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YΛIKO. ΓIA APΘPA AΦIEPΩMATΩN H EKTAΣH TOYΣ ΠPEΠEI NA KYMAINETAI AΠO 1000-1200 ΛEΞEIΣ (ΣYMΠEPIΛAMBANO-
MENΩN TΩN ΠAPAΠOMΠΩN H TΩN ΣHMEIΩΣEΩN), ΓIA APΘPA EΠIKAIPΩN 700 ΛEΞEIΣ KAI ΓIA EΠIΣTOΛEΣ 400 ΛEΞEIΣ.
ΕINAI AΠAPAITHTH ΠPOΫΠOΘEΣH ΓIA ΠEPAITEPΩ EΠEΞEPΓAΣIA AΠO THN Σ.Ε. TO YΛIKO NA AΠOΣTEΛΛETAI MONO ΣTHN
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Ο Simmel επισηµαίνει στο Philosophie der Landschaft ότι «η φύση που κατά βάθος στο Είναι και το νόηµά

της, δεν γνωρίζει τίποτα από ατοµικότητα, αναδοµείται ως η εκάστοτε ατοµικότητα του “τοπίου” µέσω

του ανθρώπινου βλέµµατος, το οποίο την κατατέµνει και διαµορφώνει από τα τµήµατα ξεχωριστές ενό-

τητες».

Αυτή η διαδικασία περιλαµβάνει την πρώτη προσέγγιση της «ποιητικής» του τοπίου, µιας δηµιουργικής

πράξης που ξεκινά από το βλέµµα, αποτελώντας συχνά µια αυθαίρετη απόσπαση και µια ερµηνεία που

συνδέεται µε τα πολιτισµικά πρότυπα και τη διάθεση του υποκειµένου. 

Η ποιητική του τοπίου είναι µάλλον µια ανοικτή διαδικασία παρά ένα ολοκληρωµένο έργο, καθώς το

τοπίο, παρά τις προθέσεις µας, υπακούει στις δικές του µεταβολές µέσα στο χρόνο και παραµένει ανοι-

κτό σε µια ενδεχόµενη µελλοντική ερµηνεία, που µπορεί να υπόκειται σε µια διαφορετική σχέση και µια

άλλη διάθεση.

Κάθε τοπίο, αν και µέρος ενός όλου (φύση), αµέσως µε την απόσπασή του αξιώνει τη µετατροπή του σε

ένα αυτόνοµο όλο. Ένας κόσµος ολοκληρωµένος, ένα νέο αύταρκες σύστηµα που «υπάρχει» µέσα από

την αναγνώρισή του. Σε αυτή την αναγνώριση από τον παρατηρητή έγκειται η ολοκλήρωσή του. Χωρίς την

πρόθεση ερµηνείας του παρατηρητή το τοπίο δεν υπάρχει. ∆εν είναι άλλωστε παράξενο το γεγονός ότι

αρκετοί λαοί κατά την αρχαιότητα δεν είχαν καµιά «αίσθηση» του τοπίου, αφού γι αυτούς η φύση δεν

αποτελούσε «αντικείµενη ενότητα» αλλά αναπόσπαστο όλον της ύπαρξής τους, γεγονός που ανατρέπε-

ται οριστικά στον δυτικό κόσµο µετά τον Μεσαίωνα.   

Σήµερα η θεωρία και ο σχεδιασµός για το τοπίο είναι ζητήµατα που απασχολούν όλο και περισσότερο

τέχνες και επιστήµες, καθώς πέρα από την αρχιτεκτονική, η φιλοσοφία, η ιστορία, η ψυχολογία, η ζωγρα-

φική, η φωτογραφία, ο κινηµατογράφος, η οικολογία, η γεωγραφία είναι ορισµένες µόνο από τις περιο-

χές που επιχειρούν την ερµηνεία των τοπίων και τροφοδοτούν η µία την άλλη µε ιδέες και νέες πρακτικές. 

Στο αφιέρωµα αυτό πρόθεση των επιµελητών ήταν να αναδείξουν ορισµένες πτυχές της «ποιητικής του

τοπίου» κυρίως µέσα από την προοπτική των σχέσεών του µε την Αρχιτεκτονική και τις εικαστικές τέχνες. 

Ευχαριστούµε τους συγγραφείς που ανταποκρίθηκαν µε κείµενά τους, στο ανοικτό κάλεσµα για ένα

δηµόσιο διάλογο πάνω σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περιοχή και που παρά τους περιορισµούς που αφορού-

σαν για όλους µας τον διαθέσιµο χώρο στην έκδοση του τεύχους, κατάφεραν να φωτίσουν σηµαντικές

πλευρές της «ποιητικής του τοπίου». 

Από το τριήµερο εκδηλώσεων της έκθεσης «Παραδείγµατα» στο Μουσείο Μπενάκη
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Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε 

κ. Γ. Σουφλιά

Θέµα:Συνεργασία ΥΠΕΧΩ∆Ε και ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων 

Κύριε Υπουργέ, 

Ως ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων θεωρήσαµε σηµαντικούς τους δυο(2) θεσµούς που ανα-

φέρονται στη συγκρότηση τόσο του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας όσο και στην σύσταση του Ανώ-

τατου Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Συµβουλίου.

Ζητήσαµε ήδη µία συνάντηση για υποβολή θέσεων – προτάσεων του κλάδου και για ανταλλαγή από-

ψεων για τα µεγάλα προβλήµατα του Υπουργείου. 

Ο πολεοδοµικός και ο χωροταξικός σχεδιασµός, η πορεία των µελετών, οι ρυθµίσεις για τα πολεοδο-

µικά γραφεία, θέµατα αρχιτεκτονικής κλπ είναι στην Ηµερήσια ∆ιάταξη. 

Ταυτόχρονα για πολλά θέµατα ενηµερωνόµαστε από τον Τύπο, ενώ απαιτείται κάποιος θεσµικός διά-

λογος για τον πολεοδοµικό – χωροταξικό σχεδιασµό και τις οφειλόµενες πολιτικές. Τα Συµβούλια

αυτά οφείλουν να επεξεργαστούν προτάσειςνα υποβάλουν ιδέες, να ανατρέψουν πολλές πτυχές

εφαρµοσµένων πολιτικών, στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης.

Σηµειώνουµε επίσης ότι µε το µε αριθµό 31420/2.4.2004 έγγραφό µας έχουµε ορίσει εκπροσώπους

για την συγκρότηση του Ανώτατου Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Συµβουλίου (ΑΠΑΣ). Η σύστασή

του µας έδωσε την αίσθηση πως ο σχεδιασµός και η χάραξη πολιτικών θα λάβουν θεσµικό χαρακτήρα.

Έκτοτε αγνοείται η τύχη του. 

Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη ότι στην Ε.Ε. οι πολιτικές για την αναβάθµιση της αρχιτεκτονικής, ως

πολιτιστικής αξίας, εξελίσσονται και αναπτύσσονται. Υπάρχουν ήδη αποφάσεις του Συµβουλίου

Υπουργών της Ε.Ε. και επεξεργασίες για βελτιώσεις και εφαρµογές σε όλα τα κράτη-µέλη. 

Για όλους αυτούς τους λόγους σας παρακαλούµε να µας ορίσετε µια συνάντηση εργασίας, την οποία

υποβάλαµε ξανά στέλνοντας στο Υπουργείο σας τις θέσεις µας για το νέο Θεσµικό Πλαίσιο Μελετών. 

(έγγραφό µας µε Α.Π. 32574).

Ο µεσοµακροπρόθεσµος σχεδιασµός πρέπει κάποια στιγµή να κυριαρχήσει, έναντι των µεµονωµένων

και εν πολλοίς ασύνδετων πολιτικών.

Προς τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Θέµα: Προτάσεις ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ενωσης Αρχιτεκτόνων

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και της συνάντησης που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 22

∆εκεµβρίου 2004, σας γνωρίζουµε ότι ο ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είχε επεξεργαστεί

και είχε υποβάλλει στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (Ε.Τ.Α.) πρόταση µε σκοπό την διερεύνηση –

τεκµηρίωση και έκδοση ενός Οδηγού – Λευκώµατος για τα «Ξενία» που αποτελούν αξιολογότατα

στοιχεία της σύγχρονης Ελληνικής αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 

Έτσι σας υποβάλλουµε την πρότασή µας αυτή, έγγραφο 30598/13.6.2003, και επισυνάπτουµε τις

θέσεις µας για τη διατήρηση – διάσωση και ανάδειξη των «Ξενία» ανά την Ελλάδα, για ενηµέρωσή σας. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω εµβάθυνση και διερεύνηση των προϋποθέσεων για την

συνεργασία αυτή µε στόχο την προβολή και διάδοση της κληρονοµιάς αυτής στην Ελληνική Κοινωνία.

Προς το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας

Θέµα: Ορισµός Εκπροσώπου σε τριµελή επιτροπή αξιολόγησης για τις υποψηφιότητες 
της Υποτροφίας Σηµαιοφορίδη

Σε απάντηση του από 16.12.2004 εγγράφου σας µε αριθ. Πρωτοκόλλου 810, σας γνωρίζουµε ότι στην

επιτροπή αξιολόγησης για τις υποψηφιότητες της Υποτροφίας Σηµαιοφορίδη που θα κατατεθούν στη

Γραµµατεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής σας εκπρόσωπος του Συλλόγου µας ορίζεται ο

συνάδελφος: 

Παναγιώτης ∆εσποτόπουλος (τηλ. 210.32.21.733, fax : 210 32.20.053), αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του

ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Προς τον Υπουργό Πολιτισµού

κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή

Θέµα: Επανεξέταση από το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων, του χαρακτηρισµού
(ως ∆ιατηρητέου Μνηµείου) του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ερµούπολης Σύρου

Κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της από 30541/6.6.03 επιστολής µας προς τον τότε Υπουργό Πολιτισµού, την οποία και

σας επισυνάπτουµε, επανερχόµαστε στο σηµαντικό αυτό θέµα. 

Σύµφωνα µε την µε αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/∆ΙΝΣΑΚ/201/10257/3.2.04 απάντηση της ∆ιεύθυνσης Νεώτερης και

Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς δεν συντρέχουν λόγοι επανεξέτασης, ως προς το ουσιαστικό της

µέρος, της δυνατότητας χαρακτηρισµού του συγκεκριµένου Σχολείου ως ∆ιατηρητέου Μνηµείου. 

Μετά την µελέτη των Πρακτικών της Συνεδρίασης του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων

(ΚΣΝΜ, Συνεδρίαση της 30.1.2003) καθώς και των σχετικών εγγράφων (έγγραφο ΥΠΠΟ/∆ΙΚΣΑΚ/

201/10257 της 3.2.04), µας προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη αλλά και µεγάλη ανησυχία τόσο η Απόφαση του

ΚΣΝΜ, όσο και τα επιχειρήµατα µε βάση τα οποία κρίθηκε από το ΚΣΝΜ το κτίριο «µη προστατευτέο». 

Όπως πληροφορηθήκαµε, έχει ήδη εκδοθεί άδεια κατεδάφισης του κτιρίου, από την αρµόδια ∆/νση

Πολεοδοµίας της Σύρου. 

Θα θέλαµε να επαναλάβουµε τους λόγους για τους οποίους, επιµένουµε στην αναγκαιότητα επανεξέ-

τασης, από το ΚΣΝΜ, και χαρακτηρισµού του κτιρίου ως Μνηµείου: 

1. Το κτίριο έχει άριστη µορφολογία που πληροί και τις προδιαγραφές σύγχρονων σχολικών κτιρίων. 

2. ∆εν έχει πραγµατοποιηθεί προσθήκη ορόφου στο κτίριο, αλλά περιµετρικά «κλείσιµο» µε τοιχοποιία

του ηµιυπαίθριου χώρου, µε ταυτόχρονη διάνοιξη νέου ηµιυπαίθριου στη θέση κλειστής αίθουσας. 

3. ∆εν υπάρχει µέχρι στιγµής χαρακτηρισµός του κτιρίου ως επικίνδυνου ή στατικής ανεπάρκειας,

παρά µόνον γνωµάτευση περί ενανθρακώσεως του οπλισµένου σκυροδέµατος του κτιρίου. 

4. Το συγκεκριµένο κτίριο είναι ένα από τα σηµαντικότερα έργα του Πατρόκλου Καραντινού, και

ενστερνιζόµαστε τις διαπιστώσεις της 1ης Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων, ότι το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο

Ερµούπολης Σύρου: 

Α) είναι σπουδαίο δείγµα του εκπαιδευτικού προγράµµατος και του προγράµµατος σχολικών κτιρίων

του 1930. 

Β) είναι δείγµα επώνυµης αρχιτεκτονικής του µοντέρνου κινήµατος του µεσοπολέµου. 

Γ) αποτελεί σηµαντικό έργο για την µελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής του µεσοπολέµου στην

Ελλάδα. 

∆ραστηριότητες
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∆) είναι έργο δηµοσιευµένο σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά από το 1940

ακόµη, είναι έργο αξιόλογο και αποτελεί βιβλιογραφική αναφορά. 

5. Το κόστος επισκευής και ενίσχυσης ενός τέτοιου έργου έχει αποδειχθεί,

σε παρεµφερείς περιπτώσεις, σηµαντικά χαµηλότερο από το κόστος κατα-

σκευής όµοιου νέου κτίσµατος. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, πιστεύουµε, ότι παρέχεται το έρεισµα του

άρθρου 6 παρ. 9 και του άρθρου 49 παρ. 2 του Νόµου 3028/2002 για να

επανεισαγάγετε το θέµα στο ΚΣΝΜ πριν προκύψει µη αναστρέψιµη ενέρ-

γεια, όπως η κατεδάφιση, ζητώντας ταυτόχρονα και την επαναφορά του

στην αρχική µορφή, µετά την καθαίρεση των πρόσθετων στοιχείων και την

ανάδειξή του ως Μνηµείου της Νεώτερης περιόδου της Αρχιτεκτονικής

στον τόπο µας. 

Ταυτόχρονα, µέσω του συναρµόδιου Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε, να ζητήσετε

την αναστολή ισχύος της εκδοθείσας αδείας κατεδάφισης, από την Πολεο-

δοµία, µέχρι να επανεξεταστεί το θέµα από τα αρµόδια όργανα. 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 11 & 12.12.2004 ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο των Συλλόγων και Τµηµάτων του

ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, στην Κόρινθο, το διήµερο 11-

12 ∆εκεµβρίου 2004. 

Το Σάββατο 11 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε Ηµερίδα µε θέµα: «Κοριν-

θία: Οικιστική ανάπτυξη και αρχιτεκτονική ταυτότητα», από τον Σύλλογο

Αρχιτεκτόνων Κορινθίας και το ΤΕΕ/Τµήµα Πελοποννήσου. 

Αυτή πραγµατοποιήθηκε στο Εµπορικό Επιµελητήριο Κορίνθου µε µεγάλη

επιτυχία, συµµετοχή αρχιτεκτόνων της περιοχής και φορέων. 

Στην Ηµερίδα παρευρέθησαν και µίλησαν ο Νοµάρχης και ∆ήµαρχοι του

Νοµού, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικές εισηγήσεις από συναδέλφους,

για όλο το φάσµα των πολεοδοµικών-οικιστικών προβληµάτων. ∆ιατυπώ-

θηκαν προτάσεις για τον οφειλόµενο σχεδιασµό, και τα µέτρα που πρέπει

να ληφθούν µε στόχο την προστασία και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής

ταυτότητας της περιοχής της Κορίνθου. 

Την Κυριακή 12 ∆εκεµβρίου 2004 έγινε η Συνεδρίαση του Συντονιστικού

Οργάνου, στην οποία συµµετείχαν οι Πρόεδροι και µέλη των ∆.Σ. από τους

Περιφερειακούς Συλλόγους και τα Τµήµατα: 

1. ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

2. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Κορινθίας

3. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Μεσσηνίας

4. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Ρεθύµνου

5. ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµήµα Χανίων

6. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ωδεκανήσου

7. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Εύβοιας

8. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης

9. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Καβάλας

10. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαΐας

11. Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Ηµαθίας

Στη συνεδρίαση έγινε αλληλοενηµέρωση για τις δραστηριότητες του ∆.Σ.

του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων της χώρας. 

Έγινε εµπεριστατωµένη παρουσίαση και κριτική του νοµοσχεδίου για τις

µελέτες δηµοσίου επί τη βάσει των θέσεων του ∆.Σ. που οµόφωνα διατύ-

πωσε προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε. 

Το Συντονιστικό των Αρχιτεκτονικών Συλλόγων και Τµηµάτων, στα πλαίσια

των λειτουργιών του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων αξιολό-

γησε τα βασικά θέµατα του κλάδου και διατύπωσε το πλαίσιο δράσης για

την επόµενη περίοδο: 

Α. Το πρόβληµα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, καθώς πλήθος τεχνι-

κών επαγγελµάτων ασκούν αρµοδιότητες στον τοµέα της αρχιτεκτονι-

κής –χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις σπουδών αρχιτεκτονι-

κής– πρέπει να επιλυθούν άµεσα και µε πρωτοβουλίες – προτάσεις του

ΤΕΕ, των Κλαδικών Συλλόγων προς την Πολιτεία. Στόχος όλων µας είναι η

άσκηση της αρχιτεκτονικής στη χώρα, από τους αρχιτέκτονες. 

Ταυτόχρονα µε αφορµή τον επικείµενο Εθνικό διάλογο για την παιδεία

επισηµαίνει πως οι 5ετείς σπουδές για τον τοµέα της αρχιτεκτονικής δεν

είναι διαπραγµατεύσιµες. 

Β. Για τον τοµέα ευθύνης του ΥΠΕΧΩ∆Ε, το Συντονιστικό εκτιµά πως όλα τα

θέµατα πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού, τα µείζονα επαγ-

γελµατικά και θεσµικά θέµατα είναι στο προσκήνιο. 

Η λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και η συγκρότηση

του Ανώτατου Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Συµβουλίου συνιστούν

εκείνα τα θεσµικά εργαλεία για τη χάραξη και επανακαθορισµό πολιτι-

κών µε στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη. 

Γ. Για το Υπουργείο Πολιτισµού θεωρεί πως η ενσωµάτωση της αρχιτεκτο-

νικής επιστήµης στις αρµοδιότητες του ΥΠΠΟ, η συµµετοχή των αρχιτε-

κτόνων στο Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων (ΚΣΝΜ) και στο

Κεντρικό Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) ,η διατύπωση πλαισίου για µια

Εθνική Πολιτική µέσω του δικτύου αρχιτεκτονικής- που µπορεί και πρέ-

πει να αποτελέσει την ισχυρή βάση για µια θεσµική και προγραµµατική

παρέµβαση για την αρχιτεκτονική- αποτελούν άµεσες προτεραιότητες

των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. 

