επεξεργάζεται το παρελθόν, το
αναπλάθει και του αποδίδει νόημα.

Η συλλογική μνήμη και οι κοινωνικές εγχαράξεις

Ο M. Halbwachs11 στο έργο του Social Memory επισημαίνει ότι
οι σημαντικότεροι παράγοντες επιρροής-οργάνωσης της μνή-
μης προέρχονται από τον κοινωνικό χώρο. Γι’ αυτόν το λόγο, ο
Halbwachs εισάγει τον όρο «συλλογική μνήμη»12, προκειμένου
να τονίσει το βαθμό στον οποίο οι έντονα κοινωνικές διαδικα-
σίες επηρεάζουν όχι μόνο τις προσωπικές μνήμες στη διάρ-
κεια της ζωής των ανθρώπων, αλλά και τις κοινές μνήμες μιας
κοινότητας. Ορίζουμε, επομένως, ως «συλλογική-πολιτιστική
μνήμη» μια σειρά από αποδεκτές ιδέες, πράξεις, αξίες, περιο-
ρισμούς, πεποιθήσεις και χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν
σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο στην πο-
ρεία του χρόνου και συνεχίζουν να υφίστανται. Θεωρούμε,
λοιπόν, ότι από τη γέννησή μας, πιθανόν και πιο πριν, το περι-
βάλλον καταφέρνει με συνειδητούς και ασυνείδητους τρόπους
να εγχαράξει μέσα μας ένα πολύπλοκο σύστημα αναφορών. Εί-
ναι, λοιπόν, σχεδόν σίγουρο ότι δεν μπορούμε να έχουμε είτε
άμεση είτε αδιαμεσολάβητη γνώση καμιάς εξωτερικής ή αντι-
κειμενικής πραγματικότητας. Κατασκευάζουμε την κατανόησή
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μας μέσω του καθημερινού κόσμου των βιωμάτων μας και ο
χαρακτήρας των εμπειριών μας επηρεάζεται βαθιά από τους
γνωστικούς πολιτισμικούς φακούς μας.

Η συμμετοχή των ιδεολογικών μηχανισμών στη διαμόρφωση
της κοινωνικής πραγματικότητας

Η κοινωνική πραγματικότητα δεν οργανώνεται μόνο μέσα από
τη συνειδητή ανθρώπινη δράση. Κυρίως, συντίθεται με τη βοή-
θεια ασυνείδητων εκφράσεων, ατομικών ή συλλογικών, στο
πλαίσιο των ομάδων. Οι εκφράσεις αυτές δεν αποτελούν την
αυθόρμητη εξωτερίκευση εσωτερικών παρορμήσεων, αλλά ει-
δικότερα δηλώνουν μνημονικά καταγεγραμμένες και απωθημέ-
νες παραστάσεις, οι οποίες έχουν εγχαραχθεί στην ψυχική συ-
σκευή του ατόμου κατά την κοινωνική ενσωμάτωσή του. Σε
αντίθεση με μια γενικευμένη και μάλλον κοινότοπη αντίληψη,
σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η ανθρώπινη δραστηριό-
τητα ως αδιαμεσολάβητη συνάντηση εξωτερικών και ανεξάρ-
τητων υποκειμένων και αντικειμένων, ο L. Althusser προτάσσει
την έννοια της ιδεολογίας ως μεσολαβητή. Αναδιατυπωνεί την
παραδοσιακή μαρξιστική έννοια της ιδεολογίας και πραγματεύ-
εται τη συγκρότηση των υποκειμένων μέσω της «ιδεολογικής
έγκλησης». Η ιδεολογία εμφανίζεται ως σημαίνων παράγοντας
για τη διαμεσολάβηση μεταξύ υποκειμένων και αντικειμένων
στο πλαίσιο της κοινωνικής πρακτικής. Ο L. Althousser ισχυρί-
ζεται, δηλαδή, ότι υπάρχουν μηχανισμοί κοινωνικής ενσωμά-
τωσης οι οποίοι καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από ιδεολογι-
κά σχήματα. Με τον όρο ιδεολογία, επομένως, εννοείται το σύ-
νολο των παραστάσεων, είτε πραγματικών είτε φανταστικών,
τις οποίες παράγει μια κοινωνία για τις πραγματικές ή πλασμα-
τικές συνθήκες ύπαρξης των μελών της. Υπό αυτή την έννοια, ο
βασικός τρόπος ύπαρξης της ιδεολογίας είναι πρακτικός, μετέ-
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χει δηλαδή της ιδιάζουσας υλικότητας των κοινωνικών πρακτι-
κών. Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί ενέχουν πρωταρχικώς έμπρα-
κτη υπόσταση και, αντιστοίχως, κάθε κοινωνική πρακτική φέ-
ρει αναπόδραστα ιδεολογική επιρροή. Η διάκριση ανάμεσα σε
μια μονοδιάστατη, εξωτερική ή υλική σφαίρα και μια εξίσου
μονοδιάστατη, εσωτερική ή ιδεατή καταργείται. Η κοινωνική
πραγματικότητα, η πραγματικότητα των πρακτικών, είναι εγγε-
νώς ιδεολογική, καθώς συνυφαίνεται αξεδιάλυτα με την ιδεο-
λογία.

Στο σημείο αυτό, οι απόψεις του Althousser συγκλίνουν με
αυτές της ψυχανάλυσης. Στην ανθρώπινη-κοινωνική πραγματι-
κότητα, τα στοιχεία που καθορίζουν την ύπαρξη των υποκειμέ-
νων ενέχουν αποφασιστικά την παράσταση, την εικόνα ή την
ερμηνεία, είτε συνειδητή είτε ασυνείδητη, που τα ίδια διαθέ-
τουν για τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, την κοινωνική
τους θέση και την προσωπική τους ιστορία.

Ομοίως, ένα έθνος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την ερμη-
νεία που το ίδιο υιοθετεί για τον εαυτό του, την καταγωγή και
την ιστορία του. Ο «φαντασιακός» χαρακτήρας της παράστα-
σης, λοιπόν, δηλώνει ότι η ίδια η πραγματικότητα, η «ύπαρξη»,
του κοινωνικού ενέχει αποφασιστικά μια ιδεολογική διάσταση.
Επομένως, η κοινωνική πραγματικότητα αποτελεί μια εγγενώς
ιδεολογική πραγματικότητα.

Με άλλα λόγια, η οντολογική προσέγγιση των πραγμάτων
ορίζει ότι η αντικειμενική πραγματικότητα υπάρχει ανεξάρτητα
από εμάς. Ωστόσο, δεν μπορεί ποτέ να καταστεί ικανή προς
αναπαράσταση έξω από το πεδίο του λόγου. Κάθε κοινωνία
χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένους τρόπους γνωστικής ιδιο-
ποίησης του κόσμου. Οι χαρακτηριστικές για κάθε κοινωνία
ιδέες, με βάση τις οποίες νοηματοδοτείται ο κόσμος, συγκρο-
τούν οργανωμένα σύνολα, που αναπαριστούν την πραγματικό-
τητα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι ιδεολογικοί μηχανισμοί διαμορ-
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φώνουν τις ιδέες μέσω των οποίων η πραγματικότητα προ-
σλαμβάνεται από τα άτομα. Οποιαδήποτε κοινωνική πρακτική,
συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής πρακτικής, ασκείται
μέσω της ιδεολογίας υπόκειται σε αυτήν, σημασιοδοτείται από
αυτήν και περιέχεται σε αυτήν.

Υπό την έννοια αυτή, η ιδεολογία ανάγεται σε αναπαράσταση
της φαντασιακής σχέσης των ατόμων με τις πραγματικές συν-
θήκες ύπαρξής τους. Η ανθρώπινη σκέψη δεν γεννάται αιω-
ρούμενη ελεύθερα στον κοινωνικό χώρο. Ριζώνει πάντοτε σε
έναν ορισμένο τόπο. Κάθε μορφή ερμηνείας, επομένως, σχετί-
ζεται στενά με τις αξιολογήσεις και τους ασυνείδητους προσα-
νατολισμούς του παρατηρητή. Με άλλα λόγια, ο κόσμος δεν γί-
νεται κατανοητός ως αντικείμενο αποσπασμένο από το υπο-
κείμενο, αλλά εμφανίζεται ως αντικείμενο που προσπίπτει
στον ιστό των βιωμάτων του υποκειμένου. Επομένως, οι ερμη-
νείες για τον εαυτό μας και την πραγματικότητα που μας περι-
βάλλει, όπως και οι κατευθύνσεις για τη δέουσα συμπεριφορά
και την κοινωνική μας πράξη μέσα σε αυτήν, αποτελούν τα
εφόδια για την ερμηνεία του παρελθόντος όχι ως είχε, αλλά ξε-
χνώντας το χρόνο και το χώρο, τις απαραίτητες δηλαδή προϋ-
ποθέσεις στην κοινωνική θεωρία, άθελά μας, ως έχει.

Το τοπίο ως πεδίο καταγραφής και απάλειψης μνημονικών ιχνών

Αντίστοιχα, το τοπίο αποτελεί καταρχήν ιδεολογική κατα-
σκευή, αρχείο της ιστορίας των χρήσεων και των ερμηνειών
που έχουμε εναποθέσει σε αυτό. Αναδεικνύεται, με αυτό τον
τρόπο, σε πρωταρχικό παράγοντα οργάνωσης των συνθηκών
ύπαρξης, καθώς φέρει τα ίχνη οριοθέτησης, απαγόρευσης ή
καθιέρωσης του τόπου μέσω του σώματος.

Η σχέση μας με τον τόπο δεν αποτελεί, προφανώς, ούτε
μια απλή συσχέτιση που αντιστοιχεί στην ασυνείδητη συμπερι-

56 Oι χώροι μετά τον Ι. Λιάπη

047-060 Maxia  27-10-11  17:00  ™ÂÏ›‰·56



φορά ενός ζώου, ούτε πάλι μια εξίσου απλή συσχέτιση που
αντιστοιχεί στον πλήρη συνειδητό, λογικό έλεγχο.

Ο τόπος αποτελεί το πεδίο ασυνείδητων εγγραφών, ασυ-
νείδητων επιρροών, όπως και συνειδητών προθέσεων. Ολό-
κληρη η περίπλοκη συγκρότηση η οποία αναπτύσσεται ανάμε-
σα στο Εγώ, το Υπερεγώ και το Εκείνο εκφράζεται στους κοι-
νωνικούς κανόνες, που μεταφέρονται συνειδητά και ασυνείδη-
τα, και στις πιέσεις των ενστίκτων, που διαμορφώνουν κάθε
φορά την προσωπικότητά μας. Ολόκληρη αυτή η περίπλοκη
συγκρότηση καταγράφεται στον τόπο και τον χρησιμοποιεί ως
φορέα της φωνής της, ως «φερέφωνο» του πολιτισμένου ψυχι-
σμού.

Η γενετική προσαρμογή ελέγχεται και μεταδίδεται βιολογι-
κά. Οι κοινωνικές, όμως, προσαρμογές αποτελούν εφευρημέ-
νες, μαθημένες συμβάσεις, οι οποίες μεταδίδονται μεταξύ
ατόμων και γενεών μέσω της γλώσσας και άλλων κοινών συμ-
βόλων, σημάτων και κωδίκων.

Η αρχιτεκτονική και, επομένως, η πόλη και, κατ’ επέκταση,
το τοπίο αποτελούν έκφραση των επιθυμιών και διεύρυνση
των ψυχικών φραγμών του δημιουργού τους. Αν λοιπόν μετα-
τοπίσουμε αυτή την υπόθεση από το βασίλειο των μη λογικών
καταστάσεων της ψυχής και την αισθητική τους έκφραση στην
«τοπιακή» συζήτηση, θα διαπιστώσουμε ότι κρυμμένες, όμως
πάντοτε ενεργές, καταστασιακές σχέσεις υφίστανται και στο
σχηματισμό της πόλης και του τοπίου.

Το τοπίο, εντέλει, ως οι αισθητηριακές συνιστώσες ενός τό-
που, οι οποίες υφίστανται πολιτιστική ερμηνεία, συνδέεται με
ένα επίπεδο κοινωνικού ή πολιτικού ελέγχου13. Επομένως,
ολόκληρη η τοπιακή μας παράδοση και μνήμη αποτελεί προϊόν
ενός πλούσιου αποθέματος μύθων, αναμνήσεων και εμμονών14.
Γι’ αυτό κάθε λαός κατασκευάζει τις δικές του πρακτικές συλ-
λογικής υπενθύμισης, τις δικές του μορφές τελετουργικής ανα-
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θέρμανσης, οι οποίες ορίζουν όχι μόνο νοητικές σχέσεις, αλλά
και σωματικές δράσεις. Υπό την έννοια αυτή, ο ορισμός και η
διερεύνηση του τοπίου δεν εμφανίζονται ως αυτόνομες δρα-
στηριότητες, αλλά σχετίζονται με πολιτιστικές ερμηνείες, οι
οποίες οδηγούν στην κατασκευή ή την αποσιώπηση του τό-
που, το πολιτιστικά ενθυμούμενο ή λησμονημένο. Το λησμο-
νημένο όχι ως χαμένο πολιτιστικό γεγονός, αλλά ως απωθημέ-
νο, απαγορευμένο κοινωνικό δεδομένο. Οφείλουμε, λοιπόν,
να ερευνήσουμε αν τελικά μαθαίνουμε τον τρόπο με τον οποίο
ορίζουμε ή περιγράφουμε το τοπίο, τον τρόπο με τον οποίο
το αντιλαμβανόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύου-
με και συμβολοποιούμε τα ίχνη τα οποία οι προηγούμενες γε-
νιές έχουν καταγράψει σε αυτό.

Σημειώσεις

1. Tο επιστημονικό υπόβαθρο του Claude Lévi-Strauss, σύμφωνα με
δική του μαρτυρία, διαμορφώθηκε στη δεκαετία του 1920 με τη βοήθεια
τριών διαφορετικών φαινομενικά, αλλά ταυτόσημων στη βάση τους επι-
στημονικών μεθόδων: την ψυχανάλυση, το μαρξισμό και τη γεωλογία. Ο
Sigmund Freud δίδαξε στον Lévi-Strauss ότι η πραγματικότητα των λογι-
κών κατηγοριών δεν είναι η μόνη και πέρα ή πίσω από αυτήν υπάρχει μια
άλλη πραγματικότητα, την οποία τότε τη θεωρούσαν προ-λογική και την
αποκαλούσαν «σκοτεινό κόσμο των συναισθημάτων και των ορμών». Ο
Freud εξερεύνησε αυτή την πραγματικότητα, την οποία αποκάλεσε ασυ-
νείδητο, και έδειξε πως είναι πολύ πιο σημαντική για την κατανόηση της
ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς από την πραγματικότητα του συ-
νειδητού. Ο Karl Marx δίδαξε στον Lévi-Strauss ότι η κοινωνική επιστήμη
δεν οικοδομείται στο επίπεδο των γεγονότων, όπως και η φυσική επι-
στήμη δεν χτίζεται με τα δεδομένα των αισθήσεων. Αντικειμενικός σκο-
πός της είναι η κατασκευή ενός μοντέλου, η μελέτη των ιδιοτήτων του
και οι διάφοροι τρόποι αντίδρασής του στο εργαστήριο, προκειμένου να
εφαρμοστούν οι παρατηρήσεις αυτές στην ερμηνεία των εμπειρικών δε-
δομένων, τα οποία ενδέχεται να μη συμφωνούν με τις επιστημονικές
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προβλέψεις. Η γεωλογία, τέλος, ήταν για τον Lévi-Strauss το πιο ζωντανό
παράδειγμα μιας επιστήμης που ανακάλυπτε την τάξη κάτω από τη φαι-
νομενική αταξία της φύσης (Claude Lévi-Strauss, Φυλή και ιστορία – Φυλή
και πολιτισμός, μτφρ. Α. Στεφανής, Πατάκης, Αθήνα 2003). 

2. Η Françoise Dolto, στο βιβλίο της Η ασυνείδητη εικόνα του σώματος
(μτφρ. Ε. Κουκή, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1999), υποστηρίζει ότι
η «εικόνα του σώματος» είναι προσωπική, συνδέεται με το υποκείμενο
και την ιστορία του και αποτελεί σύνθεση των συγκινησιακών εμπειριών
και μνήμη των ήδη βιωμένων σχέσεων.

3. Από τον ευνουχισμό της επιθυμίας, με την ψυχαναλυτική έννοια,
στο επίπεδο της πραγματικότητας (Herbert Marcuse, Έρως και πολιτι-
σμός, μτφρ. Ι. Αρζόγλου, Κάλβος, Αθήνα 1981, σελ. 23).

4. Στη δυτική φιλοσοφία εισάγεται η έννοια του σχήματος, για να
αναφερθεί σε ένα θεωρητικό γενικευμένο πρότυπο, το οποίο εν πολλοίς
επιβάλλεται κοινωνικά. Με δεδομένη την παραπάνω ανάλυση, υποστηρί-
ζουμε ότι αυτό το γενικευμένο πρότυπο εκφράζεται στη γλώσσα του
σώματος, με βάση τον ψυχαναλυτικό προσδιορισμό εννοιών, ως «εικόνα
του σώματος». Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, θεωρούμε σκόπιμο να ερμη-
νεύσουμε την «εικόνα του σώματος» ως «σωματικό σχήμα». 

5. Charles Brenner, Στοιχειώδες εγχειρίδιο ψυχανάλυσης, μτφρ. Ι. Ε.
Σταθάκης, Πατάκης, Αθήνα 2000, σελ. 95.

6. Ο S. Freud εξέφρασε την άποψη ότι το Εκείνο περιλαμβάνει ολό-
κληρη την ψυχική συσκευή κατά τη γέννηση, ενώ το Εγώ και το Υπερεγώ
αποτελούν αρχικά μέρη του Εκείνου. Τα τρία αυτά συστήματα διαφορο-
ποιούνται ικανοποιητικά στη διάρκεια της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να
δικαιολογείται η θεώρησή τους ως διακριτές λειτουργικές οντότητες
(Ό.π., σελ. 98).

7. Darian Leader – Judy Groves, Ο Λακάν με εικόνες, μτφρ. Γ. Σταυρα-
κάκης, Δίαυλος, Αθήνα 1999, σελ. 25.

8. Ό.π., σελ. 55.
9. Ernst Cassirer, Δοκίμιο για τον άνθρωπο – Εισαγωγή στη φιλοσοφία του

ανθρώπινου πολιτισμού, μτφρ. Τ. Κονδύλης, Κάλβος, Αθήνα 1985, σελ. 81.
10. Η αντίληψη αφορά τόσο τη λειτουργία μέσω της οποίας οι πλη-

ροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον ερμηνεύονται για να σχη-
ματίσουν αντικείμενα, γεγονότα, εικόνες, ήχους, προτάσεις, όσο και τη
διαδικασία απόκτησης πληροφοριών από ερεθισμούς του σώματος και
του περιβάλλοντος, ενώ περιλαμβάνει, μέσω της εμπειρίας και της νόη-
σης, τις συγκινησιακές διαδικασίες και τις τροποποιήσεις που ακολου-
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θούν. Η αντίληψη επηρεάζεται από ιδεολογικούς παράγοντες, όπως τη
μνήμη, τα συναισθήματα, τα κίνητρα, τις προσδοκίες και άλλες ψυχολογι-
κές διαδικασίες.

11. Παραδόσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «Αντίληψη, αναπαρά-
σταση και νοηματοδότηση του χώρου» (διδάσκοντες καθηγητές: Σ. Κο-
νταράτος, Στ. Σταυρίδης, ΔΠΜΣ, Κατεύθυνση Α΄: Σχεδιασμός-Χώρος-
Πολιτισμός, 2002-2003).

12. Στα γαλλ. mémoire collective.
13. Herbert Marcuse, ό.π.
14. Sigmund Freud, Τοτέμ και ταμπού, μτφρ. Χρ. Αντωνίου, Επίκου-

ρος, Αθήνα 1978.
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Εύα Ρεπούσκου*

22
Από την αναπαραστατική στην εννοιολογική τάξη

Αναδιαμόρφωση αναπαραστατικών πρακτικών

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, η ζωγραφική επιφάνεια τεί-
νει να γίνει αβαθής και να ταυτιστεί με το χώρο. Ο κριτικός
Clement Greenberg αναφέρει: «Έπρεπε να βρεθεί τρόπος η
αναπαριστώμενη επιπεδότητα […] να παραμείνει επαρκώς δια-
κριτή από την κυριολεκτική επιπεδότητα, ώστε να είναι δυνατόν
ανάμεσά τους να αναπτυχθεί μια ελάχιστη ψευδαίσθηση τρισ-
διάστατου χώρου»1. Το ψευδαισθητικό βάθος αναπληρώνεται
με την τοποθέτηση πραγματικών τρισδιάστατων υλικών στην
επιφάνεια του πίνακα. Οι πρακτικές αυτές, όπως είναι το κολάζ
και το assemblage, επισημαίνουν τη μετάβαση από τη συμβολι-
κή επιφάνεια στην άμεση εμπειρία της υλικότητας.

Για τον Greenberg ο εικαστικός χώρος χάνει το «εσωτερι-
κό» του και γίνεται όλος «εξωτερικός».2 Η διάρρηξη της ψευ-

* Η Εύα Ρεπούσκου είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη διατριβή της
το 2005 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους
καθηγητές του ΕΜΠ: Γ. Παρμενίδη (ως επιβλέπων), Ν. Λάσκαρη και Δ.
Παπαλεξόπουλο.
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δαίσθησης, η συναρμογή ετερόκλητων υλικών και η διεύρυνση
της επιφάνειας στο χώρο αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστι-
κά της μεταπολεμικής αισθητικής παραγωγής.

Επαναχρησιμοποίηση /επινόηση μορφών

Η έκθεση «The Art of Assemblage» στο Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA) το 1961, με επιμελητή τον
William Seitz, συγκεντρώνει έργα που επικυρώνουν την αποδέ-
σμευση τόσο από τη δυσδιάστατη επιφάνεια του καμβά, όσο
και από το ψευδαισθητικό βάθος.

Ο Seitz ορίζει το assemblage ως τη μορφή και τον τρόπο
κάθε δυνατού συνδυασμού διαφορετικών συστατικών. Τα έρ-
γα προκύπτουν μέσα από τη συναρμογή στοιχείων χωρίς εν-
διάμεσες μεταβάσεις και συγκολλήσεις. Τα στοιχεία αυτά απο-
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τελούν αντικείμενα καθημερινής χρήσης, που σε κάποιες περι-
πτώσεις διατηρούν αναλλοίωτες τις ιδιότητές τους ως αποσπά-
σματα της πραγματικότητας, ενώ σε άλλες προβάλλονται ή ενι-
σχύονται η φθορά και η αοριστία τους.

Οι πρακτικές assemblage καθιερώνουν έναν νέο ρεαλισμό
μέσα από την αναθεώρηση της σχέσης με το πραγματικό περι-
βάλλον και της αναπαράστασής της. Η έννοια της επαναχρησι-
μοποίησης συνδέεται με μια ευρύτερη τάση παραγωγών και
ερμηνειών που εντείνεται τη δεκαετία του 1960 και περιλαμβά-
νει την ανακύκλωση υλικών, μορφών, αλλά και εννοιών. Ο σχε-
διασμός χρηστικών αντικειμένων και επίπλων υιοθετεί την τά-
ση επαναχρησιμοποίησης και συναρμογής, όπως στην περί-
πτωση των επίπλων του Achille Castiglioni, τα οποία παράγο-
νται από κομμάτια παλιών οχημάτων και μηχανών. Η συναρμο-
γή καθημερινών αντικειμένων εισάγει νέες ποιότητες, όπως η
κυριολεξία των συστατικών, αλλά και η ρευστότητα των μορ-
φοποιήσεων που παράγονται. Ο Daniel Spoerri στην έκθεση
του 1961 παρουσιάζει τραπέζια μετά το φαγητό. Ορίζει αυτά
τα έργα ως καταστάσεις που παρήχθησαν μέσα από την τυχαι-
ότητα και δεν περιέχουν αισθητική πρόθεση. Στόχος αυτών
των αναδιαμορφώσεων της αισθητικής παραγωγής είναι να βιω-
θεί η τέχνη όπως η καθημερινή εμπειρία. «Η τάση για την το-
ποθέτηση του ίδιου του αντικειμένου, φθαρμένου και κοινότο-
που εκεί όπου θα ήταν η αναπαράστασή του αποτελεί την ανά-
γκη για “γεφύρωση” του κενού μεταξύ τέχνης και ζωής», όπως
διατυπώνει ο Robert Rauschenberg3.

Το αποϋλοποιημένο /διαδικαστικό αντικείμενο

Η ταύτιση με την πραγματικότητα συμβάλλει στην εκμηδένιση
της καλλιτεχνικής και εμπορευματικής αξίας. Η αποθεσμοποίη-

Από την αναπαραστατική στην εννοιολογική τάξη 63

061-080 Repouskou  08-11-11  15:41  ™ÂÏ›‰·63



ση του έργου τέχνης ανατρέπει και ανασυγκροτεί ολόκληρο το
οικοδόμημα της τέχνης. Η κριτικός τέχνης Lucy Lippard συγκε-
ντρώνει το 1973 τις πρώτες πρακτικές της εννοιολογικής τέ-
χνης κάτω από τον τίτλο «Η αποϋλοποίηση του αντικειμένου
της τέχνης»4. Το αποϋλοποιημένο αντικείμενο δεν καταλήγει
απαραίτητα σε φυσική μορφή. Μπορεί να παραμείνει σε στά-
διο ιδεών που απεικονίζονται με τα πιο ουδέτερα μέσα. Ο συ-
ντάκτης του έργου αναλαμβάνει να καθορίσει τους τρόπους
διανομής και διαβίβασης στο κοινό, ενώ τόσο η φάση κατα-
σκευής όσο και η φάση δημοσιοποίησης συχνά ταυτίζονται.
Τα αντικείμενα αποκτούν ευέλικτη και «φορητή» μορφή. Χάρ-
τες, φωτογραφίες, καταγραφές και αναλύσεις συστήνουν μια
νέα μεθοδολογία παραγωγής, σύμφωνα με την οποία το αντι-
κείμενο δεν έχει αισθητική αξία, αλλά αποτελεί το τεκμήριο
μιας ιδέας, μιας διαδικασίας ή μιας εμπειρίας.

Ενώ την προηγούμενη δεκαετία η βασική κατεύθυνση είναι
ο χειρισμός της ύλης, τη δεκαετία αυτή πραγματοποιείται
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στροφή προς την εννοιολογική διαχείριση της αισθητικής πα-
ραγωγής. Το αντικείμενο της τέχνης συνιστά μια πρόταση,
μια πληροφορία ή μια διαδικασία η οποία εκπληρώνεται με τα
απαραίτητα υλικά και διαρκεί ορισμένο χρόνο. Η νέα τάξη
σχεδιασμού και παραγωγής της τέχνης συνδέεται αρχικά με
μια εφεκτική εμπλοκή του θεατή. Οι οριακές εκδοχές της πρώι-
μης εννοιολογικής τέχνης υποστηρίζουν ακόμη και την απόρ-
ριψη του κοινού. Ενώ το εννοιολογικό αντικείμενο είναι ανοι-
κτό και προσβάσιμο ως ιδέα, την ίδια στιγμή είναι αδιάλλακτο.
Η στροφή προς την κυριολεκτική διάσταση των υλικών και την
αμεσότητα της καθημερινής εμπειρίας καταλήγει όμως να προ-
σελκύσει το θεατή στη διερεύνηση και ερμηνεία οικείων κατα-
στάσεων.

Το αντικείμενο ως διαδικασία συστήνεται μέσα από τη στα-
διακή ενσωμάτωση του θεατή στην αισθητική παραγωγή. Οι
βασικές αρχές του διαδικαστικού αντικειμένου συμπίπτουν με
τις διαπιστώσεις της Lippard για το αποϋλοποιημένο αντικείμε-
νο. Το διαδικαστικό έργο επεκτείνεται εκτός ιδρυματικού χώ-
ρου ταυτιζόμενο με την καθημερινή ζωή, το δημόσιο και φυσι-
κό περιβάλλον. Εγκαθίσταται εφήμερα, αναλώνεται ή φθείρεται
και διαμορφώνει συνθήκες για κινητικότητα και κοινωνική δι-
κτύωση.
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Διαχείριση της γλώσσας /ταυτολογία

Η διαχείριση της γλώσσας καταλαμβάνει ένα σημαντικό κομμά-
τι της αποϋλοποίησης. Η διαφήμιση, τα μέσα πληροφόρησης, η
πολιτική προπαγάνδα μετασχηματίζονται σε ένα ουδέτερο εκ-
φραστικά μέσο της μεταφορμαλιστικής τέχνης. Η ομάδα
Art&Language διερευνά τη σχέση μεταξύ πραγματικότητας και
αναπαράστασης, και περιορίζεται στη σύνταξη κειμένων και
προτάσεων ως έργων τέχνης. Το 1969 ο Joseph Kosuth αναφέ-
ρει: «Ένα έργο τέχνης είναι μια ταυτολογία, κατά το ότι είναι μια
αναπαράσταση της πρόθεσης του καλλιτέχνη […] δηλαδή ένας
ορισμός της τέχνης»5. Η τέχνη αποκτά τη λογική και τη μέθοδο
της επιστήμης, ενώ το αντικείμενο τέχνης παράγεται ως μια αυ-
ταπόδεικτη πρόταση. Το 1960 ο Γάλλος κριτικός Pierre Restany
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περιγράφει τις μπλε ζωγραφικές του Yves Klein ως προτάσεις.
Η εκφραστική ταυτολογία συστήνεται ως συνέχεια της επιπε-
δότητας και της μονοχρωμίας του αφηρημένου εξπρεσιονιστι-
κού πίνακα. Η αμορφία και η αντι-αισθητική είναι εκδοχές της
τάσης για ταυτολογία και ακύρωση της αναπαράστασης. Το
1965 ο Kosuth εκθέτει το έργο Μία και τρεις καρέκλες. Η εγκα-
τάσταση περιλαμβάνει μια πραγματική καρέκλα, τη φωτογραφία
της και ένα κάδρο με τον ορισμό της λέξης «καρέκλα». Το αντι-
κείμενο, η φωτογραφία και το κείμενο αποτελούν διαφορετι-
κούς δείκτες (κωδικοποιήσεις) της έννοιας «καρέκλα». Για τον
Kosuth οι εικόνες και τα υλικά που ορίζουν την έννοια της «κα-
ρέκλας» συνιστούν κατηγορήματα τα οποία περιέχονται μέσα
στην έννοια. Η συν-εγκατάσταση των στοιχείων αυτών με την
πραγματική καρέκλα συγκροτεί μια ταυτολογία, δηλαδή μια
πρόταση που αληθεύει ως αυταπόδεικτη, δεν παρέχει επιπλέον
πληροφορία και δεν περιέχει αναπαραστατική αξία.

Η ταυτολογία εξελίσσεται σε μια νέα εκφραστική δυνατό-
τητα της τέχνης και αναδιαμορφώνει την οικονομία των μορ-
φών και των υλικών. Οι Art&Language αναπαράγουν υπάρχου-
σες μορφές και τυπολογίες ώστε να περιορίσουν όσο το δυνα-
τό την αισθητική διάσταση των προτάσεών τους. Ο Ian Burn,
αρχικό μέλος των Art&Language, αναφέρεται το 1968 στην
αντι-αισθητική θέση της εννοιολογικής τέχνης: «Η παρουσίαση
είναι ένα πρόβλημα, γιατί μπορεί εύκολα να γίνει μια φόρμα η
ίδια, και αυτό είναι παραπλανητικό. Πάντα στοχεύω στο πιο
ουδέτερο σχήμα, σε αυτό που δεν παρεμβαίνει και δεν δια-
στρέφει την πληροφορία»6.
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Specific objects /κυριολεκτικά αντικείμενα

Οι Art&Language εκφράζουν την οριακή εκδοχή της αποϋλο-
ποίησης, σύμφωνα με την οποία η παραγωγή της τέχνης περιο-
ρίζεται στη διατύπωση ορισμών καταργώντας τις συμβατικές
αναπαραστατικές τακτικές. Κοινή πρόθεση έχουν και τα κυριο-
λεκτικά αντικείμενα, τα οποία περιορίζουν το οπτικό ερέθισμα
σε ελάχιστες και ουδέτερες μορφές αναδεικνύοντας τις χωρι-
κές προεκτάσεις του εννοιολογικού έργου.
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Το 1968 ο κριτικός τέχνης Michael Fried απορρίπτει τη
«νέα» τέχνη, εξαιτίας της απουσίας σύνθεσης και αναπαραστα-
τικής πληρότητας.7 Ονομάζει τα πρώτα δείγματα μινιμαλιστι-
κής και εννοιολογικής τέχνης «Literalist Art», δηλαδή «κυριο-
λεκτική τέχνη». Επικεντρώνεται στα αντικείμενα που εγκαθί-
στανται στο χώρο, όπως είναι τα specific objects του Donald
Judd. Οι μοναδιαίες μορφές των αντικειμένων αυτών μετατοπί-
ζουν το ενδιαφέρον στην εμπειρία δεδομένων, όπως το υλικό,
το χρώμα, η κλίμακα, ο περιβάλλων χώρος.

Ενώ το assemblage τείνει στη διάλυση προς το χώρο και το
χρόνο, το συγκεκριμένο αντικείμενο αποτελεί μετασχηματι-
σμό του αδιάλλακτου σχήματος του ζωγραφικού πίνακα σε
τρισδιάστατη μορφή. Η κυριολεκτική τέχνη (μινιμαλιστική) δεν
καθιερώνεται ως υπέρβαση του μοντερνισμού, αλλά ως ανα-
τροπή με τα ίδια μέσα που παρέχει ο μοντερνισμός. Αντίθετα,
οι διαδικαστικές και αποϋλοποιημένες πρακτικές της εννοιολο-
γικής τέχνης σηματοδοτούν τη μετάβαση σε ένα νέο διαχειρι-
στικό σύστημα των μορφών και των νοημάτων της τέχνης. Το
νέο τρισδιάστατο αντικείμενο είναι ανοικτό και «περιβαλλοντι-
κό», κατά τον Judd. Το έργο γίνεται αντιληπτό ως μια ενιαία
μορφή, όπως συμβαίνει και στα ready-made. Τα επιμέρους
στοιχεία του έργου δεν διακρίνονται. Αντίθετα, το assemblage
προσδιορίζεται από την πολυμορφία που προκύπτει μέσω της
συναρμογής ετερόκλητων στοιχείων. Η γεωμετρία και η στιλ-
πνότητα των κυριολεκτικών αντικειμένων εξυπηρετούν στην
αυτονόμησή τους ως ολότητες μέσα στο χώρο. Ταυτόχρονα
όμως, καθιερώνεται μια νέα μορφολογία, παρά την αντι-αισθη-
τική πρόθεση των αντικειμένων αυτών.

Η πρωτοτυπία του κυριολεκτικού έργου είναι η διαπραγμά-
τευση της σχέσης της συγκεκριμένης υλικότητας με την ελευ-
θερία των νοημάτων. Η σχέση αυτή προϋποθέτει έναν ενδιά-
μεσο χώρο, στον οποίο ο θεατής ενσωματώνεται και διαμορ-
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φώνει την εννοιολογική πλοκή. Το έργο ταυτίζεται με το θεατή
ως άλλη μια μορφή ταυτολογίας. Το ίδιο το αντικείμενο φέρε-
ται ως πρόφαση, ενώ η πραγματική δράση του κυριολεκτικού
έργου εκτείνεται γύρω από αυτό. Η εγκατάσταση αντικειμένων
και υλικών στο χώρο είναι αλληλένδετη με τις πρακτικές αποϋ-
λοποίησης του έργου τέχνης. Τόσο η ταυτολογία όσο και η κα-
τάργηση της ύλης συγκροτούν εννοιολογικές μεθοδολογίες
που στοχεύουν στην απαλλαγή από τα προκαθορισμένα ανα-
παραστατικά σχήματα και νοήματα. Η πρώτη κατεύθυνση
εμπλέκει το θεατή σε μια νέα σχέση υποκειμένου-αντικειμέ-
νου, η οποία διοχετεύεται σε πρακτικές όπως είναι η pop art, η
land art και οι εγκαταστάσεις. Η δεύτερη κατεύθυνση παραμέ-
νει σε επίπεδο ελέγχου και οικονομίας των μορφών και των
υλικών που συναρμόζονται σε ένα έργο.

Εγκαταστάσεις στο περιβάλλον

Οι μονολιθικές εγκαταστάσεις βρίσκουν συνέχεια στις πρακτι-
κές της pop art και του νέου ρεαλισμού, όπως στα έργα του
Claes Oldenburg και των Christo & Jeanne-Claude. Η υπερβολή
στην κλίμακα και η αφαίρεση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
ανατρέπουν την αναπαραστατική πρόθεση, ενώ η «περιβαλλο-
ντική» διάσταση αναδεικνύει τους συσχετισμούς με το περι-
βάλλον και το κοινό. Ο Fried υποστηρίζει ότι, παρά την κυριο-
λεκτικότητά τους, τα αντικείμενα αυτά περιέχουν ψευδαισθητι-
κές διαστάσεις και εδραιώνουν μια θεατρική κατάσταση του
αντικειμένου της τέχνης. Μέσα από την παθητικότητα των μορ-
φών, ο θεατής προσκαλείται σε φυσική συμμετοχή και διερεύ-
νηση του χώρου. Η διαχείριση του συγκεκριμένου αντικειμέ-
νου επεκτείνεται στη διαχείριση του συνολικού κελύφους που
περικλείει το αντικείμενο και το θεατή. Στα τέλη της δεκαετίας
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του 1970, οι πρακτικές της τέχνης καταλαμβάνουν τον δημό-
σιο χώρο με μεγεθυμένες εγκαταστάσεις, εφήμερους μετα-
σχηματισμούς του τοπίου και δημόσιες δράσεις. Η ελλειμματι-
κή αφηγηματικότητα και η οικονομία των μορφών και των υλι-
κών ενεργοποιούν τους θεατές να αναπτύξουν και να ερμηνεύ-
σουν με πολλαπλούς τρόπους τις πρώτες ύλες που συστήνουν
το έργο. Η αναπαραγωγή της κοινωνικής λογικής γίνεται κριτι-
κή. Τα ελάχιστα εκφραστικά μέσα καταφέρνουν κρίσιμες αντι-
θέσεις. Η διαλεκτική σχέση με το περιβάλλον δεν υπαγορεύε-
ται από αισθητικούς κανόνες, αλλά από την πρόθεση για κοινω-
νική διέγερση.

Αποδομιστικά και διαδικαστικά έργα – Η διαχείριση
του συμβάντος

Τη δεκαετία του 1980, η αξιοποίηση του κοινού και του δημό-
σιου χώρου αποσκοπεί στην ανάπλαση του συμβάντος επι-
σφραγίζοντας το πέρασμα στη σχετικότητα των κατηγορημά-
των και των ταυτοτήτων. Τα αποδομιστικά έργα είναι στατικές
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν ή επενδύονται με επίπεδα
διαστρέβλωσης και απόκλισης από ένα προσδοκώμενο νόημα.8

Οι ανατροπές στη δομή και η πρακτική δυσλειτουργία διαμορ-
φώνουν ένα νέο συντακτικό, το οποίο επιχειρεί να αναπαρα-
στήσει τη «διασπαστική ποιότητα» του συμβάντος.9 Σε αντίθε-
ση με τη στατικότητα των αποδομιστικών έργων, τα διαδικα-
στικά έργα αποδίδουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την
ποιότητα των ευμετάβλητων κοινωνικών διαθρώσεων. Η χρονι-
κή διάρκεια, η εναλλαγή συντακτών και εμπλεκομένων, η μετα-
τόπιση του κέντρου και η μείξη υλικών και μορφών συγκρο-
τούν μια «πολυδομή», η οποία αναπαριστά με ακρίβεια τις ποιό-
τητες του ασχεδίαστου και πρωτογενούς συμβάντος. Ενώ τα
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διαδικαστικά έργα εμπλέκουν το θεατή και τον αναδεικνύουν
σε λειτουργικό στοιχείο, τα αποδομιστικά έργα τον αποκλείουν
σε μια κατάσταση περισυλλογής. Η ερμηνεία του προστίθεται
ως άλλο ένα επίπεδο νοηματικής παρέκκλισης. Την ίδια περίο-
δο αναπτύσσονται οι πρακτικές της διάδρασης, που ενεργο-
ποιούν σημαντικά την εμπλοκή του θεατή. Η λειτουργικότητά
του συναρτάται από τη διαδικαστική σύνταξη και την «πληρο-
φοριακή» μορφή των έργων.

Η ανάπλαση του κοινωνικού χώρου

Τη δεκαετία του 1990, οι παραγωγές της τέχνης αποκτούν κοι-
νωνική χρησιμότητα και εμπλέκουν το κοινό σε συλλογικές
δραστηριότητες. Οι ποιότητες της διαδικαστικής σύνταξης και
της συναρμογής ετερόκλητων υλικών μεταβιβάζονται στη δια-
μόρφωση σχεσιακών καταστάσεων μεταξύ των εμπλεκομένων,
των υλικών και του χώρου. Το 1998, ο Nicolas Bourriaud χρη-
σιμοποιεί τον όρο «συσχετιστική αισθητική»10 για να περιγρά-
ψει τις πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες κοινωνικών
επαφών. Το συσχετιστικό αντικείμενο συνιστά στιγμές κοινω-
νικότητας ή παράγει κοινωνικότητα. Ο σχεδιασμός ανταποκρί-
νεται στο προπλάσιμο μιας δραστηριότητας η οποία μπορεί να
αναπαραχθεί ή να γενικευθεί σε πραγματικές κοινωνικές συν-
θήκες.

Σε αντίθεση με την πρώιμη εννοιολογική τέχνη, στην οποία
η ιδέα και η αποϋλοποίηση καθίστανται πιο σημαντικές από την
υλική διάσταση της αισθητικής παραγωγής, στην περίπτωση
του συσχετιστικού έργου συμβάλλουν τόσο τα υλικά αντικεί-
μενα, όσο και οι δράσεις, οι χειρονομίες και οι εφήμερες εγκα-
ταστάσεις. Το συσχετιστικό αντικείμενο αποτελεί έναν αναβαθ-
μισμένο και πολυσύνθετο τύπο assemblage. Οι συσχετιστικές
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πρακτικές πραγματοποιούν περιορισμένα εγχειρήματα κοινω-
νικών αναδιαμορφώσεων, αυτό που ο Bourriaud ονομάζει «μι-
κρο-ουτοπίες».11 Το «μικρο-ουτοπικό ήθος» και η «αυτοσχέ-

δια πρακτική» διαμορφώνουν μια νέα περιοχή, στην οποία συ-
γκλίνει το αισθητικό με το κοινωνικό.12

Σχεδιασμός εμπειριών

Ο μετασχηματισμός της καθημερινής τάξης μέσα από δράσεις
και υλικές επεμβάσεις συστήνει εφήμερες κοινωνικές σχέσεις ή
ενεργοποιεί εξατομικευμένα τον κάθε συμμετέχοντα. Η κοινω-
νική εμπειρία που παράγεται από αυτές τις συναλλαγές διοχε-
τεύεται στη διαμόρφωση ιδιαίτερων προϊόντων, γίνεται αισθητι-
κή. Από τις εγκαταστάσεις της τέχνης ως τα καθημερινά χρηστι-
κά αντικείμενα οργανώνεται μια διαδικασία η οποία μπορεί να
εξελιχθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον κάθε χρή-
στη. Ο σχεδιασμός προσαρμοστικών αντικειμένων και διαδικα-
σιών (customized design) αντικαθιστά την αδιαλλαξία της μαζι-
κής παραγωγής και προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης ατομι-
κών σχέσεων και εμπειριών με ένα προϊόν ή ένα έργο.
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Τα αντικείμενα σχεδιάζονται ως εφήμερα, προσαρμόσιμα ή
ανακυκλώσιμα τμήματα μιας ευρύτερης κοινωνικής πλοκής.

Η έμφαση στην κοινωνική εμπειρία και ο μετασχηματισμός
της σε αισθητική γλώσσα ανακλώνται στο σχεδιασμό που αξιο-
ποιεί το βίωμα. Η βιωματική διάσταση της τέχνης αναπτύσσε-
ται και μεταπλάθεται συνεχώς χωρίς να αποτελεί μια σύγχρονη
καινοτομία. Η μεταμοντέρνα προσέγγιση του βιώματος ανα-
δεικνύει την εμπειρία σε ένα πρωταρχικό διαχειριστικό μέσο
της τέχνης μέσα από τη σύγκλιση της εμπειρίας της καθημερι-
νότητας και της τέχνης, την ταύτιση του αποϋλοποιημένου
αντικειμένου με την εμπειρία του και την προεικόνιση βιωμά-
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των. Τόσο στην τέχνη όσο και στην παραγωγή καθημερινών
χρηστικών αντικειμένων, ο σχεδιασμός μετατρέπεται σε σκη-
νοθεσία των εμπειριών που παρέχονται από τα προϊόντα
(experientialize). Η ποιότητα της παρεχόμενης εμπειρίας κα-
θορίζει και την εμπορευσιμότητα του προϊόντος. Οι Joseph
Pine και James Gilmore, στοιχειοθετώντας την «οικονομία της
εμπειρίας» (1999)13, διαπιστώνουν ότι ο επιτυχημένος σχεδια-
σμός της εμπειρίας οφείλει να τροποποιεί την αίσθηση της
πραγματικότητας, να συνενώνει το χώρο, το χρόνο και τα
πράγματα σε ένα ρεαλιστικό σύνολο και να δημιουργεί πολλα-
πλούς χώρους μέσα στο χώρο, ώστε ο επισκέπτης να αυτονο-
μείται μέσα στη δομή της εμπειρίας. Η βιωματική δυναμική
ενός έργου εντείνεται, ενώ αμβλύνονται τα εκφραστικά του

Από την αναπαραστατική στην εννοιολογική τάξη 75

Εικ. 10.
Τokujin Yoshioka,
Venus chair, 2008.

061-080 Repouskou  08-11-11  15:41  ™ÂÏ›‰·75



στοιχεία. Η κυριολεξία και η ουδετερότητα, σε προέκταση της
αρχής της ταυτολογίας, εξυπηρετούν την πρόθεση για τη μέγι-
στη λειτουργικότητα του αντικειμένου σε επίπεδο σύστασης
εμπειριών. Η λιγοστή πληροφορία επιδρά θετικά στην ανάπτυ-
ξη απρόβλεπτων συνδέσεων με το αντικείμενο.

Η επιδίωξη αυτής της ανοικτότητας έχει αναχθεί σε καθορι-
στικό παράγοντα της μορφής των αντικειμένων. Όσο πιο ακα-
θόριστο και ανέκφραστο είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο εύκο-
λα μπορεί να ανταποκριθεί σε διάφορες λειτουργίες. Αυτή η
σχεδιαστική λογική στοχεύει στην ενδυνάμωση της εξατομι-
κευμένης εμπειρίας, αλλά και στην ανάπτυξη σχέσεων και αλ-
ληλεπιδράσεων μεταξύ των χρηστών. Το αντικείμενο, ο χώρος
ή η διαδικασία διαμορφώνονται από τις επιδράσεις αυτές. Σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο όλα συγκροτούν διαδικασίες και τμήμα-
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τα διαδικασιών, καθώς σε καμία περίσταση δεν καταλήγουν σε
μια τελειωτική και αμετάβλητη μορφή. Οι μορφές των επιμέ-
ρους συστατικών των διαδικασιών είναι ατελείς και απλές, ώστε
να μπορούν να μεταγγιστούν σε άλλες διαδικασίες και άλλα
σύνολα. Ο εννοιολογικός σχεδιασμός παρουσιάζεται ολοκλη-
ρωμένος και δυναμικός, καθώς οι μορφές, τα υλικά και οι χρή-
στες συναρμόζονται και διαμορφώνονται με βάση την έννοια
και τους μετασχηματισμούς της σε νέες έννοιες.
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στάσεων. Ήδη από τη δεκαετία του 1960 δημιουργούνται πάρκα ψυχα-
γωγίας, όπως η Disneyland το 1955. Από τη δεκαετία του 1980 τα όλο και
πιο θεματικά πάρκα προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες
τους, βασισμένες στην αξία της προσομοίωσης πραγματικών καταστά-
σεων. Η εμπειρία βιώνεται, καταγράφεται και τελικά μετατρέπεται σε κε-
κτημένο αγαθό (B. Joseph Pine –  James H. Gilmore, Experience Economy –
Work Is Theatre and Every Business a Stage, Harvard Business Press, Βοστό-
νη 1999).
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Ο αναλογικός χώρος
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Ιφιγένεια Μάρη*

33
Κατασκευάζοντας μια «υπόθεση»

Το διάγραμμα ως συνθετικό εργαλείο

Το αποτύπωμα μιας «κατασκευής»

Κατασκευάζοντας μια «υπόθεση» – Το διάγραμμα ως συνθετικό
εργαλείο

Ξεκινώντας από την πρόταση αυτή, προσδιορίζονται εξαρχής οι
όροι πάνω στους οποίους στήνεται η υπόθεση. Το περιεχόμενο
της υπόθεσης είναι η ίδια η συγκρότησή της ή, διαφορετικά, η
ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας στην οποία ο καθένας μπορεί να
προβάλει πολλαπλές αφηγήσεις (η υπόθεση ως αφήγηση). Η
χρήση των εισαγωγικών υποδηλώνει ακριβώς την πολλαπλότητα
των αφηγηματικών διαδρομών που μπορεί κάποιος να εγγράψει
σε αυτή.

* Η Ιφιγένεια Μάρη είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη διατριβή της
το 2004 με τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους καθηγητές του
ΕΜΠ: Α. Κούρκουλα (ως επιβλέπων), Γ. Παρμενίδη και Π. Τουρνικιώτη.
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Το ρήμα κατασκευάζω σημαίνει φτιάχνω κάτι με ένα ή περισσό-
τερα υλικά, συνήθως με τη βοήθεια είτε μηχανών, είτε άλλων
τεχνικών μέσων, και σύμφωνα με ένα σχέδιο. Προκειμένου
λοιπόν να κατασκευάσω κάτι αναζητώ καταρχήν τα δεδομένα-
μέρη, τα εργαλεία, που θα μου επιτρέψουν να χειριστώ τα δε-
δομένα, αλλά και τους κανόνες-τρόπους, οι οποίοι θα μου
υποδείξουν πώς να τα συνδέσω για να στήσω εντέλει μια «κα-
τασκευή». Στην προσπάθεια αυτή, το διάγραμμα αποτελεί το
βασικό συνθετικό εργαλείο, ένα μηχανισμό που προτείνει ταυ-
τόχρονα τα δεδομένα, τα εργαλεία, αλλά και τους κανόνες
όσον αφορά τον μεταξύ τους συσχετισμό.

«[…] Τι σημαίνει “σημαίνειν”; Μου φαίνεται πως η μόνη
απάντηση που μπορούμε να δώσουμε είναι πως “σημαί-
νειν” σημαίνει την ικανότητα κάθε είδους δεδομένων να
μεταφράζονται σε μια διαφορετική γλώσσα».1

Σε μία από τις διαλέξεις που έδωσε ο Γάλλος ανθρωπολόγος
Claude Lévi-Strauss και περιλαμβάνονται στο σύνολο των δια-
λέξεων με τίτλο «Μύθος και νόημα» επισημαίνει την αδυναμία
της σημασιολογίας να προσδιορίσει με ευκολία τη σημασία της
λέξης «νόημα» (σημασία), για να καταλήξει στην παραπάνω ερ-
μηνευτική προσέγγιση. Ως γλώσσα, διευκρινίζει: «δεν εννοώ
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μια διαφορετική γλώσσα όπως τη γαλλική ή τη γερμανική, αλλά
διαφορετικές λέξεις σε διαφορετικό επίπεδο»2.

Η παραπάνω πρόταση θα αποτελέσει την αξιωματική αρχή
πάνω στην οποία θα βασιστεί το στήσιμο της «υπόθεσης».

Οι πολλαπλές μεταφράσεις του χώρου

Αν η αρχιτεκτονική συγκροτεί μια γλώσσα, με αφορμή την πα-
ραπάνω υπόθεση, πώς εγγράφεται το νόημα στο χώρο ή, δια-
φορετικά, πώς ο χώρος «σημαίνει»;

Με βάση και πάλι την αρχική υπόθεση, το «σημαίνειν» ως
ιδιότητα αφορά την ικανότητα κάθε είδους δεδομένων να με-
ταφράζονται σε μια διαφορετική γλώσσα. Μιλάμε και πάλι για
μια διαδικασία μετάφρασης. Στην προσπάθεια αυτή αναζητά
κανείς την αμετάβλητη εκείνη ιδιότητα ενός πολύ σύνθετου
συστήματος κωδίκων, που επιτρέπει εντέλει την έκφρασή της
μέσα από μια διαφορετική λογική. Η βιωματική εμπειρία του
χώρου αποκαλύπτει ένα πλέγμα σημείων οπού κανείς μπορεί
να εγγράψει τη δική του αφηγηματική διαδρομή. Η βιωματική
αυτή εμπειρία μεταφράζεται σε εμπειρία αφήγησης ή, διαφο-
ρετικά, η κατασκευή, εν προκειμένω η χωρική κατασκευή, επι-
τρέπει την εγγραφή σε αυτήν μιας υπόθεσης.

Ωστόσο, ο χώρος, ως υλοποιημένη πραγματικότητα, δεν
συνιστά έναν a priori σχηματισμό. Αποτελεί και αυτός με τη
σειρά του το προϊόν μιας μετάφρασης ή, καλύτερα, πολλών
διαδοχικών μεταφράσεων. Η αμετάβλητη εκείνη ιδιότητα που
προτείνει εντέλει μια αφήγηση ή, διαφορετικά, επιτρέπει την
εγγραφή του νοήματος στο χώρο, δεν αποκαλύπτεται μόνο ως
ιδιότητα μιας υλοποιημένης πραγματικότητας· αρχίζει και απο-
κτά σχήμα από τη στιγμή που τίθεται κάθε φορά το αρχιτεκτο-
νικό πρόβλημα.
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Ο Stefan Zweig, ένθερμος συλλέκτης ο ίδιος λογοτεχνικών
και μουσικών αυτογράφων (πρωτότυπα χειρόγραφα κείμενα),
στο βιβλίο του Το μυστήριο της καλλιτεχνικής δημιουργίας διατυ-
πώνει έναν ανάλογο συλλογισμό:

«Η διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας δεν συνίστα-
ται καθαρά και μόνο στην έμπνευση, δεν περιορίζεται σε
ό,τι διαδραματίζεται πίσω από τα τείχη του μυαλού ή μέσα
στον αμφιβληστροειδή του ματιού, αλλά είναι μια πράξη
μετάφρασης, που επιτρέπει το πέρασμα από τον κόσμο του
πνεύματος στον κόσμο των αισθήσεων, από το όραμα στην
πραγματικότητα. Και αφού τούτη η πράξη συντελείται κυ-
ρίως επί του αισθητού υλικού, αφήνει –γι’ αυτόν ακριβώς το
λόγο– υλικά ίχνη, που καλύπτουν την ενδιάμεση κατάσταση
μεταξύ του αβέβαιου οράματος και της οριστικής ολοκλή-
ρωσης. Εννοώ φυσικά τα προπαρασκευαστικά έργα, τις
σπουδές των ζωγράφων, τις διαδοχικές παραλλαγές που
γράφουν οι ποιητές, τα χειρόγραφα από το εργαστήρι του
καλλιτέχνη. Και ακριβώς επειδή αυτά τα τεκμήρια που αφή-
νει πίσω του ο καλλιτέχνης είναι βουβοί μάρτυρες, είναι και
οι πιο αντικειμενικοί, οι μόνοι στους οποίους μπορούμε να
βασιστούμε […] Αποτελούν το μίτο της Αριάδνης, τον
οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε ψηλαφιστά εάν επι-
θυμούμε να επιστρέψουμε μέσα σ’ ένα λαβύρινθο που δί-
χως αυτές είναι αδύνατο να εξερευνήσουμε».3

Το ενδιαφέρον λοιπόν μετατοπίζεται στην ίδια τη διαδικασία
προσέγγισης του αρχιτεκτονικού κάθε φορά προβλήματος,
που τίθεται και στην ερμηνεία της νοητικής εκείνης κατασκευής
η οποία γεφυρώνει το πέρασμα από το νοητό στο αισθητό, ως
διαδικασία μετάφρασης από το όραμα στην πραγματικότητα.

Για να καταλήξει κανείς στη διατύπωση ότι ο χώρος «σημαί-
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νει» όχι ως προβολή μιας εκ των υστέρων ιδιότητας, αλλά μέ-
σω της ίδιας της γλώσσας που τον παράγει.

Η κατασκευή μιας γλώσσας

Ο σχεδιασμός του χώρου προϋποθέτει καταρχήν τη συγκρό-
τηση κάθε φορά μιας «γλώσσας» στην οποία εγγράφονται δια-
φορετικές λογικές, ένα σύστημα από σημεία και διαδρομές το
οποίο επιτρέπει ακριβώς το πέρασμα ή, διαφορετικά, τη μετά-
φραση από τη μια λογική στην άλλη. Ξεκινώντας κανείς από τα
δεδομένα που κάθε φορά τίθενται, η νοητική κατασκευή αρχί-
ζει και αποκτά σχήμα.

Τι συνιστά όμως μια «γλώσσα»; Σύμφωνα με το γλωσσολό-
γο Ferdinand de Saussure, η γλώσσα αποτελείται από δύο αδια-
χώριστα στοιχεία, τα οποία είναι από τη μια ο ήχος και από την
άλλη το νόημα. Ο ήχος έχει νόημα και δεν μπορεί να υπάρξει
νόημα χωρίς έναν ήχο να τον εκφράσει.4

Αν ο ήχος είναι η αποτύπωση του γλωσσικού ίχνους επί του
αισθητού υλικού, το νόημα είναι αυτό που αποδίδει στον ήχο
περιεχόμενο, που εγγράφει σε αυτό μια αφήγηση. Υπό αυτή
την έννοια, η διαδικασία της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, αλλά
και κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας, μπορεί να ταυτιστεί τελικά
με τη συγκρότηση κάθε φορά μιας «γλώσσας», δηλαδή ενός
συστήματος δεδομένων που απαρτίζεται από «ήχους», το υλι-
κό ίχνος, και νοήματα, τα οποία με τη σειρά τους συνιστούν τα
αδιαχώριστα στοιχεία της ίδιας νοητικής κατασκευής.
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Η μετά-φραση ως μετα-φορά

Το ενδιαφέρον, επομένως, μετατοπίζεται στη συγκρότηση
ενός εκφραστικού συστήματος που επιτρέπει το πέρασμα από
τη μια λογική στην άλλη.

Για να επανέλθουμε στην αρχική υπόθεση, η μετάφραση
προϋποθέτει κανόνες. «Το να μιλάμε για κανόνες και να μιλάμε
για νόημα (σημασία) είναι σαν να μιλάμε για το ίδιο πράγμα»5,
κανόνες αντιστοιχίας, που επιτρέπουν την ανασύσταση ήχων
και νοημάτων μέσα από ένα διαφορετικό σημειογραφικό σύ-
στημα.

Ως μετάφραση μπορεί να οριστεί η διαδικασία κατά την
οποία γίνεται απόπειρα ανασύνθεσης της ακριβέστερης ισοδύ-
ναμης προσέγγισης του μηνύματος της γλώσσας-πηγής στη
γλώσσα-στόχο, πρώτα σε επίπεδο εννοιών και κατόπιν σε επίπε-
δο ύφους. Σκοπός της μετάφρασης είναι να επιτευχθεί μια
σχέση ισοδυναμίας όσον αφορά το σκοπό μεταξύ γλώσσας–πη-
γής και γλώσσας–στόχου. Μετά-φρασις σημαίνει ουσιαστικά μετα-
φορά της ομιλίας. Στη λατινική γλώσσα, ο ισοδύναμος όρος εί-
ναι η λέξη translatio, από το transferre, το οποίο κυριολεκτικά
σημαίνει μεταφέρω.

Η λέξη μεταφορά, ως προς το πεδίο έρευνας που μας απα-
σχολεί, μπορεί με τη σειρά της να ορισθεί ως:

– η μετακίνηση σε άλλο σημείο,
– η μεταγραφή, διασκευή ή απόδοση ενός δημιουργικού

έργου σε άλλη μορφή από την αρχική του,
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– το σχήμα λόγου σύμφωνα με το οποίο οι ιδιότητες ενός
στοιχείου Α αποδίδονται («μεταφέρονται») σε ένα στοι-
χείο Β, το οποίο έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά από το Α.

Η πρώτη μελέτη του φαινομένου ανάγεται στον Αριστοτέλη,
που αντιμετωπίζει τη μεταφορά ως είδος σύγκρισης βασισμέ-
νης σε προϋπάρχουσες ομοιότητες.

Η επισήμανση του Max Black ωστόσο ότι η μεταφορά είναι
γνωσιακό εργαλείο, προσέγγιση που επανέρχεται συστηματικά
στο ρεύμα της γνωσιακής γλωσσολογίας, αναβαθμίζει τη μετα-
φορά από τρόπο έκφρασης σε τρόπο σκέψης. Κατ’ επέκταση,
στο έργο των Lakoff και Johnson, στο οποίο επιδιώκεται ουσια-
στικά η ανατροπή της θέσης ότι η μεταφορά υποκαθιστά
απλώς μια κυριολεξία που έχει την ίδια σημασία, εισάγεται ο
όρος εννοιακή μεταφορά 6.

Βασικές ιδιότητες της εννοιακής μεταφοράς είναι, αφενός, η
συστηματικότητα, αφού μια μεταφορική αντιστοιχία μπορεί να
εξηγεί την πολυσημία ενός μη πεπερασμένου συνόλου λέξεων,
και αφετέρου, η παραγωγικότητα, αφού ανά πάσα στιγμή η
συμβατική μεταφορική αντιστοιχία μπορεί να επεκταθεί σε νέες
εκφράσεις. Η τελευταία ιδιότητα συνιστά και το βασικό επιχεί-
ρημα για τη γνωσιακή υπόσταση της μεταφοράς. Μέσα από τη
διαδικασία της μετάφρασης, εισάγεται μια νέα γλώσσα, στην
οποία η περιγραφή ισοδυναμεί με εξήγηση. Η διαδικασία της
μετάφρασης είναι, λοιπόν, μια προσπάθεια καταρχήν ερμη-
νείας και εντέλει αναπεριγραφής των δεδομένων, όχι ωστόσο
με όρους αντιγράφου, αλλά και πάλι μέσα από μια ερμηνευτική
διαδικασία, ως συγκρότηση ενός νέου τρόπου σκέψης.
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Το διάγραμμα

Στο έργο του Η ζωντανή μεταφορά, o Paul Ricœr αφιερώνει ένα
κεφάλαιο στην επενέργεια της θεωρίας του μοντέλου πάνω
στη θεωρία της μεταφοράς. Περιγράφοντας λοιπόν τη λει-
τουργία του μοντέλου, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όθεν μέσα
στην επιστημονική γλώσσα το μοντέλο είναι ουσιαστικά ένα
ευρετικό εργαλείο, που σκοπεύει μέσω της μυθοπλασίας να
διασπάσει μια ακατάλληλη ερμηνεία και να ανοίξει το δρόμο
σε μια νέα, πιο κατάλληλη ερμηνεία»7.

Υπό αυτή την έννοια, το μοντέλο συνιστά, όπως επισημαίνει
και η Mary Hesse, ένα όργανο ανα-περιγραφής, το οποίο ανήκει
στη λογική της ανακάλυψης και όχι στη λογική της απόδειξης.
Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι «αυτή η λογική της
ανακάλυψης δεν ανάγεται σε μια ψυχολογία της επινόησης χω-
ρίς καθαυτό επιστημολογικό ενδιαφέρον, αλλά περιέχει μια
γνωστική διαδικασία, μια έλλογη μέθοδο, που έχει τους κανό-
νες και τις αρχές της»8.

Και η Hesse κάνει σαφές παρακάτω: «Kαταφεύγω στο μοντέλο
σημαίνει ερμηνεύω τους κανόνες αντιστοιχίας ως επέκταση της
γλώσσας της παρατήρησης μέσω της μεταφορικής χρήσης»9.

Ο παραπάνω συλλογισμός όσον αφορά τη λειτουργία του
μοντέλου βρίσκεται πολύ κοντά με τον μηχανιστικό χαρακτή-
ρα του διαγράμματος, που αποτελεί, σύμφωνα με την αρχική
υπόθεση, το βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της συνθετικής
διαδικασίας.

Το διάγραμμα θα μπορούσε να ταυτιστεί με την κατηγορία
εκείνη των μοντέλων που ο Maχ Black αποκαλεί θεωρητικά. Τα
μοντέλα, ανάλογα με τη σύσταση και τη λειτουργία τους, κατα-
νέμονται ιεραρχικά σε τρία επίπεδα: τα κλιμακωτά, τα αναλογι-
κά και, τέλος, τα θεωρητικά. «Τα θεωρητικά μοντέλα, που συνι-
στούν το τρίτο επίπεδο, έχουν από κοινού με τα προηγούμενα
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τη δομική ταυτότητα, αλλά ούτε μπορούμε να τα δείξουμε, ού-
τε πρέπει να τα κατασκευάσουμε, δεν είναι καν πράγματα· ει-
σάγουν μάλλον μια νέα γλώσσα, μια διάλεκτο ή ένα ιδίωμα, στα
οποία το πρωτότυπο περιγράφεται χωρίς να έχει κατασκευα-
σθεί […] Το φανταστικό medium δεν είναι πλέον εδώ ένα μνη-
μονικό τέχνασμα».10

Για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το σημαντικό όσον
αφορά τη λειτουργία των θεωρητικών μοντέλων είναι ότι μέσα
από αυτά «μπορούμε να επιδράσουμε τελικά πάνω σε ένα
αντικείμενο, αφενός πιο γνωστό –και ως εκ τούτου πιο οικείo–
και αφετέρου πιο πλούσιο σε προεκτάσεις –και ως εκ τούτου
πιο γόνιμο– στο επίπεδο των υποθέσεων»11.

Το διάγραμμα, κατά αντιστοιχία, συνιστά ένα μηχανισμό
που προτείνει ταυτόχρονα τα δεδομένα, τα εργαλεία, αλλά και
τους κανόνες σύνδεσης αυτών. Το διάγραμμα ως μεθοδολογι-
κό εργαλείο προϋποθέτει μια υπόθεση και προτείνει μια κατα-
σκευή, ως αναπαράσταση μιας λογικής.

Πιο συγκεκριμένα, συνιστά ένα σημειογραφικό σύστημα το
οποίο δεν αναπαριστά ένα προς ένα μια πραγματικότητα και η
σημασία του έγκειται όχι τόσο στο οπτικό του περιεχόμενο,
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αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί
ιδωμένο εναλλακτικά ως φασματικό ή διακριτό σύστημα γρα-
φής. Ερμηνευμένο ως σκέψη, από τη μια, αντιστοιχεί σε ένα
πυκνό σύστημα προβολής. Ιδωμένο ως προς τη σημασιολογική
και συντακτική του ερμηνεία, από την άλλη, αποτελεί ένα δια-
κριτό σύστημα προβολής: το διάγραμμα ως έκφραση μιας συ-
γκεκριμένης ιδιότητας. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα ανά-
γνωσης ενός διαγράμματος αποτελεί κρίσιμο διφορούμενο
στη διαδικασία μετάβασης από τη μια λογική στην άλλη.

Ξεκινώντας λοιπόν από το διάγραμμα ως μια μηχανή που εί-
ναι εντέλει μια γλώσσα, η σημασιολογική και συντακτική του
ερμηνεία σε διακριτά στοιχεία απομονώνει, αφενός, αρχές, τα
μέρη της μηχανής, ενώ συνιστά, αφετέρου, την έκφραση μιας
συγκεκριμένης ιδιότητας, που υπαγορεύεται από μια λογική,
δηλαδή η λειτουργία του διαγράμματος συνιστά μια γενόσημη
διαδικασία.

Το διάγραμμα συγκροτεί εκ νέου μια «γλώσσα», η περιγρα-
φή της οποίας ισοδυναμεί με εξήγηση μέσω της μεταφορικής
χρήσης. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί ότι η διαδικασία
αυτή δεν αντιστοιχεί σε μια μεμονωμένη μεταφορά, αλλά μάλ-
λον σε μια συνεχιζόμενη μεταφορά, ως επαναλαμβανόμενη
διαδικασία εκδίπλωσης διαδοχικών αφηγήσεων, διαφορετικών
λογικών.

Το ίχνος της υπογραφής

Μέσα από τη διαδικασία αυτή εκδίπλωσης των διαδοχικών λο-
γικών που προτείνει το διάγραμμα στήνεται ένα είδος αρχείου,
το οποίο θεμελιώνει και αρθρώνει δεσμούς ανάμεσα σε ση-
μεία, ανάμεσα σε αυτό που υπονοείται και εντέλει σε αυτό που
εκφέρεται ή, διαφορετικά, μια επιφάνεια πάνω στην οποία εγ-
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γράφονται στοιχεία μνήμης: ίχνη αυτού που προϋπάρχει, αλλά
και ίχνη αυτού που πρόκειται να συμβεί.

Η διαδικασία αυτή ταυτίζεται με την κατασκευή μιας «γλώσ-
σας». Σύμφωνα με τον Walter Benjamin άλλωστε, η γλώσσα
εμφανίζεται ως ένα είδος αρχείου ασυνείδητων ομοιοτήτων
και αναλογιών, που θεμελιώνει και αρθρώνει τους δεσμούς όχι
μόνο ανάμεσα σε αυτό που λέγεται και αυτό που υπονοείται,
αλλά ισοδύναμα ανάμεσα σε αυτό που εκφωνείται και σε αυτό
που γράφεται12. Η κατασκευή της γλώσσας που προτείνει κάθε
φορά το διάγραμμα συστήνει ένα σύνολο από σημεία-γραφές,
η ερμηνεία των οποίων συγκροτεί μια ταυτότητα αυτού που
προϋπάρχει, αλλά και αυτού που πρόκειται να συμβεί. Ή, δια-
φορετικά, το διάγραμμα φέρει μια υπογραφή, που αποτυπώνε-
ται εντέλει στο χώρο ως εμπειρία.

Η λέξη υπογραφή δηλώνει καταρχήν τον προσωπικό και πά-
ντα όμοιο τρόπο σημείωσης ενός ονόματος, ενώ ως προς τη
μεταφορική της χρήση, συνιστά το σημείο ή την ένδειξη ενός
υπαινιγμού. Η υπογραφή είναι τελικά αυτό που αποδίδει ταυ-
τότητα κατά αναλογία σε ένα αντικείμενο ή σε ένα στοιχείο
πληροφορίας. Η γλώσσα αποτελεί εξ ορισμού το αρχέτυπο
της υπογραφής.

Ξεκινώντας από την ετυμολογία της λέξης, το διάγραμμα
προτάσσει μια κατά αναλογία σχέση ανάμεσα στην ίδια τη λέ-
ξη και την υπογραφή-ταυτότητα που είναι εγγεγραμμένη σε
αυτήν:
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– η λέξη διαγράφω σημαίνει χωρίζω με γραμμές, ιχνογρα-
φώ, σχεδιάζω, περιγράφω και ταυτόχρονα ακυρώνω,
αναιρώ·

– το πρόθεμα διά υποδηλώνει τη διττή λειτουργία του δια-
γράμματος ως διέλευση, χρονική διάρκεια, μέσο, τρόπο,
αναφορά, αιτία, αλλά και διαίρεση.

Το διάγραμμα αποτελεί λοιπόν τόσο ένα εργαλείο που παράγει
ή ακυρώνει, όσο και ένα σημειογραφικό σύστημα, το οποίο
μπορεί να ερμηνευθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ο συσχετι-
σμός ανάμεσα στην υπογραφή και στο «αντικείμενο»-διάγραμ-
μα που φέρει την υπογραφή ερμηνεύεται με όρους ομοιότη-
τας, όρους όχι φυσικούς, αλλά διά μέσου ενός άυλου, αναλογι-
κού μοντέλου. Η υπογραφή ωστόσο, όπως αναφέρει o Giorgio
Agamben «δεν εκφράζει απλώς τη σημειωτική σχέση ανάμεσα
στο signans (σημαίνον) και το signatum (σημαινόμενο), παρά τη
μετακινεί και εντέλει την τοποθετεί σε ένα νέο δίκτυο πραγμα-
τιστικών και ερμηνευτικών σχέσεων»13.

Ξεκινώντας αντίστροφα, από τη διατύπωση ενός συνθετι-
κού προβλήματος όπως είναι ο σχεδιασμός μιας κατοικίας, η
ίδια η διατύπωση του προβλήματος φέρει μια ταυτότητα που
εγκαθιδρύει έναν τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι και
εντέλει προσεγγίζω το ζητούμενο. Η λέξη κατοικία συνιστά από
μόνη της μια υπογραφή, που τοποθετεί αυτόματα τον προβλη-
ματισμό σε ένα πλαίσιο ήδη εγκαθιδρυμένων πραγματιστικών
και ερμηνευτικών σχέσεων. Η υπογραφή, εγγεγραμμένη σε κά-
θε «αντικείμενο», καταδεικνύει την ιδιότητα που εμπεριέχεται
σε αυτό, εγκαθιδρύοντας σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά πε-
δία. Κατ’ επέκταση, η υπογραφή που εγγράφεται σε κάθε διά-
γραμμα διαμεσολαβεί στο γνωστικό πεδίο προκειμένου να γί-
νει κατανοητή μια πραγματικότητα. Το διάγραμμα, ως κομιστής
μιας υπογραφής, διαμεσολαβεί ανάμεσα σε διαφορετικές λογι-
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κές, εισάγοντας στη συνθετική διαδικασία ποιότητες οι οποίες
δεν μπορούν να περιγραφούν και δεν υπόκεινται σε μια γραμ-
μική σχέση.

«H υπογραφή είναι ένα σημείο εντός του σημείου, το ευρε-
τήριο, o δείκτης, ο οποίος στο πλαίσιο μιας δεδομένης σημειο-
λογίας αποδίδει μονοσήμαντα μια συγκεκριμένη ερμηνεία».14

Με βάση την παραπάνω υπόθεση, η υπογραφή αποτελεί τη
γέφυρα ανάμεσα στη σημειολογία και την ερμηνευτική. Όσον
αφορά το σημείο που εγγράφεται σε μια «κατασκευή», διακρί-
νεται μια «πρωταρχική αιτία», η οποία παράγει αποτέλεσμα λό-
γω της μορφής, ως δομική σχέση που στηρίζεται σε μια «ένα
προς ένα» αναλογία και μια «οργανική-συντελεστική αιτία» που
συντελείται μόνο μέσα από μια κίνηση ενεργοποίησης του μη-
χανισμού ο οποίος εγγράφεται σε αυτό ως αιτία και αποτέλε-
σμα ταυτόχρονα. Κατ’ αντιστοιχία, το διάγραμμα μπορεί να
ιδωθεί ως ένας μηχανισμός που σηματοδοτεί, αναπαριστά,
συνδιαλέγεται και σε αυτόν εγγράφεται μια δομική και μια συ-
ντελεστική αιτία. Ο χειρισμός του διαγράμματος που φέρει
υπογραφή προϋποθέτει μια συντελεστική ενέργεια προκειμέ-
νου να «αποδώσει» το περιεχόμενο. Άρα, μοιάζει να είναι ση-
μαντικό το πώς «διαβάζω»-ενεργοποιώ τον παραπάνω μηχανι-
σμό προκειμένου το πεδίο εγγραφής της μνήμης αυτού που
πρόκειται να συμβεί να μετασχηματισθεί σε μορφή και περιε-
χόμενο. Όπως αναφέρει άλλωστε ο Nelson Goodman στο έρ-
γο του Languages of Art: «η σημασία ενός διαγράμματος, όπως
συμβαίνει με τη μορφή κάθε εργαλείου, δεν προσδιορίζεται
από τα στοιχεία που το συνθέτουν, αλλά από τον τρόπο με τον
οποίο αυτό ερμηνεύεται»15.
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Η υπογραφή είναι ταυτόχρονα και μια δήλωση

Στο έργο του H αρχαιολογία της γνώσης, o Michel Foucault16 επι-
χειρεί μια συστηματική προσέγγιση στο πεδίο της μεθοδολο-
γίας, μέσα από τη διατύπωση της «δήλωσης» (énoncé) ως βα-
σικής μονάδας του λόγου. Σύμφωνα με τον Foucault, η δήλωση
δεν συνιστά σύνταγμα, πρότυπο κατασκευής ή κανονιστική
μορφή διαδοχής και αντιμετάθεσης, αλλά είναι αυτή που επι-
τρέπει σε ένα σύνολο σημείων να υπάρχουν και, περαιτέρω,
στους κανόνες ή στις μορφές αυτές να καθίστανται προφανείς.
Η δήλωση δεν είναι μια μονάδα, αλλά μια ενέργεια, η οποία
διασχίζει διαφορετικά πεδία λογικών και δυνητικών συμπλεγ-
μάτων και τα αποκαλύπτει, με απτά περιεχόμενα, στο χρόνο
και στο χώρο. Δεν συγκροτεί σημειωτικές σχέσεις, δεν παρά-
γει νέες έννοιες, αλλά αντί γι’ αυτό, επισημαίνει και «χαρακτη-
ρίζει» σημεία στο βαθμό της ύπαρξής τους, ενεργοποιώντας
και μετατοπίζοντας τη δραστικότητά τους μέσα σε ένα δεδο-
μένο context/περιεχόμενο.

Αν το διάγραμμα, κατ’ επέκταση, ειδωθεί ως ένα «σχήμα»,
μια δομή η οποία υπόκειται σε συνεχή διαδικασία μετασχημα-
τισμών, το πάγωμα αυτού κάθε φορά σε μια μορφή-ερμηνεία
συστήνει μια κατά αναλογία δήλωση, δηλαδή μια ενέργεια η
οποία διασχίζει πεδία διαφορετικών λογικών.

Όπως και στον τίτλο του βιβλίου του, ο Michel Foucault
αναφέρεται και πάλι στην αρχαιολογία της γνώσης. Σύμφωνα
με το συγγραφέα, η αρχαιολογία ως επιστήμη δεν αναζητά μια
αρχή. Αντίθετα, πρόκειται για μια διαδικασία η οποία συγκρα-
τεί τα γεγονότα στην κατάλληλη διασπορά, εντείνοντας την
προσοχή στις μικρότερες παρεκκλίσεις και εκτροπές που τα
συνοδεύουν, προσδιορίζοντας το νόημά τους. Εντέλει, ως αρ-
χαιολογία θα μπορούσε να ερμηνευτεί η αναζήτηση σε κάθε
γεγονός της υπογραφής η οποία εγγράφεται σε αυτό και το χα-
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ρακτηρίζει, αλλά και αντίστροφα, η αναζήτηση σε κάθε υπο-
γραφή του γεγονότος και του σημείου που εγγράφεται σε αυ-
τό και εντέλει το προσδιορίζει. Ο χειρισμός ενός διαγράμμα-
τος στη συνθετική διαδικασία μήπως συνιστά τελικά ένα είδος
αρχαιολογίας; Η συνθετική διαδικασία ιδωμένη τόσο ως ανα-
ζήτηση όχι μιας «αρχής» αλλά, αντίθετα, ενός πλέγματος ση-
μείων-γεγονότων που φέρουν υπογραφή, όσο και, αντίστρο-
φα, ως αναζήτηση της υπογραφής που φέρει κάθε γεγονός.
Μια διαδικασία που προσδιορίζει το νόημα κατά το πέρασμα
από τη μια λογική στην άλλη, συγκρατώντας τη διασπορά των
γεγονότων, ως μια μη γραμμική διαδικασία.
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Παναγιώτης Γούλιαρης*

44
Η ανάδειξη της «πορώδους» υπόστασης

του αστικού τοπίου διά μέσου
του φωτογραφικού πολιτισμικού υποδοχέα

Κατά τη μελέτη των ιδιομορφικών χαρακτηριστικών της αρχι-
τεκτονικής και της αστικής ζωής της Νάπολης, ο Walter
Benjamin αποδίδει στην αρχιτεκτονική της πόλης «πορώδη»
χαρακτηριστικά1, διαπιστώνοντας ότι το κτισμένο περιβάλλον
ανθίσταται σε οποιαδήποτε προκαθορισμένη ή σαφώς ορισμέ-
νη λειτουργικότητα. Μέσα από μια ώσμωση πολλαπλών δρα-
στηριοτήτων, τα διαχωριστικά όρια μετατρέπονται σε σημεία
επικοινωνίας, επιτρέποντας σε διαφορετικές εκφάνσεις της
αστικής εμπειρίας να έρθουν σε επαφή. Αυτή η πορώδης υφή
είναι ιδιαίτερα δυσδιάκριτη, στο βαθμό που η παραγωγή του
αστικού χώρου υποτάσσεται κατά κανόνα και εξυπηρετεί τις
εκάστοτε επικρατούσες διαχωριστικές τάσεις. Ταυτόχρονα, οι

* Ο Παναγιώτης Γούλιαρης είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη διατρι-
βή του το 2005 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από
τους καθηγητές του ΕΜΠ: Κ. Μωραΐτη (ως επιβλέπων), Σ. Ξενόπουλο και
Στ. Σταυρίδη.
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κυρίαρχοι τρόποι πρόσληψης του αστικού τοπίου, έχοντας υιο-
θετήσει αντίστοιχα πρότυπα, διακρίνουν σχεδόν αποκλειστικά
όρια και σπάνια διαύλους επικοινωνίας. Έχουν, συνεπώς, ενσω-
ματώσει τις κοινωνικά καθιερωμένες ιεραρχήσεις, αναγνωρίζο-
ντάς τες και στον αστικό ιστό. Το πορώδες ιδίωμα της πόλης
μπορεί να καταστεί διακριτό μέσω της χρήσης αυτοτελών-αυ-
τοδύναμων συστημάτων θεώρησης, τα οποία δεν υπόκεινται
στα υπερισχύοντα πρότυπα παραγωγής-αναγνώρισης ορίων,
καταφέρνοντας με αυτό τον τρόπο να διαχυθούν στην αστική
εμπειρία και να ανιχνεύσουν αθέατες ποιότητες. Η ανάδειξη
αυτών των ποιοτήτων προϋποθέτει τη συγκρότηση ενός δι-
κτύου σχέσεων στο οποίο αυτές αποκτούν νόημα που δεν εί-
χαν στο καθιερωμένο σύστημα αξιών. Η θεώρηση του αστικού
τοπίου ως διαδικασίας ερμηνείας και κατανόησής του προξενεί
διερωτήσεις σχετικές με την ιδιαίτερη ταυτότητα της πόλης,
καθώς και με τα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αυτή η ταυ-
τότητα συναρθρώνεται. Η προσπάθεια απόδοσης των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών αυτού του πολυδιάστατου γίγνεσθαι
έχει εκφραστεί μέσα από συγκροτημένες διαδικασίες με τον
γραπτό λόγο, τη ζωγραφική απεικόνιση, τη φωτογραφική από-
δοση, τον κινηματογράφο, το σχέδιο κτλ.

Η φωτογραφική θεώρηση του τοπίου με όρους ερμηνείας
και πολιτισμικής συγκρότησής του, όπως αυτή αναπτύχθηκε
στις αρχές του 20ού αιώνα, υιοθετεί μια ανατροπή των συμβατι-
κών κοινωνικών αξιών και ιεραρχήσεων. Κτίρια, δρόμοι, άνθρω-
ποι, δέντρα κτλ. εισέρχονται σε ένα διαφοροποιημένο σύστημα
σημασιοδότησης κάθε φορά που ο φακός-πολιτισμικός υποδοχέας
τα επιλέγει και τα ανασυνθέτει με τη χρήση ενός αναλογικού
συντακτικού σε έναν «ενδιάμεσο τόπο».2 Το φωτογραφικό θέ-
μα («αναφορικό τοπίο») δεν αποτελεί επιλογή με κριτήριο την
αποδομένη σε αυτό αρχιτεκτονική αξία, αλλά όσα κρύβονται
πίσω από την άρθρωσή του σε αστικό ιστό, σε συνδυασμό με
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τον τρόπο ένταξης της ανθρώπινης παρουσίας σε αυτόν. Το
φωτογραφικό ιδίωμα διερεύνησε πολλές αθέατες πτυχές του
αστικού τοπίου, αποκαλύπτοντας την αλληλοδιείσδυση τόπων
και πραγμάτων, άλλοτε απομονωμένων, περιχαρακωμένων και
ιεραρχημένων, οδηγώντας στη διαπίστωση ότι η φωτογραφική
τους αξία δεν σχετίζεται με τη δοσμένη σε αυτά κοινωνική αξία.
«Οι Τέχνες διευρύνουν τη σχέση τους με το πραγματικό, έχο-
ντας αποφασίσει πως ο πραγματικός, ανα-παραστατικός ρεαλι-
σμός αποτελεί μια εξαιρετικά περιορισμένη στάση της έκφρα-
σής τους, η οποία κατά κυριολεξία δεν είναι καν εφικτή».3 Στη
συνέχεια αναλύονται οι παράμετροι που συναρθρώνουν, κατά
τον Benjamin, την πορώδη διάσταση του αστικού τοπίου της Νά-
πολης. Παράλληλα, αναδεικνύεται η δυνατότητα του φωτογρα-
φικού πολιτισμικού υποδοχέα να απορροφήσει το αστικό προ-
σπίπτων και να διατυπώσει αναλογικά αυτές τις παραμέτρους.