Τέλος αποφασίστηκε το επόµενο Συντονιστικό να πραγµατοποιηθεί στην

Αλεξανδρούπολη. 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελλάδα συµµετείχε στην 9η ∆ιεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής-Μπιενάλε

Βενετίας µε τέσσερα εργαστήρια, που πραγµατοποιήθηκαν γύρω από τέσ-

σερις επιλεγµένους τόπους, και κάποια σύνοψη των εργαστηρίων αυτών,

που παρουσιάστηκε υπό µορφή έκθεσης και καταλόγου. 

Η έκθεση µε τον γενικό τίτλο Παραδείγµατα που αναπτύχθηκε στο ελλη-

νικό περίπτερο της Βενετίας παρουσίαζε λοιπόν τα αποτελέσµατα των

συλλογικών διεπιστηµονικών αυτών εργαστηρίων διοργανώθηκαν κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού 2004, από την οµάδα εργασίας που επιµελή-

θηκε την ελληνική συµµετοχή και αποτελείται από τους Αριστείδη Αντονά,

Ζάφο Ξαγοράρη, Χαρίκλεια Χάρη, Φίλιππο Ωραιόπουλο. 

Η ελληνική συµµετοχή στην 9η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας δεν

επικεντρώθηκε σε αξιολόγηση και παρουσίαση µεµονωµένων έργων ή

µελετών αλλά στην διαδικασία παραγωγής ενός συλλογικού «έργου εν

εξελίξει» το οποίο απαρτιζόταν από επιµέρους µελέτες, προτάσεις, θεω-

ρητικές αναζητήσεις και προσωποποιηµένους λόγους (discourses).

Γύρω από τα τέσσερα σηµεία συνάντησης έκλεισε ο πρώτος κύκλος κατά-

θεσης προτάσεων εισηγήσεων και οµιλιών σχετικών µε τις θεµατικές που

διάνοιγαν τα ίδια τα σηµεία συνάντησης. 

Τα τέσσερα σηµεία επελέγησαν παραδειγµατικά, µεταξύ άλλων. Έχουν

κοινά χαρακτηριστικά: είναι τόποι «ασήµαντοι», «ερειπωµένοι» σιωπηλοί.

Η προσπάθεια προσήλωσης στα τέσσερα συγκεκριµένα σηµεία συνάντη-

σης ζητούσε ωστόσο κάποια διεύρυνση του πεδίου της έρευνας. Η διεύ-

ρυνση του πεδίου ας εννοείται εδώ και κυριολεκτικά: πραγµατοποιήθηκαν

διερευνητικές κινήσεις γύρω από τα σηµεία συνάντησης µε πούλµαν,

πλοιάρια, αυτοκίνητα ή µε τα πόδια στην ακτίνα των σηµείων συνάντησης

και σε προεπιλεγµένες διαδροµές. 

Λόγοι και έργα των συµµετεχόντων κατατέθηκαν σε τόπους που παραχω-

ρήθηκαν από τους συνεργαζόµενους φορείς: η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτε-

κτόνων (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ), το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου

(ΕΤΕΚ), το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Λάρισας, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής

της Μεσογείου (ΚΑΜ).

Εξήντα οκτώ ερευνητές, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, πολεοδόµοι, κοινωνι-

κοί ανθρωπολόγοι, φιλόσοφοι, σκηνοθέτες παρουσίασαν µελέτες και προ-

τάσεις, συµµετέχοντας στις συζητήσεις που αφορούσαν τον εκάστοτε

τόπο και τη θεµατική του. Προκρίθηκαν για λόγους ευκολίας –χωρίς να

αποκλειστούν άλλες δυνατές θεµατοποιήσεις– οι παρακάτω θεµατικές,

µε βάση τις οποίες έγιναν οι προσκλήσεις στα σηµεία συνάντησης: Περι-

φέρεια και ∆ίκτυα στη Θεσσαλία, Καταστάσεις Εξαίρεσης στην Κύπρο,

Μετασχηµατισµοί του τοπίου στην Αθήνα, ∆ιερεύνηση του ορίου στα

Χανιά. Στο εργαστήριο των Χανίων συµµετείχαν 40 φοιτητές από όλες τις

Σχολές Αρχιτεκτονικής που λειτουργούν στην Ελλάδα, τη Σχολή Καλών

Τεχνών της Αθήνας και την Αρχιτεκτονική Σχολή της Βενετίας (IUAV).

Ο πειραµατικός χαρακτήρας της έκθεσης βοήθησε στην ενεργοποίηση

του ελληνικού περιπτέρου ως τόπου συζήτησης. Έτσι, κατά τη διάρκεια

της έκθεσης στη Βενετία, πραγµατοποιήθηκαν στο ελληνικό περίπτερο,

κατά την διάρκεια της διεθνούς έκθεσης, παρουσιάσεις ερευνητικού

χαρακτήρα, που έβαλαν το πλαίσιο για τη σύζευξη του τόπου του περιπτέ-

ρου µε πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης και µε την αρχιτεκτονική

Σχολή του Πανεπιστηµίου της Βενετίας (IUAV). Με αφετηρία το περίπτερο

οργανώθηκαν επίσης διαδροµές µε βάρκες σε ακατοίκητα ή εγκαταλειµ-

µένα νησιά της βενετικής laguna.

Η παρουσίαση των «παραδειγµάτων» στο µουσείο Μπενάκη κλείνει µε την

Ηµερίδα-Συζήτηση ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,

που διοργανώνεται στον χώρο της έκθεσης, διαµορφωµένο έτσι, ώστε να

παραλαµβάνει τη δυναµική ενός ανοικτού φόρουµ.  

Η Ηµερίδα-Συζήτηση στρέφει το ενδιαφέρον της στις δυνατότητες προ-

σέγγισης και διαχείρισης της αρχιτεκτονικής µε τον λόγο και στην σχέση

της αρχιτεκτονικής µε την τέχνη, την επιστήµη και την τεχνολογία. Επιχει-

ρείται λοιπόν επαναστοχασµός γύρω από τα κεντρικά θέµατα που βρίσκο-

νται πίσω από την στρατηγική των «παραδειγµάτων»: η κριτική εποπτεία

του αρχιτεκτονικού γίγνεσθαι σήµερα, η συµβολή του σύγχρονου θεωρη-

τικού λόγου, της τέχνης, της επιστήµης, αλλά και οι σύγχρονες κοινωνικές

και πολιτικές εκδοχές τους, είναι θέµατα που φαίνεται να διαµορφώνουν

νέους όρους για την «αρχιτεκτονική» και την «πόλη» σήµερα. 

Προς το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ του ΤΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΟΦΕΙΛΩΝ» 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΣΜΕ∆Ε

Στις 15-12-04, στα γραφεία του συλλόγου Αρχιτεκτόνων, πραγµατοποιή-

θηκε η σύσκεψη που είχε οριστεί και στην οποία συµµετείχαν συνάδελφοι

από όλους σχεδόν τους κλάδους των µηχανικών.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συγκεντρώθηκαν και νέα στοιχεία για

το θέµα των παλιών «οφειλών» (πραγµατικών ή µη), διαπιστώθηκαν και

νέες περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν προβλήµατα: 

• µε την διαδοχική και συνεχιζόµενη ασφάλιση 

• µε αντιφατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προϋποθέσεις συνταξιοδό-

τησης 

• λόγω άρνησης έγγραφης απάντησης σε αιτήσεις συναδέλφων για το

ποια συγκεκριµένα είναι κατά το ΤΣΜΕ∆Ε τα εξάµηνα που οφείλουν

• µε την συµπεριφορά ορισµένων υπαλλήλων του ταµείου, που είναι απα-

ράδεκτη

• σχετικά µε την έµµεση απόδειξη εξόφλησης παλιών οφειλών, έχουν

ζητηθεί από διάφορους συναδέλφους διαφορετικά στοιχεία, χωρίς να

υπάρχει ενιαία προς όλους και δηµοσιοποιηµένη πολιτική της διοίκησης

σχετικά µε το θέµα (και τις σχετικές «αιτήσεις θεραπείας»)

Στη σύσκεψη επισηµάνθηκε 

– η αδιαφορία του ΤΣΜΕ∆Ε για την είσπραξη των εργοδοτικών εισφορών,

και µια αντιµετώπιση, που είναι σαν να αναθέτει στους ασφαλισµένους να

διεκπεραιώσουν αυτό το έργο

– η καθυστέρηση του κλεισίµατος των ισολογισµών του ταµείου (αφήνει

πάντα ανοιχτή τουλάχιστο µια πενταετία), γεγονός που ευνοεί την συγκά-

λυψη για τυχόν παραπτώµατα στη διαχείριση του ταµείου και ταυτόχρονα

διευκολύνει την κυβέρνηση στην αποφυγή καταβολής της θεσµοθετηµέ-

νης κρατικής συµµετοχής στις δαπάνες του ταµείου.

– ότι ενώ απαιτείται ασφαλιστική ενηµερότητα για την έκδοση βεβαίωσης

για την υπογραφή µιας οικοδοµικής άδειας, δεν απαιτείται τέτοια για την

έκδοση εγγυητικής επιστολής! Εννοείται ότι δεν εξακριβώνεται αν οφεί-

λουν εργοδοτικές εισφορές οι επιχειρήσεις που ζητούν την έκδοση εγγυη-

τικής επιστολής.   

Η σύσκεψη, παρά την εκτίµησή της ότι τα ειδικότερα αυτά προβλήµατα

του ΤΣΜΕ∆Ε σχετίζονται άµεσα µε το γενικότερο πρόβληµα της κοινωνικής

ασφάλισης, αποφάσισε στην παρούσα φάση να ασχοληθεί µε τα άµεσα

συγκεκριµένα προβλήµατα, αλλά και να ανακινηθεί το θέµα του κλεισίµα-

τος των ισολογισµών. Στα πλαίσια αυτά αποφασίστηκε να ζητηθεί από του

κλαδικούς συλλόγους η συλλογική νοµική κάλυψη των συναδέλφων, που

έχουν προβλήµατα µε το Ταµείο.

Η επιτροπή θα συγκεντρώσει και θα οµαδοποιήσει περαιτέρω τα στοιχεία

για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Ταµείο. Για αυτό καλού-

νται οι συνάδελφοι να στέλνουν τις περιπτώσεις τέτοιων προβληµάτων µε

FAX στο 210-3215147, ή µε e-mail στη διεύθυνση info@sadas-pea.gr, για

την «επιτροπή ΤΣΜΕ∆Ε», υπεύθυνος συνάδελφος Κ. Μπαρδάκης.

Καλούνται οι συνάδελφοι σε νέα συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ-

ΠΕΑ , Βρυσακίου 15 και Κλάδου, την ∆ευτέρα 07-02-05 και ώρα 7.00 µµ.

Προς τον Υπουργό Πολιτισµού

κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή

Θέµα: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Έχει ήδη συµπληρωθεί ένα έτος από την έκκλησή µας προς τον προκάτοχό

σας Υπουργό Πολιτισµού (18.12.03) για την άµεση ανάγκη προστασίας του

Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων από µια σειρά αδόκιµων επεµβάσεων

που αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική και λειτουργική ταυτότητα του κτιρίου

µε τρόπο µη αναστρέψιµο.

∆υστυχώς, τα όσα συγκεκριµένα καταγγείλαµε στην αρχική µας επιστολή

επιβεβαιώνονται στην πράξη, η δε απαντητική επιστολή του Υπουργείου

σας (25.02.04), που υπογράφει ο Γ. ∆ιευθυντής Αναστήλωσης Μουσείων

και Τεχνικών Έργων, δεν αναφέρθηκε καθόλου στα θέµατα αυτά, που

άλλωστε αποτελούν για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα µια απαράδεκτη πρα-

κτική επέµβασης σε ένα σύγχρονο και διεθνώς αναγνωρισµένο αρχιτεκτο-

νικό έργο.

Επί της ουσίας του προβλήµατος και σε συνέχεια αυτών που αναφέραµε

στην προηγούµενη επιστολή µας, θέλουµε να τονίσουµε ότι η ανεπανόρ-

θωτη επέµβαση που γίνεται στο κτίριο, µε την ενσωµάτωση ηµιυπαίθριων

χώρων, την αλλοίωση των όψεων, του περιορισµού των εκθεσιακών

χώρων, της κακοποίησης του προπύλου της εισόδου κ.λπ., οφείλεται στην

συνύπαρξη εντός του κτιρίου, των γραφείων διοίκησης της ΙΒ΄ Εφορείας

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που επεκτεινόµενα καταλαµβά-

νουν µεγάλο τµήµα του κτιρίου. Είναι γνωστό, ότι την εποχή που κατα-

σκευάστηκε το Μουσείο ήταν σύνηθες για λόγους οικονοµίας να συστεγά-

ζονται οι κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων εντός των µουσείων καθώς

οι ανάγκες τους για χώρο ήταν πολύ περιορισµένες, κάτι που βεβαίως

άλλαξε µε την πάροδο των χρόνων. Είναι προφανές λοιπόν ότι το πρό-



κάτω: Εικόνα 1. Σύνθεση-αξιοποίηση φυσικών στοιχείων

µε ανθρωπογενές περιβάλλον και αναβάθµιση παράκτιου

µετώπου

5ο Ευραπαϊκό Βραβείο Πολεοδοµίας 2004
Ελένη Σταµατίου, Μάρω Ευαγγελίδου, αρχιτέκτονες-πολεόδοµοι
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γικής θέσης, λόγω και της λειτουργικής σύνδε-

σής της µε την Αθήνα, περιοχή του Φαληρικού

όρµου (εικ. 1). Σε υλοποίηση από το 2004, η

πλήρης αποπεράτωσή του αναµένεται το 2008.

Με το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας του 1985, η

περιοχή εντάσσεται στην κατηγορία των στρα-

τηγικών παρεµβάσεων, µε στόχο τη δηµιουργία

«πόλου αναψυχής µητροπολιτικής εµβέλειας»

(πρόγραµµα δηµιουργίας ελεύθερων χώρων

πρασίνου, µε σύνδεση παράκτιου-ορεινού

περιαστικού χώρου, µέρος του οποίου υλοποιή-

θηκε για την Ολυµπιάδα 2004).   

Η επιλεγείσα ελληνική συµµετοχή (κατηγορία

«αστικός σχεδιασµός») συνιστά µεγάλης κλίµα-

κας σύνθετο έργο, προϊόν µακρόχρονης, εξελι-

κτικής και συλλογικής –σ’ ευρύτερο επίπεδο

από αυτό της οµάδας µελέτης– διεργασίας, που

εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασµό των Ολυ-

µπιακών Έργων. Χαρακτηρίζεται από θεµατική

και σχεδιαστικά τολµηρή προσέγγιση, αυθεντι-

κότητα και εφικτότητα.

Ο καινοτόµος χαρακτήρας της έγκειται κυρίως:

α) στη χρήση του υδατικού στοιχείου, µε την

εναλλαγή διόδων θάλασσας και ξηράς, µέσω

καναλιών, β) την ένταξη στη µελέτη καινοτόµων

στοιχείων αστικού design (επιµήκης esplanade-

χώρος περιπάτου, 50 µ. πλάτους και 800 µ.

µήκους, µε σύνδεση χερσαίου χώρου-παρα-

λίας, εικ. 2, 3).

Οι θετικές αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώ-

σεις, από το συνολικό έργο, που µετά τους Ολυ-

µπιακούς αποδίδεται στο κοινό, αφορούν τόσο

τους όµορους δήµους όσο και το σύνολο του

λεκανοπέδιου της Αθήνας, συµβάλλοντας όχι

µόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των

κατοίκων (µε δραστηριότητες αναψυχής και

ελεύθερου χρόνου) αλλά και στην τόνωση του

αστικού τουρισµού και της εικόνας της πόλης

(εικ. 1-3). 

Το σύνολο των προεπιλεγµένων προτάσεων σ’

εθνικό επίπεδο ήταν 186, ενώ η διαδικασία επι-

λογής οδήγησε σε 26 τελικές υποψηφιότητες

προς αξιολόγηση, το ένα τρίτο από τις οποίες

από νεοενταχθείσες στην ΕΕ χώρες. 

Οι υποψηφιότητες παρουσίασαν πολλά κοινά

στην προσέγγιση, τις τεχνικές και τις µεθόδους.

Εστιασµός δόθηκε στην αστική διαχείριση και

αναδιαµόρφωση, στη βελτίωση οδικών κυκλο-

φοριακών δικτύων, στην κοινωνική συνοχή και

συµµετοχή ή σε οικονοµικούς στόχους, που

Ο θεσµός των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολεοδο-

µίας καθιερώθηκε το 1990-1991 από το Ευρω-

παϊκό Συµβούλιο Πολεοδόµων (ECTP) –µέλος

του οποίου είναι ο ΣΕΠΟΧ– µε την υποστήριξη

της DG XVI (πλέον DG REGIO) της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. Αφορά την ανά διετία επιλογή και

βράβευση µελετών και έργων χωρικών παρεµ-

βάσεων, πολεοδοµικής ή χωροταξικής κλίµα-

κας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η φετινή διορ-

γάνωση έλαβε χώρα στην Πράγα της Τσεχίας,

όπου και η τελετή απονοµής το φθινόπωρο του

2004. 

Προηγήθηκε διαδικασία επιλογής σε εθνικό

επίπεδο, µε αρµόδιο για την Ελλάδα το ΣΕΠΟΧ,

που προέκρινε την πρόταση της Οµάδας µελέ-

της: Θύµιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες

(‘‘Φάληρο 21’’) ‘‘Orienting Athens to the Sea: An

innovative urban restoration programme’’ µε

φορέα εφαρµογής τον Οργανισµό Ρυθµιστικού

Σχεδίου και Περιβαλλοντικής Προστασίας Αθή-

νας (ΟΡΣΑ). 

Η πρόταση αυτή ικανοποιούσε τα κριτήρια του

ECTP, που ήταν: α) Εφαρµογή αρχών αειφορίας,

β) πρωτοτυπία, γ) Επιστηµονική ποιότητα, µεθο-

δολογική πληρότητα και εφαρµογή κατάλληλων

επαγγελµατικών τεχνικών, δ) Υποδειγµατικός

χαρακτήρας θέµατος ή µεθοδολογίας, ε) ανά-

δειξη καθοριστικού ρόλου πολεοδόµου. 

Το έργο αναφέρεται στην αποκατάσταση έκτα-

σης 80 εκταρίων και µήκους 850 µ. στη στρατη-

βληµα που έχει προκύψει µε τις εκτεταµένες επεµβάσεις στο Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Ιωαννίνων, αντιµετωπίζεται σε µεγάλο βαθµό, εφόσον η

στέγαση της Εφορείας γίνει σε άλλο κτίριο και στο Μουσείο παραµείνουν

µόνο τα γραφεία διοίκησης του Μουσείου, κάτι που έχει διαπιστωθεί ως

ανάγκη εδώ και πολλά χρόνια.   

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή θεωρούµε ότι ακόµα και σήµερα υπάρχει η δυνατότητα το κτίριο

αυτό να µην καταστραφεί ανεπανόρθωτα και επειδή το έργο αυτό του Άρη

Κωνσταντινίδη αποτελεί σηµείο αναφοράς για τους Έλληνες αρχιτέκτο-

νες, ζητάµε την άµεση παρέµβασή σας ώστε να γίνει άµεση διακοπή των

εργασιών και αναθεώρηση της µελέτης πάνω στα νέα δεδοµένα που σας

εκθέτουµε, ώστε ενδεικτικά: 

α. Να διατηρηθεί το περίγραµµα του κτιρίου ως έχει, χωρίς να αλλοιωθούν

οι ηµιυπαίθριοι χώροι του.

β. Να γίνει επαναφορά των όψεων στην αρχική τους µορφή. 

γ. Να µελετηθεί η αλλαγή της θέσης των κλιµατιστικών µονάδων ώστε

αυτές να τοποθετηθούν εκτός του κτιρίου.

δ. Να γίνει η αποκατάσταση του προπύλου της εισόδου στην αρχική του

µορφή.

ε. Να γίνει η µελέτη και κατασκευή όλων των ξύλινων κουφωµάτων που

έχουν αποξηλωθεί, µε βάση τα αρχικά σχέδια του Α. Κωνσταντινίδη µε

την προσθήκη µονωτικών υαλοπινάκων.

στ. Να συσταθεί µια τριµελής επιτροπή από καθηγητές της Αρχιτεκτονικής

Σχολής του Ε.Μ.Π. που επίσης έχει ασχοληθεί επανειληµµένα µε το

θέµα, µε αντικείµενο την σε σύντοµο χρόνο επανεξέταση της µελέτης

και την εγγύηση της ορθής εφαρµογής όλων όσων προηγούµενα ανα-

φέραµε, καθώς και όσων άλλων ακόµα απαιτηθούν, µε σκοπό την

πλήρη και ουσιαστική αποκατάσταση του κτιρίου στην αρχική του

µορφή.    

Κύριε Υπουργέ,

Θέλουµε να τονίσουµε ότι ένα έτος µετά την προηγούµενη επιστολή µας

µε την οποία, µεταξύ άλλων ζητούσαµε τον άµεσο χαρακτηρισµό του

Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων καθώς και του Αρχαιολογικού Μου-

σείου Κοµοτηνής µε τον περιβάλλοντα χώρο τους, έργα και τα δύο του

Άρη Κωνσταντινίδη, τα κτίρια αυτά δεν έχουν ακόµα χαρακτηρισθεί, παρά

την προφανώς θετική εισήγηση των αρµόδιων Υπηρεσιών Νεωτέρων Μνη-

µείων του Υπουργείου σας. Θα ζητούσαµε λοιπόν, εκτός αυτών που ανα-

φέραµε προηγούµενα τον άµεσο και κατά προτεραιότητα χαρακτηρισµό

τους συµπεριλαµβανοµένου και του περιβάλλοντα χώρου τους. 

Τέλος, θέλοντας να επισηµάνουµε την σηµασία που αποδίδει το κοινωνικό

σύνολο στον τρόπο δράσης του Υπουργείου σας και θεωρώντας ότι αυτό

θα όφειλε να παραδειγµατίζει µε την στάση του τους πολίτες και όχι να

τους ενθαρρύνει σε κάθε είδους αυθαιρεσία, αναµένουµε την άµεση και

ουσιαστική παρέµβασή σας, ώστε µια αυταπόδεικτα εσφαλµένη επιλογή

του ΥΠ.ΠΟ. να κινηθεί προς την ορθή κατεύθυνση. 

Κοινοποίηση

1. Υφυπουργό Πολιτισµού κ. Πέτρο Τατούλη

2. Γεν.Γραµµατέα ΥΠΠΟ κ. Χρ. Ζαχόπουλο

3. Γενική ∆ιεύθυνση Μελετών Μουσείων

4. ∆ιεύθυνση Νεώτερης και Σύγχρονης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ΥΠΠΟ

5. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο

6. Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων

7. 6η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων

8. Πρόεδρο Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ κ. Γ. Γεράκη

9. ΤΕΕ Τµήµα Ηπείρου.

10. 4η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων

11. Μ.Μ.Ε. - Εφηµερίδες

12. Ενηµερωτικό ∆ελτίο Τ.Ε.Ε.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση εργασίας του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων µε

τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στην

έδρα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, στις 14 Ιανουαρίου 2005.

Εκ µέρους του Σ.Α.Κ. συµµετείχαν: Κωνσταντίνος Κωνσταντής (Πρόεδρος),

Χρήστος Μαραθοβουνιώτης (Αντιπρόεδρος), Άννα Γαλαζή-Ιακώβου (Γραµ-

µατέας).

Από το ∆.Σ. του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων συµµετείχαν ο

Τ. Γεωργακόπουλος (Πρόεδρος), Π. ∆εσποτόπουλος (Αντιπρόεδρος), Θ.

Παππάς (Γ. Γραµµατέας), Κ. Μπελιµπασάκης (µέλος του ∆.Σ.), Ε. Κουφέλη

(Αναπλ. Μέλος του ∆.Σ.)

Οι Αντιπροσωπείες των Συλλόγων εξέτασαν αναλυτικά τα παρακάτω

θέµατα:

• ∆ιαδικασίες έκδοσης οικοδοµικών αδειών

Ανταλλαγή εµπειριών από τα συστήµατα εφαρµογής στις δύο (2) χώρες και

εντοπισµός σηµείων για βελτιώσεις προς όφελος της αρχιτεκτονικής και

των αρχιτεκτόνων.

• ∆ιαδικασίες ανάθεσης έργων του δηµοσίου

Παρουσίαση των θέσεων του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ενόψει της τροποποίησης του

θεσµικού πλαισίου µελετών και κριτική στο σχέδιο νόµου.

Παρουσίαση εκ µέρους του Σ.Α.Κ. του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου και

ανταλλαγή απόψεων.

• Θέµατα διεθνών σχέσεων – Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αρχιτεκτόνων

Εκτενής ανασκόπηση για τις δράσεις και τους στόχους του CAE. Αξιολό-

γηση προτεραιοτήτων – κοινοτικές οδηγίες και επεξεργασίες των Συλλό-

γων.

Ενίσχυση της συνεργασίας και της προετοιµασίας θεµάτων για κοινές αντι-

µετωπίσεις στα πλαίσια των λειτουργιών των οργάνων του CAE.

• Περιοδικό «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ»

Συµφωνήθηκε η αποστολή απευθείας του περιοδικού «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ» σε

όλα τα µέλη του Σ.Α.Κ. και διευθετήθηκαν τεχνικά προβλήµατα για την

αποστολή.

Οι Αντιπροσωπείες των Συλλόγων αποφάσισαν τέλος να συνεχίσουν τις

επαφές και συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και προσδιορισµό κοι-

νών δράσεων κυρίως στα πλαίσια της Ε.Ε. και του CAE προς όφελος των

αρχιτεκτόνων των δύο (2) χωρών.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το θάνατο του αγαπηµένου µας συνάδελ-

φου Μιχάλη Τυλιανάκη, που υπήρξε πολύτιµο και µε µεγάλη προσφορά

µέλος του Συλλόγου και δραστήριο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το θάνατο της αγαπηµένης µας συνάδελ-

φου Άννας Βρυχέα, που υπήρξε πολύτιµο µέλος του Συλλόγου, δραστήριο

µέλος της επιστηµονικής κοινότητας, µε µεγάλη κοινωνική και πολιτική

δραστηριότητα και µεγάλη προσφορά στην προώθηση της αρχιτεκτονικής

στη χώρα µας.
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µέση: Εικόνα 4. Steigereiland στο Amsterdam

κάτω: Εικόνα 5. Πρόγραµµα αναζωογόνησης της Abandoi-

barra, Ισπανία

µέση αριστερά: Εικόνα 2. Μεταολυµπιακή Φάση. Επιµή-

κης esplanade-χώρος περιπάτου (σύνδεση χερσαίου χώ-

ρου–παραλίας) και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (στάδιο

tae kwon do, handball)

µέση δεξιά: Εικόνα 3. Μεταολυµπιακή Φάση. Συγκρότηµα

ναυτικών αθληµάτων και ανοικτό θέατρο (εγκαταστάσεις

beach volley κατά τους Αγώνες, πρώτο πλάνο) 
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για τα παιδιά» ήταν η βελτίωση της ποιότητας

του έρηµου δηµόσιου χώρου, καθιστώντας τον

ελκυστικό για παιδιά και νέους. Αφορούσε

συνολική αναδιαµόρφωση, συµπεριλαµβανοµέ-

νου του συντονισµού των εµπλεκοµένων

φορέων (δηµόσιες σχέσεις, χρηµατοδότηση,

έλεγχο) µε σχετικά περιορισµένα σχεδιαστικά

µέσα. Συνιστά πολύ καλό παράδειγµα ρεαλιστι-

κής σχεδιαστικής πρακτικής και management,

αποδεικνύοντας ότι ο επαγγελµατικός σχεδια-

σµός µπορεί να συµβάλει σε διαρθρωτική,

χωρική και κοινωνική αναβάθµιση µε την υπο-

στήριξη του κοινού. Η προσέγγιση µετέτρεψε

χωρικές ελλείψεις σε υψηλής ποιότητας βιώ-

σιµο κοινωνικό περιβάλλον.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ
• Μετασχηµατισµός του Ashby Woulds, Β.∆.
Leicestershire, Ηνωµένο Βασίλειο: Το Ashby

Woulds στο βορειοδυτικό Leicestershire αποτε-

τικές µεταβολές του 1989, η κρίση στην οικο-

νοµικής σηµασίας κλωστοϋφαντουργία οδηγεί

σε απώλεια των τριών τετάρτων θέσεων εργα-

σίας και πληθυσµού. Στόχος ήταν η επανεγκα-

τάσταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας

εντός της πόλης µε την προσέλκυση νέων επι-

χειρήσεων, τη µερική µετεγκατάσταση της

υποβαθµισµένης παλαιάς βιοµηχανίας και την

ανάπλαση των περιοχών κατοικίας. Αξιολογή-

θηκε ιδιαίτερα η ρεαλιστική αντιµετώπιση που

έδωσε όραµα για το µέλλον σε µια εποχή αβε-

βαιότητας. 

• Φιλική στο παιδί αστική ανάπλαση στο
Prenzlauer Berg, Βερολίνο, Γερµανία (εικ. 7): Το

Prenzlauer Berg από τις πλέον πυκνοδοµηµένες

περιοχές του Βερολίνου, µε αρχιτεκτονική και

πολεοδοµική δοµή του τέλους του 19ου αι. και

ελάχιστους ελεύθερους χώρους, µε τις παρεµ-

βάσεις του προγράµµατος απέκτησε 50 νέους

χώρους πρασίνου και παιδικού παιγνιδιού. Στό-

χος του προγράµµατος «αυτή η πόλη είναι και

συνεκτιµήθηκαν εξίσου από την Επιτροπή, σύµ-

φωνα µε τα κριτήρια: i) Επαγγελµατική ικανό-

τητα: ποιότητα σχεδιασµού, τεχνικές σχεδια-

σµού, παρουσίαση, ii) Πρωτοτυπία, καινοτοµία,

πειστικότητα, iii) Περιεκτικότητα: τρόπος επίλυ-

σης σύνθετων πτυχών (χωρικών) κοινωνικών

ζητηµάτων, iv) Επίλυση προβλήµατος: διαδικα-

σία σχεδιασµού, συµµετοχή, ερµηνεία, v) ∆υνα-

τότητα εφαρµογής, vi) Ο βαθµός στον οποίο η

πρόταση χρησιµεύει ως αναφορά .

Ειδικότερα απονεµήθηκαν οι παρακάτω διακρί-

σεις: 

ΒΡΑΒΕΙΑ
• Master Plan του Steigereiland, Άµστερνταµ,
Ολλανδία (εικ. 4): Στη µακράς παράδοσης στις

υδατοκατασκευές πόλη, η απευθείας σύνδεσή

της µε τους ποταµούς έπαψε εξαιτίας της κατα-

σκευής υδατοφρακτών το 1872. Η βραβευµένη

κατασκευή, αποκαθιστά τη σύνδεση. Το IJburg

στο Άµστερνταµ, νέα πολυσύνθετη ανάπτυξη

σε γη που αποκτάται από τη θάλασσα, ενσωµα-

τώνει παραδοσιακές και νέες προσεγγίσεις

αντιµετώπισης έλλειψης γαιών. Ένα οικιστικό

συγκρότηµα 18.000 κατοικηµένων µονάδων και

12.000 εργασιακών θέσεων πρόκειται να χωρο-

θετηθεί επί του –µεγάλης φυσικής αξίας–

ποταµού IJmeer. Βασικές αρχές του έργου είναι

η ανεξαρτησία και οι ευκαιρίες συµµετοχής σε

επίπεδο γειτονιάς. Ιδιαίτερα αξιολογήθηκε η

ισορροπηµένη προσέγγιση µεταξύ οικολογι-

κών, κοινωνικών και οικονοµικών παραµέτρων

και ο σεβασµός στις ανάγκες των κατοίκων µε

ώθηση στην τοπική κοινωνία. 

• Πρόγραµµα αναζωογόνησης της Abandoi-
barra, Ισπανία (εικ. 5): Η πρώην βιοµηχανική

πόλη του Bilbao αναζητά νέο πολυλειτουργικό

πρόσωπο. Από το 1992 οι έρηµες βιοµηχανικές

περιοχές έχουν καταστεί αντικείµενο καινοτό-

µων προγραµµάτων ανάπλασης, από τη µη κερ-

δοσκοπική επιχείρηση BILBAO Ria 2000 Ltd. Το

Abandoibarra αποτελεί εντυπωσιακό παρά-

δειγµα δηµιουργίας νέας πολιτιστικής και επι-

χειρησιακής περιοχής στην καρδιά της πόλης µε

κτίρια κατοικιών, δηµόσιες εγκαταστάσεις και

ανοικτούς πράσινους χώρους. Η σιδηροδροµική

γραµµή –παλαιότερα εµπόδιο στη «συνέχεια»

της περιοχής– αναδιοργανώθηκε και ενσωµα-

τώθηκε αρµονικά σ’ αυτή. Στο παλαιό δίκτυο, ο

µετασχηµατισµός της νότιας γραµµής συνδέει

το κέντρο της πόλης µε την αριστερή όχθη του

ποταµού Nerviοn. Αξιολογήθηκε ιδιαίτερα η

στρατηγική προσέγγιση του σύνθετου µετασχη-

µατισµού της πόλης, που υπερβαίνει διαρθρω-

τικά εµπόδια και δηµιουργεί νέους συνδέσµους

λαµβάνοντας υπόψη µελλοντικές ανάγκες. Πλε-

ονέκτηµα αποτελεί η σύγχρονη, ενοποιηµένη

και ολοκληρωµένη εικόνα, ο ποιοτικός και

λεπτοµερής σχεδιασµός και η προφανής αειφο-

ρική διάσταση.

• Αστική αναδιάρθρωση: Εργαστήριο για το
µέλλον της πόλης, Leinefelde, Γερµανία (εικ.

6): Το Leinefelde σε αγροτική περιοχή της

Θουριγκίας, κοντά στην πρώην συνοριακή

γραµµή µεταξύ ∆υτικής και Ανατολικής Γερµα-

νίας, χωριό 2500 κατοίκων το 1960 που κατέ-

στη βιοµηχανική πόλη 16500 κατοίκων σε 30

χρόνια, αποτελεί παράδειγµα πρότυπης

σοσιαλιστικής αστικής ανάπτυξης. Με τις πολι-



ψυχή, την άγρια φύση και την κληρονοµιά, συνέ-

βαλε στην αναγέννηση µιας απέραντης περιο-

χής. Μετά δέκα έτη σχεδιασµού δραστηριοτήτων

διαχειριζόµενων από συνεργασία των τοπικών

αρχών, η ίδρυση της Επιτροπής Χιλιετίας στα

µέσα της δεκαετίας του ’90 έδωσε τη δυνατό-

τητα µεγάλης κλίµακας χρηµατοδότησης. Με

κόστος 78 εκατ. £, το έργο µε έγκαιρη την ολο-

κλήρωσή του εγκαινιάστηκε το 2002. Τα πραγµα-

τικά οφέλη του θα είναι επιπλέον θέσεις εργα-

σίας από τις νέες, γειτνιάζουσες µε το κανάλι επι-

χειρήσεις, η επανάχρηση απέραντων εγκαταλε-

λειµµένων γαιών, νέες τουριστικές επιχειρήσεις

κατά µήκος της διόδου, εισροή επισκεπτών για

αναψυχή και τουρισµό και προώθηση του κοινω-

νικού παράγοντα. Το έργο είναι τεράστιας κλίµα-

κας ακόµη και για επίπεδο χωροταξίας. Τολµά

να χρησιµοποιήσει υδάτινες οδούς τέτοιας κλί-

µακας ως χωρική ραχοκοκαλιά για κοινωνικές,

οικονοµικές και πολιτιστικές αναπτύξεις. 

• Άτλαντας πολιτιστικής οικολογίας, Ρότερ-
νταµ, Ολλανδία: Αποτελεί πρώτη προσπάθεια

να ειδωθεί η πόλη µε διαφορετικό τρόπο. Επι-

χειρεί επίσης να εξηγήσει γιατί ορισµένες ανα-

πτύξεις συµβαίνουν σε συγκεκριµένους τόπους

στην πόλη και τι αυτό εκφράζει για τη χρήση της

πόλης και της αστικής ζωής. Αυτός ο Άτλαντας

δεν πρέπει εποµένως να θεωρηθεί τελικό απο-

τέλεσµα, σαν εικόνα της λειτουργίας της πόλης,

αλλά πρόφαση για µέθοδο για τη διεξαγωγή

παρόµοιας έρευνας για κάθε τόπο (µεγάλου

µεγέθους) που αποτελεί αντικείµενο σχεδια-

σµού ή ανάπτυξης. Η πρωταρχική ιδέα είναι να

υποκινήσει τους developers και τους σχεδια-

στές να εργαστούν µε ενδιαφέρον για τον τόπο,

αν όχι για το συγκεκριµένο τόπο. Η κριτική επι-

τροπή εξαίρει την καινοτόµο έρευνα του έργου,

που λαµβάνει υπόψη τη σύγχρονη ζωή και ανα-

πτύσσει νέες ιδέες χρήσης και διαχείρισης του

χώρου. 

Σύµφωνα µε το ECTP τα αποτελέσµατα των βρα-

βείων, καταδεικνύουν τη σηµασία του θεσµού

και ως µέσου ανταλλαγής εµπειρίας και ως τρό-

που γνωστοποίησης της σηµασίας του επαγγελ-

µατικού σχεδιασµού, σ’ ευρύτερο κοινό, κυρίως

στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το ECTP στηρίζει τη συµβολή του χωρικού σχε-

διασµού στη διερεύνηση πιθανών κατευθύν-

σεων ανάπτυξης, προσδιορίζοντας δηµιουργι-

κές λύσεις και αναζητώντας συγκεκριµένη, ανά

πεδίο, ισορροπία µεταξύ απαιτήσεων οικονοµι-

κής και οικολογικής και πολιτιστικής ευηµερίας

για τη µελλοντική κοινωνία.