Tα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των κατοίκων της πόλης
καθορίζουν τους όρους κατοίκησης / Η κατοίκηση αυτή
προσδιορίζεται ως έκδηλα κινητικότροπη / Η κίνηση
επιμερίζει το χώρο και διαπνέεται από χρονικότητα /
Ο χώρος και ο χρόνος αλληλεπιδρούν

Η χωρικότητα δεν αποτελεί, εξαιτίας της μετρήσιμης υπόστα-
σής της, τη μοναδική επενέργεια της παραγωγής του αστικού
περιβάλλοντος. Η μέτρηση της αστικής χωρικότητας εμπερι-
κλείει την έννοια του χρόνου, καθώς η υλική πραγματικότητα
συναρθρώνεται με τη χρονική πραγματικότητα. Ο εν λόγω
χρόνος δεν ταυτίζεται με τον αυστηρά καθορισμένο και αέναα
εξελισσόμενο ωρολογιακό ή ημερολογιακό χρόνο, η ακρίβεια
του οποίου εξυπηρετεί άλλες αναντίρρητες ανάγκες. Αυτή η
διαφοροποιημένη πρόσληψη του χρόνου προκύπτει από την

Η ανάδειξη της «πορώδους» υπόστασης του αστικού τοπίου 99

097-116 Gouliaris  08-11-11  15:41  ™ÂÏ›‰·99



εν εξελίξει αστικότητα όχι όμως ως ακολουθία μεμονωμένων
στιγμών, αλλά ως σύστημα το οποίο συμπεριλαμβάνει το προ-
σωρινό, συνοδευόμενο από την αλληλεπίδραση διαφορετικών
χρονικών συστημάτων, αρθρωμένων εντός διαφόρων μορφών
χωρικής παρουσίας. Η σχέση χώρου και χρόνου είναι εγγενώς
σύνθετη, καθώς συσχετίζει πολύπλοκα πεδία, σηματοδοτώ-
ντας ταυτόχρονα ένα ευρύτερο πεδίο σκέψης. Μετρώντας τη
χωρικότητα με τη χρήση της χρονικότητας, παρέχοντας στην
έννοια του χρόνου μια πιο σύνθετη μορφή σε σχέση με τον
γραμμικά εξελισσόμενο, ο χώρος αναδιαμορφώνεται ως πα-
ρεμβαλλόμενος από χρονικές στιγμές. Η κίνηση μέσα στο χώ-
ρο είναι πάντοτε χρονική, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον
οποίο αυτός επιμερίζεται, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο
γίνεται κατανοητός. Ο Benjamin, στο κείμενό του αναφορικά
με τη Νάπολη, αξιοποιεί το παράδειγμα ναπολιτάνικων καφέ,
προκειμένου να διατυπώσει τον ισχυρισμό ότι οι χώροι αυτοί
είναι διαρκώς μεταβαλλόμενοι. Δευτερευόντως όμως, αυτή η
μεταβλητότητα προκαλείται από την ανοιχτότητα των συγκε-
κριμένων χώρων σε διαφοροποιήσιμες κατοικήσεις.

Η έκδηλη εκφραστικότητα-κινητικότητα, η οποία χαρακτη-
ρίζει τους κατοίκους της Νάπολης στην κοινωνική τους ζωή,
«διευρύνει», σύμφωνα με τον Benjamin, τη χωρική οργάνωση
των καφέ. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι η συνάρθρωση του
χωρικού προσδιορισμού της θέσης των θαμώνων και του σω-
ματικού τους ρυθμού. Με αυτό τον τρόπο, ο χώρος επανα-
προσδιορίζεται και ανασυγκροτείται διαρκώς, ανταποκρινόμε-
νος στις εναλλασσόμενες «χορογραφίες» των θαμώνων. Εν
προκειμένω, το πορώδες γίνεται αντιληπτό στα γραπτά του
Benjamin μέσα από τα ίδια του τα αποτελέσματα, στο βαθμό
που παρέχει τη δυνατότητα στο χώρο και το χρόνο να συλλει-
τουργήσουν, καθορίζοντας τόσο την αστική συνθήκη, όσο και
την ανθρώπινη παρουσία εντός της. Η κατανόηση της αστικής
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επίδρασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του χρό-
νου4. Το φωτογραφικό τοπίο έχει τη δυνατότητα να ενσωμα-
τώσει σε μια συνθήκη συλλειτουργίας τη χωρικότητα και τη
χρονικότητα (Εικόνα 1). Η παρεχόμενη εν προκειμένω οπτική
πληροφορία για την πόλη είναι ήσσονος σημασίας. Ο αστικός
χώρος πλαισιώνει την κίνηση, μεγιστοποιώντας τη σημασία της
μέσα από την ευρύτητά του και την προοπτική φυγή. Η έλλει-
ψη απόλυτης ευκρίνειας της χορογραφικά εντασσόμενης κε-
ντρικής ανθρώπινης παρουσίας, εξαιτίας της μερικής οπτικής
καθήλωσης της κίνησης, δεν αποτελεί τεχνική ατέλεια. Αντιθέ-
τως, μέσω του συνθετικού χειρισμού της χρονικότητας της λή-
ψης αναδεικνύει το ζήτημα της κίνησης ως κεντρικό τόσο για
τη φόρμα, όσο και για το νόημα του φωτογραφικού τοπίου.
Επιπρόσθετα, η χρήση περιορισμένου βάθους πεδίου δεν
αποσπά την προσοχή προς τα υφιστάμενα κτίρια, ενισχύοντας
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την πλαισιωτική, ως προς τη χρονικότητα, λειτουργία της χωρι-
κότητας στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η δομική οργάνωση του αστικού ιστού είναι πορώδης /
Η ιδιωτική ζωή διαχέεται στη δημόσια

Ο Benjamin ισχυρίζεται ότι η πόλη είναι σε διαρκή διαδικασία
ασυνεχούς μετασχηματισμού. «Το “πορώδες” αποτελεί τον
ανεξάντλητο και αέναο νόμο που ορίζει την πόλη, ο οποίος
επανεμφανίζεται παντού διαρκώς». Στη Νάπολη, η ανάγκη για
αυτοσχεδιασμό, σε συνδυασμό με την πορώδη υφή της αρχι-
τεκτονικής, επιτυγχάνει αυτήν τη σύμφυση ανάμεσα στο ιδιωτι-
κό και το δημόσιο. Η ιδιωτική σφαίρα δεν αναπτύσσεται σε
απομόνωση από τη δημόσια ζωή. Τα σπίτια «εκχέονται» στο
δρόμο. Στην Εικόνα 2, ο φακός διατυπώνει αυτήν τη «διάχυση»
της ιδιωτικής στη δημόσια ζωή. Ο εσωτερικός χώρος της ερω-
τικής συνεύρεσης, παρά τη μηδενική σχεδόν οπτική του περι-
γραφή, εξέρχεται με υπαινικτική δύναμη προς το θεατή. Στο
ανοικτό πλαίσιο-κατώφλι βρίσκει εφαρμογή το «αστικό πορώ-
δες». Η συμβολή του φακού δεν εξαντλείται στον εντοπισμό
του αστικού αυτού «πόρου» και σε μια τυπολογικού χαρακτή-
ρα καταγραφή του. Η απουσία καταγραφικής πληροφορίας
του εσωτερικού χώρου ενισχύει τόσο τη δομική όσο και την
εννοιολογική σημασία του μαύρου πλαισίου στο φωτογραφικό
κάδρο. Ο λιθόστρωτος δρόμος αριστερά, εξαιτίας της θέσης
και της εστιακής απόστασης του φακού, έχει χάσει την προο-
πτική του. Ως εκ τούτου, λειτουργεί ως δισδιάστατο πλευρικό
όριο, συγκρατώντας τη θέαση προς το κέντρο. Αντίθετα, το λι-
θόστρωτο στο κάτω μέρος προξενεί έντονη προοπτική κατευ-
θυντικότητα προς τον εσωτερικό χώρο. Οι δύο έκδηλα διαφο-
ροποιημένες συνθήκες απόδοσης των δύο διασταυρούμενων
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οδών δημιουργούν στη διαγώνια ακμή αλληλοτομίας τους ένα
αμιγώς φωτογραφικό, «πορώδες» σημείο. Η λειτουργία του
παράγει έναν ιδιότυπο ελκυσμό γύρω από τη γυναικεία μορφή,
ο οποίος ενισχύει τη δηλωτική της παρουσία στο κάδρο. Κατα-
δήλωση που συνοδεύεται από την αινιγματική αντίφαση ανάμε-
σα στα εξωτερικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά και την επαγγελ-
ματική ιδιότητα. Η ισορροπία ανάμεσα στα φαινόμενα και στα
κρυπτόμενα εξασφαλίζει νοηματική διαστρωμάτωση.
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Ο φακός-πολιτισμικός υποδοχέας ανιχνεύει το «αστικό πορώ-
δες», το καταγράφει και το ανασυγκροτεί πολιτισμικά, ενσωματώνο-
ντάς το δομικά και εννοιολογικά στο αστικό φωτογραφικό τοπίο.

Στην περιγραφή της Νάπολης, ο αστικός ιστός αποδίδεται
ως ιδιαίτερα πυκνοδομημένος, ενώ χαρακτηρίζεται από έντονη
διάχυση χρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και τα δημό-
σια κτίρια συμφύονται με τα ιδιωτικά:

«[…]ψηλοί τρούλοι εκκλησιών διακρίνονται από λίγα ση-
μεία, αλλά ακόμη και τότε δεν είναι εύκολο να βρει κανείς
τον δρόμο για να φτάσει εκεί, καθώς είναι αδύνατον να ξε-
χωρίσει τον όγκο της εκκλησίας από τα γειτνιάζοντα κοσμι-
κά κτίρια. Ο ξένος την προσπερνά. Η δυσδιάκριτη πόρτα,
συχνά απλώς μια κουρτίνα, είναι η κρυφή πύλη για τον μυη-
μένο. Ένα απλό βήμα τον μεταφέρει από ένα συνονθύλευ-
μα βρόμικων αυλών στην αγνή απομόνωση ενός ψηλού κα-
τάλευκου εσωτερικού ναού»5.

Στην Εικόνα 3 διαφαίνεται η «πορώδης» επικράτεια στην περι-
φέρεια σύμφυσης μνημείου-κατοικίας. Το αποσπασματικό
πλάνο υπογραμμίζει τη μερικότητα της εποπτείας του γοτθι-
κού ναού, ως συνέπεια αυτής της επικάλυψης. Το μνημείο απο-
κλείεται από το πεδίο οράσεως, αφήνοντας το αρχιτεκτονικό
μέλος αντιστήριξής του μοναδικό μάρτυρα τόσο της ύπαρξης,
όσο και της κλίμακάς του. Όμως αυτό το μέλος, ως απότμημα
έδρασης του μνημείου κυριολεκτικά πάνω στον αστικό ιστό,
εμπεριέχει νοηματικό εύρος. Μια ανάγνωση του φωτογραφι-
κού τοπίου θα μας βοηθούσε να διακρίνουμε ότι ο τόπος ανα-
ζήτησης του θείου, του υπερβατικού αναφύεται μέσα από το
καθημερινό, το εγκόσμιο. Η πόλη αποκτά πνευματικές αποφύ-
σεις, εκφράζοντας κατασκευαστικά την πυραμίδα των ανθρώ-
πινων αναγκών, με κορυφή την αναζήτηση του πνευματικού και
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του μεταφυσικού. Μέσω μιας διαφοροποιημένης ανάγνωσης
θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τη βίαιη επιβολή της θρησκευ-
τικής εξουσίας. Αυτή η βιαιότητα κορυφώνεται στα «πορώδη»
σημεία διάτρησης της πόλης από τον κατασκευαστικό εκφρα-
στή της θρησκευτικής ηγεμονίας. Η καθηλωτική κλίμακα του
μνημείου εκμηδενίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, ενώ ταυτόχρονα
καθορίζει ως κυρίαρχο τοπόσημο την ταυτότητα και την ηθική
της πόλης. Η απαρέγκλιτη εμμονή του φωτογραφικού ιδιώμα-
τος στη δεδομένη οπτική της λήψης υποχρεώνει τον παρατη-
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ρητή σε διαλεκτική με το «πορώδες», ενώ η απουσία εναλλα-
κτικής δυνατότητας εποπτείας του τοπίου εμπλουτίζει τη νοη-
ματική διαστρωμάτωση της αποσπασματικής φωτογραφικής
εκδοχής του. Επιπρόσθετα, η ενδυνάμωση του περιεχομένου
του φωτογραφικού πεδίου διά μέσου αυτής της διαλεκτικής
εξισορροπεί τον χαώδη συσχετισμό αποσπασματικών αρχιτε-
κτονικών στοιχείων που παρατηρείται στον τρόπο με τον
οποίο συναρθρώνεται η φόρμα της εικόνας.

Η ζωή στην πόλη διατέμνεται από τρία αλληλοσυμπληρούμενα
δίκτυα δυνάμεων: την Εκκλησία, την camorra και το
φασιστικό καθεστώς / Το κωμικό συνυπάρχει με το τραγικό

Σύμφωνα με την Estelle Alma Maré, η περιγραφή της Νάπολης
οδηγεί συνειρμικά σε δύο πίνακες ζωγραφικής που αποδίδο-
νται στον Luciano Laurana (1420-1497), Δαλματό αρχιτέκτονα
που εργαζόταν στο Urbino. Οι δύο πίνακες θεωρείται ότι ανα-
παριστούν την Εκδοχή για κωμωδία και την Εκδοχή για τραγωδία
του Βιτρούβιου. Ο Βιτρούβιος είχε περιγράψει ένα θεατρικό
σκηνικό πόλης το οποίο θα μπορούσε να φιλοξενήσει σκηνές
τόσο κωμωδίας, όσο και τραγωδίας. Την περιγραφή αυτή είχε
επεξεργαστεί περισσότερο ο Sebastiano Serlio (1475-1554),
θεωρητικός της αρχιτεκτονικής6. Σύμφωνα με την προσέγγισή
της στο κείμενο του W. Benjamin, η απόλυτη ανοιχτότητα της
πόλης της Νάπολης και οι δυνατότητες που παρείχε για αυτο-
σχεδιασμό και απροσδιόριστη-αναπάντεχη κίνηση υπέθαλψαν
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλή-
ματος της μαφίας.

Ο W. Benjamin διέκρινε στη Νάπολη τρία διατεμνόμενα δί-
κτυα δυνάμεων: την Εκκλησία, την camorra (μαφία) και το φα-
σιστικό καθεστώς, οι ζώνες επιρροής των οποίων ήταν συ-
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μπληρωματικές και αλληλοτεμνόμενες. Αυτά τα δίκτυα ιδεολο-
γίας και εξουσίας ενεργοποιούσαν, σύμφωνα με τη Maré, τη
«σκηνική εκδοχή τραγωδίας» της πόλης. Γενικότερα, διαφάνη-
κε στην ίδια, μέσα από το κείμενο του W. Benjamin, μια ιδιότυ-
πη συνύπαρξη ανάμεσα στις δύο «σκηνικές εκδοχές». Η συνύ-
παρξη της τραγικής διάστασης της ζωής με την κωμική-αισιό-
δοξη αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της αστικής
εμπειρίας και η συνεκδήλωσή τους ενισχύει την πορώδη υπό-
σταση της πόλης. Ο W. Benjamin, γνωρίζοντας το έργο του
Eugène Atget, είχε χαρακτηρίσει το Παρίσι, όπως αυτό αποκα-
λύπτεται στα φωτογραφικά αστικά τοπία του, τον «ιδανικό τό-
πο του εγκλήματος»7. Ο διφορούμενος αυτός χαρακτηρισμός
μπορεί να εκληφθεί ως η φωτογραφική επίτευξη της «τραγικής
σκηνικής εκδοχής» της πόλης. Στην Εικόνα 4, η απουσία του
ανθρώπινου στοιχείου προξενεί μια απατηλή ανοίκεια αίσθη-
ση. Η έντονη προοπτική και η αξιοποίηση της γκρίζας επιφά-
νειας του δρόμου προσδίδουν στην οξεία κτιριακή μάζα μια
επιθετική κίνηση προς το θεατή. Ταυτόχρονα, η συνοχή αυτής
της συμπαγούς μάζας εξασθενεί σταδιακά προς το περίγραμ-
μά της, καθώς αυτό διαπερνάται από το έντονο πλάγιο φως. Η
λειτουργία του κάδρου συνολικά συντείνει προς τη μυστηρια-
κή «εξαΰλωση» του κεντρικού κτιριακού όγκου και την αναίρε-
ση της στατικότητάς του.

Ωστόσο, στη φωτογραφική επιφάνεια μπορούν να συνυ-
πάρξουν οι δύο σκηνικές εκδοχές του Βιτρούβιου. Η ταυτό-
χρονη εκδήλωση του κωμικού και του τραγικού, που αποτέλε-
σε κεντρική παράμετρο στην συγκρότηση της έννοιας του
«πορώδους», διατυπώνεται μέσω του φακού στην Εικόνα 5. Η
τραγικότητα του ιστορικού γεγονότος, ο τεμαχισμός του αστι-
κού τοπίου από την αυθαίρετη παρουσία του διαιρετικού τεί-
χους, εξισορροπείται νοηματικά από την ανθρώπινη θέληση να
υπερβεί μέσα στην αστική εμπειρία οποιαδήποτε περιοριστική
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επιβολή. Στην ουσία, το φωτογραφικό τοπίο αξιοποιεί αυτήν τη
δεδομένη ωσμωτική συνύπαρξη, προκειμένου να προσαυξήσει
την πολυπλοκότητα του νοήματός του. Η δυνατότητα εξισορ-
ρόπησης αντίρροπων και αντιθετικών στοιχείων κατά τη διαδι-
κασία σύνθεσης του τρόπου με τον οποίο το φωτογραφικό το-
πίο εξωτερικεύεται προς το θεατή εξασφαλίζει την αποφυγή
μονοσήμαντης πρόσληψης αυτής της εξωτερίκευσης. Η εικόνα
ανιχνεύει και αξιοποιεί το υπάρχων «αστικό πορώδες», προ-
κειμένου να είναι και η ίδια «πορώδης», εξασφαλίζοντας δηλα-
δή διά μέσου της συγκρότησης της φόρμας τη δυνατότητα
εσωτερικής διάχυσης νοημάτων και συναισθημάτων. Αν το
εμπειρικό τοπίο προξενεί συναισθηματικό μετεωρισμό φιλο-
ξενώντας την κωμική και την τραγική διάσταση της ζωής, το
ίδιο επιτυγχάνει και το φωτογραφικό τοπίο ενσωματώνοντας
το «πορώδες».
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Paris, Un Coin, rue de
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Το παρελθόν συνυπάρχει με το παρόν

Στο αστικό τοπίο το παρόν συνυπάρχει με τις άπειρες εκφάν-
σεις του παρελθόντος, οι οποίες βρίσκονται ενσωματωμένες
στον αστικό ιστό. Ωστόσο, αυτή η συνύπαρξη εμπεριέχει πολύ
περισσότερα απ’ ό,τι μια απλή συγκυρία. Οι πόλεις έχουν πα-
ρελθόν και τα θραύσματα αυτού του παρελθόντος πλαισιώ-
νουν κάθε πτυχή του παρόντος, καθιστώντας το σύνθετο. Συ-
νεπώς, η θεώρηση της εν ενεργεία πόλης ως τόπου εμπειρίας
ενδυναμώνεται λόγω της πλαισίωσης αυτής της εμπειρίας από
πολλαπλές διαστρωματώσεις του παρελθόντος8. Στην Εικόνα
6, η πολεοδομικά σαφώς ορισμένη επικράτεια του καθεδρικού
διαχέεται με την εμφάνιση ειδώλου μέσα στο είδωλο. Το «πο-
ρώδες» εκφράζεται διανέμοντας το παρελθόν μέσα από τις
ανακλαστικές ιδιότητες του σύγχρονου γυάλινου ουρανοξύ-
στη. Ο φακός εντοπίζει την κατάργηση του ορίου και ενισχύει
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την επίδραση της διάχυσης, αναιρώντας σχεδόν ολοκληρωτικά
το ανακλών και απορροφώντας το στο ανακλώμενο. Ταυτό-
χρονα, επαναδιαπραγματεύεται την κλίμακα του ναού, συρρι-
κνώνοντάς τον και προσεγγίζοντας την ανθρώπινη.

Η διάρθρωση του αστικού ιστού προσομοιάζει μορφικά
στο φυσικό ανάγλυφο / Τα σημεία επαφής φυσικού-τεχνητού
είναι πορώδη

Ο Benjamin διέκρινε επίσης μια αξιοσημείωτη συνθήκη συνά-
φειας ανάμεσα στο φυσικό ανάγλυφο και την αρχιτεκτονική της
Νάπολης, μια αναλογία μιμητικής τάξης, που επηρέασε την ανά-
πτυξη της έννοιας του «πορώδους». Στο κείμενό του, η πόλη
μοιάζει με μια ομοιόμορφη γκριζοκόκκινη μάζα, που αναπτύσ-
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σεται πάνω στη φυσική πλαγιά, «σβήνοντας» στο βάθος μέσα
στη θάλασσα και τον ουρανό. Στην Εικόνα 7, το υγρό στοιχείο
αξιοποιείται προκειμένου να δημιουργηθεί μια στρεβλή εικόνα
για το «εμπειρικό τοπίο». Στο Λονδίνο, μετά την πυρκαγιά του
1666 οι όροι δόμησης άλλαξαν, επιτρέποντας ανάλογα με τα
δεδομένα της κάθε περιοχής την κατασκευή διώροφων, τριώ-
ροφων ή τετραώροφων κτισμάτων. Κατά κανόνα, τα ψηλότερα
κτίρια εντοπίζονταν στις ακριβότερες συνοικίες και ήταν αντι-
προσωπευτικά των υψηλότερων κοινωνικών στρωμάτων9.

Το φωτογραφικό τοπίο αξιοποιεί το φυσικό στοιχείο, μετα-
τρέποντάς το από αυστηρό όριο, το οποίο καθορίζει το περί-
γραμμα της κτιριακής μάζας, σε επιφάνεια προέκτασής της.
Ταυτόχρονα, «διπλασιάζει» το ύψος της σε μια ιδιότυπη επανα-
διαπραγμάτευση των κοινωνικών ιεραρχήσεων. Είναι σαφές ότι
το φωτογραφικό τοπίο δεν εξαντλείται ούτε σε ένα οπτικό τέ-
χνασμα, ούτε και σε ένα ταξικό σχόλιο. Τόσο η φόρμα όσο και
το περιεχόμενό του αξιοποιούν το πορώδες σημείο, το φωτο-
γραφικό μη όριο, αποδίδοντας στο θεατή έναν αστικό τόπο
ανοίκειο, ατέρμονα προεκτεινόμενο, χωρίς ορατό τέλος.

Η διαδικασία εντοπισμού και ανάδειξης της πορώδους
διάστασης του αστικού τοπίου προϋποθέτει μια ωσμωτική
αλληλεπίδραση με αυτό / Η σχέση υποκειμένου-αντικειμένου

Στην Εικόνα 8, ο φακός παύει να αποτελεί αποκλειστικά ένα
εξωτερικό μέσο εποπτείας, επιτυγχάνοντας και μια αντίστροφη
λειτουργία. Η ανακλάζουσα γυάλινη επιφάνεια μετατρέπει το
παθητικό πεδίο καταγραφής σε ενεργητικό υποκείμενο αντίρ-
ροπα στρεφόμενο προς τον «ακινητοποιημένο-αντικειμενο-
ποιημένο» θεατή. Το «εμπειρικό τοπίο» ανασυγκροτείται δια-
στρωματικά μέσω ενός μοντάζ που λειτουργεί ως παλίμψηστο.
Φωτογραφικά τόπια αυτού του είδους θέτουν ερωτήματα σχε-
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τικά με την πραγματικότητα, μετατοπίζοντας τα συγκείμενα και
δημιουργώντας αμφισημίες μέσω των διαστρωματώσεων που
πραγματοποιούνται στις αντανακλάσεις. Επιπρόσθετα, αναδει-
κνύουν τη φαινομενολογική διάσταση της φωτογραφίας. Δια-
κρίνονται κούκλες με ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, δυναμικές
στάσεις και επίπλαστη ανθρώπινη συμπεριφορά. Σε ένα πρώτο
επίπεδο ανάγνωσης διακρίνει κανείς μια έκθεση ειδών ένδυ-
σης. Ωστόσο, ο δρόμος αντανακλάται σε τμήμα της βιτρίνας,
κτίρια διακρίνονται στο βάθος και, ως εκ τούτου, η φαντασία
του θεατή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξεγελώντας τον. Έτσι, σε
ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, οι κούκλες παύουν να αποτε-
λούν εκθετικά αντικείμενα, δίνοντας την αίσθηση ότι μετατρέ-
πονται σε πραγματικούς ανθρώπους που περπατούν στο δρό-
μο και κοιτούν επίσης τη βιτρίνα. Ο φωτογραφικός φακός βρί-
σκεται τόσο κοντά στο τζάμι ώστε ο θεατής δεν μπορεί να συ-
μπεράνει ποια είναι η πραγματική απόσταση από το περιβάλ-
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λον. Σε τρίτο επίπεδο ανάγνωσης, οι όροι έχουν αντιστραφεί
πλήρως. Ένα αντικείμενο μπορεί σίγουρα να αποκτήσει τη δική
του ζωή και, υπό αυτή την οπτική, οι κούκλες έχουν μετατρα-
πεί στους πραγματικούς παρατηρητές της εξωτερικής σκηνής.
Ίσως μάλιστα να παρατηρούν τους περαστικούς, ένας εκ των
οποίων διακρίνεται ως αντικείμενο της παρατήρησής τους.

Η εικόνα αποκαλύπτει μια πολυπλοκότητα αναγνώσεων, όπως
συμβαίνει και σε ένα έργο φαντασίας με την κύρια αφήγηση και τις
δευτερεύουσες πλοκές.

Εν προκειμένω, εντοπίζεται μια φαινομενολογική διάσταση,
η οποία υπονοείται μέσα στη διχασμένη ταυτότητα των φωτο-
γραφιών με θέμα βιτρίνες καταστημάτων. Στις διαθλασμένες
σκιές που διαφαίνονται στις βιτρίνες, καθώς και στους άδειους
δρόμους, ενυπάρχει πράγματι μια διαπεραστική και παρεμφα-
τική παρουσία εν μέσω της ανθρώπινης απουσίας. Σε αυτές τις
εικόνες, οι άνθρωποι περιθωριοποιούνται με έναν τρόπο ακρο-
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θιγή, μυθοποιούνται, σαν να μην αποτελούν πλέον το επίκε-
ντρο της φωτογραφίας και να συγχωνεύονται σε μια διακριτική
αφήγηση. Χρησιμοποιούνται αντί για αντικείμενα, προκειμένου
να επικεντρώσουν την προσοχή του θεατή, επιτρέποντάς του
μια φαινομενολογική παρείσφρηση της δικής του ταυτότητας
μέσα και έξω από την εικόνα.

Εν κατακλείδι, κατά τη συνθετική συγκρότηση του φωτογραφικού
τοπίου, το Υποκείμενο συνυπάρχει με το Αντικείμενο, υπό το καθε-
στώς μιας ωσμωτικής συνθήκης διάδρασης-αντιστροφής. Η επίδραση
αυτή επιδρά και εκτός των ορίων του κάδρου, ανατρέποντας τις συν-
θήκες πρόσληψής του. Το «πορώδες» εξέρχεται της φωτογραφικής
του θεώρησης, υπονομεύοντας την εποπτική επικυριαρχία του θεατή.
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Μυρτώ-Μαρία Βορεάκου*

55
Ο ρόλος των πολιτισμικών αφηγήσεων

στη νοηματοδότηση της κατοίκησης
Από την προβολή στην ταύτιση

Εισαγωγή

Η συμβολική απόσταση μεταξύ του χώρου, ως ενός εν δυνάμει
δομικού συστήματος, και του κατοικημένου χώρου, ως μιας
από τις ενεργοποιημένες εκδοχές του, ανοίγει ένα ολόκληρο
πεδίο ερμηνειών για τις πρακτικές μετάβασης από τη μια στην
άλλη χωρική «πραγματικότητα». Η απόσταση αυτή δεν είναι
ούτε σταθερή ούτε συμμετρική, αλλά μοιάζει να βρίσκεται σε
διαρκή μεταβολή, όπως ακριβώς και τα δύο άκρα της. Τα πλέγ-
ματα σχέσεων και δράσεων που κάθε φορά επανασυγκροτού-
νται για να υλοποιήσουν αυτή την ιδιότυπη μετακίνηση είναι
τόσο σύνθετα και απρόβλεπτα, όσο και οι χωρικές τους εκδη-

* Η Μυρτώ-Μαρία Βορεάκου είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη δια-
τριβή της το 2008 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη
από τους καθηγητές του ΕΜΠ: Στ. Σταυρίδη (ως επιβλέπων) και Ντ.
Βαΐου, και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κ. Γιαννακόπουλο.
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λώσεις. Η εργασία διερευνά το ρόλο της αφήγησης ως θεωρη-
τικής έννοιας και ως πρακτικής κατοίκησης στην ενδιάμεση
επικράτεια της μετατόπισης από τις χωρικές δομές στην επικαι-
ροποίησή τους.

Η μεθοδολογία της διερεύνησης θα βασιστεί στην αντιπα-
ράθεση της «αφηγηματικής» συγκρότησης του κατοικημένου
χώρου εντός και εκτός του δυτικού πολιτισμικού πλαισίου. Μέ-
ρος της αντιπαράθεσης αυτής είναι και ο ίδιος ο καθορισμός
του πεδίου σύγκρισης, το οποίο μπορεί να αποτελέσει το ση-
μείο τομής των δύο συστημάτων, αλλά και το σημείο ελέγχου
και αμφισβήτησης δυτικών προσεγγίσεων του θέματος, που
συχνά θεωρούνται κοινά αποδεκτές ή ακόμη και αυτονόητες.
Η αντιπαράθεση δεν είναι ταξινομητικού χαρακτήρα, δεν ανα-
ζητά ούτε κατηγορίες ούτε πανανθρώπινα χαρακτηριστικά, αλ-
λά δημιουργεί ζεύγη προς σύγκριση. Η νέα σχέση που δομεί-
ται μεταξύ τους αποκαλύπτει διαρκώς νέες πτυχές για τις μο-
νάδες του ζεύγους και ανανεώνει με αυτό τον τρόπο το ερευ-
νητικό «βλέμμα». Η αντίληψή μας για την αφηγηματική διάσταση
του κατοικημένου χώρου μεταμορφώνεται λόγω ακριβώς του
γεγονότος της συνάντησης, η οποία τελείται σε πολλαπλά επί-
πεδα, τροφοδοτώντας κάθε φορά την επόμενη αντιπαράθεση.

Κατοικώντας τον αφηγούμενο χώρο

Η αφήγηση στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας νοείται ως η
πρακτική παραγωγής και νοηματοδότησης του χώρου. Η συζή-
τηση για την αφήγηση επικεντρώνεται στη δομή και τη λειτουρ-
γία της ως μέρους της διαδικασίας παραγωγής του χωρικού
νοήματος και όχι ως καθεαυτού αντικειμένου. Άρα, μιλώντας για
αφηγηματικό χώρο δεν αναφερόμαστε στο χώρο που περιγρά-
φεται στις αφηγήσεις, αλλά στο χώρο που συγκροτείται αφηγη-
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ματικά ή, καλύτερα, στον κατοικημένο χώρο που αναδύεται μέ-
σα στον ορίζοντα των αφηγηματικών πρακτικών. Η αφήγηση
επικαιροποιεί τις υφιστάμενες γλωσσικές δομές, όπως αντί-
στοιχα η κατοίκηση επικαιροποιεί τις χωρικές δομές, με τρό-
πους που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να προδιαγραφούν,
και κάθε φορά εκφράζουν το πλέγμα των χωρικών και χρονικών
σχέσεων που τις γέννησαν. Η αντιπαράθεση μεταξύ της γλώσ-
σας και του χώρου είναι εφικτή στο επίπεδο που μιλάμε για αυ-
τόν το μηχανισμό ενεργοποίησης και όχι για τις ίδιες τις δομές.

Ο Pierre Bourdieu γράφει στο έργο του Αίσθηση της πρακτι-
κής πως «εντελώς παρούσα στο παρόν και στις πρακτικές λει-
τουργίες που ανακαλύπτει εκεί υπό τη μορφή αντικειμενικών
δυνατοτήτων, η πρακτική αποκλείει την επιστροφή στον εαυτό
της (δηλαδή στο παρελθόν της) αγνοώντας τις αρχές που την
υπαγορεύουν και τις δυνατότητες που περικλείει και τις οποίες
δεν μπορεί να ανακαλύψει παρά πραγματώνοντάς τες, ξεδι-
πλώνοντάς τες δηλαδή στο χρόνο»1. Ο αφηγηματικός χώρος
μοιάζει να γεννιέται από τη χρονική του εκδίπλωση στο παρόν,
να τελείται από τις δράσεις που τον παράγουν και όχι να περιέ-
χεται σε στατικές αφηγηματικές περιγραφές. Αυτό θα μπορού-
σε να δώσει στην αφήγηση τη δυναμική της πρακτικής η οποία
συγκροτεί κατοικημένους χώρους μέσα από τις δράσεις που
τελούνται εντός τους δημιουργώντας μια σύγκλιση της έννοιας
του αφηγηματικού χώρου με εκείνη του αφηγούμενου-κατοι-
κημένου χώρου. Το επιχείρημα αυτής της σύγκλισης θα μπο-
ρούσε να ενισχυθεί αν ανατρέξουμε στο έργο Αφηγηματική λει-
τουργία του Paul Ricœur, στο οποίο υποστηρίζει πως κάθε
αφήγηση «συνδυάζει, σε αναλογίες που ποικίλλουν, δύο δια-
στάσεις: μια χρονολογική διάσταση και μια μη-χρονολογική
διάσταση»2. Η πρώτη εκφράζει την αφηγηματική διάσταση της
αλληλουχίας (η διάσταση των επεισοδίων της αφήγησης), ενώ
η δεύτερη συνθέτει από σκόρπια γεγονότα ολότητες με νόη-

Ο ρόλος των πολιτισμικών αφηγήσεων στη νοηματοδότηση της κατοίκησης 119

117-136 Voreakou  02-12-11  12:20  ™ÂÏ›‰·119



μα, αποσπώντας μορφές/διαμορφώσεις από μια διαδοχή. Ο
αφηγούμενος-κατοικημένος χώρος μοιάζει να προκύπτει από
τη διαμορφωτική δράση, που του επιτρέπει να κινείται εκτός
χρόνου έτσι ώστε να ανοίγεται στην απειρία των δυνατοτήτων
τις οποίες του προσφέρει το χωρικό πεδίο, χωρίς όμως ταυτό-
χρονα να στερείται τη χρονική εκδίπλωσή του στο παρόν, που
διασφαλίζει η σχέση του με τη διάσταση της ακολουθίας.

Ο όρος της πολιτισμικής αφήγησης θέτει μία επιπλέον πα-
ράμετρο για την παρούσα εργασία, τονίζοντας τη σημασία της
αφήγησης ως πρακτικής υπό διαρκή διαπραγμάτευση. Οι πολι-
τισμικές αφηγήσεις μπορούν να ιδωθούν ως ιδεολογικά συστή-
ματα, σύνολα πολιτισμικής γνώσης, τα οποία εκφέρονται μέσω
των αφηγήσεων και καθοδηγούν μια κοινωνία μέσα στο χρόνο,
αλλά και στο χώρο. Ο ορισμός της πολιτισμικής αφήγησης και
του αφηγηματικού χώρου αποτελεί και ο ίδιος κομμάτι της
υπόθεσης εργασίας και αντικείμενο προς διερεύνηση.

Αφηγηματικές αναπαραστάσεις

Συνεχίζοντας την παραπάνω συλλογιστική, η ερώτηση που ανα-
δύεται είναι: «Σε ποιο βαθμό τελικά η αφήγηση μπορεί να συ-
γκροτήσει βιωματικούς χώρους, χώρους που αναγνωρίζουμε,
οικειοποιούμαστε και μοιραζόμαστε;».

Ο Michel de Certeau, στην πραγματεία του The Practice of
Everyday Life3, στοχεύει στις καθημερινές πρακτικές των κατοί-
κων της πόλης, που αθόρυβα διαταράσσουν τις αστικές επι-
κράτειες των σχημάτων εξουσίας, και συλλαμβάνει τον αστικό
χώρο στον οποίο αυτές οι πρακτικές εγγράφονται μέσα από
την αναλογική του σχέση με τη γλώσσα. Η αναλογία που εντο-
πίζει τελείται στο επίπεδο της ενεργοποίησης των δομών της
γλώσσας και του χώρου: οι αστικές πρακτικές αποτελούν πρά-
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ξεις διατύπωσης ανάλογες της ανάγνωσης, της ομιλίας και της
αφήγησης, και ως τέτοιες είναι αδύνατον να προβλεφθούν ή να
επιβληθούν.4 Σύμφωνα με τον Michel de Certeau, οι αφηγητές
έχουν τη δύναμη να συγκροτήσουν τόπους μέσω των μετατο-
πίσεων που περιγράφουν, παράγοντας έτσι γεωγραφίες δρά-
σεων, και οι ιστορίες που αφηγούνται «υλοποιούν το ταξίδι,
πριν τα βήματα να σχηματίσουν τη διαδρομή του»5. Εισάγο-
ντας τον όρο της «ρητορικής της κατοίκησης» εκφράζει ακρι-
βώς αυτήν τη σύγκλιση της γλώσσας με το χώρο, με κοινό ορί-
ζοντα την έννοια της διατύπωσης. Μέσα από αυτήν τη σύγκλι-
ση, ο αστικός χώρος κατοικείται αναλογικά όχι ως κείμενο, αλ-
λά ως αφηγούμενο κείμενο, παράγοντας μια «μεταφορική, με-
ταναστευτική πόλη»6.

Ο Gaston Bachelard, στην πραγματεία του Η ποιητική του
χώρου7, επιχειρεί μια τοπο-ανάλυση των ευτυχισμένων χώρων,
στοχεύοντας στη διερεύνηση του αρχετύπου της αίσθησης
του κατοικείν. Δεν στοχεύει όμως άμεσα στο αντικείμενο της
έρευνάς του, αλλά χρησιμοποιεί τις ποιητικές αφηγήσεις ως εν-
διάμεσο σύστημα προβολής, το οποίο διαμεσολαβεί τις σχέ-
σεις που τον ενδιαφέρουν, αναλύοντας τις πρακτικές της κα-
τοίκησης μέσα από τις αφηγηματικές αντανακλάσεις τους. Φω-
λιές, συρτάρια, κοχύλια, γωνίες, μικρογραφίες και φυσικά το
σπίτι, με την κατακόρυφη πολικότητα του υπογείου και της σο-
φίτας, μας εισάγουν σε ένα συμβολικό σύμπαν, όπου η εμπει-
ρία του βιωμένου οικείου χώρου ανακατασκευάζεται αφηγημα-
τικά8. Η λειτουργία της προβολής συγκροτεί την ποιητική εικό-
να, η οποία αναδύεται εντός των ποιητικών αφηγήσεων και μοιά-
ζει να συμπυκνώνει τη δημιουργική διαδικασία που γεννά ευτυ-
χισμένους χώρους. Ο Gaston Bachelard μιλά για μια προβολική
κατοίκηση, η οποία διαμεσολαβείται από τις αφηγήσεις και συ-
γκροτεί, μέσω της ανάδυσης της ποιητικής εικόνας, το φαντα-
σιακό της αίσθησης του κατοικείν.
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Αντιπαραθέτοντας την αναλογική κατοίκηση του Michel de
Certeau με την προβολική κατοίκηση του Gaston Bachelard
μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από
την απάντηση που δίνουν στο ερώτημα της χωροποιητικής δύ-
ναμης της αφήγησης. Οι απαντήσεις τους είναι καταφατικές,
όμως ακολουθούν κάποιους κοινούς περιορισμούς, καθώς και
στις δύο περιπτώσεις, η αφήγηση συγκροτείται ως αναπαρά-
σταση του κατοικημένου χώρου. Στην περίπτωση της αναλο-
γίας, η αφήγηση και η κατοίκηση αποτελούν δύο διακριτές
οντότητες, η αναλογική συσχέτιση των οποίων εξαρτάται από
τη μεταξύ τους απόσταση. Στην περίπτωση της προβολής, οι
πρακτικές κατοίκησης προβάλλονται στις αφηγήσεις κι επανα-
συγκροτούνται με όρους κειμένου, διατηρώντας όμως την αυ-
τονομία τους. Άρα, ναι, οι αφηγήσεις «γεννούν» κατοικημένους
χώρους, όμως δεν παύουν να διατηρούν την απόστασή τους
από αυτούς, και ο μηχανισμός συγκρότησής τους δεν είναι ού-
τε κοινός ούτε παράλληλος και σίγουρα ούτε ταυτόχρονος. Η
αφηγηματική συγκρότηση του χώρου, όπως προκύπτει από τις
παραπάνω κυρίαρχες δυτικές προσεγγίσεις, ελέγχεται από
δύο συνθήκες, την αλληλουχία και την απόσταση. Η συνθήκη
της αλληλουχίας διασφαλίζεται από έναν συνεχή γραμμικό
χρόνο και καθορίζει με σαφήνεια τα όρια μεταξύ του προς
εξέταση αντικειμένου και της ερμηνείας του, του πρότερου και
του ύστερου, του βιωμένου χώρου και της αφήγησης που τον
ερμηνεύει. Η συνθήκη της απόστασης διασφαλίζεται από την
οριοθέτηση των δύο αντικειμένων ως διακριτών οντοτήτων και
δημιουργεί τον ενδιάμεσο χώρο ερμηνείας, που επιτρέπει τη
σύσταση αναλογικών και προβολικών σχέσεων μεταξύ του κα-
τοικημένου χώρου και της αφήγησης.
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Από την προβολή στην ταύτιση

Η αμφισβήτηση της συνθήκης της αλληλουχίας και της από-
στασης μπορούν να μας οδηγήσουν σε νέα ερωτήματα για την
αφηγηματική συγκρότηση του χώρου. Το πεδίο αμφισβήτησης
βρίσκεται εκτός της δυτικής σκέψης, σε ένα διαφορετικό πολι-
τισμικό πλαίσιο που, αν αντιπαρατεθεί με τις δυτικές βεβαιότη-
τες, μπορεί να φωτίσει νέες πλευρές του θέματος.

Στον πολιτισμό των Αυστραλών Αβοριγίνων9, οι δεσμοί
τους με τη γη και οι σχέσεις μεταξύ τους προκαθορίζονται από
τις ιδρυτικές πράξεις των πνευματικών προγόνων τους, που
«τραγούδησαν» τον τόπο για να τον φέρουν στη ζωή10. Ολό-
κληρη η γη της Αυστραλίας αποτελείται από στρώσεις αφηγή-
σεων που τέμνονται, συναντιούνται, αλληλοσυμπληρώνονται ή
συμπίπτουν11. Ο τόπος και οι αφηγήσεις αλληλοτροφοδοτού-
νται δίχως να μπορούν να διαχωριστούν ή να συγκροτηθούν
ως δύο ανεξάρτητες οντότητες· ο τόπος βιώνεται ταυτόχρονα
ως γεωγραφικός και μυθολογικός χάρτης12.