Ο ΣΕΠΟΧ στα πλαίσια της εξειδίκευσης, της

εµπειρίας και της συµβολής του σε θέµατα σχε-

διασµού και προγραµµατισµού του χώρου, συµ-

µετέχει και υποστηρίζει ενεργά θεσµούς και

διαδικασίες όπως η παραπάνω, που προάγουν

την αναζήτηση βέλτιστων λύσεων και µεθοδο-

λογιών στους προαναφερόµενους τοµείς.
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βαθµίζει τη σηµασία της προκυµαίας και αποδί-

δει την περιοχή στους πολίτες. Η διαµόρφωση

του δοµηµένου περιβάλλοντος είναι υψηλής

ποιότητας σχεδιασµού και οι συνδέσεις µε την

πόλη καλά διαρθρωµένες.

• Πολεοδοµικό concept σε σύνδεση µε τις δηµό-
σιες συγκοινωνίες κατά µήκος του δικτύου ελα-
φράς σιδηροτροχιάς Λουµπλιάνα–Kamnik, Σλο-
βενία: Στόχος ήταν η ανάπλαση και ο επανασχε-

διασµός της σύνδεσης αστικής ανάπτυξης και

συστήµατος δηµόσιων συγκοινωνιών, ειδικά

σιδηροδρόµων ως συνδυασµού ελαφράς σιδη-

ροτροχιάς και τραµ για την περιοχή της Λου-

µπλιάνα. ∆ίνοντας νέα ζωή στην αστική σύν-

δεση, προορίζεται για την αναζωογόνηση και τη

συνολική λειτουργική µεταβολή της αραιοκα-

τοικηµένης περιοχής. Η προσέγγιση είναι περιε-

κτική σε περιφερειακό επίπεδο. Λαµβάνοντας

υπόψη τις βιώσιµες πτυχές της ανάπτυξης και

τον κυκλοφοριακό φόρτο στο εσωτερικό της

πόλης, λύση συνιστά η αποκέντρωση εγκατά-

στασης χρήσεων γης. Το έργο εστιάζει σε τρία

διαφορετικά επίπεδα σχεδιασµού: στρατηγικός

προσανατολισµός της αστικής περιοχής της

Λουµπλιάνα, του βόρειου τµήµατός της και το

πολεοδοµικό concept της αστικής συγκέντρω-

σης του Kamnik. Σύµφωνα µε την κριτική επι-

τροπή, µε τη βελτιωµένη και την υπάρχουσα

υποδοµή, ο περιεκτικός διαδηµοτικός σχεδια-

σµός παρουσιάζεται µε επιδέξιο και πειστικό

τρόπο. Αποτελεί καλό παράδειγµα διάρθρωσης

µικρών περιοχών και διεπιστηµονικής συνεργα-

σίας.

• Έργο Σύνδεσης Χιλιετίας, Σκωτία: Το έργο

αναζωογόνησε τα κύρια πεδινά κανάλια της

Κεντρικής Σκωτίας (Forth & Clyde και Union) και

µε έµφαση στον ελεύθερο χρόνο και την ανα-

2288 ε π ί κ α ι ρ α

λεί πυρήνα της περιοχής στα Midlands της

Αγγλίας, όπου µέχρι σήµερα κυριαρχούσαν

ανθρακορυχεία. Αφετηρία για την αντιµετώπιση

της ερήµωσης της περιοχής ήταν µια µελέτη του

Ashby Woulds, από συµβούλους που υπέβαλαν

προτάσεις βελτίωσης της εικόνας και του περι-

βάλλοντός του, µέσω της καλλιέργειας των

εγκαταλελειµµένων γαιών και της ανάσχεσης

της πληθυσµιακής και οικονοµικής κρίσης. Το

στρατηγικό πλαίσιο διαµορφώθηκε συναινετικά

το 1992, µέσω του «Φόρουµ Αναγέννησης» του

Ashby Woulds, το οποίο έχει διαδραµατίσει

βασικό ρόλο σε σειρά έργων αναζωογόννησης

και ανάπτυξης µε συµβολή σε βελτιώσεις στο

περιβάλλον, την εικόνα και την οικονοµία της

περιοχής. Εκτιµήθηκε ιδιαίτερα η λεπτοµερής

και τολµηρή προσέγγιση σε εγκαταλελειµµένες

περιοχές και η τήρηση συµµετοχικών διαδικα-

σιών.

• Πρόγραµµα αποκατάστασης αποβάθρων του
Wexford, Ιρλανδία: Στη δεκαετία του ’80 το

∆ηµοτικό Συµβούλιο του Wexford ξεκίνησε ένα

σηµαντικό τεχνικό έργο βελτίωσης της υδατικής

ποιότητας του λιµανιού και ανακούφισης των

επιρρεπών σε πληµµύρα χαµηλών περιοχών της

πόλης, µε την ανέγερση νέου προστατευτικού

κυµατοθραύστη για την προστασία της αποβά-

θρας και των αλιευτικών σκαφών από τις θύελ-

λες. Το έργο περιλαµβάνει νέα µαρίνα αναψυ-

χής στο κέντρο της πόλης, η οποία προγραµµα-

τίζεται αυτή την περίοδο. Ένας νέος γραµµικός

χώρος 24 εκταρίων έχει δηµιουργηθεί δίπλα

στον κύριο πυρήνα λιανεµπορίου της πόλης. Το

έργο αποτελεί, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρό-

νου, σηµαντικό θέλγητρο για τους επισκέπτες

και τους κατοίκους, εξασφαλίζοντας τη συνέ-

χιση της ιστορικής σχέσης τους µε τη θάλασσα.

Σύµφωνα µε την κριτική επιτροπή το έργο ανα-

δίπλα πάνω: Εικόνα 6. Leinefelde, Γερµανία

κάτω: Εικόνα 7. Prenzlauer Berg, Βερολίνο, Γερµανία



Τριήµερο εκδηλώσεων για την έκθεση «Παραδείγµατα»
∆ελτίο Τύπου
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κοινωνικές και πολιτικές εκδοχές τους, θέµατα

που φαίνεται να διαµορφώνουν νέους όρους

για την «αρχιτεκτονική» και την «πόλη»

σήµερα. 

Γι αυτό το λόγο διαµορφώθηκαν τρία τραπέζια

συζητήσεων µε τα παρακάτω θέµατα, τους αντί-

στοιχους οµιλητές και τις ανάλογες συζητήσεις:

α. επιστηµολογικός λόγος και λόγος περί αρχιτε-

κτονικής – ∆. Κωτσάκης, Α. Αθανασίου, Π. Κούρος, 

β. παράλληλοι και ασύµπτωτοι λόγοι (αρχιτεκτο-

νική, τέχνη, επιστήµες) – Π. Τουρνικιώτης, Λ.

Παπαδόπουλος, Φ. Γιαννίση, ∆. Πολυχρονόπου-

λος Γ. Τζιρτζιλάκης.

γ. θεωρητικός λόγος και αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι

– Ζ. Κοτιώνης , Κ. Μανωλίδης, Γ. Πανέτσος, Ρ.

Σακελλαρίδου, Ron Walkey, Α. Κούρκουλας

49, Ζαΐµη 54, Ίδια Πόλη, Κενό ∆ίκτυο, Όµοιο,

Πλατφόρµες[Feedback, Innactivities, Ωραίο],

Σαύρα, Σύλλογος για την Ποιότητα της ζωής στα

Πατήσια, Φιλοπάππου, AttuAllamente, Flashmob,

Osservatorionomade/STALKER, PARA/SITE,

PixelDepth. 

Παράλληλα ο Παναγιώτης Καλαµαράς, µίλησε

για τις µορφές προσωρινής αυτο-οργάνωσης

χώρων στην Αθήνα, ενώ στα πλαίσια του προ-

γράµµατος του Σταθµού Άλφα–Αθηναϊκό

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης οι Χριστίνα Κάλµπαρη

και Κώστας Ντάφλος παρουσίασαν το ερευνη-

τικό έργο Η µετάβαση της Αθήνας, Καταγραφές

2003-2004, η ∆έσποινα Σεβαστή το project

Scan Istanbul και οι Νίκος Καζέρος και Παύλος

Λέφας το project Suburbia, οι Αχανείς Εκτάσεις

των Αθηναϊκών Προαστίων.  

Ο Γιάννης Χατζηγώγας παρουσίασε το Archis

Event no.5: Αθήνα–Istanbul.

Η παρουσίαση της έκθεσης «Παραδείγµατα»

στο Μουσείο Μπενάκη έκλεισε στις 23 Ιανουα-

ρίου 2005 µε την Ηµερίδα-Συζήτηση µε θέµα

Πολλαπλοί Λόγοι και Παραδείγµατα Αρχιτεκτο-

νικής. Η Ηµερίδα-Συζήτηση έστρεψε το ενδια-

φέρον της στις δυνατότητες προσέγγισης και

διαχείρισης της αρχιτεκτονικής µε το λόγο και

στη σχέση της αρχιτεκτονικής µε την τέχνη, την

επιστήµη και την τεχνολογία. Επιχειρήθηκε λοι-

πόν ένα είδος επαναστοχασµού γύρω από τα

κεντρικά θέµατα που βρίσκονται πίσω από την

στρατηγική των Παραδειγµάτων: η κριτική επο-

πτεία του αρχιτεκτονικού γίγνεσθαι σήµερα, η

συµβολή του σύγχρονου θεωρητικού λόγου, της

τέχνης, της επιστήµης, αλλά και οι σύγχρονες

εκ
δ

η
λ

ώ
σ

η

τος του ∆ήµου της Βενετίας παρουσίασε το

project Citying, Creative Practices of Doing City.

Οι Lorenzo Romito, Μαρίνα Φωκίδη, ∆άφνη

Βιτάλη παρουσίασαν το project των Osservatorio

Nomade [Stalker-Roma, Οξύµωρο–Αθήνα, ΑΑΑ-

Παρίσι] Εγνατία, ένα ταξίδι µέσω αναµνήσεων

µεταναστών. 

Η Ρούλα Παλαντά παρουσίασε τα εργαστήρια

που έχουν πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο Σύγ-

χρονης Τέχνης Λάρισας και το προγραµµατιζό-

µενο Going Public 05 (σε συνεργασία µε την

Claudia Zanfi).  

Η Οµάδα Πρωτοβουλίας «Ένα σχολείο για τους

Τσιάπας» παρουσίασε τη µελέτη της και πώς

αυτή πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία της

κοινότητας των κατοίκων.

Οι Locus Athens παρουσίασαν ανέστιες καλλιτε-

χνικές δραστηριότητες σε χώρους της πόλης. 

Την επόµενη µέρα η συζήτηση επικεντρώθηκε

στην παρουσίαση οµάδων που δρουν στην

Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες παρουσία-

σαν τη µέχρι τώρα δράση τους και τις προοπτι-

κές τους.

Συµµετείχαν οι οµάδες: Αστικό Κενό, ∆ιαδροµή

Στα πλαίσια της έκθεσης «Παραδείγµατα»

–ελληνική συµµετοχή στην 9η Biennale Aρχιτε-

κτονικής της Βενετίας– πραγµατοποιήθηκαν

δύο κύκλοι εκδηλώσεων στο Μουσείο Μπε-

νάκη, µε τη συνεργασία της Πανελλήνιας Ένω-

σης Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ). 

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν στο χώρο της

έκθεσης, διαµορφωµένο έτσι ώστε να παρα-

λαµβάνει τη δυναµική ενός ανοικτού φόρουµ.  

Ο πρώτος κύκλος περιλάµβανε µία ∆ιήµερη

Συνάντηση Αρχιτεκτονικών και Καλλιτεχνικών

Οµάδων µε θέµα Πολιτιστικές Πρακτικές και

∆ηµόσιος Χώρος. 

Η συνάντηση ανέδειξε τη σηµασία συλλογικών

δράσεων και παρεµβάσεων στην πόλη. 

Συµµετείχαν µε παρουσίαση project σχετικών

µε τη διαµόρφωση νέων πολιτιστικών πρακτι-

κών στο δηµόσιο χώρο οι:

Ο Bartolomeo Pietromarchi παρουσίασε το πρό-

γραµµα TRANS:IT, Moving Culture through

Europe που πραγµατοποιείται στα πλαίσια του

Fondazione Adriano Olivetti, Ρώµη.   

Ο Riccardo Caldura στα πλαίσια του προγράµµα-



συµπεριφορά; Πώς αντιµετωπίζουν το χώρο τη

συγκεκριµένη χρονική στιγµή; Καταγράφουµε τις

κινήσεις σε χαρτί, σε εικόνες.    

Οι αποστάσεις των σωµάτων σ’ ένα χώρο µοιά-

ζουν µε τις παύσεις σ’ ένα µουσικό κοµµάτι. Είναι

πολλές εκείνες οι φορές που ξεχνάµε πως οι

παρόντες ενός χώρου συνθέτουν όλοι µαζί αυτό

το µουσικό κοµµάτι όποια και να είναι η σχέση

τους µε αυτόν, όποιες και αν είναι οι αποστάσεις-

παύσεις τους κενά. Όταν όµως αυτές οι παύσεις

αποκτούν µεγαλύτερο ήχο από εκείνο του κoµµα-

τιού; Όταν οι αποστάσεις γίνονται πιο µεγάλες

από την επαφή που δηµιουργεί τη µουσική ενός

χώρου, το ρυθµό του, τη µελωδία και το τέµπο;

Παρατηρώντας το χώρο και δηµιουργώντας εκεί

είναι σαν να θέτεις έναν ήχο για να ξαναρχίσει η

µουσική του κοµµατιού, έτσι ώστε οι σχέσεις να

αποκτήσουν ξανά τη µουσικότητα που τους αξί-

ζει. Αυτό νοµίζω πως είναι και ένα από τα πράγ-

µατα που η τέχνη και η αρχιτεκτονική προσπαθεί.

«Φτάνω στον οικισµό του Κάστρου. Είµαι µέσα.

Σχεδόν περιτοιχισµένη...

Όλα είναι συµπυκνωµένα, τα σοκάκια, τα σπί-

τια, τα παράθυρα, οι πόρτες, τα λουλούδια. Με

οδηγούν στην Πλατεία, έναν πολυεπίπεδο,

πλατύ χώρο στην καρδιά του οικισµού που δεν

ήταν ούτε ιδιωτικός αλλά ούτε και δηµόσιος.

Ένα χώρο κοινωνικά ανενεργό που στην ουσία

γίνεται πέρασµα. Απόηχους µόνο µπορούσες να

υποθέσεις, από τα ίχνη µιας προϋπάρχουσας

δράσης-κινητικότητας. Οι µόνοι που ενεργοποι-

ούν το χώρο είναι τα παιδιά που παίζουν κάθε

απόγευµα...

Μαίρη Ζυγούρη, καλλιτέχνης
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µε τη δική µας µνήµη. Μονοπάτι. Το σώµα περπα-

τάει, ανεβαίνει, σταµατάει, ξεκουράζεται, σκαρ-

φαλώνει, συναντάει, έρχεται σε επαφή µε άλλα

σώµατα. Κινήσεις, στάσεις στο µονοπάτι. Το

σώµα συµµετέχει ενεργά στο χώρο. Το δικό σας

σώµα πώς αντιδρά σ’ αυτή την περιπλάνηση. Το

σώµα θυµάται. Γινόµαστε πλάνητες, κάτοικοι,

βιώνουµε τον δοµηµένο χώρο, το κενό, το

φυσικό τοπίο, τα υλικά, το πλάσιµο του χώρου. Το

σώµα προσπαθεί να θυµηθεί, να ζωντανέψει συγ-

χρόνως τις µνήµες και τις εµπειρίες. Καταγρά-

φουµε. Χάρτες µε σηµειώσεις, διαδροµές που

ακολουθήσαµε στον οικισµό. Συναισθήµατα, στά-

σεις. Περιδιαβαίνοντας το µονοπάτι που περιβά-

λει τον οικισµό, συνεχίζοντας κατόπιν στο εσωτε-

ρικό, καταλήγουµε σε ένα χώρο-σπίτι ή εκκλησία.

Περιδιαβαίνουµε το σπίτι ή την εκκλησία.

Κινητικές ασκήσεις που συνδέουν το σώµα µε το

χώρο.

Τι θυµάται το σώµα περπατώντας. Από τις µνήµες

που φέρει, από τις µνήµες του τόπου.

Καθώς περπατάς στο µονοπάτι παρατήρησε πώς

λειτουργεί ο ρυθµός του βήµατός σου. Ο ρυθµός

που περπατάς που το ίδιο το µονοπάτι δηµιουρ-

γεί µαζί σου, παράγει και τον ρυθµό της σκέψης

σου. ∆εν είναι όµορφο καθώς γίνεσαι αυτός ο

ρυθµός να σιγοψιθυρίζεις; Είναι που τότε τις

λέξεις παρασύρει ο αέρας, τότε που γίνονται

µελωδία ή σκοπός, συνειρµοί που συνθέτουν ένα

καινούργιο τοπίο.

2. Άσκηση 

Τα σώµατα που συναντάτε. Καταγράφετε τις κινή-

σεις – τις στάσεις που κάνουν οι κάτοικοι, οι

ξένοι-ες σ’ αυτή την διαδροµή. Ακολουθούµε

κάποιους-ες στην διαδροµή. Καταγράφουµε τις

θέσεις των σωµάτων στο χώρο. Μονοπάτι, πεζού-

λες, αυλές, εκκλησίες, σπίτια. Πώς συµπεριφέρο-

νται σε σχέση µε το χώρο οι γυναίκες, οι άνδρες,

οι ηλικιωµένοι, οι µετανάστες, οι µετανάστριες,

οι τουρίστες, οι επισκέπτες. Έχουν διαφορετική

Αρχιτεκτονικό εργαστήριο στη Σίφνο
Ελένη Τζιρτζιλάκη, αρχιτέκτων και Γεωργία Σαγρή, καλλιτέχνης
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Εκπαιδευτική διαδικασία: Ελένη Τζιρτζιλάκη

αρχιτέκτων, Γεωργία Σαγρή καλλιτέχνης, Μαίρη

Ζιγούρη καλλιτέχνης.

Αφίσα: Γιάννης Ρουµελιώτης γραφίστας 

Aποσπάσµατα από το εισαγωγικό κείµενο του

σεµιναρίου: 

1. Άσκηση

Σχέση ανάµεσα στο χώρο και στο σώµα στον οικι-

σµό του Κάστρου.

∆ιαδικασία περιπλάνησης. Κίνηση στο χώρο και

στην κατανοµή του. Μονοπάτια, πλατώµατα,

πεζούλια, αυλές, σπίτια, εκκλησίες. Καταγρά-

φουµε αυτό που αισθανόµαστε, ακούµε, ακου-

µπάµε, γευόµαστε, βλέπουµε.

Συνήθως εδώ θα ήταν καλό να προσέξουµε την

αναπνοή µας και τον τρόπο που λειτουργεί στα

διάφορα ερεθίσµατα. Εκείνο που θα ήταν επίσης

κάλο είναι να µη σχολιάζουµε το γεγονός, τη

στιγµή που το βιώνουµε γιατί έτσι δεν το βοη-

θάµε να εξελιχθεί ελεύθερο χωρίς τους περιορι-

σµούς που ο λόγος θέτει. Να έχουµε συνείδηση

της σπονδυλικής µας στήλης και της θέσης που

αυτή παίρνει ανάλογα µε την κίνησή µας στο

χώρο. Να ακούµε... να γίνουµε πιο ευαίσθητοι

στα ερεθίσµατα γύρω µας.

Σηµασία του χρόνου, της µνήµης. Μνήµη και

εµπειρία που κουβαλάµε στο σώµα µας. Αυτό

που ακούµε, ακουµπάµε, γευόµαστε σε σχέση µε

αυτό που κουβαλάµε (µνήµη). Τι συµβαίνει τη

συγκεκριµένη στιγµή στο σώµα µας. Προσπα-

θούµε να αισθανθούµε τη µνήµη του τόπου µαζί

Το Αρχιτεκτονικό Εργαστήριο «Φως» πραγµατο-

ποιεί κάθε χρόνο σεµινάριο στη Σίφνο. Το εργα-

στήριο αποτελεί µια αφορµή για την κατανόηση

θεµάτων που αφορούν τον τόπο, το χώρο και

πώς διαµορφώνεται από τις κλιµατολογικές και

κοινωνικές συνθήκες, τη σχέση της αρχιτεκτονι-

κής µε το σώµα. Το εργαστήριο επιδιώκει την

εµπλοκή των σπουδαστών µέσα από τη βιωµα-

τική εµπειρία στον τόπο και στα δρώµενα σ’

αυτόν. Το θέµα του σεµιναρίου φέτος ήταν

«Εξερεύνηση του χώρου µέσα από το σώµα

στον οικισµό του Κάστρου». Επιδίωξη του εργα-

στηρίου είναι εκτός από σχέδια και κείµενα να

ενεργοποιηθούν δράσεις µε το σώµα ως ένα

όχηµα που µε την εµπλοκή του στο χώρο δρα

και ανατρέπει τα όρια.

Κατά τη διάρκεια της µίας εβδοµάδας που

ζήσαµε στο Κάστρο, όπου ευγενώς ο πολιτιστι-

κός σύλλογος µας είχε παραχωρήσει το σχο-

λείο, περιπλανηθήκαµε στους δακτυλίους και

στις γειτονιές του και επικεντρωθήκαµε στην

πλατεία του Θεολόγου που παρουσιάζει µονα-

δικό ενδιαφέρον καθώς αποτελεί στον συνε-

κτικό οικισµό τον µοναδικό κενό χώρο-πλατεία ,

που σχηµατίζεται στα δώµατα των σπιτιών. Ο

χώρος αυτός αποτελεί τόπο συγκέντρωσης, παι-

χνιδιού και σηµείο στάσης για τους επισκέπτες.

Το σεµινάριο έκλεισε µε δράση-κίνηση που

πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία µε τους κατοί-

κους του οικισµού.  

Με το υλικό του σεµιναρίου θα πραγµατοποιη-

θεί έκθεση στο BIOS το µήνα Απρίλιο.

κάτω αριστερά: Μετασχηµατίζοντας τον χώρο. Πλατεία

Θεολόγου

κάτω µέση: ∆ράση στην πλατεία

κάτω δεξιά: Στο χολείο του Κάστρου



αφιέρωµα

Ποιητική του τοπίου
Επιµέλεια: ∆ηµήτρης Πολυχρονόπου.λος, Χαρίκλεια Χάρη
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Κενά αέρος... 
Βασιλική Παναγιωτοπούλου, αρχιτέκτων
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ίδια ακριβώς στιγµή που περιθωριοποιεί και

υποβαθµίζει τον Άλλον. 

Τρανό παράδειγµα το νέο κτίριο της Τηλεόρασης

στο Πεκίνο για τους Ολυµπιακούς του 2008, που

γειτνιάζει ισοπεδωτικά µε µια παλιά παραδο-

σιακή γειτονιά κατοίκησης, η οποία οσονούπω

θα εξαφανισθεί από προσώπου γης. Η «από-

βαση» του ΟΜΑ που έγινε ΑΜΟ, στη νέα γη,

καλεί σε νέες θυσίες στο βωµό ρευστών ανατρο-

πών, που πόρω απέχουν από ανθρώπινα µικρο-

περιβάλλοντα κυκλοφορίας και κατοίκησης.

Η σύγχρονη πασαρέλα αρχιτεκτονικής επίδει-

ξης προτείνει στη φετινή της κολεξιόν «νέο

τύπο ουρανοξυστών που υιοθετούν σταδιακά

διάφανη εσωστρέφεια». Μ’ αυτό τον τρόπο

ξεγελώντας κυρίως τον εαυτό της ανοίγεται

προς «όλους», χωρίς να µπορεί να αντικρίσει

τον κυνικό, προς τον Άλλον, λόγο της. Το κτίριο,

σούπερ τεχνολογικό, διάφανο, θελκτικό, γίνε-

ται το ίδιο ο «Μεγάλος Αδελφός», εργαλείο και

κέλυφος συνάµα, µιας παρακολούθησης που

αποµακρύνεται από οτιδήποτε ανθρώπινο:

πόνο, φόβο, αµφισβήτηση.

Ούτε λόγος για οικολογικό σχεδιασµό, βιοκλι-

µατική αρχιτεκτονική, εξοικονόµηση πηγών

ενέργειας, αξιολόγηση των επιπτώσεων που

δηµιουργούν τα κτίρια στο περιβάλλον. Αντί-

θετα προκρίνει και συνιστά στις νέες γενιές το

θέαµα, την αποθέωση της µάζας, ως κώδικα

προσέγγισης του αρχιτεκτονικού οράµατος.

Στην πράξη είναι έτσι ακριβώς τα πράγµατα. Η

εµπειρία µας από τη διαχείριση των Ολυµπια-

κών Έργων είναι ακόµα νωπή. Όµως δεν θα

συσκευάσουµε µε φιλοσοφικό περίβληµα µια

αναγκαστικά συµβατική πραγµατικότητα.

Όπως ερµηνεύει η Αµερικανίδα δοκιµιογράφος

Σούζαν Σόνταγκ στο βιβλίο της Παρατηρώντας

τον πόνο των άλλων, «Κάθε κατάσταση πρέπει

να µετατραπεί σε θέαµα αν θέλει να γίνει πραγ-

µατική –δηλαδή ενδιαφέρουσα– για µας. Οι

ίδιοι οι άνθρωποι να γίνουν εικόνες: διασηµότη-

τες. Η πραγµατικότητα έχει παραιτηθεί. Υπάρ-

χουν µόνο οι αναπαραστάσεις: τα µέσα...».

Με ευρηµατικά απλοποιηµένο τρόπο ο «ιπτάµε-

νος» Ολλανδός µας ταξίδεψε στα χωράφια του.

Η ανώµαλη όµως προσγείωση που µας επιφύ-

λαξε, εξ αιτίας της αµηχανίας µας να ανταπο-

κριθούµε στο βαριεστηµένο κάλεσµά του για

ερωτήσεις και συζήτηση, ήταν ό,τι πιο αυθε-

ντικό διακρίναµε στη διεκπεραιωτικού χαρα-

κτήρα εµφάνισή του, εκείνο το βράδυ.

Σίγουρα µετά από ψυχαναλυτική διαδικασία,

αφού έχω εφαρµόσει όλες τις υπόλοιπες µεθό-

δους, θα µπορούσα να διαλευκάνω την εµµονή

µου µε την αναζήτηση αλήθειας και βάθους, σε

ό,τι παρουσιάζεται ως «χρυσός» από τα ΜΜΕ.

Ή µήπως από έναν υπέρµετρο εγωισµό, δε

θέλω να παραδεχθώ ότι η τεράστια δύναµή

τους, µε σέρνει κυριολεκτικά από τη µύτη; Και

φυσικά όχι µονάχα εµένα αλλά ακόµα και

πόσους άλλους, «δυνητικά» ως φαίνεται σκε-

πτόµενους. Γιατί πώς αλλιώς µπορεί να εξηγή-

σει κανείς την αθρόα προσέλευση και την

ιώβεια υποµονή που επέδειξε ένα πλήθος

κόσµου. Νέοι κυρίως, τόσο το χειρότερο –παρε-

µπιπτόντως παρέλασαν όλες οι ελληνικές αρχι-

τεκτονικές σχολές– το απόγευµα της 12ης

Ιανουαρίου, στα σκαλιά κατ΄ αρχήν, και στη

συνέχεια στο εσωτερικό της καινούργιας πτέρυ-

γας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να

παρακολουθήσουν «ιδίοις όµµασι», τον Ολ-

λανδό αρχιτέκτονα Ρεµ Κούλχαας, τον επονο-

µαζόµενο και «Προφήτη» της Παγκόσµιας Αρχι-

τεκτονικής Σκηνής, να παρουσιάζει το διεθνές

έργο του.

Για να δούµε λοιπόν τι µας προφήτεψε – που

δεν… το γνωρίζαµε.

Η «θεραπεία» της αρχιτεκτονικής ανταποκρίνε-

ται στην εν είδει χρηµατιστηρίου διαµορφω-

µένη παγκόσµια αρχιτεκτονική αγορά.

Ο ίδιος, ως ο απόλυτος –political correct– µετα-

γιάπις µε οικονοµίστικα τερτίπια διαχειρίζεται

την αρχιτεκτονική «δηµιουργία» (sic).

∆εν µπορώ να εξηγήσω πώς η υποφώσκουσα

κυριαρχία µιας κουλτούρας που αναπαράγει

διαρκώς τον εαυτό της, ερµηνεύεται από τα

ΜΜΕ ως «καµβάς ανατρεπτικής κοινωνικής

ανθρωπολογίας και πολιτικής φιλοσοφίας», την



Ένα τοπίο µπορεί να είναι το ανθρώπινο σώµα.
Το σιωπηλό τοπίο ή το τοπίο της σιωπής και το τοπίο
του θορύβου, των θορύβων. Οι θόρυβοι, οι παρεµβολές
µη–σιωπής, είναι πολλοί και διαφορετικοί. Η σιωπή είναι
µία αλλά µπορεί να έχει πολλαπλές αποχρώσεις από τα
άλλα στοιχεία του τοπίου.
Το τοπίο χρειάζεται προσεκτική ανάγνωση. Οι καθηµερι-
νές συνθήκες και συνήθειες δεν επιτρέπουν εύκολα να
φαίνεται το τοπίο. Η καθηµερινή ζωή συνήθως δεν «βλέ-
πει» το τοπίο.
Τα στερεότυπα καταδυναστεύουν και το τοπίο. 
Η επιστηµονική µελέτη αποκαλύπτει το τοπίο αλλά και 
η τέχνη αποκαλύπτει το τοπίο.
3.
Μια πραγµατικότητα που συνεχώς µεταβάλλεται:

1.1
Το τοπίο είναι µια απειρία καταστάσεων, αλλά µπορεί να
καταγραφεί, να αναλυθεί, να ταξινοµηθεί, να µελετηθεί.
Το τοπίο είναι ένας λαβύρινθος του βιωµένου και του
φαντασιακού.
Το τοπίο είναι η φύση, ο φυσικός γεωγραφικός χώρος,
το αποτέλεσµα της διαδροµής των φυσικών συνθηκών. 
Το τοπίο είναι και η σύνθετη ιστορική συγκρότηση της
κατοικηµένης από τον άνθρωπο φύσης.
Με άλλους όρους:
Το τοπίο–φύση, αυτό που έχω ονοµάσει η φύση–φύση,
το τεχνητό τοπίο, άλλοτε ειδικά σχεδιασµένο, άλλοτε µε
αυθαίρετο ή τυχαίο τρόπο κ.τ.λ. και άλλοτε οι συνδυα-
σµοί τους. 
1.2
«...Οι συγκροτήσεις της φύσης, οι πολλαπλές αναγνώσεις
της και οι τρόποι κατανόησής της δίνουν το εύρος και την
πολλαπλότητα της φύσης. Η καθηµερινή “συνάντηση” της
ανθρώπινης κοινωνίας µε τη φύση είναι µια πολλαπλή
µεταµορφωτική δύναµη, αυτοκαθοριζόµενη αλλά και ετε-
ροπροσδιοριζόµενη. Η συνεχής αλληλεπίδραση της
φύσης µε τον άνθρωπο πολλαπλασίασε και πολλαπλασιά-
ζει τις ερµηνείες της φύσης, που έχουν όµως περιοριστεί
µέσα στις συνθήκες της αστικοποίησης, της τεχνολογικής
επάρκειας και της τεχνολογικής φαντασίωσης.
Η φύση, εκτός από την αυθύπαρκτη οντότητά της και την
τυπική αντιληπτική παρουσία της, µπορεί να συζητηθεί και
ως µια οντότητα που αναφέρεται σε µια κατάσταση
παρελθόντος. Η φύση είναι µια κατανόηση του παρελθό-
ντος που δεν είναι τυπικά ιστορικό, που περιέχει ιστορι-
κότητα και δεν είναι “κτισµένο”, έχει διάρκεια, καταγωγή
και ιστορικές αναφορές και γι’ αυτό διαχρονικότητα
µεγάλου βάθους. ΄Ισως από αυτή την πλευρά µπορεί να
έχει µια διαφορετική διείσδυση στις καινούργιες συνθή-
κες... Η κατανόηση της φύσης έχει κρίσιµη σηµασία, γιατί
παρά την πρωταρχική λειτουργία της στον κόσµο, έχει
συνθλιβεί µέσα στις καθηµερινές συναλλαγές µε τις
τεχνολογικές δυνατότητες και τις οικονοµικές επιχειρη-
µατικές προτεραιότητες. Η φύση αντιµετωπίζει την απο-
µόνωσή της, ακόµη και την καταστροφή της, τον κερδο-
σκοπικό “αποχρωµατισµό” της και τον ανταγωνισµό από
τις εντυπωσιακές “µαγικές” δυνατότητες και συνθήκες
της µη φύσης του ενιαίου τεχνολογικού κόσµου... Για να
διακρίνεται η φύση από τη µη φύση, την πτωχευµένη ή
παραποιηµένη φύση, χρησιµοποιώ τον όρο φύση–φύση»
(∆. Α. Φατούρος, Η Επιµονή της Αρχιτεκτονικής, Αθήνα:
Καστανιώτης 2004, β΄ εκδ.)
2.
Το τοπίο είναι πολλαπλή πολλαπλότητα:
Οι οπτικές εικόνες, οι ήχοι, η αφή, η υγρασία, η ξηρό-
τητα, οι φαντασιακές αναγνώσεις. 

5522 α φ ι έ ρ ω µ α

Το τοπίο: Ένας κατάλογος
σηµειώσεων

του ∆ηµήτρη Α. Φατούρου, αρχιτέκτονα, οµότ. καθηγητή ΑΠΘ
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σεγγίσεις διαφορετικές, αντίθετες, συστηµατικές, επιστη-
µονικές, τεχνικές, ποιητικές.

Το ιστορικό κείµενο του Πικιώνη, η πρώτη από όσο ξέρω
στην Ελλάδα αναφορά στο τοπίο:
∆. Πικιώνης, «Συναισθηµατική τοπογραφία», Τρίτο Μάτι,
1935, τ. 2–3. Το τεύχος αυτό του περιοδικού Τρίτο Μάτι
που έβγαζαν ο Πικιώνης, ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας κ.ά.
ήταν αφιερωµένο στη «Φύση, θέµα, τοπίο». 

Και πέντε διαφορετικά κείµενα, µε χρονολογική σειρά:
I. L. Mc Harg, Design with Nature, New York: Natural
History Press 1969. Παλαιό αλλά πάντα χρήσιµο για το
τοπίο.
Anne Cauquelin, L’ invention du paysage, Paris: Plon 1989:
Μια φιλόσοφος «διαβάζει» και συζητεί το τοπίο.
Μαίρη Ανανιάδου-Τζηµοπούλου, Αρχιτεκτονική Τοπίου,
Σχεδιασµός Αστικών Χώρων, Θεσσαλονίκη: Ζήτη 1992:
Ειδική συζήτηση για την αρχιτεκτονική του τοπίου, που
δίνει και πολλά γενικότερα στοιχεία.
Γιάννης Πεπονής, «Το σχήµα του τοπίου στην Κυλλήνη»
στο Γ. Πεπονής, Χωρογραφίες. Ο αρχιτεκτονικός σχηµατι-
σµός του νοήµατος, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1997: Η
φύση–τοπίο στην πολύ µεγάλη κλίµακα. Μια εντυπωσιακή
σε συσχετίσεις προσέγγιση.
Α. Αντονάς, «Τοπιογραφήµατα», Αρχιτεκτονικά Θέµατα,
2001, τ. 35. Μεταξύ φαντασιακού και πραγµατικού.