Στις περισσότερες αναλύσεις Δυτικών ερευνητών, οι κο-
σμογονικοί μύθοι13 των ιθαγενών αναφέρονται ως όνειρα, οι
πνευματικοί πρόγονοι ως τοτέμ και ο χρόνος της δημιουργίας
ως ονειρόχρονος (dreamtime), παρ’ όλο που οι όροι αυτοί δεν
περιέχονται στις διαλέκτους των Αβοριγίνων. Στην παρούσα
εργασία, οι ιστορίες της δημιουργίας αποκαλούνται ιδρυτικές
ιστορίες ή μυθικές αφηγήσεις. Ο πρώτος όρος είναι αποδε-
κτός από τους ιθαγενείς, ενώ ο δεύτερος αποτελεί παραδοχή
της έρευνας, εφόσον οι ιθαγενείς θεωρούν πως οι ιστορίες αυ-
τές είναι γνώση και όχι πιστεύω, άρα δεν θα τις αποκαλούσαν
μύθους με βάση τα δυτικά πρότυπα αντίληψης. Οι ιδρυτικές
ιστορίες αφηγούνται τη δημιουργία από τους πνευματικούς
προγόνους της αυστραλιανής γης και όλων των πλασμάτων που
κατοικούν σε αυτή: οι πρόγονοι περιπλανήθηκαν μεταμορφώ-
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νοντας τον εαυτό τους σε γεωλογικούς σχηματισμούς, σε ζώα,
σε φυτά και σε ό,τι υπάρχει στη γη και στον ουρανό, ενώ ταυ-
τόχρονα τραγουδούσαν την αυστραλιανή χώρα φέρνοντας στη
ζωή με τις αφηγήσεις τους όσα οι στίχοι των τραγουδιών τους
ονομάτιζαν. Κάθε ιδρυτική ιστορία είναι απόλυτα ταυτισμένη
με τον τόπο και τις ιερές τοποθεσίες που οι πρόγονοι δημιούρ-
γησαν τραγουδώντας την, και γι’ αυτό είναι αδύνατον να ανα-
παραχθεί οπουδήποτε αλλού. Η ίδια η γλώσσα περιλαμβάνει
ιερές λέξεις, οι οποίες αναφέρονται μόνο όταν εκείνος που
τις εκφέρει βρίσκεται στον τόπο του μύθου ο οποίος τις περιέ-
χει και κατέχει τη πνευματική γνώση ώστε να τις γνωρίζει.
Όταν χαθεί η ιστορία και οι λέξεις της, ο ίδιος ο τόπος παύει
κατά έναν τρόπο να υπάρχει και δεν μπορεί πια να έρθει ξανά
στη ζωή.

Οι ιστορίες αυτές, πέρα από την κοσμογονική τους διάστα-
ση, αποτελούν και ένα συμπαγές σώμα διδακτικών ιστοριών
που ξεκινούν με βάση το άτομο και τα όρια της συμπεριφοράς
του και διαπερνούν το σύνολο της κοινωνικής δομής. Η κοινή
«ιδιοκτησία» της αφήγησης που προέρχεται από τον πρόγονο
είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο δεσμό, ακόμη και από το δε-
σμό αίματος. Κάθε ιθαγενής, ως ενσάρκωση μιας προγονικής
δύναμης, έχει πνευματικό δεσμό με συγκεκριμένους τόπους
στη χώρα. Αυτός ο δεσμός είναι άρρηκτος και δεν μπορεί να
μεταφερθεί σε άλλον τόπο. Οι ιθαγενείς δεν κατέχουν τη γη,
αλλά τις ιστορίες, τις διαδρομές των προγόνων, τα μονοπάτια
των τραγουδιών της δημιουργίας και υποχρέωσή τους είναι να
τις προστατεύουν και να τις «τραγουδούν» στο πλαίσιο των τε-
λετουργικών τους14, ώστε κάθε φορά να δημιουργούν τη γη
ξανά και να διασφαλίζουν την αρμονία και την ισορροπία όλων
των πλασμάτων που της ανήκουν.
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Ακυρώνοντας το χρόνο

O Giorgio Agamben γράφει στην εισαγωγή της πραγματείας
του Χρόνος και ιστορία πως «κάθε κουλτούρα είναι, πάνω απ’
όλα, μια συγκεκριμένη εμπειρία του χρόνου και καμιά νέα
κουλτούρα δεν είναι δυνατή χωρίς κάποια μεταβολή αυτής της
εμπειρίας»15. Και στο χρονικό σύμπαν των Αυστραλών Αβορι-
γίνων ο χρόνος μοιάζει να ακυρώνεται, τουλάχιστον ο χρόνος
όπως τον ορίζουμε στη Δύση. Ο διαχωρισμός του παρελθόντα
από τον παρόντα χρόνο υπάρχει, όμως η ροή του χρόνου
εντός κάθε περιόδου δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι αυτό
που μετρά είναι η χωρική (γεωγραφική) διάσταση των γεγονό-
των. Τα μυθολογικά γεγονότα της δημιουργίας επεκτείνονται
στο παρόν ή, καλύτερα, περιέχονται σε αυτό, καθώς ιδρύονται
ξανά μέσα από την εγκαθίδρυση της σχέσης τους με το το-
πίο16. Η προφορική εκφορά του μύθου δεν αποτελεί την ανα-
παραγωγή ενός κειμένου που έχει ήδη γραφτεί στο παρελθόν
και μνημονεύεται στο παρόν. Οι Αβοριγίνες δεν αντιλαμβάνο-
νται την επανάληψη με βάση τα πρότυπα του δυτικού κόσμου,
αλλά πιστεύουν πως κάθε φορά που αφηγούνται τη γη τους δη-
μιουργούν τον κόσμο και, αν ο τελετουργικός κύκλος διακο-
πεί, η γη θα πάψει να υπάρχει. Οι ιθαγενείς δεν διαχωρίζουν το
χρόνο από τη ζωή και την εμπειρία της: ο χρόνος ως αφηρημέ-
νη αντικειμενική σύλληψη δεν υπάρχει και για αυτόν το λόγο
όλες οι διαστάσεις του μπορούν να συνυπάρχουν και να δρουν
ταυτόχρονα. Η συγχρονία πηγάζει από την παντοδυναμία του
τόπου, διότι αν όλα τα κομμάτια των αφηγήσεων, άσχετα από
τη χρονική τους τοποθέτηση ή διάρκεια, αναγνωρίζονται ως
μέλη του τοπίου, τότε εντός τους περιέχονται και οι χρόνοι
τους. Η στιγμή και η διάρκεια δεν είναι ποσοτικοποιημένες με-
τρήσεις, αλλά ποιοτικές αναφορές σε ένα συμβολικό σύμπαν
που συντίθεται από μύθους, μεταφορές και μεταμορφώσεις.
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Μέσα στο σώμα του χρόνου διαγράφονται σχήματα, ευθείες
και κύκλοι, όμως η γεωμετρία δεν είναι παντοδύναμη.

Η αφηγηματική ταυτότητα

Η ακύρωση του χρόνου κλονίζει την αναπαραστατική φύση
των αφηγήσεων. Η κατάργηση της απόστασης θα αποδυναμώ-
σει ακόμη περισσότερο τον αναπαραστατικό μηχανισμό και θα
ανοίξει το πεδίο για μια εναλλακτική γλώσσα συγκρότησης του
νοήματος. Η σχέση των Αβοριγίνων μεταξύ τους και με τη γη
(χώρα) τους πηγάζει από τις κοσμογονικές αφηγήσεις: η συ-
γκρότηση των κοινωνικών ταυτοτήτων συντελείται ταυτόχρονα
χωρικά και μυθολογικά. Το υποκείμενο δεν βρίσκεται σε από-
σταση από τον τόπο ώστε να τον αναπαριστά ως ξεχωριστή
οντότητα τοποθετώντας τον εαυτό του έξω ή μέσα σε αυτόν
κατά βούληση, και σε καμιά περίπτωση οι ιδρυτικές ιστορίες
των προγόνων δεν διαχειρίζονται τον τόπο ως σκηνικό της
πλοκής τους17. Οι Αβοριγίνες δεν κατοικούν πάνω στη γη, είναι
μέρος της, ανήκουν σε αυτή και στο μύθο της ταυτόχρονα18.
Και η ταυτότητά τους, που τους καθορίζει ως υποκείμενα και
μέλη του συνόλου, αποτελεί την ίδια στιγμή κομμάτι του τοπίου
και της μυθολογίας του19.

Η έλλειψη απόστασης από τον τόπο συνιστά έκφανση του
ευρύτερου συστήματος νοηματοδότησης του πολιτισμού των
ιθαγενών, το οποίο μοιάζει να μην περιέχει αφηρημένες έννοιες
ως ανεξάρτητα σύμβολα, αλλά ως εν δυνάμει σύμβολα, που
αποκτούν την πλήρη σημασία τους μόνο εάν συνδεθούν με τον
τόπο και την ιστορία που αυτός περιέχει. Με βάση την έλλειψη
απόστασης μεταξύ του αντικειμένου και της ερμηνείας του, το
προς αναπαράσταση αντικείμενο περιέχει ήδη θραύσματα όχι
μόνο από τις αναπαραστάσεις του, αλλά και από τον ίδιο τον
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παρατηρητή του. Η κατοίκηση του τόπου με αυτούς τους
όρους συγκροτείται αφηγηματικά, διότι όχι μόνο εννοιολογικά
κατασκευάζεται ως αφήγηση, αλλά και η ίδια αποτελεί ζωντανό
μέρος της αφήγησης. Σε αυτήν τη συνθήκη ταύτισης, η παραγω-
γή των κοινωνικών ταυτοτήτων μεσολαβείται από μια ισχυρή
αφηγηματική ταυτότητα, την οποία έχει ενδιαφέρον να αντιπα-
ραθέσουμε στην αφηγηματική ταυτότητα όπως την ορίζει ο
Paul Ricœur στην πραγματεία του Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος20.

Σύμφωνα με το συγγραφέα, η προσωπική ταυτότητα αποτε-
λεί τον προνομιούχο τόπο μεταξύ δύο μείζονων χρήσεων της
έννοιας της ταυτότητας: από τη μια πλευρά, η ταυτότητα ως το
ταυτόν (sameness), και από την άλλη πλευρά, η ταυτότητα ως
εαυτότητα (selfhood)21. Η αφηγηματική ταυτότητα ταλαντεύε-
ται ανάμεσα σε δύο όρια, ένα κατώτερο, στο οποίο η μονιμό-
τητα μέσα στο χρόνο εκφράζει τη σύγχυση του ταυτού με την
εαυτότητα, και ένα ανώτερο, στο οποίο η εαυτότητα ορίζει την
ταυτότητα δίχως την επικουρία του ταυτού. Άρα, όσο μεγαλύ-
τερη είναι η διάσταση μεταξύ τους και όσο πιο αποδυναμωμέ-
νο είναι το ταυτό, τόσο ισχυρότερη είναι η αφηγηματική ταυ-
τότητα22. Στο πολιτισμικό πλαίσιο των ιθαγενών, η ετερότητα
απουσιάζει, αφού παραδεχόμαστε πως καταλύεται η απόστα-
ση από το έτερο, οπότε η συγκρότηση των ταυτοτήτων βασί-
ζεται στην εαυτότητα, με αποτέλεσμα να ισχυροποιείται η
αφηγηματική ταυτότητα.

Δίχως αναπαράσταση

Η ιδιαίτερη σύγκλιση των πρακτικών κατοίκησης με την αφηγημα-
τική διάσταση του τοπίου δομεί μια κατηγορία αναπαραστάσεων
με διαφορετικούς όρους από αυτούς του δυτικού πολιτισμού.

Η τέχνη απόδοσης του μύθου συγκροτεί την κοινή γλώσσα
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της αφήγησης και της κατοίκησης και ενσωματώνει τη διάστα-
ση της ταυτόχρονης ίδρυσής τους αποδίδοντας με σύμβολα23

τον μουσικό χάρτη των τραγουδιών (ιδρυτικών ιστοριών) της
δημιουργίας. Ο συνδυασμός των συμβόλων (Εικόνα 1) συ-
γκροτεί ένα πλήθος εικόνων με ταυτόχρονη αναφορά στο μύ-
θο που αφηγούνται και στο φυσικό τοπίο μέσα στο οποίο ο
μύθος αυτός διαδραματίζεται. Κάθε σύμβολο αποδίδει ταυτό-
χρονα μία χωρική και μία αφηγηματική οντότητα, συγκροτώ-
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ντας έναν γεωγραφικό χάρτη του τόπου και έναν συμβολικό
χάρτη του μύθου, που δρουν αδιαχώριστα.

Όταν σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα ξεκίνησε η δικαστι-
κή διεκδίκηση των Αβοριγίνων όσον αφορά τα δικαιώματά
τους στη γη από την οποία εκδιώχθηκαν με την εισβολή των
αποικιοκρατών, τα δικαστήρια της αυστραλιανής κυβέρνησης
τους ζητούσαν να αποδείξουν τον πνευματικό δεσμό τους με
τα εδάφη των προγόνων τους, ώστε να τους επιστραφεί επίση-
μα η κυριότητά τους (native title). Η απάντηση των φυλών της
ερήμου της Βορειοδυτικής Αυστραλίας σε αυτή την παράλογη
απαίτηση ήταν η παραγωγή του λεγόμενου Ngurrara Canvas (Ει-
κόνες 2 και 3), ενός «ζωγραφικού πίνακα» διαστάσεων οκτώ
επί δέκα μέτρων, ο οποίος απεικόνιζε τους δεσμούς κάθε φυ-
λής με τη γη των πνευματικών της προγόνων και τις αφηγήσεις
που ανήκαν σε αυτό το κομμάτι της αυστραλιανής γης24. Οι γη-
ραιότεροι κάθε φυλής συγκεντρώθηκαν γύρω από αυτό τον τε-
ράστιο καμβά, περιπλανήθηκαν στην επιφάνειά του, τραγούδη-
σαν τη γη τους και απέδωσαν με σύμβολα και χρώματα τις
ιδρυτικές ιστορίες των προγόνων τους. Η λευκή επιφάνεια του
καμβά μετατράπηκε στον γεωγραφικό και αφηγηματικό χάρτη
της γης τους· δεν αναρτήθηκε σε καμία κατακόρυφη επιφάνεια
ως ένα προς έκθεση αντικείμενο, αλλά έγινε και ο ίδιος μέρος
της γης την οποία απέδιδε συμβολικά. Κάθε φυλή μπορούσε
να αναγνωρίζει σε αυτό τον ιδιότυπο χάρτη τους ιερούς τό-
πους της, τα ίχνη των προγόνων της, τα τραγούδια και τις τελε-
τουργίες τους. Οι Αβοριγίνες κατοίκησαν τη ζωγραφισμένη
επιφάνεια όπως κατοικούν τον τόπο τους, περπάτησαν και
στάθηκαν πάνω της αναγνωρίζοντας τον εαυτό τους μέσα σε
αυτή, δίχως να αισθάνονται την απόσταση του δυτικού βλέμ-
ματος που ορίζει τον εαυτό του σε αντιπαράθεση με αυτό που
απεικονίζει. Τελικά, το δυτικό δικαστήριο τους επέστρεψε τη
γη που τους είχε βίαια αφαιρεθεί.
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Κατασκευάζοντας αντιπαραθέσεις

Ακολουθώντας τον ειρμό της προηγούμενης ανάλυσης διερω-
τάται κανείς πώς είναι τελικά δυνατή η αντιπαράθεση δύο τόσο
διαφορετικών οπτικών στο θέμα της αφηγηματικής συγκρότη-
σης του κατοικημένου χώρου. Ποιο είναι το κοινό έδαφος πά-
νω στο οποίο μπορεί αυτή η αντιπαράθεση να λάβει χώρα δί-
χως να υπεραπλουστεύσει ή να αλλοιώσει τους δύο αυτούς
αντικρουόμενους κόσμους, αλλά αντίθετα να παραγάγει νέα
θεωρητικά εργαλεία;

Την τελευταία δεκαετία, στην Πινακοθήκη της Νέας Νότιας
Ουαλίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας εκτίθενται έργα Αβοριγί-
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νων καλλιτεχνών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την παραδοσιακή
τεχνοτροπία της φυλής τους είτε για να αποδώσουν μυθολογι-
κά θέματα, είτε για να αφηγηθούν τη σύγχρονη ιστορία τους,
καθώς και παραδοσιακά αντικείμενα τέχνης και ζωγραφικές
«αναπαραστάσεις» προηγούμενων δεκαετιών, που έχουν δη-
μιουργηθεί στο πλαίσιο της παραδοσιακής ζωής των ιθαγενών.
Η χωροθέτηση των έργων αυτών μέχρι το 2009 γινόταν σε μία
ξεχωριστή αίθουσα στο υπόγειο της πινακοθήκης, ενώ δυτικό-
τροποι ζωγραφικοί πίνακες της ίδιας περιόδου παρουσιάζο-
νταν στο ισόγειο, στην κεντρική αίθουσά της. Μόλις πριν από
ένα χρόνο, κάποια από τα έργα των Αβοριγίνων μεταφέρθηκαν
στο ισόγειο και πλέον εκτίθενται δίπλα στα έργα της δυτικής
τεχνοτροπίας, αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, δίχως και πάλι να
αντιπαρατίθενται και να συνδιαλέγονται άμεσα με τα τελευταία.
Κι αυτό δεν μπορεί παρά να σχολιαστεί στη συμβολική του
διάσταση: είναι αδύνατον μια δυτική αναπαράσταση να βρεθεί
δίπλα σε μια «μη-αναπαράσταση» ή μήπως το βλέμμα μας είναι
κατασκευασμένο να αποκλείει αυτήν τη συνάντηση;
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Ανδρέας Λαμπρόπουλος*

66
Η ιστορία ως έρευνα στην αρχιτεκτονική

και οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Η έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει εφαρμογή κοινά αποδεκτών
μεθόδων ανακάλυψης, περιγραφής, παρατήρησης, κατανόησης
και εξήγησης, όπως θεωρία/μέτρηση/πείραμα, μπορεί όμως και
να ασκείται ως εργώδης σπουδή κατασκευής νέων μορφών,
νοητικών ή υλικών, που διενεργείται με δημιουργική έμπνευση,
ελεύθερη μεθοδολογικών οδηγιών. Έτσι, συγκροτούνται δύο
διακριτά ερευνητικά είδη που προκαλούν καχυποψία αμοιβαία
στους αντίστοιχους ερευνητές. Το δεύτερο ως ατομική και
εμπειρική πρακτική, όπως η εργασία των καλλιτεχνών, αμφι-
σβητείται σφοδρά από τους θεράποντες του πρώτου, δηλαδή
τους εργάτες της επιστημονικής έρευνας, επειδή δίνει προβά-
δισμα σε υποκειμενικές προσεγγίσεις της γνώσης. Βέβαια, τού-
τη η δυσπιστία ουδόλως αποθαρρύνει καλλιτέχνες και αρχιτέ-

* Ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη δια-
τριβή του το 1992 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη
από τους καθηγητές του ΕΜΠ: Γ. Παρμενίδη (ως επιβλέπων), Θ. Παπαδη-
μητρίου (ομότιμος) και Α. Κουτούγκο.
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κτονες από το να καυχώνται για τις προσωπικές τους έρευνες
περί της μορφής αλλά και για τη δημιουργική ελευθερία τους
έναντι των επιστημόνων.

Στο ενιαίο γνωστικό πεδίο της αρχιτεκτονικής ευδοκιμούν
αμφότερες οι εκδοχές έρευνας με διάφορες παραλλαγές και
ιδιομορφίες. Μία από αυτές είναι η έρευνα στην ιστορία της αρ-
χιτεκτονικής, που προφανώς ανήκει στο πρώτο είδος. Από την
άλλη, η τέχνη του αρχιτέκτονα ως δημιουργική πρακτική ανα-
κάλυψης και επεξεργασίας μορφών αναφέρεται ασφαλώς στο
δεύτερο είδος, προσελκύοντας έρευνες για τον ή, μάλλον,
στον φυσικό χώρο καθαυτό. Τούτες οι δύο διακριτές ερευνητι-
κές εκδοχές, που προδήλως συνάπτονται στις δραστηριότητες
του ιστορικού και του αρχιτέκτονα αντιστοίχως, φαίνονται
ασύμβατες μεταξύ τους, καθώς η μέθοδος των ερευνητών της
ιστορίας δεν δείχνει ότι μπορεί να συνεισφέρει στην αρχιτε-
κτονική πρακτική, ακόμη και αν αυτοί ασχολούνται με τα ίδια
τα έργα των αρχιτεκτόνων, αλλά και οι σχεδιαστικές αναζητή-
σεις των αρχιτεκτόνων δεν θυμίζουν σε κάτι τις ερευνητικές
συνήθειες των ιστορικών. Ο σχεδιασμός δεν μπορεί με κανέ-
ναν τρόπο να θεωρηθεί αφήγηση ερμηνευτική γεγονότων πε-
ρασμένων εποχών, δεν συντελείται με αναδίφηση σε πηγές για
τις οποίες πρέπει να ασκηθεί έλεγχος εγκυρότητας και δεν
απαιτεί συγκέντρωση, ταύτιση και ανάλυση τεκμηρίων παρελ-
θόντων συμβάντων. Η έρευνα της αρχιτεκτονικής μορφής δεν
αφορά την εποπτεία συναφειών στο χρόνο, ούτε οι αρχιτέκτο-
νες ανησυχούν για την αξιοπιστία συλλεγμένων πληροφοριών
που κλονίζουν κάποιες εκδοχές των γεγονότων και θεμελιώ-
νουν έτερες. Από την άλλη, οι ιστορικοί, ομοίως και οι ιστορι-
κοί της αρχιτεκτονικής, ακόμη και αν έχουν δίπλωμα αρχιτέ-
κτονα, δεν ερευνούν ούτε για την εποπτεία συναφειών του χώ-
ρου ούτε για τη συγκρότηση παραστάσεων καινοφανών χώρων
που δεν υπήρξαν ποτέ πριν, δεν αναζητούν λύσεις σε προβλή-
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ματα σύνθεσης και κατασκευής νέων χωρικών διατάξεων, και
δεν εμπλέκουν στις έρευνές τους ανησυχητικούς διαλόγους με
συνεργάτες, παραγγελιοδότες και αποδέκτες των έργων τους.

Ωστόσο, χωρίς να χρειαστεί να παρεκκλίνουν από τα οικεία
ερευνητικά καθήκοντά τους, ιστορικοί και αρχιτέκτονες οφεί-
λουν εξίσου να δημιουργήσουν αναπαραστάσεις του κόσμου, με
τον γραπτό λόγο οι μεν, με το γραπτό σχέδιο οι δε. Εργάζο-
νται οι μεν για χάρη της λεγομένης συλλογικής συνείδησης, οι
δε για τον φυσικό χώρο, αλλά εξίσου δημιουργικά αμφότεροι.

Το αίτημα δημιουργικότητας, εντελώς προφανές για τους
αρχιτέκτονες, δεν απουσιάζει από την πλευρά των ιστορικών,
αφού και αυτοί καλούνται να οικοδομήσουν μια γέφυρα από το
παρόν στο παρελθόν. Τούτη η οικοδόμηση αποδεικνύεται πε-
ρισσότερο απαιτητική σε ατομική έμπνευση απ’ όσο επιτρέπει
να φανεί το τυπικό καθήκον της ανακάλυψης των λεγόμενων
«πραγματικών γεγονότων», διότι, ενώ η ιστορία αγωνίζεται να
περιγράψει το πραγματικό, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από
την ιστορικότητα του ιστορικού. Όσο κι αν η «τέχνη» του
ιστορικού έχει επιχειρηθεί να αναγορευτεί σε αντικειμενική
επιστήμη των γεγονότων, «όπως αυτά έλαβαν χώρα στην πραγ-
ματικότητα», δεσμεύεται από την αντίληψή του για το παρόν,
όπως ο ίδιος το βιώνει, και συνεπώς η ιστορία κατασκευάζεται,
καθώς ο ιστορικός, ως συγγραφέας που είναι, ποιεί την αφήγη-
ση με βάση το ερμηνευτικό του σχήμα. Εκεί ακριβώς οι απαιτή-
σεις για μεθοδολογική έμπνευση και επινοητικότητα ίσως να
μην είναι υποδεέστερες από τις αντίστοιχες που θέτει το σχέ-
διο προς τον αρχιτέκτονα.

Η ιδέα της «κατασκευής» της ιστορίας είναι βέβαια τετριμ-
μένη μεταξύ των φιλοσόφων της. Ο Benedetto Croce μάλιστα
είχε ευχερώς αντιληφθεί το έργο του ιστορικού ως οιονεί έργο
τέχνης, αποξενώνοντάς το από τις πρακτικές των επιστημό-
νων. Βέβαια, στα τέλη του 19ου αιώνα, η αντικειμενικότητα των
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επιστημών υποστηριζόταν με πολύ θερμότερο τρόπο απ’ ό,τι
σήμερα, αλλά ο B. Croce δεν δυσκολεύτηκε να διαπιστώσει
την ποιητική φύση του ιστορικού στην εμμονή του τελευταίου
να γνωρίσει το ατομικό και μερικό, αντί του γενικού και καθολι-
κού. Η ιστορία ερευνά και περιγράφει το πραγματικό, ενώ η τέ-
χνη ερευνά και επινοεί το δυνατό. Αλλά, καθώς το δυνατό εμπε-
ριέχει το πραγματικό, η ιστορία ως δημιουργική δυνατότητα για
την πρόσληψη της πραγματικότητας υπάγεται στην τέχνη.
Άλλωστε, αν ο απέραντος κόσμος έχει καθολικά ιστορικότητα
και η δυσερμήνευτη ζωή ως πραγματικότητα είναι ιστορία, τό-
τε τα νοητικά σχήματα που διευκολύνουν την κατανόηση του
κόσμου και της ζωής φαίνεται πιθανότερο να απαιτούν εμπνευ-
σμένη δημιουργικότητα, είτε προέρχονται από καλλιτέχνες εί-
τε από ιστορικούς.

Βέβαια, η επιστημονικότητα της ιστορίας, ως τέχνης των
ιστορικών, ακόμα διεκδικείται, και μάλιστα στο πεδίο των ερευ-
νών, στο οποίο για τους υποστηρικτές της αναμένεται να κερ-
δηθεί, χάρη στην ελπιζόμενη αντικειμενικότητα των αδιάψευ-
στων τεκμηρίων που υποτίθεται ότι βρίσκονται διεσπαρμένα
εκεί αναμένοντας την ανακάλυψή τους. Ωστόσο, στο μεταξύ,
ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα είχε διαταραχθεί η θεμελίω-
ση της επιστήμης στα «ακλόνητα» παρατηρησιακά δεδομένα
και αντί αυτών άρχισε να αναδεικνύεται το προβάδισμα της θεω-
ρίας στην επιστημονική σκέψη και πρακτική. Αν όμως η θεωρία
προηγείται της παρατήρησης και του πειράματος, όπως προ-
τείνουν η φιλοσοφία και η ιστορία της επιστήμης, τουλάχιστον
από τον Thomas Kuhn και μετά, τότε ανοίγει διάπλατα η πόρτα
για τη δημιουργική έμπνευση και στην επιστήμη. Έτσι, εφόσον
η διαίσθηση και άλλες ακαθόριστες δυνάμεις του ευφυούς εν-
στίκτου, ή των προκαταλήψεων του ερευνητή, επηρεάζουν τη
συγκρότηση της θεωρίας του και μέσω αυτής την έρευνα των
τεκμηρίων της πραγματικότητας ακόμη και στις φυσικές επι-
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στήμες, τότε γίνεται πιο εύκολο να αποδεχτούμε τη διαβρω-
τική επίδραση αυτών των δυνάμεων και στην ιστορική έρευνα.
Προφανώς, σε αυτή την περίπτωση πνέει ένας άνεμος υποκει-
μενικότητας, συγκεχυμένης κατεύθυνσης, και «μολύνει» συλ-
λήβδην όλες τις λεγόμενες κοινωνικές επιστήμες. Έτσι, η έν-
νοια της έρευνας διευρύνεται, γίνεται πιο αποδεκτή η υιοθε-
σία της από όλο το φάσμα των αναζητήσεων της γνώσης και μά-
λιστα δείχνει πιο συγγενής με το είδος που καλλιεργούν οι ερ-
γάτες του σχεδιασμού, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και καλλιτέ-
χνες, οι οποίοι σε τίποτε δεν φοβούνται τις παρορμήσεις του
δημιουργικού ενστίκτου τους όταν διακαώς αναζητούν λύσεις
στα δύστροπα προβλήματα που προσκομίζονται στα σχεδια-
στήρια.

Επιπλέον, τη σύγκλιση ανάμεσα στα δύο ερευνητικά είδη
υποδεικνύουν κατά τις τελευταίες δεκαετίες και μελέτες που
προέρχονται από την αντίθετη ακριβώς πλευρά, από τις προ-
σπάθειες να εισαχθούν οι σκληροί έλεγχοι των φυσικών επι-
στημών στην εργασία των επαγγελματιών του σχεδιασμού.

Το αίτημα επιστημονικότητας στις τέχνες των ποικίλων ειδι-
κοτήτων μηχανικών, αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας, τεχνικών
έργων, βιομηχανικού σχεδίου κτλ., διατυπωμένο παλαιόθεν
από κάποιους που αισθάνονταν ανασφαλείς για τις δημιουργι-
κές αυθαιρεσίες της συνθετικής οικοδόμησης λύσεων, παρακί-
νησε σε ενθουσιώδη αναζήτηση μεθόδων επιστημονικής «ενί-
σχυσης» του σχεδιασμού, ώστε να προστατευτούν τα παραγό-
μενα έργα από τη μεταφυσική της ποιητικής των σχεδιαστη-
ρίων. Μέθοδοι γνώσης οικείες στις κοινωνικές επιστήμες, ποιο-
τική έρευνα, ποσοτική έρευνα, κατανόηση της συμπεριφοράς
κτλ., φάνηκαν δόκιμες να συνεισφέρουν στη δημιουργική πρα-
κτική των αρχιτεκτόνων. Έτσι, σύμφωνα με νεοπαγείς «επιστή-
μες του σχεδιασμού», μελετήθηκαν και εισηγήθηκαν μετρήσι-
μοι περιορισμοί και παράμετροι κάθε είδους, φυσικές, τεχνι-
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κές, ακόμη και ηθικές προσταγές, απαιτήσεις του πελάτη, αντι-
λήψεις των αποδεκτών κτλ., ως εξαρτήματα κάποιου τυπικού
μηχανισμού παραγωγής του σχεδίου. Στην αρχή, ορισμένοι
εμπνευστές αυτής της «αντικειμενικοποίησης» ήταν κάπως
απόλυτοι για την καθολικότητα ισχύος των προτεινόμενων με-
θόδων, αλλά σταδιακά οι απαιτήσεις καταστολής της φαντα-
σίας χάριν μιας παραγωγικής λογικής μετριάστηκαν και ανα-
γνωρίστηκε η σχεδιαστική πρακτική ως ευφυής δραστηριότητα
που αντιμετωπίζει με πηγαία επινοητικότητα περίπλοκες κατα-
στάσεις αβεβαιότητας, αντιφατικές και μοναδικές. Τελικά, επα-
ναξιολογήθηκαν οι δεσμοί του σχεδιασμού με την τέχνη, κα-
θώς αρκετοί μεθοδολογούντες πείστηκαν ότι η σκέψη των δη-
μιουργικών σχεδιαστών χρησιμοποιεί όλες τις διαθέσιμες δυ-
νατότητες του νου, όπως τη λογική και τη φαντασία, με τρόπο
αναπάντεχο και πιθανώς ανεξιχνίαστο. Οι νεότερες μεθοδολο-
γικές εκδοχές όχι μόνο δεν απωθούσαν, αλλά ενθάρρυναν τις
δυνάμεις της αβέβαιης προελεύσεως έμπνευσης, προτείνοντας
τον λειτουργικό συντονισμό τους με τη συστηματική γνώση
του προβλήματος και των περιορισμών του.

Μπορεί αυτή η επιχείρηση επιστημονικής ενίσχυσης του
σχεδιασμού να μην απέδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα και
να μην τυγχάνει ιδιαίτερης αποδοχής μεταξύ των ενεργών αρ-
χιτεκτόνων, ωστόσο έχει σπουδαία συμβολή στη σύνδεση των
δύο ερευνητικών παραδόσεων. Σήμερα, το θέμα παραμένει
ανοικτό και ενδιαφέρον, καθώς η σύγχρονη γνωστική επιστήμη
που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του νου
και του εγκεφάλου επιτρέπει ευχερώς να αποδίδονται ιδιότη-
τες δημιουργικού καλλιτέχνη στους επιστήμονες, ενώ βοηθά
παράλληλα τους καλλιτέχνες στην επιστημονική εξήγηση της
δημιουργικότητάς τους.

Έστω και έτσι, η πιθανότητα συγκρότησης κριτηρίων που
θα καθοδηγούν την εργασία των αρχιτεκτόνων ανοίγει διεξό-
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δους γόνιμης επικοινωνίας των τελευταίων με τα μεθοδολογικά
επιτεύγματα των κοινωνικών επιστημών και –εξυπακούεται–
της ιστορίας, όπου η συμμόρφωση με τέτοιες ερευνητικές με-
θοδολογίες διακρίνει τον επιστήμονα από τον τσαρλατάνο.

Μήπως λοιπόν υπό το φως των νεότερων εξελίξεων, στις
φιλοσοφίες της ιστορίας, της επιστήμης και του νου, στη γνω-
στική επιστήμη, στις επιστήμες του σχεδιασμού κτλ., η έρευνα
στην ιστορία μπορεί να προσφέρει κάτι για την έρευνα στην
αρχιτεκτονική;

Αναμφίβολα, η αναγνώριση μιας, έστω κατεσταλμένης, ποιη-
τικής φύσης στους ιστορικούς διώχνει από τους αρχιτέκτονες
το φόβο που εμπνέει η αυστηρότητα των επιστημών και μειώ-
νει την προκατάληψη προς τις μεθόδους τους. Έτσι, η επιμονή
στην ανακάλυψη, τον έλεγχο και την εξέταση παρατηρησιακών
δεδομένων ίσως παρέχει στους αρχιτέκτονες ένα ερευνητικό
υπόδειγμα πρόσληψης της πραγματικότητας πιθανότατα χρή-
σιμο στο έργο τους.

Εντούτοις, παρά τη σύγκλιση, οι ερευνητικές δραστηριότη-
τες ιστορικού και αρχιτέκτονα παραμένουν ασύμβατες. Η δη-
μιουργικότητα μπορεί να είναι κοινό χαρακτηριστικό τους, αλ-
λά έχει εντελώς αντίθετη κατεύθυνση στο έργο του καθενός. Η
επίσκεψη δεδομένων της πραγματικότητας μπορεί επίσης να
αναγνωρίζεται ως κοινή αξία, αλλά και αυτή χρησιμοποιείται με
εντελώς αντίθετη στόχευση. Η διαφορά είναι απλή και φαίνεται
αξεπέραστη: οι ερευνητικές πορείες του ιστορικού και του αρ-
χιτέκτονα κατευθύνονται αντίθετα ως προς το χρόνο. Οι μεν
«κοιτούν» στο παρελθόν, οι δε στο μέλλον. Το βέλος του χρό-
νου κρατά διακριτή και σε απόσταση αγεφύρωτη την προσπά-
θεια του ιστορικού, και του επιστήμονα, να περιγράψει το είναι
του κόσμου, από την προσπάθεια του αρχιτέκτονα, και του μη-
χανικού, να κατασκευάσει μια μελλοντική συνθήκη του, να
συμβάλει δηλαδή στην οικοδόμηση του μέλλοντος.
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Αυτή η διαφορά επιτρέπει στον αρχιτέκτονα να αδράχνει
σταθερά το άρμα της φαντασίας και να «πορεύεται» προς το
μέλλον, ερευνώντας για την αρχιτεκτονική μορφή με τρόπο
που ουδεμία σχέση έχει με την επίσκεψη του παρόντος και
του αναγκαστικά παρελθόντος είναι. Έτσι, για τον αρχιτέκτονα
η γνώση της ιστορικότητας του χώρου, για παράδειγμα, παρα-
μένει στην ίδια τάξη στην οποία βρίσκεται κάθε άλλη έξωθεν
πληροφορία ικανή να θέσει κριτήρια στο σχεδιασμό, όπως
εκείνες για το έδαφος, το κλίμα, τη νομοθεσία, τις ανάγκες των
χρηστών κτλ. Και η έρευνα για τούτες τις γνώσεις ουδόλως
προσομοιάζει με το είδος εκείνο που κατευθύνεται προς τη
σύνθεση της μορφής, η οποία προσδοκάται να υπάρξει. Τούτη η
έρευνα του μέλλοντος είναι εκδηλώνεται μόνο επί του σχεδια-
στηρίου, κατά την προσωπική αναμέτρηση του αρχιτέκτονα με
το σχέδιο, ώστε αυτό να αναθεωρείται και να ανασχηματίζεται
μέχρι να αποφασίσει ο ίδιος ο δημιουργός του το τέλος της
αναζήτησης κάτω από συναισθήματα είτε ικανοποιητικής επάρ-
κειας, είτε διακινδύνευσης.

Αν λοιπόν επιμείνουμε σε μια μέχρις εσχάτων διερεύνηση
των σχέσεων των δύο ερευνητικών κατηγοριών, απομένει να
εξεταστεί τούτο το τελικό μεταξύ τους σύνορο, δηλαδή την ως
προς το βέλος του χρόνου διαφορά οπτικής ανάμεσα στην
έρευνα που ζητείται να διενεργήσει ο ιστορικός για εκδοχές,
πιθανώς πολλαπλές, της παρελθούσας πραγματικότητας και
στην έρευνα που απαιτείται από τον αρχιτέκτονα για μια, ενική,
εικόνα χώρου του μέλλοντος.

Στη συνέχεια εισηγούμαι τη δυνατότητα μιας τέτοιας διε-
ρεύνησης και θέτω προς συζήτηση μια πρόταση υπέρβασης
ακόμη και αυτού του έσχατου ορίου, βασιζόμενος στο παρά-
δειγμα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Μελετώντας την ιστορία των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
σχημάτισα μια γενική εικόνα περιοδολόγησης της ανάπτυξης
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του διαγωνιστικού θεσμού, την οποία διαμόρφωσα σε επτά
φάσεις-βήματα, από την εποχή των πρώτων μαρτυριών έως τις
μέρες μας. Το μήκος εκάστου δεν αντιστοιχεί αυστηρά σε
χρονολογική περίοδο, καθώς ένα βήμα μπορεί να επικαλύπτει
και άλλα, ωστόσο κάθε εποχή έχει ιδιαίτερα έντονη και χαρα-
κτηριστική συνεισφορά στη συγκρότηση ενός βήματος και μ’
αυτό τον τρόπο όλα μπορούν να τεθούν σε μια χρονολογική
σειρά ως εξής:

Οι αρχικές μαρτυρίες διαγωνιστικών γεγονότων δείχνουν
κυρίως τις ανασφάλειες των αγωνοθετών και τις αυθαιρεσίες,
που χαρακτήριζαν την περίοδο πριν από τη θεσμοθέτηση των
πρώτων κανονισμών. Έτσι, έως τα τέλη του 18ου αιώνα παρα-
τηρείται μια περίοδος απορίας για το πώς μπορεί να συγκρο-
τηθεί ένα κοινής αποδοχής σύστημα απόδοσης αξιών στην αρ-
χιτεκτονική. Η δεύτερη φάση-βήμα είναι μια εποχή αγώνων για
θεσμοθέτηση των διαγωνισμών, κατά την οποία εκδηλώνεται ο
κρίσιμος ρόλος τους στη συγκρότηση του αρχιτεκτονικού
επαγγέλματος. Αυτή διαρκεί περίπου έως τα μέσα του 19ου αιώ-
να. Η τρίτη φάση-βήμα περιγράφει το πέρασμα των διαγωνι-
σμών σε μια νέα προβληματική, που αφορά πλέον την καθαυτό
μορφολογική υπεροχή, η οποία εκδηλώθηκε με τον «πόλεμο
των στιλ» του 19ου αιώνα. Στην τέταρτη φάση-βήμα απεικονί-
ζεται η μεγάλη σύγκρουση για την αναδιατύπωση της αξίας
στην αρχιτεκτονική, που οδήγησε στην ηγεμονία του μοντέρ-
νου κινήματος. Ως πέμπτη φάση-βήμα ορίζεται η μεταπολεμική
περίοδος εμπιστοσύνης στις αξίες του μοντερνισμού, που
εξομάλυνε τις συγκρούσεις και μετέθεσε σε άλλα επίπεδα τις
διαγωνιστικές διενέξεις. Στην έκτη φάση-βήμα διαπιστώνεται η
μετά τη δεκαετία του 1970 επάνοδος σε μια κατάσταση αμφι-
βολιών και αξιολογικών αβεβαιοτήτων, η οποία διαρκεί έως τις
μέρες μας. Τέλος, υπάρχει και μια έβδομη φάση-βήμα στην
οποία απεικονίζεται η φιλόδοξη προσπάθεια για ισορροπία με-
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ταξύ αμφιβολίας και εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν οι σύγ-
χρονες εξελίξεις του διαγωνιστικού θεσμού.

Τούτη η ιχνηλασία στην ιστορία της αρχιτεκτονικής μού
επιφύλαξε μια έκπληξη, διότι, εκτός από τις φάσεις ανάπτυξης
του φαινομένου, πρόσφερε και μια δομή που το περιγράφει
εσωτερικά. Κατά σύμπτωση, ανάμεσα στον μακρύ ιστορικό
ρυθμό, από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, και στην εσωτε-
ρική άρθρωση κάθε διαγωνισμού, από την πρόθεση του αγω-
νοθέτη έως την έκδοση των αποτελεσμάτων, παρατήρησα μια
αξιοσημείωτη αναλογία. Διότι με επτά, ανάλογα των προηγου-
μένων, βήματα μπορεί να περιγραφεί η δομή της διαγωνιστικής
πρακτικής και το ίδιο περίπου σχήμα μπορεί να εφαρμοστεί
ερμηνευτικά σε κάθε διοργάνωση ξεχωριστά, αποκαλύπτοντας
τη δυναμική που περιέχει το διαγωνιστικό φαινόμενο. Έτσι, κα-
τά κάποιον τρόπο όλη η ιστορία των διαγωνισμών θα μπορού-
σε να εγγραφεί στα γεγονότα ενός και μόνο. Και κατ’ επέκτα-
ση, επί της ιστορικής εξελικτικής πορείας των διαγωνισμών,
από τις ανασφάλειες των ηγεμόνων έως τις συστηματοποιημέ-
νες επιλογές των σύγχρονων διαδικασιών, προβάλλεται διαυ-
γώς το πώς μπορεί να μεθοδευτεί η οικοδόμηση της αξίας
στην αρχιτεκτονική μέσω του διαγωνιστικού αρχετύπου.