Το τοπίο και το µικρό κτίσµα: Το τοπίο–φύση κυριαρχεί.
Το τοπίο και η πόλη: Μέσα στη πόλη, στην περιφέρεια
της πόλης, το τοπίο που η πόλη το καταστρέφει ή–και το
εξαφανίζει, το καταβροχθίζει.
Με άλλους όρους:
Το αγροτικό τοπίο. Το αστικό τοπίο. Το τοπίο του
µητροπολιτικού κόσµου, το τοπίο σκουπιδότοπος, το
τοπίο των ερειπίων...
Η µεγάλη πρόκληση: 
Η θαυµάσια ποιητική συνύπαρξη του έργου της τεχνικής,
τα µεγάλα τεχνικά έργα πρώτα απ' όλα µε το φυσικό
οικοσύστηµα και η µεταµόρφωση του τεχνικού έργου σε
ποιητική παρουσία.
4.
Το τοπίο παραµένει ακόµη ελεύθερο από τον εγκλεισµό
στις δυνατότητες της τεχνολογίας και της επιστήµης:
Ακόµη βρέχει, ακόµη εκτινάσσονται οι φωτεινοί κεραυ-
νοί, χιονίζει, η βλάστηση δυναµώνει, ο δυνατός ήλιος
κατακαίει. Μια «βιολογία» της φύσης που δεν έχει
–ακόµη– τιθασευτεί. 
5.
Υπενθύµιση: 
Ο µύθος της νύχτας πολλαπλασιάζει το τοπίο και του
προσφέρει αλλεπάλληλες άγνωστες ερµηνείες.
Ο απέραντος φόβος του άγνωστου τοπίου κρύβεται,
επαναλαµβάνεται.
6.
Υπάρχει πολύ µεγάλη, ατελείωτη βιβλιογραφία, µε προ-

Î¿Ùˆ: Provisionalscape, ·Ú¯Â›Ô Ã. Ã¿ÚË
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Σ’ ένα σηµαδιακό κείµενο στην ιστορία της σύγχρονης
τέχνης, η Rosalind Krauss θα γράψει το 1978 τα εξής: «Τα
τελευταία χρόνια τα πιο εκπληκτικά πράγµατα αποκαλού-
νται «γλυπτική»: διάδροµοι µε τηλεοπτικές οθόνες, φωτο-
γραφίες που τεκµηριώνουν πεζοπορίες στην ύπαιθρο,
καθρέπτες µε παράξενες γωνίες τοποθετηµένοι στο εσω-
τερικό δωµατίων, γραµµές χαραγµένες στο έρηµο τοπίο».1

Τις µεταβολές που υπέστη εκείνα τα χρόνια η γλυπτική τις
υπέστη, σε ευρύτερη κλίµακα, και το τοπίο. Αξίζει πράγµατι

να µπει κανείς στον πειρασµό να περιγράψει τι αποκα-
λούµε σήµερα τοπίο, τα παράγωγα και τις συναρµογές του.
Τα παραδείγµατα περιττεύουν, εφόσον ο καθένας έχει
µιαν εικόνα της παροξυσµικής διασποράς του όρου, που
απλώνεται από τη «διάχυτη πόλη» µέχρι το ψηφιακό
σύµπαν, από τις συµβολικές αναπαραστάσεις µέχρι τις
πρακτικές ιστορικής συνέχειας, από την περιβαλλοντική
κοινωνικοποίηση των συµπεριφορών µέχρι φαντασιακά
συστήµατα κάθε είδους. Στη µέρες µας ζούµε τη µεγαλύ-
τερη παραγωγή ιδεών για το τοπίο που υπήρξε ποτέ. Θα

βοηθούσε λοιπόν να παίρναµε τα πράγµατα µε τη σειρά
τους.
Στο κείµενο αυτό η Krauss αναπτύσσει την έννοια του
«διευρυµένου πεδίου» (expanded field), εστιάζοντας την
προσοχή µας στις εδαφικές πρακτικές καλλιτεχνικής δρά-
σης που αναπτύχθηκαν από το δεύτερο µισό της δεκαε-
τίας του 1960 και καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του
1970, καθώς και στις υλικές διεργασίες παραγωγής αυτών
των έργων. ∆ιευκρινίζω ότι η Krauss δεν στοχεύει στην

αρχιτεκτονική (µε τη στενή έννοια του όρου), ούτε στη
γλυπτική, αλλά κατά κάποιο τρόπο το «αρνητικό» των δύο
αυτών κατηγοριών. Και εδώ έγκειται η επικαιρότητα της
προσέγγισής της.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, εκείνο το είδος σύγχρο-
νης τέχνης που πειραµατίζεται σε χωρικές εγκαταστάσεις,
φτάνει σε ένα κοµβικό σηµείο: η διαφορά ανάµεσα στο
έργο και στο περιβάλλον τείνει να εξαφανιστεί. Και επιπλέον
σχηµατίζει την πεποίθηση ότι δεν έχει νόηµα να µιλάµε για
τα έργα αυτά µε όρους «γλυπτικής», από τη στιγµή που

Το εδαφικό εργαστήριο
του «διευρυµένου πεδίου»

του Γιώργου Τζιρτζιλάκη, αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή Πανεπιστηµίου. Θεσσαλίας

Η σύνδεση αρχιτεκτονικής και µη αρχιτεκτονικής παράγει
εκείνο που η Krauss ορίζει ως «αξιωµατικές δοµές», τις
οποίες σήµερα αποκαλούµε «εγκαταστάσεις» (installations).
∆ηλαδή, παρεµβάσεις και δηµιουργία νέων περιβαλλόντων
σε υπάρχουσες κατασκευές και στον πραγµατικό χώρο.
Αυτός καθίσταται ο υπέρτατος στόχος της περιβαλλοντικής
πρακτικής του «διευρυµένου πεδίου» – προτιµώ αυτό τον
όρο από τη σηµερινή καταχρηστική ασάφεια της land art. 
Όπως αντιλαµβάνεστε ο παρατηρητής (ή ο κάτοικος) δεν
αντιµετωπίζει πλέον το τοπίο µε απόµακρο ή ενορατικό
τρόπο αλλά ανήκει σ’ αυτό. Εκείνο που εφεξής αποκτά
µεγαλύτερη σηµασία δεν είναι η ενοποιητική θέαση αλλά
τα αντιληπτικά στοιχεία και η σηµασία των επιµέρους
τόπων. Το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών εστιάζεται στο
ξεδίπλωµα ενός τοπίου στο χρόνο, στη µεταβλητή αντί-
ληψη εκείνου που περπατά και σ’ όλες εκείνες οι εµπειρίες
του χώρου που δεν µπορούν να αποκτήσουν ενιαία σχη-
µατοποίηση. 
Σε µια τέτοια στάση, µπορούµε να διακρίνουµε ορισµένες
καταβολές του αγγλοσαξονικού «άµορφου» κήπου, που
δεν διαθέτει υποχρεωτικά γραφικές (picturesque) αξιώ-
σεις. Η Krauss αναφέρεται στο κείµενό της στον αµερι-

κανό καλλιτέχνη Robert Smithson, ο οποίος κατά τη
γνώµη µου συνέβαλε περισσότερο απ’ οποιονδήποτε στην
ανατροπή των αντιλήψεων που είχαµε για το τοπίο. Το
1972 ο Smithson τιτλοφορεί ένα κείµενό του «Frederick
Law Olmsted and the Dialectical Landscape»,3 όπου επαι-
νεί το δηµιουργό του Central Park και επεξηγεί το «διαλε-
κτικό χαρακτήρα» του τοπίου. Για το σκοπό αυτό ανατρέ-
χει σε ορισµένους βρετανούς θεωρητικούς του γραφικού.
Το τοπίο αναδεικνύεται σε ανα-κατασκευή της φύσης. 
Η θέση αυτή φωτίζει τον πυρήνα απ’ όπου αντλούν όλοι οι

τείνουν να ταυτιστούν µε τον αρχιτεκτονικό χώρο, απο-
κτώντας εδαφική κλίµακα. Το «έδαφος» αναδεικνύεται σε
νέο προνοµιούχο πεδίο. Ερχόµενοι από άλλη διαδροµή, ο
Gilles Deleuze και ο Felix Guattari, προσδίδουν στην
έννοια ένα νέο πλαίσιο: «Το έδαφος δεν είναι ένας φυσι-
κός περίγυρος... Ένα έδαφος αντλεί απ’ όλους τους περί-
γυρους, τους τρώει από τα µέσα... είναι ουσιαστικά σηµα-
δεµένο από “δείκτες”, κι αυτούς τους δείκτες τους δανεί-
ζεται από τις συνιστώσες όλων των περίγυρων: υλικά,
οργανικά προϊόντα, µεµβράνες ή δέρµατα, πηγές ενέρ-
γειας, πυκνώµατα αντίληψης-δράσης».2

Η Krauss συσχετίζει την αποµάκρυνση των περιβαλλοντι-
κών καλλιτεχνών από τη γλυπτική µε το διπλό διαζευκτικό
σχήµα αρχιτεκτονική και µη αρχιτεκτονική, τοπίο και µη τοπίο.
Τα δίπολα αυτά ορίζουν το «διευρυµένο πεδίο» της σύγ-
χρονης καλλιτεχνικής πρακτικής µε τον εξής τρόπο: Αν η
παραδοσιακή γλυπτική ήταν τοποθετηµένη στο µεταίχµιο
της µη αρχιτεκτονικής και του µη τοπίου –που της προσέδι-
δαν µια αυτόνοµη ταυτότητα ανάµεσα στις χωρικές εκδη-
λώσεις– οι καλλιτέχνες του «διευρυµένου πεδίου» επιχει-
ρούν µια σειρά νέες διασταυρώσεις ανάµεσα στην αρχιτε-
κτονική, το έδαφος και το τοπίο, όπως και ανάµεσα στον

παρατηρητή και το περιβάλλον. Η διασταύρωση τοπίου και
µη τοπίου, µέσα από την εγγραφή σηµείων, «οργανικών
προϊόντων» και «δεικτών» στο έδαφος, προκαλεί ένα βρα-
χυκύκλωµα ανάµεσα στην αναπαράσταση (του σηµείου)
και την πραγµατικότητα (του περιβάλλοντος). Η σχέση
µας µε το τοπίο αρχίζει να αποκτά ένα µη µιµητικό χαρα-
κτήρα: αντί, δηλαδή, να µιµείται την πραγµατικότητα
–όπως στις παραδοσιακές αναπαραστάσεις– ενεργοποιεί
«πυκνώµατα αντίληψης-δράσης» και σηµασιοδοτεί διαµέ-
σου της ίδιας της πραγµατικότητας.

‰›Ï·: √ Robert Smithson ÂÓÒ Û˘ÏÏ¤ÁÂÈ ¤-
ÙÚÂ˜ ÛÙË ¡Â‚¿‰· ÙÔ 1968, ÊˆÙ. V. Dwan

Î¿Ùˆ: Robert Smithson, ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ
Monuments of Passaic, New Jersey, 1967



5577α φ ι έ ρ ω µ α

Î¿Ùˆ: Robert Smithson, ÃˆÚ›˜ Ù›ÙÏÔ (Mer

de Canada), 1967: ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎÔÏ¿˙

‰›Ï·: Rosalind Krauss, ¢È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ «°Ï˘-
ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ Â‰›Ô˘», 1978
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η οποία εκµηδενίζει εκείνο που η ίδια η ενέργεια παράγει,
οδηγώντας το στην πετρώδη και σιωπηρή κατάσταση της
µάζας, σ’ εκείνο το «όλον που τα εµπεριέχει όλα». 
Κατά συνέπεια, µπορούµε να ισχυριστούµε, ότι η εξέχουσα
ιδιαιτερότητα του τοπίου δεν βρίσκεται πλέον στην «παρά-
δοση» αλλά στην αµείλικτη κατάσταση που µετατρέπει τη
χαώδη µορφή της ζωής και της φύσης σε αποκρυσταλλω-
µένη µάζα. ∆εν είναι εξάλλου τυχαίο το γεγονός ότι ο
Smithson αναφέρεται συχνά σε µια φράση του Ναµπό-
κοφ: Το µέλλον δεν είναι παρά το πεπαλαιωµένο ιδωµένο
αντίστροφα. Τα «νέα µνηµεία» του τοπίου «αντί να µας
θυµίζουν το παρελθόν µοιάζει να µας κάνουν να λησµο-
νούµε το µέλλον... Και αυτό το είδος χρόνου δεν έχει
χώρο_ είναι στατικό και ακίνητο». 
Με αυτό το σκεπτικό µπορούµε να θεωρήσουµε «εντρο-
πικά» µια σειρά φαινόµενα που αφορούν το τοπίο, συνδέ-
οντας το γεωλογικό χρόνο µε τους µετασχηµατισµούς του
µεταβιοµηχανικού περιβάλλοντος. Η εντροπία του τοπίου
γίνεται φανερή στις περιφερειακές ζώνες και στους εγκα-
ταλελειµµένους βιοµηχανικούς χώρους, σαν ένα νέο είδος
«αρχαιολογίας». Πριν η αρχιτεκτονική και η πολεοδοµία
του junkspace µελετήσουν τη διάχυτη πόλη χωρίς προκα-
ταλήψεις, οι καλλιτέχνες του «διευρυµένου πεδίου» ανι-
χνεύουν την αναδυόµενη πολυπλοκότητά της. Σ’ όλες τις
υποβαθµισµένες περιοχές µπορούµε να εντοπίσουµε τη
νέα «εντροπική» γεωλογία και τοπογραφία, καθώς κι ένα
νέο τύπο «αντίστροφου ερειπίου»4: όχι το ερείπιο που
δηµιουργείται στο πέρασµα του χρόνου αλλά το ερείπιο
που εµπεριέχεται δυνητικά σε κάθε διεργασία µεταβολής
του περιβάλλοντος. 
Αν –όπως µας έδειξε ο Walter Benjamin στo µνηµειώδες
Passagenwerk– τα ερείπια και τα υλικά τεκµήρια των
πόλεων αποτελούν δείκτες των σύνθετων µηχανισµών της
µνήµης, τα «αντίστροφα ερείπια» του Smithson, τα αµερι-
κανικά προάστια του Dan Graham, οι χώροι στάθµευσης
του Ed Ruscha, τα fake estates του Gordon Matta-Clark, τα
βιοµηχανικά σιλό των Berndt και Hilla Becher, συνιστούν
προανάκρουσµα µιας νέας χωρο-χρονικής διάστασης που
θα αποθεώσει ο µεταµοντερνισµός. Όλες οι σύγχρονες
αντιλήψεις για το τοπίο, το έδαφος και το περιβάλλον που
διαθέτουµε –και καθορίζουν τον αρχιτεκτονικό διάλογο–
αντλούν από εκεί. 
Να γιατί δεν πρέπει να συγχέουµε αυτές τις εδαφικές πρα-
κτικές µε τον αφελή ροµαντισµό των οικολογικών κινηµά-
των, ούτε µε τις διαδεδοµένες περιβαλλοντικές ενοχές της
υστερο-καπιταλιστικής κοινωνίας. Περισσότερο νοµίζω
έχουµε να κάνουµε µε µια διαρθρωτική και σχεδόν «κειµε-
νική» (µε την έννοια που προσέδωσαν στον όρο ο Barthes
και ο Derrida) ανάγνωση του τοπίου.
Πώς µπορούµε να διαβάσουµε αυτό το «βουβό υπερκεί-
µενο» του τοπίου; Ο Smithson προτείνει ένα σύνθετο
σύστηµα αναπαραστάσεων, χαρτογραφήσεων, περισυλλο-
γών, ψυχολογικών µεταβιβάσεων, µεταθέσεων και συνδέ-
σεων που µας δίνουν τη δυνατότητα να αποκαλέσουµε τα
έργα αυτά εργαστήριο. Ένας χάρτης, για παράδειγµα, µετα-
βιβάζει στο χαρτί ορισµένες σχέσεις ανάµεσα σε µορφές
που εντοπίζονται στο τοπίο. Ένα διάγραµµα, αντίθετα,
φανερώνει περισσότερο αφηρηµένες σχέσεις, η φωτογρα-
φία µεταβιβάζει µορφολογικές οµοιότητες, ενώ οι αντικα-
τοπτρισµοί (Mirror Displacements), τον αναδιπλασιασµό
και την επιµέρους εστίαση. 
Ο ισχυρότερος όµως µηχανισµός ανάγνωσης του τοπίου
είναι ο «µη τόπος» (non site). Ο «µη τόπος» είναι το δια-
λεκτικό παράλληλο του τόπου. Μια τρισδιάστατη αναπα-

καλλιτέχνες του «διευρυµένου πεδίου». Πάνω απ’ όλα,
έχουµε να κάνουµε µε µια αλληλεξάρτηση ανάµεσα στην
παραγωγή πολιτισµού και τους τόπους της ύπαρξης. Ο
Germano Celant –µέσα από τις σελίδες της Casabella (τ.
349, 1970)– θα προσδώσει µια επιπλέον παράµετρο, περι-
γράφοντας µε µαρξιστικούς όρους το νέο πλαίσιο δράσης
σαν µια επιθυµία «υλοποίησης έργων που δεν έχουν καµία
φαινοµενική πρακτική χρησιµότητα, για να υπογραµµίσουν
µε τον πιο µακροσκοπικό τρόπο την πρωταρχική σηµασία
της διαδικασίας, σε σύγκριση µε τη δευτερογενή σηµασία
του προϊόντος... Πρόκειται για µια επανεκτίµηση της πρω-
τογενούς σηµασίας της εργασίας, διαµέσου της χρησιµο-
ποίησης της εργατικής δύναµης, η οποία, µέσα από τη
φαντασιακή και αισθητική πρωτοβουλία, αποκτά εκ νέου
βαρύτητα και καθοριστική επίπτωση στην ανθρώπινη και
καλλιτεχνική δραστηριότητα». 

Το µεταβιοµηχανικό τοπίο και η αρχή της εντροπίας
Ο Robert Smithson θα συνδέσει την υπαρξιακή αντίληψη
του τοπίου µε τη δεύτερη αρχή της θερµοδυναµικής, την
«εντροπία», σύµφωνα µε την οποία κάθε µεταβολή παρά-
γει µια ανεξέλεγκτη ποσότητα ενέργειας που δεν χρησιµο-
ποιείται. Εντροπία είναι η «απώλεια ενέργειας» που ταυτί-
ζεται µε το σκάρτο, το πλεόνασµα, το υπόλειµµα. ∆ιασταυ-
ρώνεται επίσης και µε την «έννοια της δαπάνης» του
George Bataille. Μια τέτοια ενεργειακή ανάγνωση του
τοπίου εστιάζει στην πρωταρχική εντροπική του συνθήκη,

ράσταση που αποκαθιστά, σε αφηρηµένη µορφή, τη
λογική του τόπου. Ασφαλώς, οι µη τόποι δεν αντιστοιχούν
ακριβώς µε τους τόπους, δηλαδή µε την εµπειρική πραγ-
µατικότητα του τοπίου, αλλά τους αναπαριστούν, εκφρά-
ζουν τη διάρθρωσή και τις αλληγορίες τους. Έτσι λοιπόν η
σχέση µας µε το τοπίο καθορίζεται από τον πολλαπλασια-
σµό των µοντέλων αναπαράστασής του, είτε πρόκειται για
«πυκνώµατα αντίληψης-δράσης» και απεικονίσεις, είτε για
αρχιτεκτονικές µελέτες και τρισδιάστατα οµοιώµατα. 
Ποιος είναι λοιπόν ο «τόπος» και ποιος ο «µη τόπος»; Το
διαιρεµένο σε γεωµετρικά τµήµατα τοπίο ενός χάρτη, ή
υλοποίηση αυτής της αφαίρεσης σε πλαίσια γεµάτα µε
ατόφια υλικά του τοπίου; Σίγουρα είναι δύσκολο να δοθεί
µια τελεσίδικη απάντηση: και οι δύο εκδοχές βρίσκονται σε
καθεστώς συνεχούς ανταλλαγής που εµπεριέχει το τοπίο
και τις αναπαραστάσεις του (όπως και το τοπίο των ανα-
παραστάσεων): την αφαίρεση, την υλικότητα και τις κλίµα-
κες ανάγνωσης. Ο συλλογισµός µοιάζει σύνθετος αλλά
θέτει µια σειρά ερωτήµατα που βρίσκονται στον πυρήνα
των νέων αντιληπτικών µηχανισµών του τοπίου. 
Υπ’ αυτή την έννοια δεν έχει κανένα νόηµα να διαχωρί-
ζουµε την αρχιτεκτονική από τη γλυπτική και τις περιβαλ-
λοντικές δράσεις. Η προτεραιότητα του «διευρυµένου
πεδίου», δηλαδή του χωρικού γεγονότος, είναι απόλυτη.
Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία δεν είναι η καλύτερη
κατανόηση των αναπαριστώµενων τόπων αλλά η ίδια η δια-
δικασία κατανόησης που ενεργοποιούµε. Κι αυτό γιατί η
περιγραφή των µετασχηµατισµών του τοπίου και οι τρόποι
παρέµβασης εξαρτώνται από τις διαδικασίες προσέγγισης
που ακολουθούµε. 
Μερικοί συνέδεσαν αυτή τη στάση µ’ εκείνο που επιχεί-
ρησε ο Ludwig Wittgenstein στη γλώσσα. Όλες οι αντιλή-
ψεις µας για το τοπίο δεν είναι παρά µια σειρά σχέσεις και
νοητικές δοµές. Σπεύδω ωστόσο να διευκρινίσω ότι δεν
πρόκειται για την απόλυτη πρωτοκαθεδρία της του αφηρη-
µένου εννοιολογισµού, επειδή ακριβώς οι σχέσεις και οι
νοητικές δοµές εκφράζονται µέσα από την υλικότητα του
τοπίου. Το τοπίο είναι το κατεξοχήν «διευρυµένο πεδίο»
εντός του οποίου αναπτύσσονται όλες οι δραστηριότητες.
Σε µια τέτοια θεώρηση οι µορφές καθαυτές έχουν υποδε-
έστερη σηµασία από το σύστηµα των σχέσεων που ενερ-
γοποιούν. Μ’ ένα παρόµοιο τρόπο είναι αδιάφορη η κατα-
ναλωτική υπερφόρτιση της pop αισθητικής. Αυτό που έχει

σηµασία είναι τα «υλικά, οργανικά προϊόντα, οι µεµβράνες
ή τα δέρµατα, οι πηγές ενέργειας, τα πυκνώµατα αντίλη-
ψης-δράσης». 
Να γιατί λοιπόν ο Smithson προτιµά και γοητεύεται από
τοποθεσίες και αντικείµενα µε αυξηµένο βαθµό εντροπίας,
δηλαδή µε αυξηµένο βαθµό ενεργειακής αυτοκαταστρο-
φής. Μόνον εκεί µπορούµε να εντοπίσουµε µε σαφήνεια
τις σχέσεις, τους µετασχηµατισµούς του φυσικού χάους
σε αποκρυσταλλώσεις και στοιχεία από εκείνο «το όλον
που τα εµπεριέχει όλα». Κι αυτό γιατί η εντροπία δεν ενερ-
γοποιεί µόνο µια σειρά µεταφορές που φωλιάζουν στην
εγκατάλειψη αλλά και τα ερωτήµατα από τα οποία κάποτε
ξεκινήσαµε. 
Το θέµα ωστόσο σήµερα τίθεται διαφορετικά: Τίποτα δεν
εκφράζει πιο πειστικά την εντροπία απ’ όσο το διασκορπι-
σµένο σώµα των µεγαλουπόλεων, οι οδικές αρτηρίες, οι
περιφέρειες, οι εκτάσεις της αποβιοµηχάνισης και των
αυθαιρέτων. Αυτό κάνει τα τοπία αυτά να µοιάζουν απειλη-
τικά µ’ ένα αχανές σκληρό υπόλειµµα χωρίς όνοµα –που ο
δυτικός πολιτισµός δεν κατανόησε ποτέ– και συνάµα το
πιο ενδιαφέρον πεδίο έρευνας.   
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ξεκάθαρο ότι όχι απλά όλα αναφέρονται σε αυτό αλλά και
ότι όλα παράγονται σε αντιστοιχία µε αυτό. 
Η ανθρώπινη αντίληψη διευρύνει τη σφαίρα της αλληλεπίδρα-
σής της µε τον κόσµο που ως τοπίο, ως σχηµατοποιηµένη
δηλαδή αναπαράσταση, παρουσιάζεται µετωπικά και προ-
σαρµοσµένο διαµέσου της αναπαράστασης στην κλίµακα
του υποκειµένου σαν συνοµιλητής, που υπάρχει µόνο εφό-
σον υπάρχει και ο απέναντι, δηλαδή το υποκείµενο. Ήδη από
τον Descartes, που σηµατοδοτεί την έναρξη του µοντέρνου
στη φιλοσοφία, έχουµε δύο συνθήκες αδιαχώριστες, την ανα-
γωγή του φυσικού χώρου σε γεωµετρική έκταση και τη µετα-
τροπή του σκεπτόµενου υποκειµένου σε αναγκαία προϋπό-
θεση για τη νοµιµοποίηση κάθε αναπαράστασης.9

Η αναµέτρηση του υποκειµένου µε τον κόσµο στη θεαµα-
τική κοινωνία δε γίνεται µε όρους κλίµακας αλλά µε όρους
«ευκρίνειας». Το αίσθηµα του «υψηλού» υποχωρεί και τη
θέση του παίρνει η κατόπτευση από ψηλά ή και από µέσα,
από κάτω αλλά που σε κάθε περίπτωση επαναφέρεται σε
µετωπική θέση έναντι του αµετακίνητου υποκειµένου.
Ο σύγχρονος «απο-γειωµένος» (ungrounded) πολιτισµός
των media10 καταλύει τη φαινοµενολογική αίσθηση της
εδαφικότητας, της γειτνίασης και της βαρύτητας και εισά-
γει την κίνηση στο ζωντανό χρόνο µετάδοσης. Η κίνηση

όµως αναφέρεται στο αντικείµενο και όχι στο υποκείµενο
της όρασης. Είναι οι εικόνες που έρχονται να συναντή-
σουν το υποκείµενο και όχι αντίστροφα. Οποιοδήποτε
µέρος του κόσµου11 όσο µακρινό κι αν είναι απέχει το ίδιο
όταν η ταχύτητα της µετάδοσης των µέσων τείνει να γίνει
άπειρη. Η έννοια της απόστασης στον κόσµο του θεάµα-

τος και της πληροφορίας χάνει το νόηµα της, όπως και η
έννοια της γειτνίασης ή της συντοπίας. Το θέαµα οµογε-
νοποιεί τα τοπία που είναι πια όλα προσβάσιµα χωρίς να
απαιτείται η µετακίνηση του θεατή. 
Αντίστοιχα και το ζήτηµα της συγχρονίας γίνεται αδιά-
φορο όταν το τοπίο διαµεσολαβείται από το θέαµα. Η
συγχρονία που ενδιαφέρει είναι αυτή της µετάδοσης, που
εισάγει ένα συνεχές παρόν στην πρόσληψη του χρόνου. Η
άµεση πρόσληψη του αργόσυρτου, φαινοµενικά αµετακί-
νητου και περιοδικά επαναλαµβανόµενου χρόνου του
τοπίου12 από το υποκείµενο, που συγκρούεται µε τη δική
του αντίληψη για το χρόνο, παύει να έχει ισχύ όταν στη
σχέση µε το τοπίο διαµεσολαβεί το θέαµα. Η χρόνος του
θεάµατος επιβάλλει τα δικά του χαρακτηριστικά στο τοπίο,
η διαδοχή στιγµών καταλύει τη ροή και καθιστά το παρόν
µοναδική έκφρασή του, χωρίς τίποτα να σηµατοδοτεί την
ύπαρξη συνέχειας. Ο «στιγµιοτυπικός» χαρακτήρας του
θεάµατος και το αέναο παρόν από το µέσο µεταδίδεται
και στο διαµεσολαβηµένο τοπίο. 
Η αδιαµφισβήτητη συσχέτιση τοπίου και υποκειµένου αλλά
και η ύπαρξη του ενός µέσα στο άλλο,13 δεν συνεπάγεται
µια µονόδροµη, παγιωµένη σύνδεση. Αν για το Schelling
πρέπει να δανείσουµε το πνεύµα µας στα πράγµατα για να

απαντήσουν στα ερωτήµατά µας και για το Merleau-Ponty
πρέπει να δανείσουµε στα πράγµατα το σώµα µας για να
µπορέσουµε να τα αντιληφθούµε, τότε οι αλλαγές που επι-
βάλλει η τεχνολογία τόσο στο πνεύµα όσο και στο σώµα
µας αλλά και στο περιβάλλον, δεν µπορεί παρά να επηρε-
άζουν τη σχέση µας µε τον κόσµο. 

‰›Ï·: René Magritte , Le musée du roi, 1966

Î¿Ùˆ: René Magritte, La Représentation, 1937Απο-γειωµένα τοπία
του θεάµατος

των Πολυξένη Μάντζου, ∆ηµήτρη Πολυχρονόπουλου, αρχιτεκτόνων,
επίκ. καθηγητών ∆ΠΘ

Η ερµηνευτική διαδικασία µετατροπής του φυσικού σε
τοπιακό σηµαίνει αποµάκρυνση, οικειοποίηση, και αποµό-
νωση, αλλά κυρίως σηµαίνει διαφοροποίηση, διάκριση και
απόσπαση του υποκειµένου από το φυσικό περιβάλλον
του.1 Η αποστασιοποίηση ξεκινά µε τη χειραφέτηση της
συνείδησης αναφορικά µε ό,τι εξωτερικό. Απο-χωρισµός
και χώρος υποδηλώνουν αυτή ακριβώς τη διάκριση, και
προχωρά έως ότου είναι εφικτή µια σχηµατική αντίληψη
του εξωτερικού και του πρότερου.2

Η φύση υπόκειται συνεχώς σε διαδικασίες ελέγχου και

σταδιακά χάνει όλα της τα χαρακτηριστικά, το απρόβλε-
πτο, το παράλογο, το ανεξέλεγκτο, το χαώδες, αλλά και
την ίδια τη χωρική της υπόσταση καθώς η έκταση υποβάλ-
λεται σε συρρίκνωση3 κι εν τέλει καταλύεται ακόµα και η
προϋπόθεση του ασύλληπτου. 
Η εµπειρία δίνει τη θέση της στην εικόνα στην προσπάθεια
εξασφάλισης προνοµιακής θέσης για το υποκείµενο στη
συνδιαλλαγή του µε το περιβάλλον. Η διαδικασία όµως δε
σταµατά εκεί. Όταν πια, προ καιρού, στη φύση αναγνωρί-
ζει κανείς µόνο τοπία, απέναντι στα οποία έχει προνοµι-
ούχα, πανοραµική θέση, εµφανίζονται ανησυχητικά
συµπτώµατα πλήξης. Το υποκείµενο επανα-τοποθετείται
απέναντι στον κόσµο, που οριοθετείται και αποµονώνεται
χάρη στην κατασκευή πλαισίων που µε τη σειρά τους γίνο-
νται αόρατα µόλις επιτελέσουν το σκοπό τους, δηµιουρ-
γώντας την εντύπωση ότι το αποσπασµατικό είναι το
καθολικό.4 Αυτό το «παγιωµένο» και ελεγχόµενο καθολικό
µε την εισαγωγή της παραµέτρου του χρόνου, ζωντανεύει
και επανελκύει το υπερτροφοδοτηµένο και κορεσµένο
υποκείµενο. Στο τοπίο τότε υπεισέρχονται η κίνηση και η
προκαθορισµένη χρονική διάρκεια, χαρακτηριστικά γνωρί-
σµατα των σύγχρονων µέσων αναπαράστασης, µετατρέ-
ποντάς το σε θέαµα. ∆οµικό συστατικό του θεάµατος,
αναπόσπαστα δεµένο µε τη χρονικά φευγαλέα και ανανε-
ούµενη υπόστασή του, αποτελεί και η κατανάλωση. Το
υποκείµενο τοποθετείται απέναντι στο θέαµα ως θεατής
που καταναλώνει. Αυτή είναι και η πλήρης αντιστροφή της
αρχικής συνθήκης, καθώς αυτό στο οποίο το υποκείµενο
ανήκε, απο-χωρίζεται και στη συνέχεια µέσω της κατανά-
λωσης αφοµοιώνεται. 
Το θέαµα εγκαθιδρύει δικούς του κανόνες στη σχέση του
υποκειµένου µε το περιβάλλον. Το τοπίο, ως ένα είδος
κειµένου, µια κατασκευασµένη βάση σηµασιοδότησης,
αναπόφευκτα αναφέρεται στην κουλτούρα και στις φυσι-
κές δυνάµεις που το φτιάχνουν.5 Ακριβώς σε αυτή τη
συνεύρεση της κουλτούρας, της καλλιέργειας δηλαδή, µε
το αυτοφυές και το ανεξέλεγκτο έγκειται και η ένταση
αλλά και η διαρκής µετεξέλιξη του τοπίου. Η συνθήκη του
θεάµατος καθιστά ασήµαντες παραµέτρους όπως η κλί-
µακα, η γειτνίαση η συγχρονία ή η θέση του υποκειµένου.
Υπεισέρχεται λοιπόν τόσο στο τοπίο ως αναπαράσταση
του φυσικού καθώς εισάγει νέες τεχνικές αναπαράστα-
σης, όσο και στο τοπίο ως θέαση αποσπάσµατος του
φυσικού από συγκεκριµένη θέση και σε συγκεκριµένη
στιγµή.6

Η θεαµατική διαµεσολάβηση «πακετάρει» όλα τα προϊό-
ντα7 σε µια ενιαία χωρικά συσκευασία που οµογενοποιεί τις
διαφορετικές κλίµακες στην κυριαρχία της κλίµακας του
µέσου.8 Αυτό σηµαίνει ότι τοπία του µικρόκοσµου και
τοπία του µακρόκοσµου, παρουσιάζονται στο υποκείµενο
χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση, µε τρόπο ώστε γίνεται
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Οι µέχρι τώρα θέσεις µας επάνω στο θέµα της φυσιογνω-
µίας της πόλης, όπως έχουν διατυπωθεί σε διάφορες δηµο-
σιεύσεις ή βιβλία µας, ξεκινούν από µια ουσιώδη διάκριση.
Αυτήν ανάµεσα στο χώρο και στον τόπο. Ο χώρος, όπως
και ο χρόνος, αποτελεί µιαν αφηρηµένη συνθήκη. Είναι ένα
απλό περιέχον και η αξία του στηρίζεται στην περιεκτικό-
τητά του. Ο αφηρηµένος χώρος από µόνος του δεν έχει
χαρακτήρα ούτε ιδιαίτερη φυσιογνωµία. Αυτά τα δύο στοι-
χεία εµφανίζονται από τη στιγµή που η παρουσία του
ανθρώπου µε τις δραστηριότητές του συγκεκριµενοποιεί το
χώρο πληρώνοντάς τον µε ανθρωποποίητες µορφές, µε λει-
τουργίες, µε όνειρα, µε προσδοκίες, µε συναισθήµατα, µε
σηµασίες. Τότε ο χώρος έχει µετατραπεί σε τόπο.1 Ο τόπος
έχει χαρακτήρα που συγκροτείται από το σύνολο των ιδια-
ζόντων χαρακτηριστικών των µορφών κάθε είδους που τον
αφορούν, και από τη στιγµή που έχει πλέον µια οντότητα,
µπορούµε να µιλάµε και για φυσιογνωµία.
Χαρακτήρας και φυσιογνωµία λοιπόν αφορούν στον τόπο,
εµφανίζονται όµως ως το αποτέλεσµα της συνολικής, και γιατί
όχι, συλλογικής αντίληψης που αυτός ο τόπος προσφέρει
στους κατοίκους, τους επισκέπτες, τους χρήστες, τους εραστές
του. Τούτη όµως η συνολική αντίληψη, τούτη η πραγµατική
συναισθηµατική και ιδεολογική εικόνα που ένας τόπος προ-
σφέρει δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που ονοµάζουµε τοπίο.2

Βέβαια, η δυτική παράδοση και ιδιαίτερα αυτή του τοµέα της
τέχνης, µας κληροδότησε την ιδέα ότι τοπίο είναι η απεικό-
νιση µιας θέας και µάλιστα αυτής ενός φυσικού τοπίου. Είναι
άλλωστε γνωστές οι περίφηµες συνταγές, τόσο για τις τεχνι-
κές προοπτικής κ.λπ. όσο και για τα στοιχεία που θα έπρεπε
να συγκροτούν το θεµατικό περιεχόµενο ενός «καλού
τοπίου». Στον αιώνα µας όµως, ιδίως µετά την ενασχόληση
των επιστηµόνων µε την εικόνα του τόπου και την κυριαρχία
τους στην περιοχή αυτή έναντι των καλλιτεχνών, ως τοπίο
πλέον δεν θεωρείται η απεικόνιση της αντιληπτικής εικόνας
ενός τόπου αλλά η αντιληπτική εικόνα αυτή καθαυτή.3

Χώρος, τόπος, τοπίο! Γενική χωρική συνθήκη ο χώρος,
συγκεκριµένος βιωµένος µε δικά του χαρακτηριστικά ο
τόπος, εικόνα-αντίληψη που εµφανίζει το σύνολο των
χαρακτηριστικών του τόπου σε µια ενιαία αντίληψη –τον
χαρακτήρα– το τοπίο.
Και η Φυσιογνωµία; Αυτή αφορά τη µοναδικότητα, την ταυ-
τότητα, ακόµα την προσωπικότητα ενός τόπου, όπως αυτή
διατυπώνεται και εµφανίζεται µέσα από τα χαρακτηριστικά
του τοπίου του. 
Η φυσιογνωµία, έχει ασφαλώς να κάνει µε το χαρακτήρα,
δεν µπορεί όµως να συγχέεται µε αυτόν, και αυτό γιατί η
φυσιογνωµία δεν µπορεί να µοιρασθεί, να κατηγοριοποιη-
θεί, να τυπολογηθεί. Η φυσιογνωµία αναφέρεται αποκλει-
στικά στη µοναδικότητα της οντότητας ενός τόπου, όπως
αυτή εκφράζεται µέσα από το τοπίο του, µέσα από αυτό
που προσφέρει η αντιληπτική του εικόνα.

Περί τόπου και τοπίου
του Ιωσήφ Στεφάνου, καθηγητή ΕΜΠ

Το θέαµα θέτει το υποκείµενο στο κέντρο του ενδιαφέρο-
ντός του. Πρόκειται για ένα υποκείµενο πανταχού παρόν
που δεν χρειάζεται να µετακινηθεί ποτέ. Τα τοπία εναλ-
λάσσονται το ένα το άλλο στην εκτός κλίµακα θεαµατική
τους αναπαράσταση, υπακούοντας σε χωροχρονικές επι-
ταγές που επιβάλλει το θέαµα και όχι η χωρική τους γειτ-
νίαση ή η χρονική τους συνέχεια. Ο κόσµος όλος ανασυ-
στήνεται και παρουσιάζεται ενώπιον του υποκειµένου,
µετωπικά, αποσπασµατικά αλλά χωρίς να γίνεται ορατό το
πλαίσιο που αποµονώνει το µέρος από το όλο, συσκευα-
σµένος και καταναλώσιµος. Η κατανόηση, η σχηµατοποί-
ηση, η οικειοποίηση και ο έλεγχος είναι στρατηγικές που

ανήκουν στο παρελθόν. Το θέαµα αποβλέπει στην τέρψη
του υποκειµένου, διασκεδάζοντας την πλήξη του και τρο-
φοδοτώντας το συνεχώς µε ανανεούµενες και καταναλώ-
σιµες α-χρονικές και α-χωρικές εµπειρίες που υποκαθι-
στούν τη σύγχρονη και σύντοπη αλλά ούτως ή άλλως δια-
µεσολαβηµένη από την κουλτούρα σχέση µε τον τόπο. 
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Στο µεταίχµιο αυτό όπου το συνηθισµένο οριζόντιο
βλέµµα συναντά την εποπτική λειτουργία του χάρτη και
όπου η φύση γίνεται πανηγυρικά εικόνα συνωθούνται µια
σειρά ζητηµάτων γύρω από την έννοια του τοπίου και τη
διπλή του σηµασία ως µια πολιτισµικά προσδιορισµένη
νοητική κατασκευή και ως «σύµπλεγµα του φυσικού και
ιστορικού χώρου που προσλαµβάνεται από τις αισθήσεις
και κυρίως από την όραση».3 Η χαρτογραφική µατιά προς
το περιβάλλον αναδεικνύει ίσως καλύτερα τη σύνθετη
οντολογία του τοπίου ως παρουσία, παράσταση και ανα-
παράσταση.