Έτσι, ως πρώτο από τούτα τα νέα επτά βήματα εύκολα δια-
πίστωσα την «απόφαση για διαγωνισμό», δηλαδή την εκκίνηση
κάθε διαγωνιστικού γεγονότος που ευχερώς αντιστοιχεί στην
πρώιμη εποχή απορίας για τον τρόπο καθορισμού της αρχιτε-
κτονικής αξίας. Το επόμενο είναι, προφανώς, η σύνταξη της
προκήρυξης, η οποία επειδή εμπεριέχει τη διαβούλευση αγω-
νοθέτη και κοινότητας των αρχιτεκτόνων μοιάζει να επαναλαμ-
βάνει, τρόπον τινά, τη δεύτερη εποχή, όταν κατά τον 19ο αιώ-
να οι αρχιτέκτονες διεκδικούσαν την αποκλειστικότητα στον
καθορισμό αξίας. Στο τρίτο βήμα κάθε διαγωνισμού, οι αρχιτέ-
κτονες διατυπώνουν ερωτήσεις ερμηνεύοντας τα δεδομένα
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της προκήρυξης ωσάν να διέρχονται μια φάση «αμφισβήτησης
της αξίας», όπως δηλαδή συνέβαινε στην αντίστοιχη τρίτη πε-
ρίοδο της ιστορίας των διαγωνισμών. Το τέταρτο βήμα, όταν
συγκεντρώνονται επιτέλους οι ανταγωνιστικές αρχιτεκτονικές
προτάσεις, μοιάζει με το ξεκίνημα ενός αγώνα για τον έλεγχο
της αξίας, που άνετα παραπέμπει στην εποχή συγκρούσεων
και ανόδου του μοντερνισμού. Στο πέμπτο μέρος της δομής, η
κριτική επιτροπή αγωνίζεται με τη σειρά της να διενεργήσει
την αξιολόγηση όσο καλύτερα μπορεί, ώστε με την ετυμηγορία
της να καλέσει τους αποδέκτες του έργου να δείξουν «εμπι-
στοσύνη στην αξία», κατάσταση δηλαδή που διαπιστώνεται
στη μεταπολεμική περίοδο επικράτησης του μοντέρνου κινή-
ματος. Επειδή, όπως φαίνεται, το τέλος του διαγωνισμού είναι
κάπως ακαθόριστο, η δομή έχει ένα έκτο βήμα, στο οποίο εκ-
δηλώνεται ο ρόλος της «δυνάμει αρχιτεκτονικής», διότι τότε
εμφανίζονται οι αμφισβητήσεις των αποτελεσμάτων, με συνέ-
πεια αυτό να θυμίζει την έκτη περίοδο της ιστορίας, όταν γκρε-
μίστηκαν οι βεβαιότητες της προηγούμενης και επανήλθαν οι
αμφιβολίες στην αρχιτεκτονική σκηνή. Τέλος, η διαπιστούμενη
συμβολή του διαγωνιστικού φαινομένου στη δημιουργική αρ-
χιτεκτονική, μέσα από το διάλογο που αυτό προκαλεί, φαίνεται
να αντιστοιχεί στην τελευταία ιστορική φάση εξέλιξης του θε-
σμού, στην οποία δείχνω, με το παράδειγμα των διοργανώσεων
του ’90 για το Βερολίνο, τις δυνατότητες γόνιμης εξισορρόπη-
σης αμφιβολίας και εμπιστοσύνης κατά την οικοδόμηση της
αξίας στην αρχιτεκτονική.

Βεβαίως, η αναλογία μακράς ιστορικής προοπτικής και δομής
του διαγωνιστικού φαινομένου μπορεί άνετα να καταγγελθεί ως
αυθαίρετη κατασκευή. Δεν είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί το
μοίρασμα της ιστορίας των διαγωνισμών σε επτά περιόδους.
Ωστόσο, αυτή η περιοδολόγηση δεν αλλοιώνει τη συνάφεια
των γεγονότων. Από την άλλη, είναι πολύ δυσκολότερο να
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αναιρεθεί η επταμερής δομή του διαγωνιστικού αρχετύπου,
διότι η αυτή πορεία, από την απόφαση του αγωνοθέτη να προ-
κηρύξει διαγωνισμό έως τον εκτεινόμενο επί μακρόν μετά την
απονομή των βραβείων διάλογο, με τις ενδιάμεσες φάσεις της
προκήρυξης, των ερωτημάτων, της σύνθεσης των προτάσεων,
της κρίσης και της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, απο-
τελεί κοινή εμπειρία μεταξύ των αρχιτεκτόνων και δεν αμφι-
σβητείται εύκολα.

Η «επτά προς επτά» αναλογία μπορεί να είναι πεποιημένη,
ωστόσο, επειδή οι προκείμενές της είναι γνήσιες, κομίζει μια
ιδέα ενδιαφέρουσα, την πιθανότητα ο τρόπος λειτουργίας του
διαγωνισμού και, συνακόλουθα, η οικοδόμηση της αξίας στην
αρχιτεκτονική να είναι αντανακλάσεις της ίδιας της ιστορίας
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Αν οι διαγωνισμοί ενείχαν
μια τέτοια φύση ιστορικότητας, τότε η ιστορία θα αποκτούσε
μια ευθεία αναλογία με την αρχιτεκτονική ως δημιουργική πρα-
κτική. Με μόνη υποσημείωση ότι εδώ η λέξη ιστορία χρησιμο-
ποιείται με το άλλο της νόημα, όχι της εργασίας των ιστορικών,
αλλά του συνόλου των γεγονότων. Φαίνεται ότι έτσι επιτέλους
οι δύο έρευνες θα έβρισκαν κοινό τόπο.

Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα διάσπασης του συνόρου των
δύο ερευνών που εισηγούνται οι διαγωνισμοί έχει παράδοξες
συνέπειες. Αν ο διαγωνισμός διενεργείται διά της ιστορίας, τό-
τε η οικοδόμηση της αξίας στην αρχιτεκτονική και, πρακτικά, η
αρχιτεκτονική η ίδια κατασκευάζονται τρόπον τινά ως παρελ-
θόν, ενώ δεν έχουν καν υπάρξει στο παρόν, και τυπικά απεικο-
νίζουν το μέλλον. Η ιστορία αποκτά έτσι την παράδοξη ιδιότη-
τα να απεικονίζει μια μελλοντική συνθήκη.

Βεβαίως, το παράδοξο λύνεται με την κατανόηση της απλής
αλήθειας, σύμφωνα με την οποία η διά των διαγωνισμών δη-
μιουργία αρχιτεκτονικής εντυπώνει την ιστορία αντίστροφα. Ο
διαγωνισμός μπορεί να έχει τη δομή της «ιστορίας των διαγω-
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νισμών», αλλά όχι και το περιεχόμενό της. Ωστόσο, αυτή η δο-
μή είναι αρκετή για να του χαρίζει ένα είδος «ιστορικότητας»,
δηλαδή μια συνάφεια στα γεγονότα του πριν αυτά συμβούν. Ο
μόνος τρόπος να γίνεται αυτό είναι η αντιστροφή της ιστορίας
και η μετατροπή της σε προφητεία.

Ο διαγωνισμός ενέχει την έννοια της πρόγνωσης, ως εκτίμη-
ση των επιλέξιμων για βράβευση λύσεων, η οποία διενεργείται
από όλους τους παράγοντές του, τον αγωνοθέτη, τους διαγωνι-
ζομένους και την κριτική επιτροπή. Η πρόγνωση ούτως διοχε-
τεύεται στη δημιουργία του σχεδίου. Έτσι, η «ιστορικότητα»
του διαγωνισμού είναι μια απεικόνιση της πρόγνωσης και, επο-
μένως, η ιστορία εννοείται εκεί αντίστροφα, ως προφητεία.

Ευλόγως, αυτή η ιδέα είναι βέβηλη για τους ιστορικούς, αλ-
λά είναι εντελώς οικεία για τους αρχιτέκτονες. Η αρχιτεκτονική
πρακτική θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί προφητεία χω-
ρίς να προκαλέσει κανένα πρόβλημα λογικής ασυμβατότητας
στους θεράποντές της. Το σχέδιο ως προφητεία είναι μάλιστα
μια ιδέα τετριμμένη για την έρευνα στην αρχιτεκτονική όπως
την περιέγραψα πριν.

Παρ’ όλα ταύτα, με την ιδέα της προφητείας προτείνεται
κάτι πολύ ενδιαφέρον: η σχέση της με την ιστορία.

Η μελέτη των διαγωνισμών υποδεικνύει τη θεώρηση της
προφητείας με χαρακτηριστικά ιστορίας. Άλλωστε, οι προφη-
τείες γενικώς συνεπάγονται ιστορικές ευθύνες, διότι υποκινούν
και υποστηρίζουν αποφάσεις δράσης. Σύμφωνα λοιπόν με αυ-
τή την ιδέα, ο αρχιτέκτονας μπορεί να ποιεί το έργο του ως μια
ιστορία ρεαλιστική, δηλαδή να εννοεί το σχέδιο ως «σενάριο»
εξελισσόμενων γεγονότων, που θα μπορούσαν να συμβούν
στην πραγματικότητα, και να το οικοδομεί ως μια καλώς τεκμη-
ριωμένη πρόγνωση αυτής, κατά το πρότυπο της αδιάψευστης,
μολονότι ανεξιχνίαστης, ιστορικής πραγματικότητας. Εδώ, η
«φαντασίωση της πραγματικότητας», αν και παραδοξολογία,
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υποδηλώνει την επιδίωξη μιας στενής σχέσης του σχεδίου με
τον κόσμο, δηλαδή θέτει μια πρόκληση ωριμότητας για τον αρ-
χιτέκτονα. Διότι, όπως και στο διαγωνισμό, η πρόγνωση απο-
σκοπεί μεν στην αληθή γνώση, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει και
όλες τις πιθανότητες αμφιβολιών, αναθεωρήσεων και αποτυ-
χιών. Επομένως, η εν λόγω προφητεία προτείνει το σχέδιο ως
μείγμα σύνεσης, τόλμης και επίγνωσης του ρίσκου της αστο-
χίας του.

Έτσι, η ιστορία ως έρευνα στην αρχιτεκτονική απεικονίζει
κατά το πρότυπο των διαγωνισμών ένα παιχνίδι υπευθυνότη-
τας και εμπιστοσύνης. Και ο αρχιτέκτονας ως αφηγητής του
χώρου παραβάλλεται ευχερώς με τον ιστορικό, επειδή η αφήγη-
σή του γίνεται μια οιονεί προ-όραση της ιστορίας της δημιουρ-
γίας του χώρου και, ως εκ τούτου, διατηρεί ζωντανή τη σχέση
της με την πραγματικότητα.

Το πώς όμως μπορούν να διοχετευτούν στο σχεδιασμό τα
χαρακτηριστικά ρεαλισμού με τα οποία η προφητεία παραβάλ-
λεται με την ιστορία αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω ερευνών.
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Κατερίνα Λώλου*

77
Η ιδέα του ανθρώπου στην αρχιτεκτονική θεωρία

του Claude Perrault

Εξετάζοντας τις ιατρικές μελέτες του Claude Perrault, διαπι-
στώνουμε μια διαφοροποίηση από το καρτεσιανό σχήμα του
ανθρώπου, το οποίο επηρέασε τις τέχνες, καθώς και την αρχι-
τεκτονική, σχετικά με το «αναγκαίο» και το «φυσικό». Ο
Perrault άσκησε κριτική σε ορισμένες αρχές του Καρτέσιου και
υπολόγισε νέες γνωσιακές και ανθρωπολογικές απόψεις, οι
οποίες αργότερα θεωρήθηκαν απαραίτητες για την επεξεργα-
σία των επιστημών του ανθρώπου. Ο Perrault ανοίγει το δρόμο
για αυτήν τη συζήτηση στην αρχιτεκτονική εισάγοντας τη διά-
κριση του ωραίου σε θετικό και αυθαίρετο. Σε αντίθεση με το θε-
τικό ωραίο1, που ανήκει στη φύση των πραγμάτων και απορρέει
από το λόγο, το αυθαίρετο ωραίο αφορούσε τη σύνδεση στη
σκέψη μεταξύ «πραγμάτων διαφορετικής φύσης», που απορ-
ρέει από τη «φαντασία» και διαιωνίζεται μέσω «του εθίμου»2.

* Η Κατερίνα Λώλου είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη διατριβή της
το 2007 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους
καθηγητές του ΕΜΠ: Στ. Σταυρίδη (ως επιβλέπων), Δ. Παπαλεξόπουλο
και Γ. Παρμενίδη.
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Η επίκληση στο έθιμο ήταν μέρος μιας αντίδρασης που δια-
δόθηκε στη νομική σκέψη ήδη από τον 16ο αιώνα, η οποία
αναζητούσε βάσεις θεμελίωσης για τα συντάγματα και υπο-
γράμμιζε τη μη επικαιρότητα του γραπτού ρωμαϊκού νόμου, η
γραμματική ανάλυση του οποίου θα αποδείκνυε ότι ανήκει σε
μια παλαιά, ξεπερασμένη κοινωνία. Το έθιμο, παράλληλα, ήταν
από τη φύση του ένας άγραφος νόμος, που προσαρμοζόταν
σταδιακά στις ανάγκες των ανθρώπων κάθε εποχής. Η ουσία
του ήταν ακριβώς ότι προεκτεινόταν στον ιστορικό χρόνο πέ-
ρα από κάθε είδους αρχεία, ενώ επικαιροποιούνταν μέσω της
χρήσης του. Έτσι, το έθιμο αποκτούσε μια ισχύ που δεν μπο-
ρούσε να ανατραπεί, αφού προηγείτο κάθε πολιτικής συγκρό-
τησης. Η ιδέα για την ιερότητα της αρχαιότητας όμως ήταν
ένας μόνο λόγος για τον οποίο ένας νόμος αποκτούσε ισχύ.
Σύμφωνα με μια άλλη υπόθεση, οι άνθρωποι ήταν πάντα ελεύ-
θεροι και κυρίαρχοι και θα μπορούσαμε να τους διακρίνουμε
στα βάθη του χρόνου να διαμορφώνουν οι ίδιοι τους θεσμούς
και τους νόμους που ταίριαζαν με τις ανάγκες τους3. Στην περί-
πτωση του Perrault βλέπουμε μια ανάμειξη των δύο αυτών
υποθέσεων.

Ο Perrault βλέπει στην αρχαιότητα και στους αρχιτεκτονι-
κούς ρυθμούς εγκατεστημένους κανόνες με οικουμενική ισχύ,
που μπορούσαν να «διαμορφώσουν και να διορθώσουν την
ιδέα [την οποία ο καθένας από εμάς έχει για την τελειότητα]» 4.
Το παρελθόν όμως δεν έπρεπε να είναι ένα νεκρό γράμμα, το
οποίο μπορούμε απλώς να μιμηθούμε. Τέτοια μίμηση δεν είναι
παραγωγική, αλλά θεωρητική. Άρα, σημασία για την περίπτωση
νόμων που επιβιώνουν ενεργά μέσα στην ιστορία έχει να κατα-
νοήσουμε πώς αυτό είναι δυνατό. Στην αφήγηση του μύθου του
Βιτρούβιου για την καταγωγή της αρχιτεκτονικής από τον
Perrault, οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί αναλογούν με θεσμούς και η
καταγωγή τους συνδυάζεται με την αφήγηση των έργων των αν-
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θρώπων (χρήση) ώστε να φανεί ο ανθρώπινος παράγοντας στην
εξέλιξή τους. Η ομοιότητα (αναλογία) των πραγμάτων και των
ονομάτων τους δεν αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από τη
χρησιμότητα που εντοπίζει η σκέψη για μια καλύτερη ζωή5. Η
ευχαρίστηση που παίρνουμε από τα έργα αυτά (αρχαία) οφεί-
λεται στην ομοιότητα η οποία διαμορφώνεται ανάμεσα στο
πνεύμα που διέπει και ορίζει την πράξη ή την ομιλία και στην ει-
κόνα η οποία ιδρύεται για τα πράγματα μέσω αυτών των πρά-
ξεων ή ομιλιών, ως εικόνα κοινή και δημόσια (έθιμο) και όχι ως
ιδιαιτερότητα μιας πιθανά άρρωστης φαντασίας6.

Στο έργο του Perrault βλέπουμε, από τη μια πλευρά, την πε-
ριγραφή της αρχιτεκτονικής ως θεσμού υπό σταδιακή πρόοδο
και προσαρμογή, ακολουθώντας το παράδειγμα της νομικής
σκέψης που θεμελιώνεται στο έθιμο. Από την άλλη, στο ιατρι-
κό του έργο βλέπουμε πως ο νόμος που συγκροτεί τους θε-
σμούς και την αρχιτεκτονική είναι παρόμοιος με το νόμο που
συγκροτεί την ανθρώπινη ψυχή, καθώς και στις δυο περιπτώ-
σεις πρόκειται για τη συνήθεια. Αυτός ο κοινός νόμος δεν ορί-
ζει το ωραίο ως σημείο που επιβάλλεται (π.χ. από τη φύση) και
οι άνθρωποι το ακολουθούν παθητικά. Αντίθετα, η ιατρική θεω-
ρία του Perrault για την ψυχή προσφέρει μια ψυχολογική εξή-
γηση στην οποία ο νους είναι εντυπωσιακά ενεργός και βοηθά
να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι έχουν επινοήσει την αρχι-
τεκτονική που ταίριαζε με τη φύση και τις ανάγκες τους, ως αυ-
τόβουλοι και ελεύθεροι παράγοντες.

Ο Perrault ασκεί κριτική στο καρτεσιανό σχήμα του ανθρώ-
που και διακρίνει το μηχανισμό ως οντολογία της φύσης από
το μηχανισμό ως μέθοδο, την οποία χρησιμοποιεί προκειμέ-
νου να μιλήσει για τη ζωή7. Οι λειτουργίες της ζωής και της αυ-
τοσυντήρησης, καθώς και εκείνες που αφορούν τη σχέση με
το εξωτερικό περιβάλλον, εξετάζονται από τη μηχανική φιλο-
σοφία του Καρτέσιου ως λειτουργίες του σώματος που δεν
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σχετίζονται με την ψυχή και τη σκέψη8. Όλα τα συναισθήματα
ή οι επιθυμίες απέναντι σε πράγματα που συναντάμε έχουν ένα
«αίτιο» σε μια μηχανική λειτουργία της φυσιολογίας του σώμα-
τος, η οποία δεν εξαρτάται από την ψυχή. Για τον Καρτέσιο,
όλες οι ορέξεις-τάσεις της ψυχής, τα πάθη, είναι καταστάσεις
τις οποίες η ψυχή δέχεται παθητικά και μας στρέφουν σε
πράγματα που η ίδια η φύση έχει θέσει σε μια προδιαγεγραμ-
μένη αντιστοιχία με τα όργανά μας9. Η εμπειρική μάθηση, ή ο
έρωτας, για παράδειγμα, εξηγείται ως παράπλευρο αποτέλε-
σμα αυτού του φυσικού φαινομένου. Ο Καρτέσιος θεωρεί επί-
σης ότι δεν μπορούν να υπάρχουν συγκρουόμενες προαιρέ-
σεις της ψυχής που να αντιτίθενται ακόμα στο επίπεδο της συ-
νείδησης. Έτσι, η σύνδεση νόμων-αναγκών αποτελούσε προϊόν,
από τη μια, του αυτοματικού μηχανισμού των αισθήσεων, που
ιδρύει εικόνες στη φαντασία σύμφωνα με εξωτερικά ερεθίσμα-
τα, και από την άλλη, του λόγου, που θα έλεγχε απόλυτα τις ει-
κόνες αυτές μέσα στην ψυχή ως συνειδητή σκέψη και θα οδη-
γούσε στην πρόοδο.

Ο Perrault τοποθετεί τη συνείδηση σε ένα βιολογικό πλαί-
σιο και έρχεται έτσι σε αντιπαράθεση με το καρτεσιανό σχή-
μα. Στις ιατρικές μελέτες του βρίσκουμε μια συστηματική ανά-
λυση του τρόπου με τον οποίο ορισμένες λειτουργίες της ψυ-
χής παύουν να είναι συνειδητές, να τελούνται δηλαδή μέσω της
αναστοχαστικής σκέψης – και το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η συ-
νήθεια10. Σύμφωνα με τον Perrault, η ψυχή διαμορφώνει «επι-
λύσεις» στην αρχή της ζωής, ώστε να εκτελέσει ορισμένες λει-
τουργίες που απαιτούνται για την επιβίωση του οργανισμού,
όπως η αναπνοή. Αυτές διαιωνίζονται μέσω της συνήθειας μαζί
με μια «συγκεχυμένη προαίρεση», η οποία διατηρείται στη
μνήμη και δεν μπορεί συνήθως να την ξεπεράσει η συνειδητή
βούληση11. Έτσι, οι επιλύσεις αυτές, δηλαδή οι λειτουργίες που
έχουν στόχο τους τη ζωή, δίνουν την εντύπωση πως είναι ανα-
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γκαίες τάσεις, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που διαθέτουν
είναι απλώς μια χρηστικότητα προκειμένου για τη ζωή. Το ότι
δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις επιλύσεις με τη θέλησή
μας έχει καθαρά σημασία επιβίωσης, εφόσον η επιβίωση είναι
ο θεμελιακός προσανατολισμός τους. Ωστόσο, αυτές οι επιλύ-
σεις είναι ελεύθερες εκ φύσεως και εκτελούνται από τα όργανα
τα οποία είναι πλήρως υποταγμένα στη βούλησή μας. Αυτό σημαί-
νει ότι η σταθερότητα με την οποία εκτελούνται πηγάζει όχι
από κάποιον αυτοματισμό, αλλά από τη μέγιστη αξία που
έχουν (είναι ανάλογο με την εμμονή μας να διατηρούμε κάτι
πολύτιμο για εμάς). Συνεπώς, όλες οι λειτουργίες που, σύμφω-
να με την καρτεσιανή παράδοση, αποτελούν ένα (τυφλό) αντα-
νακλαστικό, για τον Perrault βρίσκονται υπό την επικράτεια της
ψυχής ή, τουλάχιστον, της βασικής και πρωταρχικής της λει-
τουργίας, που είναι η προαίρεση12.

Ο Perrault εισάγει έτσι υπαινικτικά την αρχιτεκτονική μέσα
σε ένα πλαίσιο που διατρέχεται από την αρχή της επιβίωσης. Η
επιβίωση όμως εδώ δεν υπονοεί κάποια αξιολογική διάκριση
ανάμεσα στις ανάγκες του σώματος και σε αυτές του νου. Κα-
θώς η ψυχή, σύμφωνα με τον Perrault, είναι στραμμένη στην
επιβίωση, η υποχρέωση απέναντι στον φυσικό νόμο θεμελιώ-
νεται σε μια προληπτική εποπτεία ιδιοτέλειας. Μια τέτοια ιδιο-
τέλεια, βέβαια, θα δημιουργούσε αμηχανία σε περιπτώσεις
αντιδικίας ή σύγκρουσης και μπορεί να αντιβαίνει στην απαίτη-
ση του κοινού καλού. Αυτή την αμηχανία ο Perrault την επιλύει
βλέποντας στη συνήθεια την κριτική δύναμη της φρόνησης.

Ο Perrault εντοπίζει μια τάση της ψυχής. Η ψυχή αντιλαμ-
βάνεται κάτι συνολικά, χωρίς τη μεσολάβηση του αφαιρετικού
λόγου13. Η τάση αυτή είναι ίδια με εκείνη που γεννά τα συναι-
σθήματα και την παθιασμένη προτίμηση, αλλά, εκτός από τη
διαμόρφωση ενός γενικού κριτηρίου προτίμησης, μας κινητο-
ποιεί επίσης, αφού «μεταφέρει την αγάπη για το σύνολο του
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έργου σε κάθε μέρος του ξεχωριστά»14. Η ίδια τάση έχει ένα
ακόμη θετικό χαρακτηριστικό, καθώς μπορεί ταυτόχρονα να
λειτουργήσει «διορθωτικά» πάνω στα αποτελέσματα των εξω-
τερικών αισθήσεων, «διότι χάριν σε αντίστοιχους στοχασμούς
και κρίσεις του κοινού νου μπορούμε να διακρίνουμε μια σπί-
θα από ένα αστέρι […] μια έλλειψη από έναν κύκλο, έναν λευ-
κό τοίχο από ένα λευκό χαρτί»15. Ο συλλογισμός που περιγρά-
φεται από τον Perrault για τα ζητήματα των τάσεων της ψυχής,
ζητήματα του αυθαίρετου ωραίου, είναι ο επαγωγικός συλλογι-
σμός, ο οποίος συνδέεται παραδοσιακά με την παθιασμένη
συμπεριφορά. Πολλοί στοχαστές του 17ου αιώνα θεωρούσαν
την επαγωγική διαδικασία επικίνδυνα ασταθή και άλογη, διότι,
όταν συλλογιζόμαστε επαγωγικά, τα συμπεράσματά μας δεν
παραμένουν ανοιχτά στην αναθεώρησή τους υπό το φως νέων
δεδομένων, αλλά, αντίθετα, βασίζονται σε πεποιθήσεις οι οποίες
αντανακλούν τις προτιμήσεις ή τις απέχθειες, πάθη στα οποία
είμαστε αφοσιωμένοι. Εδώ άλλωστε βρίσκεται και η διαφορά
μεταξύ γνώσης και γνώμης. Η αλήθεια των συμπερασμάτων
μας εξαρτάται από τις υποθέσεις στις οποίες βασίζονται, και
όταν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τις υποθέσεις αυτές με βε-
βαιότητα, όπως τις υποθέσεις που κάνουμε με βάση την απλή
εμπειρία και αφορούν το συγκεκριμένο, τότε δεν βασιζόμαστε
σε γνώση αλλά σε γνώμη. Έτσι, ο Perrault πρέπει να διαλευκά-
νει περαιτέρω την εξισορρόπηση που χρειάζεται η ψυχή προ-
κειμένου να οδηγηθεί σε σκοπεύσεις μέσα στην καθημερινή
ζωή. Πολύ περισσότερο, αφού, όπως επισημαίνει, είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολο «να προφυλαχτούμε» απέναντι σε πράγματα που
«μοιάζουν θετικά εξαιτίας προκατάληψης»16.

Την περίοδο αυτή εμφανίζεται ένα ευρύ φάσμα λύσεων γύ-
ρω από τα ζητήματα αυτά, κεντρική θέση στο οποίο κατέχει η
πεποίθηση ότι η υποδούλωση των παθών είναι το αποτέλεσμα
μιας λεπτής και περίπλοκης διαδικασίας μεταμορφώσεων, η
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οποία σπάνια ολοκληρώνεται και συνιστά την αυτοπειθαρχία. Η
άποψη ότι ο λόγος μπορούσε και όφειλε να αποκτήσει τον
έλεγχο της ψυχής και των παθών ήταν η πιο δημοφιλής. Ο λό-
γος θεωρούνταν οδός προς τη γνώση των διακριτών αρχών του
καλού, γνώση με βάση την οποία μπορούσε να οργανωθεί η κα-
λή ζωή και να διευθετηθεί η συμπεριφορά. Αυτή η διπλή πεποί-
θηση βρισκόταν πίσω από τη μελέτη των νόμων της αρχαιότη-
τας τόσο στη νομική σκέψη, όσο και στις τέχνες, και έκρυβε μια
ακόμη υπόθεση, πως υπάρχουν δύο διακριτά είδη κρίσης: η ορ-
θολογική/επιστημονική κρίση, που συγκροτεί την επιστήμη και
την ηθική, και η παράλογη κρίση, που εμπνέεται από τα πάθη17.

Ο Perrault επιχειρεί να ανασκευάσει τη σχέση αντιπαράθε-
σης των δύο ειδών κρίσης, μιλώντας για το ωραίο στην αρχιτε-
κτονική. Αρχικά αναλύει τα είδη λαθών της κρίσης μας. Κάποια
από τα λάθη αυτά έχουν το αίτιο τους σε ορισμένες καταχρή-
σεις της βούλησής μας, κατά τις οποίες ο λόγος δεν ανακλά το
αληθινό, αλλά το χρήσιμο με την έννοια του ιδιοτελούς (π.χ. με
σκοπό την αυτοπροβολή μας, μιμούμαστε τις συνήθειες της
αυλής). Άλλα λάθη οφείλονται στην ίδια την εξωτερική εμφάνι-
ση των πραγμάτων, η οποία μας εξαπατά (π.χ. μέσω της ομοιό-
τητάς τους με άλλα). Για τον Perrault λοιπόν το ζήτημα είναι
πως δεν υιοθετούμε μια γνώμη για αυθεντικούς λόγους, αλλά
εξαιτίας μιας χρησιμότητας που έχουν για εμάς, και αυτό εξη-
γεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην ψυχή η επιρροή
και η πειθώ. Ο Perrault όμως δεν βλέπει το ζήτημα αρνητικά. Η
ψυχή σε κάθε ανθρώπινη δράση, όσο αυτόματη και αν μοιάζει,
ακόμη και όταν αφορά τις προτιμήσεις ή τα πάθη, εκδηλώνει,
όπως υποστηρίζει ο Perrault, μια άλλη μορφή γνώσης, τη φρό-
νηση (prudence), που αποτελεί την πηγή του αυθαίρετου
ωραίου18. Η φρόνηση είναι μια ικανότητα που λειτουργεί σε σχέ-
ση με την επιβίωση, αλλά μπορεί να οδηγήσει την προσοχή
μας εκεί όπου βρίσκεται η αυθεντική αλήθεια, η οποία εδώ
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παίρνει τη μορφή του κοινού καλού όταν ακολουθούμε την
εσωτερική πειθαρχία που δημιουργεί το ήθος.

Στην αριστοτελική παράδοση, η φρόνηση19 αποτελεί βασική
αρετή του πρακτικού λόγου και διακρίνεται σε δύο είδη. Το
ένα αφορά τη δράση με βάση τη διαισθητική γνώση του οικου-
μενικού από τη διάνοια και είναι ο γνώμονας της ορθής κρίσης
των δικαστών, που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Το άλλο αφορά τη
δράση με βάση τη διαισθητική κρίση της αίσθησης, η οποία
εκτιμά κάτι από τον τρόπο που μας παρουσιάζεται. Αυτή βρί-
σκεται κοντά στην έννοια του le bon sense, σύμφωνα με την
οποία, όπως ορίζει διαισθητικά ο Perrault, τα δύο είδη του
ωραίου διακρίνονται μεταξύ τους και χαρακτηρίζουν τον «αλη-
θινό αρχιτέκτονα». Η φρόνηση δεν ορίζεται απλώς ως μια ηθική
αρετή, αλλά ως η έλλογη και αληθινή ικανότητα δράσης σε σχέ-
ση με τα ανθρώπινα αγαθά ή, εδώ, την αρχιτεκτονική τελειότη-
τα. Ο αληθινά σώφρων είναι ο ικανός να στοχαστεί όχι μόνο
σχετικά με ό,τι είναι καλό για τον εαυτό του, αλλά σχετικά με
όλα τα πράγματα που συντελούν σε μια καλή ζωή γενικά. Αυτό
σημαίνει την ενεργό καθοριστική ποιότητα, που αντιμετωπίζει
το απρόοπτο και δηλώνει τη γνώση του παρελθόντος, για να
προχωρήσουμε στο μέλλον.

Η φρόνηση εδώ εισάγει τη διάκριση της ευχαρίστησης, τη
διάκριση ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη ευχαρίστηση και στη
μακροπρόθεσμη ή την αληθινή ευχαρίστηση. Η φρόνηση μπο-
ρεί να αφορά τη δράση με κριτήριο την εσωτερική αίσθηση, η
οποία ταυτίζεται, για παράδειγμα, με τη φρόνηση των ζώων
μπροστά στον κίνδυνο και βρίσκεται κοντά στην τυφλή επιθυ-
μία, ή τη δράση με κριτήριο τη γνώση που προκύπτει από την
εμπειρία και γίνεται κριτήριο για τις ηθικές αρχές, η οποία εξα-
σφαλίζει ένα είδος ευχαρίστησης που βρίσκεται κοντά σε αυτό
το οποίο απολαμβάνουμε φυσιολογικά από το δίκαιο. Καθώς η
φρόνηση διακρίνει τα είδη της επιθυμίας, λειτουργεί κοντά στα
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πρότυπα του λόγου ασκώντας κριτική λειτουργία. Ένας λογι-
κός άνθρωπος, συνεπώς, δεν είναι απλώς κάποιος που μπορεί
να συγκρατεί επαρκώς τα πάθη του και να λειτουργεί με έναν
ψυχρό και υπολογιστικό τρόπο, αλλά αυτός που κατανοεί συ-
γκεκριμένες αλήθειες για το άτομο του και τις σχέσεις του με
τον υπόλοιπο κόσμο, οι οποίες του αποκαλύπτουν συγκεκρι-
μένα πρότυπα συναισθημάτων και συμπεριφοράς που συγκρο-
τούν την αρετή και τον κινητοποιούν να συμμορφωθεί με αυτά.
Ή, αλλιώς, η φρόνησή μας θα πρέπει να διακρίνει το περιεχόμε-
νο των όσων λέγονται από τον τρόπο με τον οποίο λέγονται.
Έτσι, η απόλαυση του ωραίου εντάσσεται στο κοινωνικό της
πλαίσιο. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ η επιβίωση προσφέρει
το πλαίσιο για έναν κατάλογο των συναισθημάτων και των αντι-
δράσεων της ψυχής απέναντι στα πράγματα, δηλαδή των πρό-
σθετων σημασιών που αποδίδουμε με τις λέξεις. Μέσα στον
κατάλογο αυτό, μέσω της διάκρισης της φρόνησης, διαβάζουμε
τελικά την αληθινή ηθική ωφελιμότητα, πέρα από την τυπική
αναφορά των λέξεων. Έτσι, στο κριτήριο του λόγου προστίθε-
ται μια κρίση σχετικά με τις συνθήκες, η οποία λαμβάνει υπόψη
της το συναίσθημα και την επιθυμία και σταθεροποιεί την ομο-
φωνία για τα εμπειρικά πράγματα.

Εδώ προτείνεται μία ακόμη τεχνική. Ο Perrault αναφέρει
την περίπτωση κάποιου ο οποίος πρέπει να πάρει μια απόφα-
ση σε σχέση με πράγματα που αφορούν την εμπειρία και δεν
μπορούν να αναχθούν αφαιρετικά σε τίποτε άλλο πέρα από
αυτή την ίδια. Γνωρίζει άλλωστε ότι ακόμη και οι αποφάσεις
των δικαστών δεν μπορούν πάντα να εξηγηθούν λογικά20,
όπως στις περιπτώσεις που η λογική (με την έννοια των αφαι-
ρετικών συλλογισμών) «δεν μπορεί να μας γνωστοποιήσει κα-
μία γνώση». Για τα ζητήματα αυτά, όπως υποστηρίζει ο
Perrault, θα πρέπει να εμπιστευόμαστε το «σεβασμό» (δέος)
στους «ειδικούς», ενισχύοντας έτσι τη θέση τους και αντικαθι-
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στώντας το συναίσθημα της επιθυμίας με ένα άλλο, το οποίο,
όπως τονίζει, «είναι φυσική βάση της πίστης». Η επίκληση στο
σεβασμό αποτελεί έτσι μια τεχνική αναβολής της κρίσης μας
για ορισμένα ζητήματα, τουλάχιστον μέχρι να έχουμε τις επαρ-
κείς αποδείξεις. Καθώς η μόνη κρίση που μπορούμε να αναβά-
λουμε είναι η δική μας, γίνεται φανερό ότι σε κάθε περίπτωση
πρόκειται για τεχνική αυτοπειθαρχίας.

Η απόλαυση του αυθαίρετου ωραίου στη θεωρία του Perrault
δεν υπονοεί την ενστικτώδη ή μηχανική αντίδραση μπροστά
στην αρχιτεκτονική, αλλά την απόλαυση που προκύπτει ύστε-
ρα από σκέψη και στηρίζει τον συναινετικό χαρακτήρα της
δράσης μας. Καθώς ο στοχασμός εδώ είναι καθαρά πρακτικός,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αντίδρασή μας απέναντι στην
αρχιτεκτονική, στο βαθμό που υπακούει στη φρόνηση, μοιάζει
με ενάρετη «δεύτερη φύση» (επίκτητη). Αυτή δεν είναι ούτε
αμιγώς φυσική, ούτε αμιγώς αφύσικη, αλλά μια προσαρμοστι-
κότητα την οποία κατέχουμε όλοι ως φυσικό κληροδότημα
που πρέπει να εξασκηθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο
πράττων να διαμορφώνει την κατάλληλη προαίρεση και μετά
να δρα, η συμπεριφορά του δηλαδή να περιλαμβάνει όχι μόνο
το εκούσιο, αλλά και την επιθυμία, τη σκέψη και την επιλογή
της. Ο καρπός της ενεργούς διαδικασίας μάθησης και αυτο-
πειθαρχίας συνιστά επίτευγμα το οποίο στην περίπτωση του
Perrault είναι εξίσου καρπός της σωματικής και της πνευματι-
κής αυτοπειθαρχίας. Το ίδιο το σώμα έχει τη γνώση, ακόμη και
ασυνείδητη, να εσωτερικεύει αυτές τις εξωτερικές επιταγές
(πάθη) της ψυχής που μας εγείρει ο χώρος και να παράγει μια
συμπεριφορά. Η αρχιτεκτονική γίνεται έτσι η ίδια ένα σχήμα
της σκέψης, δεν είναι μόνο ένας τρόπος του ομιλών καλώς, δη-
λαδή μια εγγενής υπεροχή της σκέψης και της έκφρασης, που
εξαντλείται στην ακαδημαϊκή αρχή της παρρησίας, αλλά ένας
τρόπος του ομιλών δίκαια21. Αφορά την καταλληλότητα της έκ-
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φρασης προς παράγοντες εξωτερικούς, προς έναν τελικό απο-
δέκτη και προς τις συνθήκες που περιγράφουν το θεατή της
αρχιτεκτονικής και υπό τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί. Οδηγεί-
ται από το λόγο, αλλά τον υπερβαίνει. Είναι μια διαδικασία εξι-
σορρόπησης, που στρέφεται στο ιδανικό, προσπαθώντας
αδιάκοπα να το συσχετίσει με τις συνθήκες.
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Γεώργιος Δημόπουλος*

88
Η ανάλυση των σύγχρονων μουσείων

Εισαγωγή

Στην παρουσίαση αυτή επιχειρείται η ανάλυση του σύγχρονου
μουσείου τη στιγμή που η σχετική παραδοσιακή αντίληψη τεί-
νει να μεταβληθεί προαναγγέλλοντας μια εποχή τα χαρακτηρι-
στικά της οποίας είναι ακόμα απροσδιόριστα και αναζητούνται.

Η ανάλυση λαμβάνει ως αφετηριακό σημείο την ανάδυση
του νεωτερικού έθνους-κράτους, μέσα στο οποίο συγκροτού-
νται τα βασικά χαρακτηριστικά του «κλασικού» μουσείου,
όπως αυτό διαδόθηκε και καθιερώθηκε κατά τον 19ο αιώνα, με
στόχο να κατανοηθούν οι δυνάμεις δημιουργίας των σύγχρο-
νων μουσείων και ο χαρακτήρας τους, ως απόληξη των συνε-
χών μετατοπίσεων που υφίσταται ο μουσειακός θεσμός.

Για το σκοπό αυτό το μουσείο εξετάζεται τοποθετημένο

* Ο Γεώργιος Δημόπουλος είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη διατρι-
βή του το 2010 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από
τους καθηγητές του ΕΜΠ: Κ. Μωραΐτη (ως επιβλέπων), Γ. Παρμενίδη και
Ν. Μάρδα.
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ανάμεσα στον πολιτισμό (civilization) και στους πολιτισμούς
(culture), στην κουλτούρα και την αντι-κουλτούρα, στον ορθο-
λογισμό και τον ανορθολογισμό, στο παγκόσμιο και στο τοπι-
κό, ανάμεσα δηλαδή σε αντίρροπες δυνάμεις που αντανακλούν
τη διαρκή πάλη ιδεών, ιδεολογιών, θεωριών και πρακτικών. Οι
δυνάμεις αυτές αναδεικνύονται με τη μεγαλύτερη έντασή τους
στα κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας του 1960, στις καπιταλι-
στικές σχέσεις και στις νέες τεχνολογίες δημιουργώντας ένα
περιβάλλον που θέτει τα πάντα υπό διαρκή διαπραγμάτευση.

Το μουσείο στη νεωτερικότητα

Το δημόσιο μουσείο είναι δημιούργημα του νεωτερικού κό-
σμου, η είσοδος στον οποίο σηματοδοτείται με τη μετάβαση
της Δυτικής Ευρώπης από τη δεσποτεία του φεουδαρχισμού
στη μεταφεουδαλική οικοδόμηση ενός ανθρωποκεντρικού κο-
σμοσυστήματος στο νέο πλαίσιο του έθνους-κράτους.

Το νεωτερικό κράτος, καθώς δεν είναι πια ιδιοκτησία του
δεσπότη φεουδάρχη, ενσαρκώνει και συγκροτεί την έννοια
του «δημόσιου» χώρου, στον οποίο αναλαμβάνει να δώσει
μορφή και περιεχόμενο1. Το μουσείο, με τον δημόσιο χαρα-
κτήρα που αποκτά, γίνεται ένα σημαντικό όργανο στην υπηρέ-
τηση ενός τέτοιου σκοπού. Γίνεται μέσο με το οποίο το έθνος-
κράτος επιχειρεί να ενισχύσει την πολιτισμική ομοιογένεια και
την εθνική συνείδηση και να προβάλει τις αξίες της νεωτερικό-
τητας, όπως τον ανθρωποκεντρισμό, που εδράζεται στην υπο-
στασιοποίηση του ατόμου, και από αντικείμενο στην ιδιοκτη-
σία του φεουδάρχη γίνεται δρων υποκείμενο, τον θρίαμβο της
ελευθερίας επί της τυραννίας και του ορθού λόγου επί των
προλήψεων.

Η νεωτερικότητα όμως, καλλιεργώντας αυτάρεσκα τη βε-
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βαιότητα της Δύσης για τη μοναδικότητα και ανωτερότητα του
ευρωπαϊκού πολιτισμού, βεβαιότητα που ενισχύεται με τα τε-
χνολογικά επιτεύγματα, τη Βιομηχανική Επανάσταση και την
αποικιοκρατική εξάπλωσή της, αναθέτει στο μουσείο το ρόλο
να «διδάξει» τον υπόλοιπο κόσμο ότι για να «εκσυγχρονιστεί»
όφειλε να «δυτικοποιηθεί». Το καθιστά όργανο ενίσχυσης της
ιδέας ότι ο Ευρωπαίος είναι ο αναπτυγμένος, ο μη Ευρωπαίος ο
υπανάπτυκτος, μια κατηγορία σκέψης και συμπεριφοράς που
επιχειρεί να συσχετίσει τον «πολιτισμό», όπως εκφράζεται με
τον όρο civilization2, με την ύπαρξη «ανώτερων» φυλών, οι
οποίες επιβάλλονται και κυριαρχούν στις «κατώτερες», παρα-
πέμποντας σε μια «κτητική» αντίληψη του πολιτισμού, τον
οποίο μόνο ορισμένοι, οι Ευρωπαίοι, κατέχουν και άρα μπο-
ρούν να τον μεταλαμπαδεύσουν στους «άλλους».

Η Δύση λοιπόν θεωρούσε ότι μπορεί να μιλήσει με ενοποιη-
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Εικ. 1. Η νέα σχέση μουσείου-κοινωνίας: Από το μουσείο κλειστό
σύστημα αυτάρεσκης προβολής και επικύρωσης της πολιτικής και

κοινωνικής ισχύος της αστικής τάξης στο μουσείο στο οποίο συγκλίνουν
διαφορετικές στάθμες προσδοκιών, γνώσεων και επιθυμιών. 
Πηγή: Sharon Macdonald, A Compagnion to Museum Studies, 

Blackwell, Malden, ΗΠΑ, 2006, σελ. 129, 277.
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μένη φωνή για λογαριασμό των «άλλων», των αποικιοκρατού-
μενων λαών, των «μαύρων», των μειονοτήτων, των θρησκευτι-
κών ομάδων. Αυτή η ενοποιημένη φωνή εκφράζεται και με τις
μουσειακές μετα-αφηγήσεις, με πλατιά δηλαδή ερμηνευτικά
σχήματα και θεωρητικές ερμηνείες μεγάλης κλίμακας, που νο-
μιμοποιούν οικουμενικές και αιώνιες αλήθειες, όπως τις εξέ-
φραζε η νεωτερικότητα. Ωστόσο, πρόκειται ουσιαστικά για μια
ενότητα της διαίρεσης, καθώς το σχέδιο της ενότητας υλοποι-
είται με βάση μια ιστορία και έναν πολιτισμό, τον δυτικό. Αυτό
έχει ως συνέπεια το μουσείο να καθοσιώσει τα πρότυπα της
«υψηλής» τέχνης και της εθνικής κουλτούρας, να φυλακίσει το
πολιτισμικό Άλλο στα στερεότυπα του πρωτογονισμού και του
εξωτικού εξορίζοντας κάθε ενοχλητική ετερογένεια.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα στην κοσμογονία των αλ-
λαγών που συντελούνται σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας και έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους την αμφι-
σβήτηση κατεστημένων αξιών και γενικών παραδοχών του πα-
ρελθόντος, το μουσείο δέχεται και αυτό κριτική για τον ελιτί-
στικο και συντηρητικό χαρακτήρα του, καθώς, παρά το άνοιγμά
του, παραμένει ένας χώρος ουσιαστικά κλειστός για τους πολ-
λούς, που δεν βρίσκουν επαρκή λόγο να το επισκεφθούν.

Ο Paul Valery (1871-1945) γράφει με αφορμή την επίσκεψή
του σε ένα μουσείο: «Η φωνή μου αλλάζει και βρίσκει ένα επί-
πεδο που είναι λίγο δυνατότερη απ’ ό,τι σε μια εκκλησία, αλλά
πολύ πιο ήρεμη από ό,τι στην καθημερινή ζωή. Σύντομα δεν
ξέρω πλέον πού έχω έρθει, τι κάνω σ’ αυτήν τη μοναξιά, η
οποία έχει κάτι από ναό και σαλόνι, νεκροταφείο και σχολείο»3.

Τα νέα καλλιτεχνικά κινήματα βλέπουν το μουσείο ως σύμ-
βολο της συντήρησης. Η ταύτιση των μουσείων με νεκροτα-
φεία από τον Marinetti στο ιδρυτικό μανιφέστο του φουτουρι-
σμού το 1909 αποτυπώνει επιγραμματικά το πνεύμα των νέων
καλλιτεχνικών κινημάτων, που εκδηλώνουν την αντιπαράθεσή
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τους στις συμβάσεις της καθιερωμένης τέχνης και της κοινω-
νίας4. Παρά τις ανατροπές που επιφύλασσε ο 20ός αιώνας σε
όλα τα επίπεδα, η τέχνη και η κουλτούρα συνεχίζουν να είναι
το προνομιακό πεδίο μιας κυρίαρχης ελίτ, που βρίσκει στο
μουσείο τη νομιμοποιητική θέση της και επικυρώνει συμβολικά
την κοινωνική ανωτερότητά της. Σε αυτό το πλαίσιο, τη δεκαε-
τία του 1960 αναδύονται τα ποικίλα κινήματα της αντικουλτού-
ρας, που αποτελούν τον προάγγελο της μεταγενέστερης στρο-
φής στο μεταμοντερνισμό.

Τα κινήματα της αντικουλτούρας

Η εμφάνιση των λεγόμενων «νέων κοινωνικών κινημάτων» της
δεκαετίας του 1960 –αντιρατσιστικού, φεμινιστικού, αναγνώρι-
σης μειονοτήτων–, με κορύφωση τον Μάη του ’68, ορίζουν ση-
μεία τομής και μείζονες πολιτισμικές αναστατώσεις, που συμ-
βάλλουν στην ανατροπή της παγιωμένης εικόνας του μουσείου,
καθώς αναδεικνύουν, μεταξύ άλλων, το θέμα της συστηματικής
αποσιώπησης από τις επίσημες μουσειακές συλλογές της κουλ-
τούρας περιθωριοποιημένων και στιγματισμένων ομάδων. Απο-
τελούν για το παγιωμένο σύστημα «ανωμαλίες», που αποστα-
θεροποιούν το παράδειγμα του «κλασικού» ελιτίστικου μου-
σείου και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάδυση ενός
νέου παραδείγματος ασύμβατου (incompatible) με το προη-
γούμενο, το οποίο αίρει στερεοτυπικά δεδομένα, σύμφωνα με
το μεθοδολογικό σχήμα του T. S. Kuhn «παράδειγμα-ανωμα-
λίες-νέο παράδειγμα»5.

Στη θέση του πολιτισμικού μονολόγου που είχε επιβάλει
αρχικά το μουσείο εκφράζοντας με φαντασιακό τρόπο ιδεο-
λογήματα γύρω από τις έννοιες του έθνους, της προόδου, της
«υψηλής» τέχνης, ποικίλες, παραδοσιακά αφανείς και περιθω-
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ριοποιημένες κοινωνικές ομάδες αρχίζουν να προβάλλουν τη
δική τους ιδιαίτερη πολιτισμική ζωή, τα δικά τους μετα-αφηγή-
ματα και γίνονται ανταγωνιστικό μοντέλο, «αντικουλτούρα»,
που δρα μεταμορφωτικά στο υπάρχον κοινωνικό, επιστημονι-
κό ή αισθητικό παράδειγμα.

Σχετικά με την αντιπαράθεση κουλτούρας-αντικουλτούρας,
ο Umberto Eco σημειώνει: «Η κουλτούρα […] ευνοεί τη δια-
μόρφωση του αισθητικού γούστου, φυσικά σύμφωνα με τα
πρότυπα της κυρίαρχης τάξης (είναι κουλτούρα να εκτιμάς τον
Μπετόβεν και όχι ένα τραγούδι μεθυσμένων, εκτός αν αυτό
παίρνει τη μορφή της εθνολογικής έρευνας ή της νοσταλγίας ή
της σνομπ αναζήτησης του κιτς). […] Δεν είναι προσιτή σε
όλους […]. Είναι σημάδι διάκρισης. “Αντικουλτούρα”, σε αυτό
το πλαίσιο, μπορεί να είναι μια πολιτική ή κοινωνική δράση που
αντιτίθεται σε αυτό το μοντέλο του καλλιεργημένου ανθρώ-
που, ο οποίος έχει αφοσιωθεί στη λατρεία του ανώφελου. Είναι
πράξη αντικουλτούρας να προτείνεις μια λαϊκή ή ακαλλιέργητη
τέχνη»6.

Στο πλαίσιο λοιπόν της πολιτισμικής αναστάτωσης στη δεκαε-
τία του 1960, μέσα στο οποίο σταδιακά εγκαθιδρύεται ένα νέο
δίκτυο σχέσεων ανάμεσα σε θεσμούς, κοινωνικές διαδικασίες,
μορφές συμπεριφοράς, συστήματα κανονιστικών αρχών, ανα-
δύεται μια νέα γλώσσα από το θεσμό του μουσείου, που σπάζει
τον κώδικα της νεωτερικής δυτικής κοινωνίας, αρχίζει να στρέ-
φεται ενάντια σε στερεότυπα και προκαταλήψεις και να εκφρά-
ζεται με τη διάρρηξη του κελύφους των μουσείων και τη διαρκή
ώσμωση ανάμεσα στις δράσεις του κτιρίου και σε αυτές του δη-
μόσιου χώρου ως αποτέλεσμα της πολιτισμικής διείσδυσης.

Αυτή η γλώσσα παίρνει μια παραδειγματική μορφή με το
Κέντρο Georges Pompidou (1977), που αντανακλά την κατά-
κτηση ενός σημαντικού σταθμού στην πορεία εκδημοκρατι-
σμού του θεσμού του μουσείου. Θα χρειαστεί δηλαδή ενάμι-
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σης σχεδόν αιώνας για να ολοκληρωθεί από τον πρόεδρο της
Γαλλικής Δημοκρατίας Georges Pompidou το αστικό σχέδιο συ-
σχέτισης πολιτισμού και πόλης με τα μουσεία, που άρχισε μόλις
την επαύριο της Γαλλικής Επανάστασης, όταν ο υπουργός Εσω-
τερικών της Γαλλίας Roland σε επιστολή του το 1792 διακήρυσ-
σε ότι το μουσείο του Λούβρου «θα πρέπει να είναι προσβάσι-
μο σε όλους. Να είναι μνημείο εθνικό. Δεν θα υπάρχει ούτε ένα
άτομο που να μην έχει το δικαίωμα να το απολαύσει»7.

Το μουσείο στη μεταμοντέρνα εποχή

Η αποσύνθεση των μεγάλων αφηγήσεων

Τα κινήματα της αντικουλτούρας αποτέλεσαν τον πολιτισμικό
και πολιτικό προάγγελο του μεταμοντερνισμού, ο οποίος εκ-
φράζει μια κοινωνία με μικρότερες συλλογικές βεβαιότητες,
καθώς οι μεγάλες γενικευτικές αφηγήσεις της νεωτερικότητας
απέδειξαν ότι δεν είχαν κοινό νόημα για όλους, άνδρες και
γυναίκες, λευκούς και έγχρωμους, κυρίαρχους και κυριαρχού-
μενους. Ο κοινωνικός δεσμός δεν είναι καμωμένος από ένα
μοναδικό νήμα. «Είναι ένα υφάδι», σημειώνει ο Lyotard, «όπου
διαπλέκονται τουλάχιστον δύο είδη, και στην πραγματικότητα
ένας απροσδιόριστος αριθμός γλωσσικών παιχνιδιών, που
υπακούουν σε διαφορετικούς κανόνες […] Κανείς δεν μιλάει
όλες αυτές τις γλώσσες, δεν έχουμε καθολική μεταγλώσσα»8.

Οι καθολικές λοιπόν αφηγήσεις χάνουν τη νομιμοποιητική
τους δύναμη, καθώς αυτή τώρα δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο
από την επικοινωνιακή αλληλενέργεια σ’ έναν κόσμο που δεν
χαρακτηρίζεται πλέον από ομοιογένεια, αλλά από ετερογένεια,
που δεν θεμελιώνεται σε μια «οικουμενική» ανθρώπινη ιστορία
γραμμένη από την οπτική της Δύσης, αλλά σ’ έναν πλουραλισμό
ετερογενών τρόπων ζωής και γλωσσικών παιχνιδιών, που τα

Η ανάλυση των σύγχρονων μουσείων 175

169-188 Dimopoulos  08-11-11  15:44  ™ÂÏ›‰·175



μουσειακά μετα-αφηγήματα της νεωτερικότητας δεν μας επέ-
τρεπαν να αντιληφθούμε. Έτσι, το μουσείο από χώρος θεμελίω-
σης της δυτικής, εθνικής ταυτότητας, σταδιακά μετατρέπεται
σε πεδίο διαχείρισης της ετερότητας, όπου η ανάδειξη του έτε-
ρου και η επιβεβαίωση του ιδίου αναμετρούνται.

Στο σημείο αυτό γεννιέται ένα καίριο ερώτημα: Καθώς το
μουσείο απομακρύνεται από τις μεγάλες αφηγήσεις και τα νεω-
τερικά πεδία του λόγου που αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουρ-
γία, εδραίωση και διάδοσή του, ποια είναι η νέα νομιμοποιητική
του βάση στη μεταμοντέρνα εποχή; Η απάντηση μπορεί να
αναζητηθεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η σύγχρονη
πραγματικότητα και ορίζουν νέες κάθε φορά βάσεις εκκίνησης:
στη διαχείριση της ετερότητας από τον καπιταλισμό, στο αίτη-
μα για μεγιστοποίηση των οικονομικών αποδόσεων και στη συ-
μπίεση του χωροχρόνου από τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Η αναζήτηση νέας νομιμοποιητικής βάσης του μουσειακού
θεσμού

Η διαχείριση της ετερότητας από τον καπιταλισμό

Ο μεταμοντερνισμός, όπως επισημάνθηκε, ανοίγει μια ριζο-
σπαστική οπτική αναγνωρίζοντας την αυθεντικότητα των άλλων
φωνών, την ετερότητα, που αποτελεί και την πιο απελευθερω-
τική και ελκυστική πλευρά του. Η σκέψη του όμως αποδυνα-
μώνεται μέσα σ’ έναν κόσμο ετεροβαρών συσχετισμών δυνά-
μεων, που εξαρτάται από την οικονομική ισχύ ξαναφέρνοντας
μέσω ενός άλλου δρόμου το ζήτημα της διαίρεσης των πολιτι-
σμών με κεφαλαιοκρατικά κριτήρια. «Ο καπιταλισμός μπορεί
να μην επινόησε “τον Άλλο”, αλλά σίγουρα τον χρησιμοποίη-
σε»9 και τον εκμεταλλεύτηκε μέσα σε μια ενοποιημένη παγκό-
σμια αγορά, που παρουσιάζεται να καταργεί τις διαφορές ανά-
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μεσα στους ανθρώπους, τις κουλτούρες και τις τέχνες τους.
Σύμφωνα με τους Horkheimer και Adorno, «η απορρόφηση
της ελαφριάς τέχνης από τη σοβαρή τέχνη, ή αντίστροφα, είναι
ο λιγότερο σίγουρος τρόπος κατάργησης της αντίθεσής τους,
αλλά αυτό προσπαθεί να κάνει η βιομηχανία της κουλτούρας»,
η οποία «μπορεί να περηφανεύεται γιατί μετέφερε επιδέξια
την τέχνη στη σφαίρα της κατανάλωσης»10.

Ένα τμήμα λοιπόν της νομιμοποιητικής βάσης του μουσείου
ανάγεται στο οικονομικό πεδίο, καθώς το μουσείο και η γνώση
γίνονται στοιχεία μέσα στην κυκλοφορία του κεφαλαίου και
υπακούουν στην αρχή της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας.
«Όσοι τομείς της έρευνας δεν μπορούν να αποδείξουν τη συ-
νεισφορά τους, έστω και έμμεση, στη μεγιστοποίηση των απο-
δόσεων του συστήματος αποκόβονται από τις παροχές κονδυ-
λίων και καταδικάζονται σε μαρασμό»11.

Η νομιμοποίηση μέσω της αποδοτικότητας

Η ένταξη λοιπόν του μουσείου στην ανθούσα «πολιτισμική
βιομηχανία» σχετίζεται με την αρχή της μεγιστοποίησης των
οικονομικών αποδόσεων, στόχος της οποίας «δεν είναι ούτε
το αληθές, ούτε το δίκαιο, ούτε το καλό κτλ., αλλά το αποτελε-
σματικό»12. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν χολιγου-
ντιανές ταινίες που αναπαράγουν ιστορικά γεγονότα, όπως οι
Μ. Αλέξανδρος και 300, τους δημιουργούς των οποίων δεν τους
ενδιαφέρει τόσο η ιστορική πραγματικότητα και η επιστημονι-
κή προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων, όσο η προβολή τους
ως υπερθέαμα. Τα μουσεία, οι πρωταγωνιστές στην προβολή
κάθε πόλης, δεν είναι αρχιτεκτονήματα που στεγάζουν μόνο
έργα τέχνης, αλλά με τη μορφή και τις δραστηριότητές τους γί-
νονται δέλεαρ για τους τουρίστες. Πρωτοστατούν στην τουρι-
στική πολιτική, στο πλαίσιο της οποίας ο πολιτισμός έχει ανα-
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δειχθεί στο πιο μαζικά παραγόμενο και εμπορεύσιμο προϊόν
της παγκόσμιας βιομηχανίας αναψυχής, προϊόν με ανταλλακτι-
κή αξία, που προσφέρεται σε όλους, ανεξάρτητα από την κα-
ταγωγή και τη μόρφωσή τους.

Η άνοδος λοιπόν του μουσείου μάρκετινγκ αφενός και του
κοινωνικού μουσείου αφετέρου διαδραματίζει πιθανώς τον ση-
μαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της δημιουργίας του σύγχρο-
νου μουσείου της μεταμοντέρνας εποχής μας και εξηγεί το λό-
γο για τον οποίο τα μουσεία δεν είχαν ποτέ πριν ένα τόσο με-
γάλο και πολυσυλλεκτικό κοινό όσο σήμερα13. Στις μέρες μας,
οι αίθουσες ενός μουσείου προσομοιάζουν στις αίθουσες ανα-
χωρήσεων ενός αεροδρομίου, στις οποίες συναντάται ένα ετε-
ρόκλητο πλήθος ανθρώπων, με διαφορετικές κουλτούρες,
εμπειρίες και νοοτροπίες. Αυτή η σύγχρονη Βαβέλ, στην οποία
προσδοκίες, γνώσεις και επιθυμίες διαφορετικής στάθμης συ-
γκλίνουν μέσα στους χώρους της τέχνης, του καφέ και του
πωλητηρίου, αποτελεί την πεμπτουσία της μουσειακής εμπει-
ρίας. Γι’ αυτό και ο σχεδιασμός του έχει τεθεί στη βάση όχι μό-
νο της εξεύρεσης του βέλτιστου τρόπου για τη στέγαση των
εκθεμάτων, αλλά και της δημιουργίας ενός εκτυφλωτικού το-
πόσημου για τη γενικότερη προβολή και αναβάθμιση μιας πε-
ριοχής. Το μουσείο δηλαδή μετατρέπεται, όπως επικρίνουν
πολλοί, σε κατασκεύασμα που προσπαθεί με την ελκυστικότη-
τα, προκλητικότητα και ρητορεία του να «πουλήσει» το περιε-
χόμενό του, «αδιαφορώντας» πολλές φορές γι’ αυτό, στο διευ-
ρυμένο, ετερόκλητο και πολυποίκιλο κοινό του.

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες

Στις συνεχείς μετατοπίσεις των ορίων του μουσειακού θεσμού
σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν οι νέες ψηφιακές τεχνολο-
γίες. Κι αν η φωτογραφία σηματοδότησε την αφετηρία μιας
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επανάστασης δημιουργώντας, όπως γράφει ο A. Malraux, το
«φανταστικό μουσείο» (le musée imaginaire), στο οποίο έχει τη
δυνατότητα οποιοσδήποτε να διατηρεί μια «τράπεζα εικόνων»
ως υποκατάστατα της εμπειρίας του από τον κόσμο, μπορούμε
να αναλογιστούμε την επανάσταση που φέρνουν σήμερα οι τε-
χνολογίες της πληροφορίας, οι οποίες τείνουν να συνενώσουν
την αντικειμενική με την ψηφιακή πραγματικότητα επιφέροντας
την κατάρρευση των χωροχρονικών περιορισμών. «Στη διάρ-
κεια των μηχανικών εποχών», σημειώνει ο Marshall McLuhan,
«επεκτείναμε το σώμα μας στο χώρο. Σήμερα, έπειτα από έναν
αιώνα και πάνω ηλεκτρονικής τεχνολογίας, επεκτείναμε το ίδιο
το κεντρικό νευρικό σύστημά μας σ’ ένα παγκόσμιο αγκάλια-
σμα καταργώντας τόσο το χώρο όσο και το χρόνο»14.

Η ηλεκτρονική αναπαραγωγή και αποθήκευση εικόνων, που
αποσπώνται από το πραγματικό πλαίσιό τους για χρήση αυτο-
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στιγμεί και ανάκτηση σε μαζική βάση, δίνουν υλική υπόσταση
στην πρόβλεψη του Paul Valery: «Ακριβώς όπως το νερό, το
φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα έρχονται στα σπίτια μας
από μακριά για να ικανοποιήσουν με ελάχιστη προσπάθεια τις
ανάγκες μας, έτσι θα μπορούμε να έχουμε οπτικές ή ακουστι-
κές εικόνες που θα εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται με μια
απλή κίνηση του χεριού μας»15.

Ως καθολική συνέπεια, σήμερα το άτομο αποκτά την έμμεση
εμπειρία του κόσμου ως ομοιώματος. Η συνύφανση ομοιωμά-
των στην καθημερινή ζωή και στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή συμπαραθέτει διαφορετικούς κόσμους στον ίδιο χώρο
και χρόνο συγκαλύπτοντας οποιοδήποτε ίχνος προέλευσης16.

Αυτή η νέα πραγματικότητα οδηγεί σήμερα σε μορφές μου-
σείων που συχνά δεν χρειάζονται τα ίδια τα αντικείμενα για να
νομιμοποιήσουν τη λειτουργία τους, άλλα μόνο την εικόνα ή τα
υποκατάστατα των πραγματικών αντικειμένων. Η αρχιτεκτονι-
κή πρόταση για το Νέο Μουσείο του Καΐρου προσφέρει ένα
ισχυρό παράδειγμα, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες καλούνται
να συνδράμουν στην εικονική επανένωση όλων των εκθεμάτων
του αιγυπτιακού πολιτισμού17. Σ’ αυτό η πραγματική παρουσία
των εκθεμάτων συνδυάζεται με την ηλεκτρονική πλοήγηση, η
οποία καταφέρνει να συγκεντρώσει με ηλεκτρονικές εικόνες
τα αιγυπτιακά εκθέματα που υπάρχουν διάσπαρτα σ’ όλο τον
κόσμο. Ο επισκέπτης μπορεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέ-
σων να επανασυνθέσει, για παράδειγμα, το άγαλμα του βασιλιά
της Αιγύπτου Άμασι, το κεφάλι του οποίου φυλάσσεται στο
Γαλατικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, ενώ ο κορμός του στο
Κάιρο.

Σ’ αυτό το «εικονικό μουσείο», η εκθετική ικανότητα ξε-
περνά την κτισμένη αρχιτεκτονική του παραδοσιακού κελύ-
φους, όπως τα λευκώματα της τέχνης στις αρχές του 19ου αιώ-
να έκαναν «το αχανέστατο Λούβρο να μοιάζει με νησίδα»18.
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Σύμφωνα με τον W. Benjamin, όπως ο κινηματογράφος
ανατίναξε μέσα σ’ ένα δέκατο του δευτερολέπτου τον κόσμο-
φυλακή μέσα στον οποίο ζούσαν μέχρι τότε περικυκλωμένοι
οι άνθρωποι, κατά τον ίδιο τρόπο και το εικονικό/ψηφιακό μου-
σείο ανατίναξε το κέλυφος του παραδοσιακού μουσείου. «Κι
έτσι τώρα εμείς, ανάμεσα στα σκόρπια συντρίμμια της [έκρη-
ξης], ξεκινάμε αμέριμνοι για ταξίδια γεμάτα περιπέτειες»19.

Συμπεράσματα

Βιώνουμε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικές μορφές
και δομές, οι θεσμοί και τα πρότυπα, όλα είναι εξαιρετικά ρευ-
στά· διαθέτουν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής και αδυνατούν
να παίξουν το ρόλο ενός σταθερού πλαισίου αναφοράς για την
ανθρώπινη δράση.20 Το νέο πνεύμα των καιρών επιτάσσει την
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ευελιξία, τη διαρκή ετοιμότητα για νέες εκκινήσεις, η διαδοχή
των οποίων είναι σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτη, καθώς τα πά-
ντα ανασχηματίζονται και επανατίθενται προς διαπραγμάτευ-
ση. Το σύγχρονο μουσείο εμφανίζεται να εκφράζει πολλαπλές,
αντικρουόμενες λογικές αποφάνσεων, καθώς σταδιακά από τα
μέσα του 20ού αιώνα αρχίζει να διαμορφώνεται μια κοινωνία
στην οποία τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί παγιωμένο, αμετα-
κίνητο και καθολικό. Σε αντίθεση δηλαδή με το παρελθόν, κατά
το οποίο η μορφή, η διάδοση και η αποδοχή του μουσείου
στον δυτικό κόσμο οφείλονταν αποκλειστικά στη συμμετοχή
του στα νεωτερικά πεδία του λόγου, τώρα ένα πλέγμα αντι-
κρουόμενων στόχων, διεκδικήσεων και αφηγήσεων καθορί-
ζουν τα χαρακτηριστικά του.

Βρισκόμαστε άραγε στην αφετηρία μιας καταλυτικής μεταλ-
λαγής των τυπολογιών, που τερματίζει τη μακρά περίοδο του
ορθολογισμού με τους κανόνες του και την ηθική του; Το σί-
γουρο είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ρευστή πραγματι-
κότητα, σ’ ένα μεταιχμιακό σημείο του πολιτισμού, που θέτει
συχνά υπό αμφισβήτηση τόσο καθιερωμένους κανόνες, όσο και
την κοινά αποδεκτή, μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες λογική.
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Νίκος Κουρνιάτης*

99
Η γεωμετρική νοηματοδότηση της αρχιτεκτονικής

Εισαγωγή

Η αναζήτηση της έννοιας του απείρου και των συνθηκών που
επικρατούν έξω από το άμεσα αντιληπτό γήινο περιβάλλον
αναδεικνύει την εξελικτική πορεία της σημασίας που κατέχει ο
χώρος κα ο χρόνος στην αντίληψη του κόσμου από την περίο-
δο του μπαρόκ μέχρι σήμερα. Στην πορεία αυτή διακρίνονται
τρεις χαρακτηριστικές φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν το μπαρόκ,
που εξέφρασε με την πιο αφαιρετική και νοηματική μορφή την
ιδέα ότι ο κόσμος μπορεί να ιδωθεί και να εξηγηθεί μέσα από
τα μαθηματικά και ειδικά τη γεωμετρία. Ως δεύτερη περίοδος
θεωρείται ο ιστορισμός του 18ου αιώνα, κατά την οποία στήνε-
ται μια συναρτησιακή λογική αντιμετώπισης της πραγματικότη-
τας. Τέλος, η τελευταία περίοδος είναι η σύγχρονη εποχή,
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του το 2007 με  τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από
τους καθηγητές του ΕΜΠ: Γ. Παρμενίδη (ως επιβλέπων), Β. Καρασμάνη
και Π. Τουρνικιώτη.
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στην οποία ο σχεδιασμός φανερώνει μια διαδικαστική λογική
διαχείρισης πληροφορίας.

Οι περίοδοι

Η περίοδος του μπαρόκ εκφράζει πιο έντονα και σε πιο αφαι-
ρετική μορφή, συγκριτικά με τις προηγούμενες ιστορικές πε-
ριόδους, την πλατωνική σχέση ιδεατού-φυσικού στοιχείου.
Αυτή η στροφή στη σκέψη σχετίζεται με το άνοιγμα του ευ-
κλείδειου στοχασμού στην εκτεταμένη διατύπωσή του, καθώς
και στη διατύπωση των προβολικών ιδιοτήτων του χώρου. Ο
Πλάτωνας αναφέρει στον Τίμαιο ότι, αν το σύμπαν είναι φτιαγ-
μένο με μαθηματικούς νόμους, τότε αυτοί είναι πραγματικά
ιδεατοί. Ο πραγματικός κόσμος είναι αντανάκλαση ενός άλλου
ιδεατού. Η νέα αντίληψη για τα πράγματα πιστεύει ότι μπορεί
να διαβάσει τον κόσμο με μαθηματικά. Πίσω από τα φαινόμενα
κρύβονται μαθηματικοί νόμοι, οι οποίοι λειτουργούν ως «μη-
χανισμοί» διατήρησης της συσχέτισης φαινομενικού-ιδεατού.
Η γεωμετρία πέρασε από την ευκλείδεια διατύπωσή της, τη γεω-
μετρία του είναι, στην προβολική, τη γεωμετρία του φαίνεσθαι,
και αυτό μοιάζει να έγινε παράλληλα με την εγκατάλειψη της
αριστοτελικής θεώρησης του κόσμου και του σχολαστικισμού,
που χαρακτήρισαν τη σκέψη στο άμεσο παρελθόν και δέχο-
νταν ότι αυτό που υπάρχει είναι το άμεσα παρατηρήσιμο και
αντιληπτό από την ανθρώπινη εμπειρία. Αυτήν τη θέση αντικα-
τέστησε σταδιακά κατά τον Μεσαίωνα, με αποκορύφωση το
μπαρόκ, η πλατωνική αντίληψη για τον κόσμο, η οποία διαχώ-
ρισε το φαινόμενο από το ιδεατό, κάνοντας δεκτή την ύπαρξη
δύο ξεχωριστών κόσμων.

Κατά την περίοδο αυτή, η πίστη στην ύπαρξη ενός απομα-
κρυσμένου τόπου προορισμού του ανθρώπου, ευρισκόμενου
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σε θεωρητικά άπειρη απόσταση από το γήινο προσωρινό περι-
βάλλον του, υποστηρίχθηκε ενισχυτικά από την επιστήμη. Ο
Girard Desargues (1591-1661), όταν εξέφρασε γεωμετρικά τις
τεχνικές που χρησιμοποιούσαν στην πράξη οι ζωγράφοι και οι
αρχιτέκτονες, συνέλαβε τις πρώτες ιδέες μιας γεωμετρικής
θεωρίας στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου (διευρυμένου) ευκλεί-
δειου χώρου, θεμελιώνοντας την προβολική γεωμετρία.

Η τομή στη σκέψη που εισάγουν η προβολική γεωμετρία
και ο Desargues αφορά την ενσωμάτωση του επ’ άπειρον ση-
μείου ως ένα πολύ συγκεκριμένο. Πρόκειται για ένα απείρως
μακρινό από κάθε άλλο δεδομένο σημείο, το οποίο θεωρείται
ότι υπάρχει πάνω στην ευθεία. Η κάθε ευθεία έχει το δικό της
τέτοιο σημείο. Οι αποστάσεις γίνονται άπειρες, αλλά πλέον
συγκεκριμένες, και η θέση του παρατηρητή παίζει ρόλο. Επί-
σης, το κάθε σημείο σε αυτήν τη θεώρηση του χώρου κινείται
επάνω στην ευθεία και δεν είναι σταθερό. Όταν ένα σημείο κι-
νείται σε μια ευθεία του προβολικού επιπέδου, αυτό ολοένα
και περισσότερο απομακρύνεται από τη θέση εκκίνησής του.
Όλο και πλησιάζει το επ’ άπειρον σημείο της ευθείας, μέχρι
που εμφανίζεται πάλι να πλησιάζει προς το σημείο εκκίνησής
του, ερχόμενο από την άλλη πλευρά της θέσης εκκίνησης και
κινούμενο χωρίς να έχει αλλάξει κατεύθυνση στην κίνησή του.
Από αυτή την παρατήρηση προκύπτει ότι οι ευθείες στην προ-
βολική γεωμετρία είναι κλειστές γραμμές που περιέχουν το επ’
άπειρον σημείο.

Τα σημεία Κ και Κ1 ορίζουν δύο περιοχές πάνω στη μ (Ει-
κόνα1)· η μία περιέχει το επ’ άπειρον σημείο της ευθείας και η
άλλη, που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο σημεία, δεν το περιέχει.
Όσο απομακρύνονται τα Κ και Κ1 πάνω στο τόξο, τόσο αυξά-
νεται το μήκος της πεπερασμένης απόστασής τους, χωρίς αυ-
τό να σημαίνει όμως ότι μειώνεται το μήκος της απόστασης μέ-
χρι το επ’ άπειρον σημείο. Το σημείο αυτό του απείρου, αν και
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έχει συγκεκριμένη θέση πάνω στο τόξο και η εποπτεία του εί-
ναι άμεση, δεν αποτελεί ένα σημείο η απόσταση του οποίου
από οποιοδήποτε άλλο μπορεί να μετρηθεί. Είναι παρόν, αλλά
απρόσιτο. Η απόσταση από το Κ1 στο Κ, η οποία περιέχει το
επ’ άπειρον σημείο, παρουσιάζει ασυνέχεια κατά μήκος της
γραμμής του τόξου. Παρουσιάζει την, κατά τον Gilles Deleuze
(1925-1995), πτύχωση. Στη θέση του απείρου, η γραμμή και,
κατ’ επέκταση, ο χώρος παύουν να έχουν συνοχή. Το σημείο
μεταπηδά από το ένα άκρο στο άλλο, υπενθυμίζοντας για λίγο
την άυλη υπόστασή του.

Αυτού του είδους η προβολική αντιμετώπιση των γεωμετρι-
κών αντικειμένων, δηλαδή των σημείων και των ευθειών, θυμί-
ζει την μπαρόκ θεώρηση του κόσμου, σύμφωνα με την οποία ο
Θεός είναι μια ουσία που βρίσκεται έξω και σε άπειρη απόστα-
ση από οποιονδήποτε γήινο τόπο και από οποιαδήποτε γήινη
κατάσταση. Η μετάβαση από τον γήινο κόσμο στον επουράνιο
υπονοεί ένα σημείο καμπής. Παρουσιάζει δηλαδή ένα είδος
ασυνέχειας, που χαρακτηρίζει και τις προβολικές ευθείες στην
περιοχή του απείρου τους.

Η τέχνη και η αρχιτεκτονική της περιόδου εκφράζουν την
ανησυχία για την εξασφάλιση της ύπαρξης αυτού του απομα-
κρυσμένου τόπου, καθώς και την τάση νοητικής διασύνδεσης
με αυτόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναλογική
αλλοίωση χώρων, ώστε να δίνουν την αίσθηση ενός κανονικού
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χώρου όταν κάποιος τους παρατηρεί από ένα σημείο. Η στοά
του Borromini στο Palazzo Spada στη Ρώμη (1653) αποτελεί ένα
τέτοιο παράδειγμα (Εικόνα 2). Η στοά συνδέει δύο χώρους στα
δύο άκρα της. Σκοπός του Borromini ήταν ο σχεδιασμός αυτής
της μετάβασης. Έπρεπε να μοιάζει κανονική, αλλά να είναι αλ-
λοιωμένη. Πράγματι, σύμφωνα με αναλυτικές μελέτες και απο-
τυπώσεις του χώρου, το έδαφος της στοάς έχει κλίση περίπου
5,5°.1 Η οροφή επίσης χαμηλώνει από μπροστά προς τα πίσω.
Οι πλαϊνοί τοίχοι συγκλίνουν μεταξύ τους από μπροστά προς
τα πίσω. Όλα τα επίπεδα που ορίζουν τη στοά είναι λοξά και
κεκλιμένα, ώστε, όταν κάποιος την παρατηρεί από μπροστά,
από την είσοδο, αυτά να φαίνονται οριζόντια και παράλληλα με-
ταξύ τους (Εικόνες 3 και 4).

Γενικά, η τεχνική της κατασκευής ενός χώρου με εντεινόμε-
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νη προοπτική είχε ως προϋπόθεση η προοπτική κάτοψη του
ιδεατού χώρου να αποτελεί την πραγματική υλοποιημένη κάτο-
ψη. Η προοπτική εικόνα της στοάς από το σημείο οράσεως
παρείχε όλα τα υψόμετρα των διαφόρων στοιχείων, σε οποιο-
δήποτε σημείο της κάτοψης κι αν αυτά βρίσκονταν (Εικόνα 5).
Οι αλλοιωμένες εικόνες ορθογώνιου και κυκλικού σχήματος
αντικειμένων αντιμετωπίστηκαν ως μη αλλοιωμένες εκδοχές
κάποιων στρεβλών αντικειμένων και έτσι κατασκευάστηκαν. Ο
μη αλλοιωμένος χώρος είναι ο ιδεατός και αυτός που τελικά
αντιλαμβάνεται κάποιος όταν στέκεται στη θέση παρατήρησης.

Σκοπός ήταν να ταυτιστεί το φαινόμενο (η όψη) με την ιδέα
(με το πλατωνικό είναι). Για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας
μεταξύ όψης και ιδέας επιχειρείται η στρέβλωση του πραγματι-
κού (του πλατωνικού φυσικού στοιχείου). Ο Πλάτωνας στο Σο-
φιστή κάνει λόγο για τους γλύπτες και την ανάποδη στρέβλωση
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του πραγματικού, ώστε η εικόνα να πλησιάσει την ιδέα. Απένα-
ντι σε αυτήν τη συμμετρική δομή βρίσκεται η ασυμμετρία, που
χαρακτηρίζει το βίωμα στην κίνηση μέσα σε τέτοιους χώ-
ρους. Όταν κάποιος σταθεί στην είσοδο και κοιτάξει προς την
έξοδο, αποκομίζει την εντύπωση ενός ορθοκανονικού χώρου.
Αντίθετα, όταν σταθεί στην έξοδο και κοιτάξει προς την είσο-
δο, η αίσθηση ενός παραμορφωμένου χώρου εντείνεται σε με-
γάλο βαθμό. Έχει την αίσθηση ενός χώρου περισσότερο πα-
ραμορφωμένου από όσο πραγματικά αυτός είναι. Πρόκειται
δηλαδή για ένα χώρο ασύμμετρο, ένα χώρο που έχει προσανα-
τολισμό-κατεύθυνση.

Αυτή η προσπάθεια για διασύνδεση της καθημερινής εμπει-
ρίας των ανθρώπων με την αλήθεια της φύσης έκανε τους μα-
θηματικούς και τους γεωμέτρες στα μέσα του 18ου αιώνα, στη
δύση της σκοτεινής και χαρακτηρισμένης από έντονη εσωτερι-
κότητα εποχής του μπαρόκ, να ερευνούν τη γεωμετρία του χώ-
ρου με μια αναλυτική διάθεση. Τόσο ο Ελβετός μαθηματικός
Leonhard Euler (1707-1783), όσο και ο Γάλλος μαθηματικός
και ο φιλόσοφος René Descartes (1596-1650) συνέβαλαν στην
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ανάπτυξη μιας θεωρίας για πιο αναλυτική προσέγγιση των γεω-
μετρικών οντοτήτων του κόσμου2.

Κυρίως ο Euler ήταν εκείνος που όρισε κάποιες μεταβλητές
με στόχο να ερευνήσει και να ανακαλύψει εκ νέου την κάθε
γνωστή επιφάνεια σημείο σημείο. Έτσι γεννήθηκε η αναλυτική
γεωμετρία, σύμφωνα με την οποία, θέτοντας τιμές στις μετα-
βλητές μιας εξίσωσης, εντοπίζονται σημεία πάνω στην καμπύ-
λη, την οποία αυτή η εξίσωση αντικαθιστά. Αυτό που πέτυχε η
αναλυτική προσέγγιση ήταν η ταύτιση του παρατηρητή με την
καμπύλη, υπό την έννοια ότι η ανθρώπινη σκέψη άρχισε να ερ-
γάζεται αναλυτικά, χρησιμοποιώντας την ίδια γλώσσα κωδικο-
ποίησης με τις μορφές των αντικειμένων και με μέσο τη βεβαιό-
τητα που εξασφαλίζουν οι αριθμοί. Έτσι, από την περιγραφή
καμπύλων και επιφανειών, η γεωμετρία πέρασε στη διερεύνη-
ση συναρτήσεων, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την παραμε-
τρική παρουσίαση των μορφών που περιέγραφαν. Οι οντότη-
τες αποδεσμεύτηκαν από τη μορφή τους και η ανθρώπινη ανά-
γκη για εποπτεία εξασθένησε. Η μορφή γεννήθηκε μέσα από
τα σημεία της, μέσα από τη σημασία της, και εκείνο που απα-
σχόλησε ήταν η αναλλοίωτη εξίσωσή της ή, αλλιώς, η δομή που
την όριζε. Η εξίσωση συγκέντρωνε όλη την ομάδα των πιθανών
μορφών που δύναται να πάρει ένα αντικείμενο.

Αυτή η συναρτησιακή λογική που εισήγαγε ο Euler ήταν
άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της ευθείας γραμμής ως
άξονα ο οποίος έθετε ένα μέτρο σύγκρισης για τη θέση των
σχημάτων σε ένα σύστημα και την κατάστασή τους. Ο χώρος
ήταν ορισμένος εξαρχής, ανεξάρτητος από αντικείμενα και
έτοιμος να δεχτεί οντότητες οι οποίες θα μεταβάλλονταν με
ελέγξιμο τρόπο μέσα του, σύμφωνα με τις εξισώσεις τους και
τα διανύσματα του χώρου. Έτσι, εισήχθηκε μια γραμμική αξο-
νομετρική αντίληψη για το χώρο, στην οποία βασίστηκε αργό-
τερα ο σχεδιασμός, κυρίως κατά το μοντέρνο κίνημα. Ο χώ-
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ρος προϋπάρχει και δέχεται οντότητες που μεταβάλλονται με
βάση κάποιους κανόνες.

Ανάλογες προσπάθειες παραμετροποίησης μιας μορφής,
και συγκεκριμένα της ανθρώπινης, είχαν γίνει στο παρελθόν
από τον Da Vinci και τον Durer, όταν, για παράδειγμα, ο τελευ-
ταίος κατασκεύασε τον 16ο αιώνα ένα πλέγμα γραμμών για να
ορίσει τη φυσική καμπύλη του περιγράμματος ενός ανθρώπι-
νου κεφαλιού3 (Εικόνα 6). Με τον τρόπο αυτό έδειξε ότι κάθε
πρόσωπο μπορούσε να ιδωθεί ως ο κατάλληλος παραμετρικός
μετασχηματισμός ενός δοσμένου θέματος.

Τα διάφορα ρεύματα του ιστορισμού όρισαν την εποχή και
το έργο τους σε σχέση με δύο τόπους: με αναφορά στο πα-
ρελθόν και σκέψεις προς το μέλλον. Παρατήρησαν το πώς με-
ταβάλλεται η αντίληψη που επικρατεί στο κάθε παρόν σε συ-
νάρτηση με το χρόνο. Ο μοντερνισμός δημιούργησε με στόχο
το σχεδιασμό της αντίληψης του κόσμου για τον κόσμο στο
παρόν του, καθώς επίσης και της εύρεσης ενός μηχανισμού
πρόβλεψης στο σχεδιασμό για τη μεταβολή της αντίληψης αυ-
τής στο μέλλον.

Η έννοια του μηχανισμού στο σχεδιασμό εμφανίστηκε ήδη
κατά το πέρασμα από την προηγούμενη φάση προς το μοντερ-
νισμό. Το τέλος του 19ου και οι αρχές του 20ού αιώνα χαρα-
κτηρίστηκαν από τη χρήση της ευθείας γραμμής ως σύμβολο-
άξονα, που υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ δύο στοιχείων, ή ως
αγωγό, που οδηγεί νοητά από το ένα στοιχείο στο άλλο.4 Η
διάλυση της ύλης είναι από τα βασικά ενδιαφέροντα του φου-
τουρισμού (Εικόνα 7). Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τα
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όρια της φόρμας, αλλά η συμπεριφορά της5. Τα όρια ελαχιστο-
ποιούνται στα απαραίτητα, για να υποδηλώσουν την ύπαρξη
μιας μορφής. Υπό αυτή την έννοια, η ευθεία γραμμή αποδε-
σμεύεται από την ευκλείδεια ιδιότητά της και παρουσιάζεται
ως μεταβαλλόμενο σύμβολο στα χέρια των φουτουριστών,
σύμβολο που μεταβάλλεται σύμφωνα με κάποιους κανόνες,
όπως εκείνους που διέπουν τη λειτουργία μιας μηχανής. Στη
γεωμετρία αντίστοιχα, ο David Hilbert μετέτρεψε σε σύμβολα
τις έννοιες «σημείο-γραμμή-επίπεδο», αναδεικνύοντας έτσι το
μηχανισμό της γεωμετρικής σκέψης πίσω από τα γεωμετρικά
αντικείμενα.

Ο μοντερνισμός ξεκινά με την ευθεία γραμμή –άξονα και
αγωγό– και τη χρησιμοποιεί για να σχεδιάσει στο παρόν με
κριτήρια αντοχής στο χρόνο. Ουσιαστικά, σχεδιάζει την αντί-
ληψη του κόσμου για τον κόσμο ή, πιο σωστά, το στίγμα που
θα αφήσει η αντίληψη του κόσμου για τα δημιουργήματα της
μοντέρνας εποχής στο μέλλον. Σχεδιάζονται η κοινωνική αντί-
ληψη για το χώρο και η νοοτροπία του κόσμου και της κοινω-
νίας, παίρνοντας σχεδόν τη μορφή μιας εξίσωσης, ώστε αυτά
τα δημιουργήματα να αντέξουν στο χρόνο. «Πρέπει να δημιουρ-

198 Oι χώροι μετά τον Ι. Λιάπη

Εικ. 7.

189-208 Kourniatis  02-12-11  12:10  ™ÂÏ›‰·198



γήσουμε τη νοοτροπία», αναφέρει ο Le Corbusier6 στο Vers
une Architecture, όταν αναπτύσσει την επιχειρηματολογία του
υπέρ της τυποποιημένης κατοικίας. Αναφέρεται στην εμφύση-
ση της νοοτροπίας να κατοικεί ο κόσμος τέτοιες κατοικίες.
Αναφέρεται στο σχεδιασμό μιας κοινωνικής βούλησης και, κατ’
επέκταση, δράσης. Τέλος, η νέα κατοικία συνδέεται με την αν-
θρώπινη ύπαρξη μέσω της αισθητικής των εργαλείων που συ-
νοδεύουν την ύπαρξή της.7 Το αναλογικό σύστημα Modulor,
που ο ίδιος προτείνει, κάνει ακριβώς αυτό. Ως εκ τούτου, θα
οφείλει να κρατήσει για πάντα, όσο διαρκεί και η ύπαρξη του
ανθρώπου στη Γη. Πρόκειται λοιπόν για κατοικίες ο τύπος των
οποίων ταιριάζει με τον ανθρώπινο τύπο και ως προς αυτό εί-
ναι τυποποιημένες και συμβατές με τα εργαλεία-μηχανές που ο
άνθρωπος παράγει καθ’ ομοίωσή του.8 Τέτοιες ιδέες εκφρά-
στηκαν αφορώντας το σύνολο της κοινωνίας.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της περιόδου αποτελεί η
Villa Savoye στο Poissy, έξω από το Παρίσι. Η σχέση της γραμ-
μής με το χώρο, αλλά και η κίνηση επάνω στη γραμμή εκφρά-
στηκαν κυρίως μέσα από την αξονομετρική προβολή. Στην αξο-
νομετρική απεικόνιση, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η
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αρχή των αξόνων, το σημείο [x, y, z] = 0, που αποτελεί την αρχή
ανάπτυξης του συνόλου. Τα σχέδια αναπτύχθηκαν σε σχέση με
ένα σημείο αναφοράς, την αρχή [x, y, z] του τρισορθογωνίου
συστήματος των αξόνων, το οποίο είναι απολύτως συμβατό,
συμβαδίζει με την αξονομετρική αναπαράσταση (Εικόνα 8).

Τα στοιχεία που ανήκουν στο σύστημα DOMINO οργανώ-
νονται παράλληλα στους άξονες. Το σύστημα των υποδιαιρέ-
σεων χαρακτηρίζεται από συνοχή και όλοι οι αριθμοί ανήκουν
σε μια ομάδα, δημιουργώντας ένα πέρασμα από τη σχέση 1:1,
μέσω της 1:2, στην αναλογία της χρυσής τομής 1:Φ (Εικόνα 9).
Ενδιαφέρον έχει ότι οι αριθμοί γίνονται όλο και πιο πολύπλο-
κοι και οι σχέσεις απομακρύνονται από την αναλογία του τε-
τραγώνου 1:1 όσο πλησιάζουμε προς το σημείο αναφοράς
0,0,0, το οποίο χωροθετείται στο κέντρο της κάτοψης του κτι-
ρίου. Το πέρασμα από το 1 προς το Φ μοιάζει να κινείται χωρι-
κά, μετασχηματίζοντας το εξωτερικό, την ολότητα και τη μονα-
δικότητα του πραγματικού-φυσικού περιβάλλοντος, σε μια
εσωτερική ιδεατή σχέση, που εκφράζεται από τον αριθμό Φ
και από την ανύπαρκτη υλικά αρχή των αξόνων.

Με τη σκέψη αυτή η υλοποιημένη δομή (το κατασκευαστικό
σύστημα DOMINO) μεσολαβεί μεταξύ του ακέραιου 1 και του
ανύπαρκτου 0, και μαζί με τη δράση του κατοίκου, δημιουργεί
ένα σύστημα που διαπερνά εν δυνάμει όλες τις ενδιάμεσες θέ-
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σεις – ίσως άπειρες. Η υλοποίηση δηλαδή της ιδέας μεσολαβεί
μεταξύ δύο καταστάσεων απουσίας ύλης: του 1 και του 0. Εδώ
έγκειται το νόημα της ελευθερίας της κάτοψης, μιας ελευθε-
ρίας δράσης μέσα στα όρια που θέτουν το φυσικό και το ιδανι-
κό-ιδεατό στοιχείο.

Η παραπάνω ανάλυση της Villa Savoye μπορεί να έχει ισχύ
και συμβολικό χαρακτήρα στο επίπεδο της κάτοψης. Αν ορι-
στεί ένας τρίτος άξονας κάθετος στο επίπεδο αυτό, τότε αυ-
τός μπορεί να είναι ο άξονας του χρόνου. Κάθε θέση του ορι-
ζόντιου επιπέδου πάνω στον άξονα θα συμβολίζει το εκάστοτε
παρόν. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που κινείται συνεχώς
προς τα επάνω. Από τη στιγμή που δημιουργείται ένα κτίριο,
αφήνει το αποτύπωμά του σε όλες τις χρονικές στιγμές, μέχρι
την κατάρρευσή του. Επίσης, η αντίληψη που έχει ο κάτοικος ή
ο επισκέπτης του κτιρίου για το ίδιο το κτίριο άλλοτε διαμορ-
φώνεται κοντά στις ιδέες που το δημιούργησαν κι άλλοτε απο-
μακρύνεται από αυτές. Με τον όρο αντίληψη εννοούμε εδώ τη
δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και
του χώρου και το πώς μεταβάλλεται αυτή σχετικά με την αρχι-
κά σχεδιασμένη προδιάθεση από το δημιουργό του κτιρίου.
Σε κάθε παρόν, αυτή η μεταβολή αφήνει επίσης το στίγμα της.
Άλλοτε παρατηρείται σχετικά μεγάλη απόσταση από τις ιδέες
που χαρακτηρίζουν το κτίριο, κι άλλοτε μικρότερη (Εικόνα 11).
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Όσο πιο κεντροβαρική θέση κατέχει ο άξονας του χρόνου μέ-
σα στην καμπύλη της αντίληψής μας (όσο πιο κοντά στο κέ-
ντρο της βρίσκεται), τόσο πιο σταθερή είναι η αντίληψή μας σε
σχέση με το κτίριο.

Η σύνθεση των αντιλήψεών μας με αφορμή διαφορετικά
ερεθίσματα, όπως αυτές διαμορφώνονται στο παρόν, δημιουρ-
γεί ένα σύστημα. Οι θέσεις μας ως προς τα κτίρια και τις ιδέες
που έρχονται από το παρελθόν φαίνεται να αναδιαμορφώνο-
νται με το πέρασμα του χρόνου. Η σύνθετη γραμμή της αντίλη-
ψης, ως το σύνολο των θέσεων και αντιλήψεων απέναντι στα εν
λόγω κτίρια, αναδιαμορφώνεται επίσης (Εικόνα 12). Η σύνθετη
γραμμή της αντίληψης αποτελεί ένα ανοικτό, τοπολογικού χα-
ρακτήρα σύστημα, το οποίο δέχεται νέα δημιουργήματα, μεγα-
λώνοντας έτσι το μήκος και ίσως την πολυπλοκότητά της, αφού
με το πέρασμα του χρόνου νέα κτίρια-ερεθίσματα προστίθε-
νται σε αυτήν. Κάθε νέο κτίριο στο εκάστοτε παρόν, αν μπορεί
να αφήνει το αποτύπωμά του σε κάθε «παρόν» και δεν αποδυ-
ναμώνεται η ουσία του, τότε επηρεάζει τη γραμμή της αντίλη-
ψής μας σε βαθμό που να την ορίζει εκ νέου. Η γραμμή αυτή
μπορεί να αυξομειώνεται σε μήκος και να αλλάζει σχήμα.

Το στίγμα όμως που θα αφήσει το κτίριο στο εκάστοτε πα-
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ρόν είχε απασχολήσει το δημιουργό ήδη από τη διαδικασία
του σχεδιασμού. Ο Le Corbusier είχε προσπαθήσει να προ-
βλέψει τη διατήρηση του στίγματος σε κάθε παρόν, για να εξα-
σφαλίσει τη μακροβιότητα του κτιρίου, αποτρέποντας την έλ-
λειψη ενδιαφέροντος και την πιθανή κατάρρευση του κτιρίου.

Οι σκέψεις αυτές δεν απέχουν πολύ από την έννοια της
σχετικότητας των πραγμάτων και των εννοιών. Αυτή η θεωρία
αναδεικνύεται τώρα. Στις αρχές του 20ού αιώνα δημοσιεύεται
η ειδική θεωρία της σχετικότητας (1905) και ολοκληρώνεται η
διατύπωση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Αϊν-
στάιν. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η βαρύτητα δεν αντιμετω-
πίζεται ως δύναμη, αλλά ως έμφυτη ιδιότητα (καμπυλότητα)
του χωροχρόνου. Μικρά σωματίδια όπως οι πλανήτες κινού-
νται σε τροχιές γύρω από τον Ήλιο όχι λόγω της έλξης του, αλ-
λά επειδή στον καμπυλωμένο χωρόχρονο γύρω από τον Ήλιο
δεν υπάρχουν ευθείες κοσμικές γραμμές. Η βαρύτητα εδώ
έχει το ρόλο της αντίληψής μας, όπως αυτή περιγράφεται πιο
πάνω (Εικόνες 13 και 14).

Το σύστημα αναλογιών του μοντέρνου κινήματος είχε κα-
ταφέρει ακριβώς αυτό: να σχεδιάσει το πώς θα μεταβάλλεται η
βαρύτητα ενός κτιρίου στην αντίληψή μας κατά το πέρασμα
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του χρόνου. Ίσως αυτός ήταν ο σκοπός και της μελέτης των
μνημείων του παρελθόντος. Σε αυτό προσβλέπουν επίσης τό-
σο ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του, όσο και η ευελιξία
και η ελευθερία στην κάτοψη. Οι ανάγκες του ανθρώπου μπο-
ρεί να εξελιχθούν μακροπρόθεσμα, αλλά όχι και η μορφή και
οι αναλογίες του σώματός του. Μοιάζει λες και η αντίληψή μας
διαγράφει μια προκαθορισμένη τροχιά μέσα στο χρόνο –ίσως
βάσει της εξέλιξης των κοινωνικών και πολιτικών αναγκών που
αλλάζουν– και σχεδιάζεται το πώς θα σχετίζεται αυτή η αντίλη-
ψη με το δημιούργημα-κτίριο σε κάθε παρόν, σε κάθε μελλο-
ντικό χρονικό στιγμιότυπο.

Η ανάγκη για κατάκτηση του απείρου οδήγησε στη νέα θεώ-
ρηση του κόσμου, στον οποίο τόσο ο χώρος όσο και ο χρόνος
είναι συνεχώς ασυνεχείς, κοκκώδεις. Πρόκειται για χωροχρονι-
κά στιγμιότυπα που διαδέχονται το ένα το άλλο και ανάμεσά
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τους δεν υπάρχει τίποτα. Ένας νοητός παραλληλισμός μπορεί
να γίνει με το νερό. Ανάμεσα σε δύο γειτονικά μόρια νερού δεν
υπάρχει νερό. Σύμφωνα με μια τέτοια αντίληψη για τον κόσμο,
η ύλη μοιάζει να μην έχει σημασία, αλλά εκείνο που αναδύεται
ως σημαίνον είναι η σχέση ύπαρξης-ανυπαρξίας (Εικόνα 15).

Η δομή αυτής της σχέσης ανασυντίθεται, ως δομή κάποιας
πληροφορίας, παρέχοντας εν δυνάμει κάθε στιγμή διαφορετι-
κή εικόνα για τα πράγματα. Εκείνο που φαίνεται να καθορίζει
τα πράγματα κάθε φορά είναι η αναλογία διάδρασης μέσα σε
ένα γενικότερο πλαίσιο ανυπαρξίας. Υπό την έννοια αυτή, ούτε
ο χώρος ούτε ο χρόνος έχει νόημα και μπορεί να μην υπάρχει.9

Η ύπαρξη δεν εξαρτάται καθόλου από την υλική υπόσταση του
αντικειμένου. Ένα αντικείμενο μπορεί να υπάρχει για όσο χρό-
νο σχετίζεται είτε με ανθρώπους είτε με άλλα αντικείμενα, με
κάποιον τρόπο φανταστικό ή πραγματικό. Η προσωρινή μορ-
φή του αντικειμένου είναι μια εκδοχή της ύπαρξής του και κα-
θορίζεται από το βαθμό και το είδος της σχέσης που επιδιώ-
κουμε να συνάψουμε με αυτό (Εικόνα 16). Οι μορφές μετατρέ-
πονται σε εικόνες πληροφοριών. Η πληροφορία προϋπάρχει
και εικάζεται μια μορφή.

Η εξίσωση που επιστράτευσε το μοντέρνο κίνημα για την
παραγωγή χώρων μοιάζει να λειτουργεί διαρκώς, δίνοντας και
παίρνοντας τη μορφή από το αντικείμενο. Στην περίπτωση του
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ηλεκτρονικού σχεδίου, κάθε λειτουργία του χειριστή φαίνεται
πως σημαίνει κάτι για το πρόγραμμα και ταυτόχρονα συμβολί-
ζει κάτι άλλο στη σκέψη του. Το πραγματικό και το φαντασια-
κό συνεργάζονται για να διατηρούν επίκαιρη την πληροφορία
του σχεδίου μέσα από αλλεπάλληλους συμβολισμούς. Το ίδιο
το αρχείο μοιάζει να συμβολίζει τη συνύπαρξη αυτών των δύο
καταστάσεων. Υπό αυτή την έννοια, η μορφή ενός αντικειμέ-
νου είναι αναλώσιμη και αποκομμένη από το ίδιο το αντικείμε-
νο. Υπάρχει όσο το αφορά κάποια διαδικαστική σχέση. Κάτι
τέτοιο θυμίζει την έννοια του πραγματικού που αποδίδει στα
πράγματα ο Lacan10, για τον οποίο πραγματικό είναι η χωρίς ει-
κόνα ουσία των πραγμάτων, το αντικείμενο απαλλαγμένο από
κάθε εικασία μορφής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής τάσης αντιμε-
τώπισης του θέματος αποτελεί το έργο του Greg Lynn, ο οποίος
τονίζει11 τη σημασία της έλλειψης μορφής για τα πράγματα. Για
αυτόν, η μορφή οφείλει να είναι κάθε φορά επίκαιρη και, ως εκ
τούτου, να μεταβάλλεται συχνά, σύμφωνα με τις ανάγκες της
λειτουργίας, να μπορεί να κατανέμεται διαρκώς με διαφορετι-
κό τρόπο, σε βαθμό που να χάνει τη σταθερή της εικόνα, να εί-
ναι διαρκώς άμεσα μεταβλητή. Αυτό εκφράζεται μέσα από το
σπίτι που σχεδίασε, το κέλυφος του οποίου μεταμορφώνεται
διαρκώς, χωρίς να χάνει τη συνοχή του, ανάλογα με την επιθυ-
μία του κατοίκου του (Εικόνα 17).

Η κωδικοποιημένη πληροφορία ορίζει μία και μοναδική
συνθήκη ύπαρξης του χώρου και του χρόνου. Αυτή η κοκκώ-
δης αντίληψη έχει οδηγήσει σε ένα συνεχές παρόν. Τα άτομα,
ως η ελάχιστη ποσότητα ύλης, είναι αιώνια. Υπήρχαν στο πα-
ρελθόν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ως εκ τούτου, είναι άχρο-
να. Το μέλλον και το παρελθόν, όπως και το αλλού σε σχέση
με ένα εδώ, δεν έχουν νόημα. Υπάρχει μόνο μια κατάσταση
0 –1 και μόνο στο τώρα.
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Κατερίνα Μιχαλοπούλου*, Αντώνης Τουλούμης**

1100
Δομικές συσχετίσεις μουσικής και

αρχιτεκτονικής έκφρασης
Η ρυθμική περιγραφή της ζωοφόρου

του Παρθενώνα

Όταν έβαλαν (οι Έλληνες) το ρυθμό μέσα στο λόγο, αυτήν τη βίαιη
δύναμη που ανασυντάσσει όλα τα άτομα της φράσης, που σ’ ανα-
γκάζει να διαλέξεις προσεκτικά τις λέξεις και που δίνει στις σκέ-
ψεις σου νέο χρώμα κάνοντάς τες πιο σκοτεινές, πιο παράξενες
και πιο απόμακρες, υπάκουαν σίγουρα σε μια δεισιδαίμονα ωφε-
λιμότητα! Μέσω του ρυθμού έπρεπε να αποτυπωθεί βαθύτερα
στους θεούς μια ανθρώπινη επιθυμία, γιατί είχαν παρατηρήσει
πως ο άνθρωπος θυμάται καλύτερα ένα στίχο παρά μια ανθρώπι-

* Η Κατερίνα Μιχαλοπούλου είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη δια-
τριβή της το 2002 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη
από του καθηγητές του ΕΜΠ: Κ. Μωραΐτη (ως επιβλέπων), Γ. Πεπονή και
Στ. Σταυρίδη.

** Ο Αντώνης Τουλούμης είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη διατρι-
βή του το 2003 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από
τους καθηγητές του ΕΜΠ: Β. Ξένου (ως επιβλέπουσα), Γ. Πεπονή και Α.
Μπαλτά.
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νη κουβέντα. Πίστευαν επίσης πως ακούγονταν πιο μακριά με το
ρυθμικό τικ τακ· η ρυθμική προσευχή έμοιαζε να φθάνει κοντύ-
τερα στα αυτιά των θεών. Προπαντός όμως ήθελαν να επωφε-
ληθούν από εκείνη τη στοιχειώδη κυριαρχία που υφίσταται ο άν-
θρωπος όταν ακούει μουσική: ο ρυθμός είναι ένας εξαναγκα-
σμός, σου γεννάει μια ακατανίκητη επιθυμία να υποχωρήσεις και
να συμμετάσχεις· το ρυθμό δεν τον ακολουθούν μόνο τα πόδια
αλλά και η ψυχή – πιθανόν μάλιστα, συμπέραναν, και η ψυχή
των θεών! Ήθελαν λοιπόν να εξαναγκάσουν τους θεούς με το
ρυθμό  και να ασκήσουν μια δύναμη πάνω τους: έριχναν στους
θεούς την ποίηση σαν μαγική θηλιά...

F. Nietzsche, Η χαρούμενη επιστήμη, μτφρ. Ζ. Σαρίκας,
Πανοπτικόν, Αθήνα 2010, σελ.130-132.

Μια από τις πρωτοτυπίες του περίκλειου δωρικού Παρθενώνα
ήταν η ιωνική ζωοφόρος που κοσμούσε το σηκό του καθ’ όλο
το μήκος της εξωτερικής περιμέτρου1. Με τα 160 συνεχή μέ-
τρα των ανάγλυφων του αφηγηματικού της πεδίου, τις πάνω
από 360 ανθρώπινες και θεϊκές και τις πάνω από 220 ζωικές
μορφές που εικονίζει, η ζωοφόρος θεωρείται η μεγαλύτερη
γλυπτική σύνθεση όλων των εποχών2. Σύμφωνα με την επικρα-
τούσα άποψη, το αναπαριστώμενο θέμα αναφέρεται στην πο-
μπή των Παναθηναίων. Τόσο ο χαρακτήρας του θέματος –ανα-
παράσταση μιας κίνησης–, όσο και η σκηνοθεσία του και η συ-
σχέτισή του με το μνημείο και τον τρόπο αντίληψής του συνη-
γορούν στην πεποίθηση ότι πρόκειται περί ενός έργου συντε-
θειμένου χρονικά, ενός έργου που διαβάζεται σαν παρτιτούρα.

Σε αντίθεση με τη δωρική ζωοφόρο3, που διέτρεχε την
εξωτερική περίμετρο του κτιρίου και μπορούσε να είναι ορατή
μετωπικά, η ιωνική ζωοφόρος ήταν ορατή με δυσκολία, κυρίως
από το εσωτερικό της στοάς που σχημάτιζε η δωρική κιονο-
στοιχία. Λόγω της θέσης της, δεν ήταν ποτέ αντιληπτή στο σύ-
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νολό της, αλλά πάντα σχετιζόταν με τον κινούμενο παρατηρη-
τή. Σε αυτό συντελούσε και η χαμηλή ένταση του φωτισμού
που, εκτός των άλλων, έδινε τη δυνατότητα να σχεδιάζεται το
θέμα στο οποίο κάθε φορά εστιαζόταν η προσοχή –του περι-
πατητή–, ακόμη και μέσω των χρωματισμών. 

Παρά τις απόψεις που τη θεωρούν περισσότερο ανάθημα
και λιγότερο έργο προορισμένο να βλέπεται, τόσο η ελαφρά
κλίση όλου του ανάγλυφου προς τον υποτιθέμενο θεατή, όσο
και ο χειρισμός του θέματος μας πείθουν για το αντίθετο. 

Συγκεκριμένα, διακρίνουμε μια αναλογία ανάμεσα στην
πραγματική κίνηση της πομπής των Παναθηναίων και την ανα-
παριστώμενη κίνηση της ζωοφόρου4. Η έναρξη της πομπής
στη ζωοφόρο πραγματοποιείται στη νοτιοδυτική γωνία του κτι-
ρίου. Φαινομενικά διαρθρώνεται σε δύο κλάδους. Οι μορφές
του πρώτου κλάδου, του βόρειου, γίνονται αντιληπτές από τον
περιπατητή να κινούνται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η κί-
νηση αυτή, σύμφωνα με τους κανόνες της σκηνοθεσίας, μαρ-
τυρά την άφιξη του κινούμενου. Έτσι, κατά τη διέλευση του
περιπατητή στη βορειοδυτική γωνία του ναού, η πομπή έρχε-
ται προς αυτόν και στη συνέχεια τον ακολουθεί. 

Η φαινομενική συμμετρία των δύο κλάδων, που καταλήγουν
στο μέσο της ανατολικής πλευράς, καταργείται, λόγω του τρό-
που με τον οποίο γίνονται αντιληπτοί. Διότι στην αντίληψη του
περιπατητή οι μορφές του νότιου κλάδου κινούνται από τα αρι-
στερά προς τα δεξιά σε σχέση με την κίνησή του, δηλώνοντας
σκηνοθετικά πως η πομπή φεύγει. Δημιουργείται έτσι μια αί-
σθηση κυκλικής διάρθρωσης της σύνθεσης και αέναης κίνησης.

Οι προηγούμενες σκέψεις υπονοούν πως η σύλληψη και ο
σχεδιασμός της ιωνικής ζωοφόρου του Παρθενώνα αποσκο-
πούν, εκτός των άλλων, στην οργάνωσή της ως χρονικού έργου.
Θα συνεχίσουμε την ανάλυσή μας έχοντας ως εργαλεία τις
τρεις θέσεις του Η. Bergson για την κίνηση, όπως αυτές δια-
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τυπώνονται από τον G. Deleuze στο έργο του Cinema 1: The
Movement-Image.

Όταν ο Bergson εικονογραφεί τη συζήτηση για το χρόνο
στο έργο του Ύλη και μνήμη, θεωρεί τις χρονοφωτογραφίες
του É.-J. Marey ως κατασκευές της εικόνας του χρόνου. Υπο-
στηρίζει ότι, κατά την οργάνωση διαδοχικών γεγονότων στη
συνείδησή μας, δημιουργούμε γι’ αυτά μια τέταρτη διάσταση,
που την ονομάζουμε ομοιογενή χρόνο, το συνδετικό υλικό
ανάμεσα στο χώρο και τον πραγματικό χρόνο, τη διάρκεια. Ως
τέτοια οργάνωση, κάθε κίνηση είναι το αποτέλεσμα δύο παρα-
γόντων, του χώρου και του χρόνου. Υπό αυτήν τη θεώρηση, η
σωματική κίνηση ορίζεται ως ακολουθία των θέσεων που κατα-
λαμβάνει το σώμα κατά τη διάρκεια μιας ακολουθίας στιγμών.

Σε αυτό τον τεμαχισμένο και ακινητοποιημένο χρόνο που
εγκαθιστούν οι χρονοφωτογραφίες, ο Bergson θέτει τη μνήμη,
η οποία στερεοποιεί σε αισθητές ποιότητες τη συνεχή ροή των
πραγμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Αυτό που αντιλαμβανό-
μαστε ως κίνηση είναι μόνο ασυνέχεια, η οποία χωρικά καθί-
σταται συνεχής στη συνείδησή μας». Στην υποκειμενική της
θεώρηση, η κίνηση εμφανίζεται ως εμπειρία, μια ψυχική δήλω-
ση, κάτι αδιαίρετο και πρωτογενές5. 

Η σύγκριση της χρονοφωτογραφίας του αλόγου του Marey,
με την τέλεια απόδοση του καλπασμού, στη ζωοφόρο του Παρ-
θενώνα, κατά τον Bergson, αποτελεί την κρίσιμη διάκριση ανά-
μεσα στη χρονοφωτογραφία και τη συνείδηση του χρόνου6. 

Σημειώνει ότι «είναι ο ίδιος κινηματογραφικός μηχανισμός
και στις δύο περιπτώσεις (Φειδίας και Marey). Από τον καλπα-
σμό του αλόγου, το μάτι μας αντιλαμβάνεται ένα στοιχειώδες
χαρακτηριστικό ή, καλύτερα, ένα σχήμα που μοιάζει να κυριαρ-
χεί σε μια ολόκληρη χρονική περίοδο, αυτή του καλπασμού.
Αυτό το σχήμα έχει δείξει η γλυπτική στη ζωοφόρο του Παρ-
θενώνα. Αντίθετα, η στιγμιαία φωτογραφία απομονώνει οποια-
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δήποτε στιγμή. Τις θεωρεί όλες ίσης αξίας κι έτσι ο καλπασμός
του αλόγου μπορεί να αναλυθεί σε όσες διαδοχικές στάσεις
θέλει, αντί να τις συνοψίζει σε μια μοναδική στάση, η οποία
υποτίθεται ότι φωτίζει μια προνομιακή στιγμή που χαρακτηρί-
ζει μια ολόκληρη περίοδο»7.

Τα προηγούμενα μας πείθουν πως η ζωοφόρος μπορεί να
θεωρηθεί ένας κινηματογραφικός μηχανισμός. Στη συνέχεια, θα
δείξουμε ότι σε αυτήν ο κινηματογραφικός χρόνος δεν ταυτίζε-
ται με τον πραγματικό, όπως συμβαίνει, επί παραδείγματι, στις
χρονοφωτογραφίες του Marey. Αντίθετα, ο χρόνος συντίθεται
ως εμπειρία μέσω της σύνθεσης του οπτικού με το χρονικό πε-
δίο. Διότι, σε αντίθεση με τις χρονοφωτογραφίες, στις οποίες
καθορίζεται μια αυστηρή σχέση ανάμεσα στο χρόνο και την κί-
νηση, δηλαδή μια αποσύνθεση της κίνησης μέσα στο χρόνο, στη
ζωοφόρο επιχειρείται η ανασύνθεση της κίνησης, ο χρονικός
σχεδιασμός της, ο οποίος επιπλέον σχεδιάζεται ως ρυθμικός.

Ουσιαστικά, έτσι οδηγούμαστε στην πρώτη θέση του
Bergson για την κίνηση: «Η κίνηση δεν ταυτίζεται με το χώρο
που διανύεται». Γιατί ο διανυμένος χώρος ανήκει στο παρελ-
θόν, ενώ η κίνηση συμβαίνει πάντα στο παρόν, είναι η πράξη
της διάνυσης. Επιπλέον, όσο κι αν πλησιάσουν δύο θέσεις, η κί-
νηση συμβαίνει πάντα ανάμεσά τους. Συνεπώς, και οποιαδήπο-
τε προσπάθεια ανασύνθεσης της κίνησης δεν μπορεί να γίνει
βάσει θέσεων στο χώρο ή στιγμών στο χρόνο, δηλαδή βάσει
ακίνητων τομών. Η ανασύνθεση είναι εφικτή μόνο αν προσδώ-
σουμε στις θέσεις ή στις στιγμές μια αφηρημένη ιδέα διαδο-
χής. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας της κινηματογραφικής ψευ-
δαίσθησης. Αλλά αυτή είναι και η βασική αρχή σύνθεσης της
κίνησης στη ζωοφόρο, δηλαδή η διαδοχική παράθεση στιγμιό-
τυπων που εγγράφουν την εκάστοτε κίνηση8.

Στον κινηματογράφο, η κίνηση ανήκει στην ενδιάμεση εικό-
να, στην εικόνα που προκύπτει από την προβολή 24 εικόνων το
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δευτερόλεπτο. Στη φυσική πραγματικότητα, η ενδιάμεση εικόνα
αποτελεί τη συνθήκη που καθιστά δυνατή την αντίληψη του υπο-
κειμένου. Αυτή η εικόνα ονομάζεται μετείκασμα9. Ήδη, σύμφω-
να με τον Deleuze, δεν αναφερόμαστε σε μια εικόνα στην οποία
προστίθεται κίνηση, αλλά σε μια εικόνα-κίνηση. Αν θεωρήσουμε
ότι η εικόνα είναι μια τομή, τότε αυτή η τομή είναι κινητή.

Η ιδέα της τομής εν κινήσει αποτελεί τη δεύτερη θέση του
Bergson. Για να την κατανοήσουμε, θα την αντιδιαστείλουμε με
τον συνήθη τρόπο απόδοσης της κίνησης, τις προνομιακές
στιγμές. Στην περίπτωση του Παρθενώνα, η αντιπαράθεση εί-
ναι ορατή ανάμεσα στη δωρική ζωοφόρο10, που κοσμεί την
εξωτερική περίσταση του μνημείου, και την εσωτερική ιωνική
ζωοφόρο. Οι παραστάσεις της δωρικής ζωοφόρου αποτελούν
προνομιακά στιγμιότυπα μαχών, ίδιου θέματος σε κάθε πλευ-
ρά του μνημείου. Έτσι, τόσο η κάθε μετώπη, όσο και το σύνο-
λο των μετωπών κάθε πλευράς αποτελούν συνθέσεις που πά-
ντα συνοψίζουν την υποτιθέμενη χρονική περίοδο στην οποία
αναφέρονται. Σε αυτή την περίπτωση, κατά τον Deleuze, η κί-
νηση δεν εκφράζει απλώς και μόνο «μια διαλεκτική» των μορ-
φών, μια ιδεώδη σύνθεση, που της προσδίδει τάξη και μέτρο.
Οι μορφές εκφράζουν την πεμπτουσία κάθε περιόδου, ενώ
όλο το υπόλοιπο το γεμίζει η μετάβαση από τη μια μετώπη
στην άλλη, μετάβαση αδιάφορη καθ’ εαυτή.

Αντίθετα, στην ιωνική ζωοφόρο, η σύνθεση της υποτιθέμε-
νης κίνησης δεν πραγματοποιείται μόνο στο επίπεδο της νόη-
σης, αλλά κυρίως στο επίπεδο της αίσθησης. Οι κινήσεις των
επιμέρους ομάδων της σύνθεσης (ιππείς, σκαφηφόροι, θαλλο-
φόροι κ.ά.) μοιάζουν να συντίθενται όχι βάσει κάποιας προνο-
μιακής στιγμής, αλλά σε συνάρτηση με κάποια τυχαία στιγμή.
Δηλαδή, όπως στον κινηματογράφο, στιγμές που ισαπέχουν
μεταξύ τους επιλέγονται ώστε να δίνουν την αντίληψη της συ-
νέχειας. Βέβαια, στην περίπτωση της ζωοφόρου, ακόμη και οι
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φαινομενικά τυχαίες στιγμές είναι σημεία της εκάστοτε κίνη-
σης τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως έχουν
στόχο την παραγωγή ενός όλου που διαρκεί. 

Η τελευταία σκέψη μάς οδηγεί στην τρίτη θέση του
Bergson για την κίνηση, σύμφωνα με την οποία όχι μόνο η στιγ-
μή είναι μια κινητή τομή της κίνησης, αλλά και η κίνηση είναι μια
κινητή τομή της διάρκειας, δηλαδή του όλου ή ενός όλου. 

Η κίνηση λοιπόν εκφράζει την αλλαγή μέσα στη διάρκεια ή
το όλον. Το γεγονός ότι η διάρκεια συνιστά αλλαγή είναι μέρος
του ορισμού της. Στον κινηματογράφο, αυτή η συνεχής αλλαγή
πραγματοποιείται μηχανικά. Στην περίπτωση της ζωοφόρου, ο
μηχανισμός ενεργοποιείται με τη σωματική κίνηση του περιπα-
τητή, δηλαδή η κίνηση δεν είναι, αλλά στην αντίληψή μας καθί-
σταται κινητή τομή ενός νοητού όλου.   

Τελικά, αυτό που ισχυριζόμαστε είναι ότι η ζωοφόρος του
Παρθενώνα δεν σχεδιάστηκε ως μια εικόνα που παραπέμπει
στην κίνηση και την εξέλιξη της πομπής, αλλά ως μια παράστα-
ση που καταγράφει την ίδια την κίνηση στο χρόνο χρησιμοποιώ-
ντας τη ρυθμολογία και τη χορογραφία με μια κινηματογραφι-
κή λογική. Η ενεργοποίηση της κίνησης της πομπής προϋποθέ-
τει τη σωματική κίνηση του περιπατητή. Τότε μόνο αποκαλύ-
πτεται και εκτυλίσσεται ζωντανά το γεγονός, έχοντας μάλιστα
τον περιπατητή ως συμμετέχοντα-συνοδοιπόρο στην πομπή
των Παναθηναίων. Αυτό αποτελεί και μια βασική διαφορά με
τον κινηματογράφο, στον οποίο ο παρατηρητής συμπάσχει
παθητικά, αλλά δεν συμμετέχει11.

Στη θεωρία της δυτικής μουσικής, μέχρι τα τέλη του προη-
γούμενου αιώνα, διατυπώθηκε μια σειρά ορισμών που αφο-
ρούσαν τον προσδιορισμό του μέτρου και του ρυθμού. Η
ορολογία που επικράτησε υιοθετήθηκε από τις υπόλοιπες τέ-
χνες με σκοπό να βοηθήσει και να περιγράψει κοινούς κανόνες
οργάνωσης. Ο δανεισμός των όρων έγινε υπό το πρίσμα του
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διαχωρισμού των τεχνών σε χωρικές και χρονικές. Έτσι, η μου-
σική αφορούσε κανόνες χρονικής οργάνωσης, ενώ η αρχιτε-
κτονική χωρικής12. Οι επαναστατικές απόψεις για το ρυθμό, οι
οποίες θεμελιώθηκαν με τη μοντέρνα μουσική, μας βοηθούν
να αναγνώσουμε με διαφορετικό τρόπο τα ελάχιστα κείμενα
που καταγράφουν τη θεωρία της μουσικής στην αρχαιότητα
και να διαπιστώσουμε αρκετές ομοιότητες. Η συστηματική
ανάπτυξη των τεχνών και στις δυο περιόδους, αλλά και η κοινή
προσπάθεια για τη σύγκλισή τους, μας βοηθούν σε μια κατ’
αναλογία σύγκριση των δύο περιόδων13.

Η άποψη σύμφωνα με την οποία ο ρυθμός οριζόταν ως μια
διαδοχή ενοτήτων με συγκεκριμένους κανόνες επανάληψης
ώστε να συγκροτούν ένα συνολικό σχήμα αναθεωρείται στις
αρχές του 20ού αιώνα. Η νέα άποψη δέχεται το ρυθμό απλώς
και μόνο ως διαδικασία τομών χρόνου, αντιληπτών με τις αι-
σθήσεις. Ο ρυθμός πλέον αναφέρεται στην ακολουθία διαστη-
μάτων. Σε αυτήν τη θεώρηση καταλήγει και ο Αριστόξενος ορί-
ζοντας το ρυθμό ως ακολουθία διαστημάτων. Αναφέρει: «επει-
δή ο χρόνος είναι κάτι άυλο και δεν μπορεί να χωρίσει τον
εαυτό του σε διαστήματα, άρα και να προσλάβει από μόνος
του ρυθμό, ο ρυθμός εφαρμόζεται στα αισθητά στοιχεία που
πραγματώνουν και τέμνουν το χρόνο σε διαστήματα».

Στις σύγχρονες θεωρίες, οι τονισμοί με τους οποίους συ-
ντελείται η ρυθμική οργάνωση κατατάσσονται σε ποσοτικούς,
δηλαδή αγωγικούς τρόπους που αναφέρονται στη διάρκεια, και
σε ποιοτικούς, που διακρίνονται σε δυναμικούς και τονικούς.
Στην αρχαία ελληνική ρυθμολογία, τα αισθητά στοιχεία που
χωρίζουν το χρόνο σε διαστήματα, τα στοιχεία δηλαδή που
λαμβάνουν ρυθμό, ονομάζονται ρυθμιζόμενα και είναι ο λόγος,
το μέλος και οι σωματικές κινήσεις. Τα στοιχεία αυτά περιέχουν
αγωγικούς και τονικούς τονισμούς. Δεν περιλαμβάνουν τους
δυναμικούς τονισμούς, την ένταση. Στη μετρική, ο ρυθμός
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προσδιορίζεται όχι από ένα σχήμα τονισμένων και άτονων
συλλαβών, όπως στον νεοελληνικό στίχο, αλλά από ένα σχήμα
μακρών και βραχειών συλλαβών. Ο στίχος αντιμετωπίζεται ως
μια αδιάλειπτη ροή ήχου και χωρίζεται σε συλλαβές ανάλογα
με τη διαδοχή συμφώνων και φωνηέντων, χωρίς να λαμβάνο-
νται υπόψη καταλήξεις λέξεων ή συντακτικές παύσεις. Τα στοι-
χεία του μέλους, της μελωδίας δηλαδή, είναι οι νότες και τα
διαστήματα. Στο χορό, τα στοιχεία της σωματικής κίνησης εί-
ναι τα σημεία, δηλαδή οι χειρονομίες και οι στιγμιαίες κινήσεις,
και τα σχήματα, οι κινήσεις και στάσεις του σώματος, οι οποίες
διαρκούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Η αδιάλειπτη ροή του σχεδιασμένου ρυθμού εμφανίζεται
στην ιωνική ζωοφόρο. Οι μορφές εκτείνονται μόνο κατά την
οριζόντια διάσταση, αφού οι δυναμικοί τονισμοί, λόγω έντασης,
όπως σε κάθε ρυθμική σύνθεση της εποχής, απουσιάζουν. Τα
άλογα, οι ιππείς, οι άνθρωποι που περπατούν, ακόμη και οι θεοί,
εγγράφονται στην ίδια ζώνη. Αλλαγές γίνονται κυρίως ως προς
την πυκνότητα. Σύμφωνα με τη ρυθμική θεωρία, η πυκνότητα
των μορφών δεν υποδηλώνει πλήθος, αλλά ταχύτητα κίνησης. 

Στην αρχή της παράστασης, δηλαδή κατά την έναρξη της πο-
μπής, στη δυτική ζωοφόρο η αραιή διάταξη των μορφών προσ-
δίδει στατικότητα στο σύνολο. Το ίδιο ισχύει για τα άλογα. Στη
βόρεια πλευρά, οι ιππείς οργανώνονται κατά ενότητες. Οι πρώ-
τες ενότητες διαρκούν περισσότερο υποδηλώνοντας πιο μικρή
ταχύτητα. Όσο κατευθυνόμαστε προς τον τερματισμό, οι ενό-
τητες διαρκούν όλο και λιγότερο, άρα η ταχύτητα είναι μεγαλύ-
τερη. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι οι πεζοί ακολουθούν πιο
αραιή διάταξη σε σχέση με τα άρματα ή τα άλογα, διότι κινού-
νται με πιο μικρή ταχύτητα. Η πιο χαλαρή διάταξη αναφέρεται
στους ολύμπιους θεούς. Η σύνθεσή τους δεν υποδηλώνει καμία
κίνηση. Η αχρονικότητα αποτυπώνεται στην έλλειψη πυκνότη-
τας τόσο στις μορφές όσο και στις θέσεις των σωμάτων τους.
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Για να αποκωδικοποιήσουμε τώρα την ίδια τη σύνθεση, κα-
ταφεύγουμε στα λόγια του Αριστόξενου για τα ρυθμιζόμενα:
«Καθένα από αυτά που λαμβάνουν ρυθμό ούτε κινείται ούτε
ηρεμεί συνεχώς, αλλά εναλλάξ. Η στάση του σώματος, ο φθόγ-
γος και η συλλαβή δηλώνουν ηρεμία, επειδή κανένα από αυτά
δεν είναι δυνατόν να το αντιληφθούμε χωρίς την ηρεμία. Την
κίνηση τη δηλώνει η μετάβαση από τη μια στάση στην άλλη,
από τον ένα φθόγγο στον άλλο και από τη μια συλλαβή στην
άλλη».

Εάν η υπόθεσή μας, σύμφωνα με την οποία η ζωοφόρος
σχεδιάστηκε με τη λογική της ρυθμολογίας ισχύει, τότε το
προηγούμενο κείμενο περιγράφει πλήρως τους κανόνες σύν-
θεσής της, τους κανόνες που τη διαφοροποιούν από οποιαδή-
ποτε άλλη γλυπτική σύνθεση παλαιότερη, νεότερη, ακόμη και
του ίδιου του κτιρίου. «Ο ρυθμός δεν προκύπτει από έναν
χρόνο, αλλά η γέννησή του χρειάζεται κάτι προηγούμενο και
κάτι επόμενο. Έτσι, την κάθε κίνηση τη δηλώνει η μετάβαση
από τη μία στάση στην άλλη». Η κίνηση ενός αλόγου δηλώνε-
ται ως η μετάβαση από τη στάση του σε σχέση με την προη-
γούμενη και την επόμενη στάση των διπλανών μορφών14. Η κί-
νηση ενός πεζού δηλώνεται βάσει μιας μικρής διαφοροποίη-
σης της στάσης του σώματός του σε σχέση με τη μορφή που
προηγείται ή έπεται. Οι μορφές που θέλουν να δηλώσουν στά-
ση, όπως είναι οι επόπτες ή κάποια άλογα στην αρχή της πο-
μπής, παρουσιάζονται αυτόνομες και όχι κατά ομάδες15.

Σύμφωνα με τη σημερινή άποψη, η κίνηση ως φυσική πραγ-
ματικότητα του εξωτερικού κόσμου και η εικόνα ως ψυχική
πραγματικότητα της συνείδησης δεν θεωρούνται αντιθετικές.
Σήμερα, πιστεύουμε ότι η κίνηση δεν μπορεί να υπάρξει ανε-
ξάρτητα από την εικόνα της ή, όπως υποστηρίζει ο Husserl, κά-
θε συνείδηση είναι συνείδηση κάποιου πράγματος. Η άποψη
που θέτει τις εικόνες στη συνείδηση, τις δε κινήσεις στο χώρο
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καταργείται στην περίπτωση της ζωοφόρου. Εδώ, στην αντίλη-
ψη του περιπατητή η κίνηση κατανοείται όχι με την έννοια μιας
νοητής μορφής-ιδέας που πραγματώνεται μέσα στην ύλη, αλλά
ως αισθητή μορφή (gestalt) που οργανώνει το αντιληπτικό πε-
δίο σε συνάρτηση με μια αποβλεπτική συνείδηση.

Σημειώσεις

1. Πρόκειται για μια συνεχή γλυπτική σύνθεση, ένα ανάγλυφο ύψους
περίπου 1 μέτρου, στην άνω ζώνη του σηκού.

2. Άγγελος Δεληβορριάς, Η ζωοφόρος του Παρθενώνα – Το πρόβλημα,
η πρόκληση, η ερμηνεία, Μέλισσα/Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2004, σελ.
15.

3. Πρόκειται για τη ζώνη πάνω από το επιστύλιο της εξωτερικής κιο-
νοστοιχίας, που αποτελείται από εναλλασσόμενες μετόπες και τρίγλυφα.

4. Η πραγματική πομπή των Παναθηναίων, αλλά και η κίνηση των πε-
ριηγητών διέρχονταν της βορειοδυτικής γωνίας του κτιρίου, εξελίσσο-
νταν παράλληλα στη βόρεια και κατέληγαν στην ανατολική πλευρά, όπου
ήταν και η είσοδος του ιερού. Τη νότια πλευρά μπορούμε να τη φαντα-
στούμε ως την περιοχή επιστροφής, εκτόνωσης των προηγούμενων. 

5. Αντίθετα, η αντικειμενική γνώση της κίνησης δεν μπορεί να είναι
ποτέ κάτι παραπάνω από «μια σχέση πολλαπλών πρωτογενών στοιχείων»,
μια σειρά σημείων στο χώρο. Ο χωροποιημένος χρόνος ως σειρά σημείων
είναι μια μάταιη προσπάθεια να συλλάβουμε τη χαμένη κινητικότητα της
χρονικής μας εμπειρίας, την περίφημη «διάρκεια» του Bergson.

6. Henri Bergson, L’évolution créatrice, Les Presses Universitaires de
France, Παρίσι 1959.

7. Anson Rabinbach, The Human Motor: Energy, Fatigue and the Origins
of Modernity, University of California Press, Μπέρκλεϊ/Λος Άντζελες 1992,
σελ. 111.

8. Ο Bergson εξηγεί: «Λαμβάνουμε οιονεί στιγμιότυπα της πραγματι-
κότητας που παρέρχεται και, καθότι αποτελούν χαρακτηριστικές όψεις
της, αρκούμαστε να τα παραθέσουμε στη σειρά σε όλη την πορεία ενός
αφηρημένου ομοιόμορφου αόρατου γίγνεσθαι που βρίσκεται στο βάθος
του μηχανισμού της γνώσης […] αντίληψη, νόηση, γλώσσα λειτουργούν
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εν γένει με τον ίδιο τρόπο. Είτε έχουμε να σκεφτούμε το γίγνεσθαι, είτε
να το εκφράσουμε ή να το αντιληφθούμε, κάθε φορά θέτουμε σε κίνηση
ένα είδος εσωτερικού κινηματογράφου».

9. Τα κύτταρα-δέκτες του οπτικού μας συστήματος είναι προικισμέ-
να με μια πολύ σύντομης διάρκειας οπτική μνήμη, με την οποία μπορούν
για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου να διατηρούν την εικόνα και όταν πά-
ψει ο εξωτερικός ερεθισμός. 

10. Η δωρική ζωοφόρος αποτελείται από 92 ανάγλυφες τετράγωνες
πλάκες, τις μετώπες, που εναλλάσσονται με τρίγλυφα. Στις μετώπες, πα-
ρά την ποικιλία των θεμάτων –Τρωικό έπος στη βόρεια πλευρά, Κενταυ-
ρομαχία στη νότια, Αμαζονομαχία στη δυτική, Γιγαντομαχία στην ανατο-
λική–, κυριότερο γνώρισμά τους είναι ο μεταξύ άξιων αντιπάλων αγών,
αγών αμφίρροπος και γι’  αυτό συναρπαστικός και συμβολικός [Μ. Κορ-
ρές – Γ. Πανέτσος –Τ. Seki (επιμ.), Ο Παρθενών – Αρχιτεκτονική και συντή-
ρηση, ΕΣΜΑ/Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Αθήνα 1999, σελ. 14].

11. Βέβαια, σε αυτό συμβάλλει και η θεματολογία της παράστασης.
Δηλαδή, ο περιπατητής δεν συμμετέχει σε κάποιο γεγονός που θα ήταν
αδύνατο να είναι παρόν, στην αρπαγή μιας αμαζόνας ή στη Γιγαντομαχία,
για παράδειγμα, αλλά στην πομπή των Παναθηναίων, όπως όφειλε να κά-
νει κάθε Αθηναίος.

12. Οι θεωρήσεις αυτές δεν ακολουθούσαν μόνο τη δημιουργική
διαδικασία, αλλά συμμετείχαν επίσης στην ερμηνεία και τη θεωρητική
διερεύνηση όλων των έργων τέχνης. Έτσι, ο Παρθενώνας περιγράφεται
βάσει του μέτρου και του ρυθμού. Ωστόσο, σε αυτά τα οργανωτικά στοι-
χεία προσδίδονται χωρικές ιδιότητες και μόνο, δηλαδή στατικές-γεωμε-
τρικές ιδιότητες. 

13. Η μουσική εμπειρία δεν μπορεί παρά να περιέχεται και στο σχε-
διασμό του Παρθενώνα. Η υποχρεωτική μουσική παιδεία όλων των πολι-
τών, η εκτίμηση που έτρεφαν για την τέχνη της μουσικής στην αρχαιότη-
τα, αλλά και η παλαιότητά της σε σχέση με τις υπόλοιπες τέχνες, μας
οδηγούν στην πεποίθηση ότι οι πρωτοποριακές μουσικές γνώσεις εκεί-
νης της εποχής θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί και κατά το
σχεδιασμό του Παρθενώνα, αφού πρόθεση των σχεδιαστών του ήταν να
συμπυκνώσει και να εκφράσει την έως τότε γνώση. 

14. Σχέση ρυθμού και σχήματος: Ρυθμός και ρυθμιζόμενο έχει παρα-
πλήσια σχέση με αυτή που έχουν μεταξύ τους το σχήμα και ό,τι παίρνει
σχήμα, γιατί, όπως ακριβώς το σώμα παίρνει περισσότερες μορφές σχη-
μάτων αν τα μέρη του τοποθετηθούν διαφορετικά, είτε όλα, είτε μερικά
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από αυτά, έτσι και καθετί που προσλαμβάνει ρυθμό παίρνει περισσότε-
ρες μορφές όχι από τη δική του φύση, αλλά από τη φύση του ρυθμού. Ο
ρυθμός και το σχήμα μοιάζουν μεταξύ τους, καθώς δεν υπάρχουν από
μόνα τους (Αριστόξενος, Άπαντα: Μουσικά έργα, Κάκτος, Αθήνα 2005).

15. Σχέση μέτρου (πόδα) και ρυθμού: Οι χρόνοι που διαφυλάσσουν τη
λειτουργία του πόδα και οι διαιρέσεις που γίνονται από τη ρυθμοποιία εί-
ναι διαφορετικές έννοιες. Επίσης, πρέπει να προσθέσουμε σε όσα έχουν
ειπωθεί ότι οι χρόνοι κάθε πόδα παραμένουν ίσοι όσον αφορά τον αριθ-
μό και το μέγεθός τους, ενώ οι διαιρέσεις που γίνονται από τη ρυθμοποιία
παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία (Ό.π.).
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Ελευθερία Τσέλιου*

1111
Πολυκατοικίες: Κατοίκηση στο κέντρο της Αθήνας

Οι πολυκατοικίες διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αρχι-
τεκτονική εικονογραφία της Αθήνας και αποτελούν από τα
πλέον αναγνωρίσιμα αστικά πρότυπα του αθηναϊκού κέντρου.
Επισημαίνοντας τη δυναμική παρουσία τους στην πόλη, ο
Kenneth Frampton είχε εκφράσει στον πρόλογο του έργου
του Μοντέρνα αρχιτεκτονική την άποψη ότι «η ατέλειωτη επανά-
ληψη αυτών των αδιάφορων κτιρίων δημιουργεί τελικά ένα ιδιαί-
τερα πολιτισμένο επίπεδο αστικής δόμησης χωρίς όμοιο σε
οποιοδήποτε μέρος του σύγχρονου κόσμου»1. Ο K. Frampton
εντόπισε εύστοχα την ιδιαιτερότητα των αθηναϊκών πολυκα-
τοικιών στη μαζική ανέγερσή τους, διότι αυτές δεν είναι σημα-
ντικές για το κέντρο τόσο ως μεμονωμένες μονάδες, όσο ως
ενότητες που προβάλλουν τη φυσιογνωμία και προσδιορίζουν
την ταυτότητα της πόλης. Ωστόσο, το κέντρο της Αθήνας δεν

* Η Ελευθερία Τσέλιου είναι αρχιτέκτονας και ξεκίνησε τη διατριβή
της το 2002 με τριμελή συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από
τους καθηγητές του ΕΜΠ: Σ. Ξενόπουλο (ως επιβλέπων) και Στ. Σταυρίδη,
και την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Β. Τροβά.
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είναι απλώς ένα εκθετήριο πολυκατοικιών. Επομένως, το ερευ-
νητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η μελέτη των πολυκατοι-
κιών του δεν έγκειται μόνο στη μεγάλη ποσοτική έκταση που
αυτές καταλαμβάνουν. Εντοπίζεται σε επίπεδο χρήσης των πο-
λυκατοικιών και νοηματοδοτείται διά των ζωτικής σημασίας για
τον άνθρωπο λειτουργιών της κατοίκησης, που προδιαγράφο-
νται και εγγράφονται στα όρια των πολυκατοικιών. Επιπλέον,
στην περίπτωση της Αθήνας, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η
διευρυμένη έννοια του όρου κατοίκηση, διότι στο κέντρο συνη-
θίζεται η μετατροπή των διαμερισμάτων σε επαγγελματικές
στέγες με βάση τις εκάστοτε ανάγκες ή η ανάμειξη χρήσεων
κατοίκησης και εργασίας, κάτι το οποίο αφαιρεί από τις πολυ-
κατοικίες κάθε ψήγμα προσδιορισμού της λειτουργίας τους
βάσει της αποκλειστικής χρήσης κατοικίας. Επιπρόσθετα, εν
μέσω των ασφυκτικών συνθηκών αστικής διαβίωσης που επι-
βάλλουν οι αναδιαμορφούμενες κοινωνικοοικονομικές περι-
στάσεις, η πεισματική επιβίωση της πολυκατοικίας σε μια κοι-
νωνία χωρίς αστικές καταβολές είναι ένας ακόμη παράγοντας
που καθιστά καίρια και ελκυστική την ερευνητική ενασχόληση
με το μοντέλο κατοίκησης που αναπαράγει χωρικά ο εν λόγω
κτιριακός τύπος. Ταυτόχρονα, ενόψει της ποιοτικής και ποσο-
τικής κρίσης που διέρχεται η πολυκατοικία, αναδεικνύεται η
ανάγκη επαναπροσδιορισμού των συμβατικών μοντέλων αστι-
κής κατοίκησης, καθώς και παραγωγής νέων γνώσεων σχεδια-
σμού της αστικής κατοικίας, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στην
πολλαπλότητα των εξελισσόμενων πρακτικών κατοίκησης.

Με στόχο τη διερεύνηση της αυτοτελούς χωρικής και κοι-
νωνικής αξίας που έχει η αστική κατοίκηση, στο πλαίσιο της δι-
δακτορικής διατριβής καταβάλλεται η προσπάθεια να αποκωδι-
κοποιηθούν τα ίχνη του κατοικείν και να αποσαφηνιστούν οι δε-
σπόζουσες πρακτικές κατοίκησης σε διαμερίσματα του κέ-
ντρου της Αθήνας. Σύμφωνα με τη βασική σύμβαση της έρευ-
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νας, το διαμέρισμα μπορεί να εξεταστεί ως χωρική, κοινωνική
και πολιτιστική κατασκευή, βάσει του θεωρητικού πλαισίου και
των μεθόδων ανάλυσης της αυντακτικής θεωρίας του χώρου
(space syntax theory)2. Η εν λόγω θεωρία διατυπώθηκε από τους
ακαδημαϊκούς Hillier και Hanson στο έργο τους The Social Logic
of Space, με στόχο τη μορφολογική διερεύνηση της χωρικής
διαμόρφωσης κτιρίων και αστικών ιστών, και την αναπαράστα-
ση με αριθμητική και γραφική μορφή των κανόνων που ενσω-
ματώνονται στο χώρο, καταδεικνύοντας στοιχεία για τις κοινω-
νικές προθέσεις των κατασκευαστών τους και την πολιτισμική
χρησιμοποίησή τους. Η συντακτική θεωρία προτάσσει τον ισχυ-
ρισμό ότι η κοινωνία ενυπάρχει στη μορφή του χώρου και συ-
νοψίζεται στην παραδοχή ότι η κοινωνική άρθρωση του κατοι-
κείν διαμεσολαβείται από χωρικούς κανόνες και συντακτικές
ιδιότητες εγγεγραμμένες στην υλική υπόσταση του χώρου, οι
οποίες διαμορφώνουν τα μοτίβα συμπαρουσίας των ανθρώ-
πων σε αυτόν και σχηματίζουν μια γλώσσα κοινωνικών εννοιών.
Στο πλαίσιο αυτής της παραδοχής, η εκπονούμενη μελέτη επι-
διώκει να αναδείξει μέσω έρευνας ότι η σχέση ανάμεσα στο
χώρο του διαμερίσματος μιας πολυκατοικίας και την κοινωνία
είναι συστηματική και εισηγείται ότι:
α) ο χώρος του διαμερίσματος έχει κοινωνική διάσταση, δια-

φορετικά δεν θα μπορούσε να ενσωματώσει τα στοιχεία
που η κοινωνία μεταφέρει σε αυτόν·

β) οι λειτουργίες της κατοίκησης έχουν χωρική διάσταση, δια-
φορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να εκδηλωθούν στα όρια
του διαμερίσματος·

γ) η κοινωνία εκφέρεται στο χώρο του διαμερίσματος μέσω
της διαρρύθμισης του εν λόγω χώρου, της ταυτόχρονης πα-
ρουσίας ανθρώπων σε αυτόν, καθώς και της κατανομής στα
όριά του των τελετουργιών της κατοίκησης, η οποία εμπε-
ριέχει κοινωνικούς συμβολισμούς και εξασφαλίζει διά μέ-
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σου των αρχιτεκτονικών σημείων τη μετάδοση και την ανα-
παραγωγή κοινωνικών εννοιών στο χώρο.

Πρόσφατες κοινωνικές και ανθρωπολογικές έρευνες3 σχετικές
με ζητήματα κατοίκησης εισηγούνται ότι η μορφή, ο σχεδια-
σμός, η εσωτερική διαρρύθμιση και ο εξοπλισμός του χώρου
της κατοικίας εναπόκεινται στον τρόπο με τον οποίο εκφέρο-
νται τα κοινωνικά φαινόμενα στο χώρο, καθώς και στις υποκει-
μενικές προτιμήσεις των ενοίκων και όσων εμπλέκονται στο
σχεδιασμό. Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αντιστρέψει αυ-
τό τον ισχυρισμό και να επισημάνει ότι οι αρχιτεκτονικές ιδιό-
τητες του χώρου της πολυκατοικίας είναι εν δυνάμει προϋποθέ-
σεις για τη συλλογική έκφραση κοινωνικών αντιλήψεων και τα
διαμερίσματα δεν είναι ουδέτερα σκηνικά μέσα στα οποία δια-
δραματίζονται κάποια κοινωνικά φαινόμενα, αλλά συνιστούν
στην ουσία και στην υλική τους υπόσταση κοινωνικά φαινόμενα.

Την αλληλεξάρτηση χωρικών και κοινωνικών σχέσεων είχε
επισημάνει και η καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων του
ΕΜΠ Άννη Βρυχέα, η οποία εισηγήθηκε ότι «ο χώρος δεν λει-
τουργεί απλώς ως μια προβολή του κοινωνικού γίγνεσθαι, αλλά
έχει τη δική του δυναμική, διαμορφώνει καθημερινότητες, κα-
θορίζει ή αποκλείει συμπεριφορές»4. Αντίστοιχο θεωρητικό
ισχυρισμό προτάσσει και ο ακαδημαϊκός Σταύρος Σταυρίδης
σε ανάλογη μελέτη του για τους συμβολικούς μηχανισμούς συ-
σχέτισης της κοινωνίας με το χώρο. Στο πλαίσιο της συσχέτι-
σης αυτής, ισχυρίζεται ότι «ο χώρος δεν αποτελεί απλώς
άθροισμα υλικών δεδομένων που εμποδίζουν ή διευκολύνουν
κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες. Η ίδια η κοινωνία προ-
βάλλεται πάνω στο χώρο της, τον παράγει […] μέσα απ’ την
ερμηνεία, την επιλογή κέντρων προσοχής, την επένδυση κοι-
νωνικών αξιών. Μ’ άλλα λόγια, [ο χώρος] παράγεται απ’ τον
τρόπο που τον εννοεί και τον αξιοποιεί κάθε κοινωνία»5. Ο συ-
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γκεκριμένος συλλογισμός ενισχύει τη θέση πως η κατοίκηση
της πολυκατοικίας είναι ένας μηχανισμός ο οποίος σκιαγραφεί
και ρυθμίζει τη συμβολική σχέση του ενοίκου με την κοινωνική
εμπειρία του χώρου της πόλης.

Τους προβληματισμούς, τα ερωτήματα και τις θέσεις που
διατυπώνονται στην παρούσα εισήγηση τροφοδοτούν δύο πα-
ράγοντες: το επίκαιρο ενδιαφέρον που προκύπτει από την
πρόσφατη αναβίωση του μοντέλου κατοίκησης στο κέντρο της
Αθήνας, παρ’ όλη τη σύγκρουσή του με τα σύγχρονα ασφυκτι-
κά δεδομένα αστικής διαβίωσης, και η επιθυμία κατανόησης
των σύγχρονων πρακτικών κατοίκησης της πολυκατοικίας, στα
όρια της οποίας εξακολουθεί να προσδιορίζεται η καθημερινή
ζωή της πλειονότητας του αστικού πληθυσμού.

Η έρευνα πεδίου εξειδικεύεται σε μία από τις πλέον νευ-
ραλγικές συνοικίες του αθηναϊκού κέντρου, τη συνοικία Μου-
σείο-Εξάρχεια-Νεάπολη, με κέντρο την πλατεία των Εξαρχείων.
Η γεωγραφική γειτνίαση και η παράλληλη ανάπτυξη των Εξαρ-
χείων με το κέντρο της Αθήνας είναι καθοριστικές παράμετροι
για την οικιστική φυσιογνωμία και τα ιδιόμορφα κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά της συνοικίας. Η πυκνή δόμηση, το κυκλοφορια-
κό αδιέξοδο και η έλλειψη κοινόχρηστων χώρων προτάσσουν
ένα μοντέλο αστικής κατοίκησης που εμφανίζει σημάδια παθο-
γένειας. Εντούτοις, όπως συμπεραίνεται από την ανασκόπηση
μιας πολεοδομικής μελέτης6 της συνοικίας, η μείξη της κατοι-
κίας με εμπορικές, ψυχαγωγικές και επαγγελματικές χρήσεις,
που είναι έκδηλες από την ανάρτηση επαγγελματικών επιγρα-
φών στις όψεις των πολυκατοικιών, διασφαλίζει την πολυλει-
τουργικότητα και τη δυναμική της συνοικίας, που αντίστοιχές
της είναι μόνο οι γειτνιάζουσες με το κέντρο της Αθήνας. Η
έρευνα πεδίου επισημαίνει ότι σήμερα στις πολυκατοικίες των
Εξαρχείων διαμένουν πολίτες όλων των κοινωνικών τάξεων, με
διαφορετική νοοτροπία, ιδιοσυγκρασία, επαγγελματική ενα-
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σχόληση και πολιτισμική δραστηριότητα. Σε επίπεδο οικονομι-
κής κατάστασης του μόνιμου πληθυσμού της πλειοψηφούν τα
μεσαία εισοδήματα, ενώ σε ηλικιακό επίπεδο τα νεαρά ζευγά-
ρια. Επίσης, λόγω της γειτνίασης με το Πολυτεχνείο και με το
κέντρο πάσης φύσεως αστικών εξυπηρετήσεων, τα Εξάρχεια
αποτελούν τόπο διαμονής πολλών φοιτητών, καλλιτεχνών και
διανοουμένων. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά της συνοικίας συνι-
στούν έναν συνεχώς εξελισσόμενο αστικό τόπο και ένα ιδιαί-
τερα κινητικό πλέγμα κοινωνικών διαδικασιών, που υπαγορεύε-
ται από τις αλληλοδιεισδύσεις πολλαπλών χρήσεων. Πρόκειται
για μια συνοικία ταυτισμένη με την ιστορία, την κουλτούρα και
την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, τις διαμαρτυρίες, τις αμφισβη-
τήσεις και ενίοτε τις συγκρούσεις, που την καθιστούν πεδίο
έντονων κοινωνικών ζυμώσεων. Ως συνέπεια αυτών, η εξέταση
των πρακτικών κατοίκησης που διαμορφώνονται στα διαμερί-
σματα των Εξαρχείων παρουσιάζει διαχρονικό ενδιαφέρον.

Καταλυτική για τη βίαιη και ταχεία διαμόρφωση της οικιστι-
κής δομής των Εξαρχείων υπήρξε η τρίτη δεκαετία του 20ού
αιώνα, που σηματοδότησε την έναρξη ανεγέρσεων πολυκατοι-
κιών, με αποτέλεσμα σήμερα στο οικιστικό απόθεμα της συ-
νοικίας να συγκαταλέγονται μεσοπολεμικές, μοντέρνες και
σύγχρονες πολυκατοικίες. Οι μεσοπολεμικές πολυκατοικίες
των Εξαρχείων είναι δημιούργημα των ιδιόμορφων συνθηκών
που επικρατούσαν στην ελληνική πρωτεύουσα, της μικροϊδιο-
κτησίας γης, των περιορισμένων μέσων της πολιτείας και της
μικρής κλίμακας των οικοδομικών επιχειρήσεων. Οι μοντέρνες
πολυκατοικίες, οι οποίες ανεγέρθηκαν την περίοδο της αντιπα-
ροχής, εκτός ορισμένων εξαιρετικών περιπτώσεων αρχιτεκτο-
νικού σχεδιασμού, είναι δημιούργημα των μηχανισμών μαζικής
παραγωγής που χαρακτηρίζουν πολλές από τις εκδηλώσεις της
εμπορευματικής κοινωνικής εμπειρίας, με αναπόφευκτες προε-
κτάσεις και στην αρχιτεκτονική πρακτική. Σε αυτό το πλαίσιο,
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έχουν αντιμετωπιστεί ως εμπόρευμα, χάριν της μεγαλύτερης
παραγωγής, της ταχύτητας και της πτώσης του κόστους που
συνεπαγόταν η δημιουργία πανομοιότυπων διαμερισμάτων,
βάσει υποτυπωδών κατά τα άλλα παραμέτρων φυσικής άνεσης.
Η πρακτική σχεδιασμού των σύγχρονων πολυκατοικιών έχει
καταρρίψει το μεσοπολεμικό άλλοθι της επάρκειας σε προ-
σφερόμενους χώρους και συνθήκες υγιεινής και στηρίζει την
αρχή της «ποσοτικοποίησης»7 του κατοικήσιμου χώρου, με
κυριότερες παραμέτρους σχεδιασμού τις μετρήσιμες, στη βά-
ση των οποίων το διαμέρισμα προσδιορίζεται πλήρως με τον
χαρακτηρισμό «τεσσάρι», «δυάρι» κ.ο.κ. Επομένως, οι σύγ-
χρονες πολυκατοικίες των Εξαρχείων εξακολουθούν να αντι-
μετωπίζονται ως αναλώσιμο προϊόν αρχιτεκτονικού σχεδια-
σμού. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση και η κατακόρυφη πτώση
της αντιπαροχής έχουν περιορίσει την ανέγερση σύγχρονων
πολυκατοικιών και η πιο σύνηθης πρακτική είναι η αξιοποίηση
παλαιών διαμερισμάτων διά της τροποποίησής τους.

Ανεξάρτητα πάντως από τις εξελίξεις της τυπολογίας που
κληροδότησε η κάθε περίοδος αρχιτεκτονικής πρακτικής στις
πολυκατοικίες των Εξαρχείων, υπάρχει ένας κοινός παρονομα-
στής. Όλες οι πολυκατοικίες λειτουργούν ως χώροι όπου προ-
βάλλονται οι τάσεις, οι μεταφορές, οι συμβολισμοί της αρχιτε-
κτονικής σκέψης και οι αξίες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Εντέ-
λει, είναι όλες δημιούργημα μιας κοινωνίας που εξοικειώθηκε
απόλυτα με το κέντρο της πόλης και με τις πρακτικές μιας ιδιό-
τυπης μορφής κατοίκησης δομημένης στη λογική της τυποποιη-
μένης, πανομοιότυπης κατοικίας για όλους. Ωστόσο, αυτή κα-
θεαυτή η κατοίκηση στο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας αναι-
ρεί την πρόθεση της τυποποίησης και καθιστά προσωπικό το
απρόσωπο, καθότι ο βιωμένος χώρος νοηματοδοτείται μέσα
από την αποτύπωση των επαναληπτικών ρυθμών της ανθρώπι-
νης συμπεριφοράς.
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Υπό το πρίσμα αυτό, το διαμέρισμα εξετάζεται σε εννοιο-
λογικό επίπεδο ως σύνθετο πνευματικό πεδίο έκφρασης αν-
θρώπινων επιθυμιών, εξατομικευμένων αντιλήψεων, ιδιοσυ-
γκρασιών, βιωμάτων και γούστων. Σε μεθοδολογικό επίπεδο, η
έρευνα επικεντρώνεται στη συντακτική ανάλυση (syntactic analysis)8

της κάτοψης διαμερισμάτων αντιπροσωπευτικού δείγματος εί-
κοσι πέντε εξαιρετικών και τυπικών περιπτώσεων πολυκατοι-
κιών της μεσοπολεμικής, της μοντέρνας και της σύγχρονης αρ-
χιτεκτονικής περιόδου, με στόχο την ποσοτική περιγραφή της
χωροχρονικής κατανομής των πρακτικών κατοίκησης στο δια-
μέρισμα. Βασικές έννοιες της χωρικής ανάλυσης είναι η «ενσω-
μάτωση» [Integration – Real Relative Asymmetry/RRA]9 κάθε
χώρου μέσα στη διάταξη των κοίλων χώρων που συνθέτουν
μία κάτοψη, το «βάθος» [Depth/D] ανάμεσα σε δυο χώρους,
και ο «έλεγχος» [Control Value/CV].

– Η «ενσωμάτωση» αναπαριστά τη συχνότητα χρήσης χώ-
ρων και την τάση σύγκλισης κινήσεων και εξέλιξης δρα-
στηριοτήτων, σε συνάρτηση με την κοινωνική κατηγο-
ριοποίηση των λειτουργιών που εξελίσσονται στον εκά-
στοτε χώρο.

– Το «βάθος» ανάμεσα σε δύο χώρους α και β μιας χωρι-
κής οργάνωσης ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των
συνδέσεων που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθεί
η μετάβαση από το χώρο α στο χώρο β ή αντίστροφα.
Επομένως, το «βάθος» δεν είναι ένας μετρικός δείκτης
της φυσικής απόστασης μεταξύ δύο χώρων, αλλά ο δεί-
κτης που προσδιορίζει την ιδιότητα απομόνωσης ή εν-
σωμάτωσης ενός χώρου μέσα σε ένα χωρικό σύστημα.

– Η μεταβλητή του «ελέγχου» εκφράζει τον αριθμό των
γειτονικών χώρων που έχει ένας χώρος, καθώς και το
βαθμό στον οποίο ένας χώρος ελέγχει την πρόσβαση
στους γειτνιάζοντες ως προς αυτόν χώρους. Χώροι με
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αξία «ελέγχου» >1 κατέχουν υψηλό έλεγχο, ενώ χώροι
με αξία «ελέγχου» <1 είναι «αδύναμοι» ως προς τον
έλεγχο που έχουν σε ένα σύστημα.

Η συντακτική ανάλυση των υπό μελέτη διαμερισμάτων, επωφε-
λούμενη από νέες τεχνικές έρευνας βασισμένες στη χρήση λο-
γισμικών εφαρμογών, επιτρέπει τον υπολογισμό των εν λόγω
δεικτών χωρίς να τυποποιεί τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της
κάτοψης. Απεναντίας, αναδεικνύει ορισμένους αντικειμενικούς
κανόνες, κάποιες καθιερωμένες τάσεις και αριθμητικές συνέ-
πειες οργάνωσης του χώρου, ήτοι «γενότυπους» κατοίκησης10,
καθώς και τρόπους με τους οποίους τα διαμερίσματα ενσωμα-
τώνουν κοινωνικές πληροφορίες στη μορφή, τη διαρρύθμιση,
την επίπλωση και τον εξοπλισμό τους. Ειδικότερα, οι κατόψεις
των διαμερίσματων εξετάζονται ως συστήματα προσπελασιμό-
τητας με χρήση της λογισμικής εφαρμογής DEPTHMAP11, η
οποία επεξεργάζεται αριθμητικά τις ψηφιοποιημένες κατόψεις
και τις αναπαριστά με γραφική μορφή. Ο χρήστης της εφαρμο-
γής κατακερματίζει την κάτοψη σε διακριτούς κοίλους χώρους/
convex spaces12, οι οποίοι οριοθετούνται με κριτήριο τη γεωμε-
τρία τους και τις χρήσεις που φιλοξενούν (Εικόνες 1 και 2). Μέ-
σω διασταύρωσης των κοίλων χώρων, η εφαρμογή σχεδιάζει το
γράφημα διαβάθμισης ενσωμάτωσης κοίλων χώρων/Convex Map/
Step Depth Graph (Εικόνα 3), βάσει του οποίου προσδιορίζεται
ο δείκτης «ενσωμάτωσης» κάθε χώρου μέσα στη διάταξη των
κοίλων χώρων που συνθέτουν το διαμέρισμα. Στη συγκεκριμέ-
νη γραφική παράσταση, οι τιμές «ενσωμάτωσης» των χώρων
προσδιορίζονται κατά μήκος μιας χρωματικής διαβάθμισης από
το κόκκινο (οι πιο «ενσωματωμένοι» χώροι) στο μπλε (οι πιο
απομονωμένοι χώροι). Για τη μελέτη των σχέσεων διέλευσης
μεταξύ των κοίλων χώρων της κάτοψης χρησιμοποιείται το γρά-
φημα διάταξης προσβάσεων/Justified Graph (Εικόνα 4), στο οποίο
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232 Oι χώροι μετά τον Ι. Λιάπη

Εικ. 1. Αποτύπωση κάτοψης διαμερίσματος, Μπλε Πολυκατοικία, 
συγκρότημα οδού Αραχώβης, Γ΄ όροφος, Εξάρχεια.

Πηγή: Έρευνα πεδίου της εισηγήτριας.

Εικ. 2. Διαχωρισμός κοίλων χώρων [convex spaces].
Πηγή: Χωρική ανάλυση της εισηγήτριας.
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οι κοίλοι χώροι αναπαριστώνται με τη μορφή κύκλων και οι
συνδέσεις μεταξύ τους με τη μορφή γραμμών. Η ανάλυση
πραγματοποιείται με βάση την παραδοχή ότι η κάτοψη συνι-
στά ένα δίπολο, το οποίο συντίθεται από τον εξωτερικό και
τον εσωτερικό χώρο του διαμερίσματος και προσδιορίζει το
δείκτη του «σχετικού βάθους»/Relative Depth (RD) κάθε κοίλου
χώρου, θεωρώντας ως αφετηρία μέτρησης του βάθους την κύ-
ρια είσοδο του διαμερίσματος. Ανάλογα με τον ελάχιστο αριθ-
μό των «βημάτων»13 που απαιτούνται για τη μετάβαση στον κά-
θε χώρο, με αφετηρία το «φορέα-είσοδο του διαμερίσματος»,
σε κάθε κοίλο χώρο της διάταξης, αντιστοιχεί μια αριθμητική
αξία του «βάθους». Βάσει του εν λόγω γραφήματος εξετάζεται
εάν οι χώροι των διαμερισμάτων είναι διατεταγμένοι με κάποια
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Εικ. 3. Γράφημα διαβάθμισης ενσωμάτωσης κοίλων χώρων
[Convex Map/Step Depth Graph].

Πηγή: Συντακτική ανάλυση της εισηγήτριας με χρήση
της λογισμικής εφαρμογής DEPTHMAP.
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συνέπεια ή εάν εντοπίζονται επαναλαμβανόμενες διαφορές σε
καθένα από αυτά.

Ιδιαίτερη έμφαση προσδίδεται στην έννοια της «κεντρικό-
τητας» ενός χώρου, που προσδιορίζει το βαθμό προσβασιμό-
τητάς του είτε είναι στο κέντρο είτε στην περιφέρεια της χωρι-
κής οργάνωσης, καθώς και στο σχηματισμό «δακτυλίων»/rings,
η παρουσία των οποίων εκφράζει τη διαμπερότητα χώρων, τη
διακλάδωση κινήσεων και την ύπαρξη εναλλακτικών εισόδων
για την πρόσβαση στο χώρο.

Βάσει διασταύρωσης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων της
έρευνας πεδίου και των δεικτών της συντακτικής ανάλυσης,
εντοπίζονται ιδιαιτερότητες, συστηματικές ομοιότητες ή προέ-
χουσες διαφορές στη διάταξη χώρων, την κατανομή δραστη-
ριοτήτων στα δωμάτια του διαμερίσματος και τις σχέσεις με-
ταξύ των ενοίκων, με στόχο να αποκωδικωποιηθούν οι κοινω-
νικές προθέσεις που ενσωματώνει ο χώρος των διαμερισμά-
των και να αναδειχθούν οι πολιτισμικά ισχυρές πρακτικές κα-
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Εικ. 4. Γράφημα διάταξης προσβάσεων [Justified Graph].
Πηγή: Συντακτική ανάλυση της εισηγήτριας.
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τοίκησης στη συνοικία των Εξαρχείων. Αναλυτικότερα, εξετά-
ζονται ερωτήματα σχετικά με:

– την προσαρμογή της κάτοψης στις ανθρώπινες δραστη-
ριότητες, τις δομές του δομημένου κοινωνικού περιβάλ-
λοντος και τις εθιμικές συνήθειες των ενοίκων·

– την «εξελικτικότητα» και την «ευκαμψία»14 των διαμερι-
σμάτων, δηλαδή τη δυνατότητα τροποποίησης της μορ-
φής της κάτοψης και της δομής του διαμερίσματος εσω-
τερικά·

– την ιδιοποίηση του χώρου διά μέσου της χρήσης κάθε
δωματίου και του συστήματος των πέριξ αντικειμένων·

– την ιδιωτικότητα του ατόμου σε σχέση με τα υπόλοιπα
άτομα που κατοικούν στο διαμέρισμα·

– τη συνέχεια ιδιωτικής και δημόσιας ζωής και το βαθμό
στον οποίο εξασφαλίζεται το οικογενειακό άσυλο στα
όρια του διαμερίσματος.

Η συντακτική ανάλυση ενισχύεται με την ποιοτική μέθοδο της
προσωπικής συνέντευξης ενοίκων των διαμερισμάτων βάσει
ερωτηματολογίου. Η συγκεκριμένη μέθοδος αναδεικνύει την
κοινωνική πλευρά των αισθητικών και ψυχοσωματικών δραστη-
ριοτήτων (οπτική αντίληψη, ψυχολογία) των ενοίκων και συμ-
βάλλει στην επισήμανση των παρεμβάσεων στις οποίες αυτοί
προβαίνουν. Οι παρεμβάσεις που καταγράφονται είναι προϊόν
κρίσης των ενοίκων σχετικά με ό,τι θεωρούν συμβατό όσον
αφορά την καλαίσθητη εμφάνιση, τη λειτουργικότητα, την εύ-
κολη πρόσβαση, το αίσθημα ασφάλειας, την επάρκεια αερι-
σμού και φωτισμού, την πρόβλεψη περαιτέρω αρχιτεκτονικής
διαμόρφωσης ή επέκτασης της αρχικής κάτοψης. Επομένως,
αποτελούν μαρτυρία της νοοτροπίας και του τρόπου ζωής της
αστικής κοινωνίας των Εξαρχείων, αλλά και υπαγορεύουν τις
παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχε-
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διασμό του διαμερίσματος, ώστε αυτός να εναρμονίζεται με
τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις στα όρια της πολυκα-
τοικίας.

Δεδομένων του μεγέθους του δείγματος πολυκατοικιών
που εξετάζονται και του πρώιμου σταδίου στο οποίο βρίσκε-
ται η έρευνα, γίνονται ορισμένες διαπιστώσεις για τις κατανο-
μές του χώρου, βάσει των οποίων είναι οργανωμένα τα διαμε-
ρίσματα των Εξαρχείων. Ο ακραιφνώς τυποποιημένος σχεδια-
σμός των περισσότερων διαμερισμάτων επιτρέπει τη μονοσή-
μαντη χρήση χώρων. Ωστόσο, οι σύγχρονες πρακτικές κατοί-
κησης αναγκάζουν τους ενοίκους να συμπιέζουν πάνω από
δύο ασύμβατες χρήσεις στον ίδιο χώρο, ενώ σε αρκετές περι-
πτώσεις η ταύτιση σπιτιού και χώρου εργασίας θεωρείται ότι
έχει πλεονεκτήματα εξοικονόμησης χρόνου και χώρου. Αυτά
τα δεδομένα στοιχειοθετούν την άποψη ότι τα ισχύοντα ποσο-
τικά standards δεν είναι επαρκή για να εξυπηρετηθούν οι σύγ-
χρονες δραστηριότητες στα όρια του διαμερίσματος. Δεν
προβλέπεται κανένας χώρος για παιχνίδι, εκγύμναση του σώ-
ματος ή ενασχόληση με δραστηριότητες που προϋποθέτουν
μεγάλη εμβέλεια κινήσεων, με συνέπεια οι δραστηριότητες αυ-
τές να μετατοπίζονται στους μεγαλύτερους χώρους του διαμε-
ρίσματος, όπως είναι το καθιστικό και τα υπνοδωμάτια, τα
οποία έχουν υψηλότερους δείκτες «ενσωμάτωσης» σε σχέση
με τα υπόλοιπα δωμάτια του διαμερίσματος.

Επομένως, οι εν λόγω χώροι κατέχουν υψηλό «έλεγχο» στη
χωρική οργάνωση του διαμερίσματος και αποκτούν το ρόλο
του «οικογενειακού συντονιστή», ο οποίος φαίνεται να έχει
μετατοπιστεί από την κουζίνα. Τα λουτρά, μαζί με τους εξώ-
στες και τους αποθηκευτικούς χώρους, εάν υπάρχουν, έχουν
μεγάλο «βάθος» στη χωρική οργάνωση και χαμηλούς δείκτες
«ενσωμάτωσης». Αυτό καταδεικνύει ότι οι χώροι που εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες του σώματος και τις ανάγκες αποθήκευσης
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αντικειμένων είναι εκτοπισμένοι σε απομονωμένα σημεία του
διαμερίσματος. Επιπρόσθετα, η στενότητα χώρου των λου-
τρών αφενός επιβαρύνει τα υπνοδωμάτια με ορισμένες λειτουρ-
γίες περιποίησης του σώματος και περιορίζει την ιδιωτικότητα
που θα ήταν επιθυμητό αυτά να έχουν, ενώ αφετέρου έρχεται
σε σύγκρουση με τους νέους τρόπους περιποίησης του σώμα-
τος και την εξελιγμένη σχέση την οποία ο σύγχρονος αστός
έχει με το σώμα του. Αυτή η παράμετρος θέτει το ερώτημα
εάν θα εξυπηρετούσε το λουτρό να αναδεικνυόταν σε μείζονα
χώρο του διαμερίσματος. Η έρευνα πρόκειται να θέσει και άλ-
λα ερωτήματα καθώς εξελίσσεται. Εντέλει, νέες πρακτικές κα-
τοίκησης στις πολυκατοικίες των Εξαρχείων και νέα αιτήματα,
τα οποία απορρέουν από διαχρονικά συντελούμενες κοινωνι-
κές αλλαγές, υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα αναδιατύπωσης
σε πιο διαλλεκτική μορφή των ερωτημάτων για το σχεδιασμό
του σύγχρονου διαμερίσματος. Επιπλέον, υπαγορεύουν ποιο-
τικές και στοχευμένες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, σε συνάρ-
τηση με το προφίλ των Εξαρχείων και την ιδιοσυγκρασία των
κατοίκων της συνοικίας, ώστε να ικανοποιούνται οι μετεξελισ-
σόμενες ανθρώπινες ανάγκες που ανακύπτουν.
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