Η προτροπή λοιπόν του Γιαννόπουλου για την ψυχικά τερ-
πνή παρατήρηση του αττικού τοπίου από κάποια εξέ-
χουσα θέση, αν και ακούγεται εύλογη, είναι κληρονοµιά
µιας µακράς διαδικασίας µορφοποίησης του βλέµµατος
του δυτικού ανθρώπου προς τον γεωγραφικό χώρο. Αυτή
η πολύµορφη διαδικασία που είχε ξεκινήσει ήδη από την
επινόηση της γραµµικής προοπτικής, από την ανακάλυψη
των πτολεµαϊκών γεωγραφικών δεδοµένων και από τα
πρώτα ταξίδια των εξερευνητών θα φτάσει στο απόγειό

Αναβήτε εις ένα λοφίσκον, λόφον· εις τον Αρδηττόν, εις τον
Λυκαβηττόν, εις τον Φιλόπαππον, εις την Ακρόπολιν, εις οιονδή-
ποτε σηµείον θέλετε. (...) Καθίσατε χωρίς καµµίαν σκέψιν, χωρίς
κανένα σκοπόν, αφήσατε την ψυχήν σας ελευθέραν να τέρπεται
από τα ορώµενα αθύρµατα και τον εγκέφαλόν σας να φωτο-
γραφή εις τον σκοτεινόν του θάλαµον λόφους, βουνά, ακτάς,
νερά, καπνούς, χρώµατα, ό,τι φαίνεται.
Τι βλέπετε;
Ένα ολόκληρον κόσµον.

Περικλής Γιαννόπουλος, Η Ελληνική Γραµµή1

Όταν στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα ο Περικλής
Γιαννόπουλος προέβαινε στα µαχητικά του κηρύγµατα
υπέρ µιας αισθητικής της «Ελληνικής Φύσης» παραλάµ-
βανε ένα νήµα από την παράδοση του ευρωπαϊκού Ροµα-
ντισµού προσαρµόζοντάς το στο µεσογειακό περιβάλλον.
Οι καλλιτέχνες και στοχαστές του Ροµαντισµού είχαν ανα-
πτύξει την επικοινωνία µε το συµβολικό υπόστρωµα της
φύσης όχι µόνο ως ένα καταξιωµένο αισθητικό εγχείρηµα
αλλά και ως µια κεντρική πρόσβαση στη γεωγραφία της
ανθρώπινης ψυχής και (κυρίως στην περίπτωση των Γερ-
µανών) σαν το δίαυλο προς τις αρχέγονες συντεταγµένες
µιας διαχρονικής εθνικής ταυτότητας.
Ένα µέρος αυτής της κληρονοµιάς σχετιζόταν µε µια ιδιαί-
τερη ενόρµηση για παρατήρηση και αισθητική πρόσληψη
της φύσης, εµπειρία που κορυφωνόταν, συνήθως µε µια
θρησκευτική ένταση, στις από ψηλά δραµατικές θέες. Σε
ποίηµά του, το 1796, ο S. T. Coleridge αντιπαραβάλει την
ταπεινή κοιλάδα της κατοικίας του µε τη βραχώδη κορυφή
όπου σκαρφαλώνει και αντικρίζοντας ένα σύµπαν από
λόφους, ποταµούς, δάση και ακτές, θα αισθανθεί µε ευλά-
βεια ότι µπροστά του «ολόκληρος ο κόσµος θαρρείς και
φαίνεται ως τα πέρατά του».2

Όταν κοιτάς από ψηλά...
τοπίο και χαρτογραφία
του Κώστα Μανωλίδη, αρχιτέκτονα, λέκτορα Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

Εδώ εποµένως, δικαιολογείται και η χρήση του όρου «συνο-
λική εικόνα»4 αφού κάθε µορφή αντίληψης, όραση, ακοή,
αφή, όσφρηση, γεύση, όπως και η κιναισθητική και η λογική
αντίληψη των στοιχείων ενός τόπου, δίνουν τη δική τους
συγκοµιδή ως συνεισφορά στη διαµόρφωση την αντίληψη
και στη συνέχεια τη γνώση και βίωση του τόπου αυτού. Είναι
γνωστές οι έρευνες στις µέρες µας για το ρόλο π.χ. των
«ακουστικών» τοπίων ή για την αξία των οσµητικών αποδό-
σεων ενός τόπου. Έτσι, όταν µιλάµε για την αισθητική
φυσιογνωµία της Αθήνας θα πρέπει να διακρίνουµε ότι:
α. ο όρος αισθητική µε τη σύγχρονη σηµασία του θεωρείται

ως η ψυχολογική και η σηµαντική ερµηνεία των στοιχείων5

που συγκροτούν το αισθητικό αντικείµενο, του τοπίου της
Αθήνας ή για παράδειγµα, του Ναυπλίου

β. η φυσιογνωµία σύµφωνα µε τις θεωρητικές θέσεις που
προηγήθηκαν, αναφέρεται στην οντότητα της συγκεκριµέ-
νης πόλης όπως αυτή εκφράζεται µέσα από το σύνολο
των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών της.

Και εδώ χρειάζεται µια περαιτέρω διευκρίνιση. Όταν αναφε-
ρόµαστε στην οντότητα µιας πόλης, αναφερόµαστε όχι
στον αφηρηµένο χώρο, την έκταση που καταλαµβάνει, αλλά
στην ίδια την έννοια της χώρας όπως αυτή δίνεται στον
Πλατωνικό Τίµαιο και ξαναπροβάλλεται σήµερα µέσα από
τις εργασίες σύγχρονων διανοητών όπως ο Derrida, Χώρα
= Τόπος + Μύθος + Λόγος.6

Η χρονική διάσταση, το τότε, το τώρα, το µετά επηρεάζει
λοιπόν σηµαντικά το χαρακτήρα του τοπίου. Ίσως εδώ θα
πρέπει να αναφερθούµε στην αντιστοιχία των όρων χώρος,
τόπος, τοπίο, και στο χρόνο. Από την αφηρηµένη συνθήκη
του χρόνου, η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα σε
όλα τα επίπεδα εµφανίζει τον «καιρό» την «εποχή». Αντί-
στοιχος του χωρικού «τόπου» ο χρονικός «καιρός» δίνει
στο «τότε» την αίγλη του «µύθου» και του «λόγου» και
όπως προστρέχουµε στο τοπίο για να περιγράψουµε την
«εικόνα του τόπου», το «χρονικό» και το «χρονογράφηµα»
είναι τα αναλογικά εκείνα στοιχεία που περιγράφουν τον
«καιρό» τη συγκεκριµένη ιστορική εποχή.
Όσα µέχρις εδώ αναπτύχθηκαν ορίζουν τις βασικές κατευ-
θύνσεις αλλά και σηµατοδοτούν γενικότερα το στίγµα µιας
έρευνας πάνω στον χαρακτήρα και τη φυσιογνωµία των
τόπων. Βέβαια, η προσέγγιση του τόπου, του λόγου και του
µύθου µιας µεγαλούπολης π.χ. δεν είναι καθόλου εύκολο
πράγµα. Όµως, η συστηµατική ανάλυση και ερµηνεία ενός
τοπίου και η συσχέτισή του µε όλα εκείνα τα ιδεολογικά και
συναισθηµατικά (µυθολογικά) δηλαδή τα πολιτιστικά στοι-
χεία που το συνοδεύουν είναι απαραίτητη προϋπόθεση
στην όποια προσπάθεια εντοπισµού αυτού του χαρακτήρα
και ανάδειξης της φυσιογνωµίας οποιασδήποτε πόλης.8

Οι Έρευνές µας στο Εργαστήριο Πολεοδοµικής Σύνθεσης του
ΕΜΠ, µε δεδοµένη την προτεραιότητα της αισθητικής κρίσης,
όπως αναφέρθηκε στην αρχή, ξεκινούν µε την ανάλυση της
αισθητικής ποιότητας της πόλης. Ασχολούνται δηλαδή κυρίως
µε το αστικό τοπίο. Στη συστηµατική καταγραφή ερµηνεία και
αξιολόγηση των φυσικών και ανθρωποποίητων µορφηµάτων
που σχηµατίζουν την οπτική εικόνα της πόλης, θα προστεθούν
όλα εκείνα τα µορφήµατα (ήχοι, οσµές, γεύσεις, αφές κ.ά.) που
προσφέρουν οι υπόλοιπες αισθήσεις, καθώς και όλες εκείνες οι
εντυπώσεις ψυχολογικής ή ιδεολογικής προέλευσης που ολο-
κληρώνουν την αντίληψη του τόπου. Και εφόσον δεχόµαστε
ότι ουσιαστικά το αστικό τοπίο είναι αυτό που τελικά κρίνεται
ως αισθητικό αντικείµενο για την αξιολόγηση ενός τόπου, και
αφού αυτό το τοπίο δεν είναι τίποτε άλλο από την αντιληπτική
προσφορά αυτού του τόπου, είµαστε υποχρεωµένοι να ασχο-
ληθούµε µε την ανάγνωση της αντιληπτικής του δοµής.

Οι µέθοδοι προσέγγισης και διερεύνησης της αντιληπτικής
δοµής ενός τόπου, τα τελευταία χρόνια έχουν αποτελέσει
αντικείµενο σειράς ερευνών και είναι λίγο πολύ γνωστές.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα βασικά µορφήµατα τα οποία
συγκροτούν µια τέτοια δοµή, αλλά και µερικά ιδιαιτέρως
σηµαίνοντα στοιχεία που βοηθούν στην κατανόησή της,
όπως ο εντοπισµός των φωτεινών και σκιερών αντιληπτικά
ενοτήτων, η ανάδειξη της διαφοράς των φυσικών από τις
ψυχολογικές αποστάσεων, οι ισχυροί πόλοι αναγνωρισιµό-
τητας κ.ά. Όλα αυτά, όπως και στην περίπτωση της αισθητι-
κής ανάλυσης, θα πρέπει να ερευνηθούν τόσο στην κλίµακα
ολόκληρης της πόλης, όσο και σε κλίµακες των επί µέρους
τόπων της, κέντρου, γειτονιάς και αλλού. Τέλος, µια τρίτη
κατηγορία στοιχείων που παρεµβαίνουν στη διαµόρφωση
του χαρακτήρα και ανάδειξη της φυσιογνωµίας είναι αυτά
που αναφέρονται στις χρήσεις και στις λειτουργίες. Μετά
από την αισθητική και αντιληπτική διερεύνηση των κελυφών,
η ίδια έρευνα επάνω στον τρόπο λειτουργίας και στη χρήση
τους, ολοκληρώνει την προσέγγιση του τόπου.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στον εντοπισµό των βασικών
ποιοτήτων που χαρακτηρίζουν µια πόλη όπως την αναγνωστι-
κότητα, την αναγνωρισιµότητα, τον προσανατολισµό, την προ-
σπελασιµότητα, την αίσθηση, την προστασία, την ασφάλεια,
την ιστορικότητα, και µια σειρά ακόµα ποιοτήτων που αφο-
ρούν στις ιδεολογικές και µυθολογικές διαστάσεις της πόλης.9

Ο λόγος και ο µύθος αφορούν πλέον στο έλλογο στοιχείο,
στον ανθρώπινο παράγοντα. Με τη δική τους ανάλυση και
ερµηνεία, που συνεπάγεται όχι µόνο αναφορά στην ποίηση,
τη λογοτεχνία, την τέχνη, τη θρησκευτική και κοινωνική
έκφραση της πόλης αλλά και την χρησιµοποίηση µιας σει-
ράς ψυχοµετρικών µεγεθών, είναι δυνατή η ποιοτική αξιολό-
γηση της πόλης. Ο βαθµός πρωτοτυπίας, η ποικιλία των
στοιχείων, ο βαθµός πυκνότητας του πραγµατικού, η
δύναµη της επιβολής, η ικανότητα δηµιουργίας έντονων
εικόνων, η συνειρµική απόδοση, ο βαθµός συµβολισµού, ο
βαθµός εξύψωσης, ο βαθµός ευαισθησίας, πολυπλοκότη-
τας, πληροφόρησης, η ικανότητα µεταφοράς (είναι σαν) η
ιεραρχία των στοιχείων, η ενότητα της αντιληπτικής δοµής,
ο βαθµός κοινοτυπίας, ο βαθµός ιδιοποίησης, οδηγούν
στον χαρακτηρισµό του τοπίου µιας πόλης σε µια αισθητική
κατηγορία.10 Η αισθητική αυτή κρίση αναφέρεται πια στην
οντότητα της πόλης, όπως στην ταυτότητά της και στο
µοναδικό τρόπο που αυτή εκφράζεται. 
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αποδόσεις του χώρου όπου εναλλάσσονται ή συνυπάρ-
χουν η κατακόρυφη θέαση του χάρτη, η πλάγια προοπτική
«µατιάς πουλιού» και το οριζόντιο καθηµερινό κοίταγµα
προς το τοπίο. Στη χωρογραφική αναπαράσταση τέθηκαν
αντιµέτωπες οι διαφορές µεταξύ µαθηµατικών και εµπειρι-
κής γνώσης, χαρτογράφησης και ζωγραφικής, κατακόρυ-
φης και οριζόντιας προοπτικής. Μέσα από αυτό το διφο-
ρούµενο επιστηµολογικό τοπίο αναδύθηκε µια τοπογρα-
φική αναπαράσταση όπου αντιφατικές τεχνικές και θεά-
σεις δεν αλληλοαναιρούνται αλλά βρίσκονται σε µια προ-
σοδοφόρα ανταλλαγή. Ο κατασκευαστής τέτοιων αναπα-
ραστάσεων «προσπάθησε να διευρύνει τη µατιά του και να
ξεπεράσει την περιορισµένη όραση ενός τυχαίου παρατη-
ρητή από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία σε µια δεδοµένη
χρονική στιγµή ώστε να ζωγραφίσει ένα πλήρες πορτραίτο
του αστικού µικρόκοσµου. Η αυταπάτη της ολοκληρωτικής
όρασης παρακίνησε τους καλλιτέχνες να επεξεργαστούν
επιλύσεις όπου αναπαραστατικοί τρόποι έφτασαν στα
όρια του εκφραστικού τους δυναµικού και το παιχνίδι της
ψευδαίσθησης παραβίασε τη µεθόριο της αληθοφά-
νειας».5

Είναι ενδιαφέρον ότι ακόµα και όταν η συστηµατική ανά-
πτυξη της χαρτογραφίας θα εγκαταλείψει την πλάγια προ-

οπτική του χωρογράφου οι χάρτες δύσκολα θα απαγκι-
στρωθούν από τη ρητορική της εικαστικής µορφοποίησης
του τοπίου. Η εικονογραφική διάσταση παρεισφρύει διαρ-
κώς. Αυτό λίγο εξηγείται από την ανάγκη του χάρτη να
είναι, παρά την εργαλειακή φύση του, και αισθητικό αντικεί-
µενο. Είναι µάλλον απόρροια της αδυναµίας να συρρικνώ-
σουµε το τοπίο σε µετρήσιµα ποσοτικά δεδοµένα ικανά να
δεχτούν διαγραµµατικές καταγραφές. Η πολυσυνθετότητα
του τοπίου µαζί µε τη δεδοµένη επιµονή της εικόνας επι-
τάσσει την επένδυση του χάρτη µε λιγότερο ή περισσό-
τερο καλλιγραφικές κωδικοποιήσεις των γεωφυσικών
χαρακτηριστικών ενός τόπου. Για την ακρίβεια όλη η εξέ-
λιξη της χαρτογραφίας διακατέχεται από αυτή την ένταση
ανάµεσα στο µετρικό και στο εικονογραφικό, διχασµός
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‰›Ï· Ì¤ÛË: ¶·ÓÔÚ·ÌÈÎ‹ ¿Ô„Ë ÔÚÔÛÂÈÚÒÓ
ÛÙÔ ¡ew Hampsire, USA Geological Survey,
1878

Î¿Ùˆ: ∞ÎÙÔÁÚ·ÌÌ‹ ÙË˜ ∑·Î‡ÓıÔ˘, 1764

6655α φ ι έ ρ ω µ α6644 α φ ι έ ρ ω µ α

την ροπή για το ανοίκειο είτε αυτό προκύπτει από το αντι-
κείµενο είτε από τη γωνία θέασης. Αυτήν ακριβώς την
τοµή εικονογραφούν, για παράδειγµα, οι θέες των οροσει-
ρών της αµερικάνικης ενδοχώρας ή µερικές δεκαετίες
προηγουµένως τα αλληγορικά τοπία του Caspar David
Friedrich. Τοπία σαν αυτά µέσω του απροσδιόριστου
βάθους του ορίζοντα και της εποπτείας που όσο αποκα-
λύπτει άλλο τόσο υπόσχεται, αποκτούν µια περίεργη συνή-
χηση µε τον ψυχισµό του νεωτερικού ανθρώπου. 
∆εν είναι ίσως τυχαίο ότι η συµβολική εκκίνηση του
µοντέρνου ενδιαφέροντος για το τοπίο αποδίδεται στην
ανάβαση του Ιταλού ποιητή Πετράρχη στην κορυφή του
όρους Βαντού το 1335 για να δει από εκεί την θέα. 

Εύκολα µπορούµε να φανταστούµε ότι η εποπτεία ενός
χώρου από ψηλά, ανεξάρτητα από τις πολιτισµικές προ-
διαθέσεις και τις φορτίσεις που εγγράφουν στο βλέµµα,
ασκεί µια καθολική και διαχρονική γοητεία. Όµως η αισθη-
τική απόλαυση που προκύπτει από τη συνολική αντίληψη
µιας επικράτειας έχει στην πραγµατικότητα µια περιορι-
σµένη γενεαλογία που συνδέεται µε το αίτηµα της οπτικής
κυριαρχίας στο γεωγραφικό χώρο και το συνακόλουθο
εγχείρηµα της χαρτογράφησής του.
Το ενδιαφέρον του δυτικού πολιτισµού για το τοπίο και η

ανάπτυξη της χαρτογραφίας είχαν παράλληλες πορείες
(µε κύριες εκκινήσεις στην Ιταλία και στην Ολλανδία του
16ου αιώνα) που συχνά διασταυρώνονται στα εύκαµπτα
όρια της καλλιτεχνικής απεικόνισης του τοπίου και της
τοπογραφικής του αποτύπωσης. Ειδικά στη Χωρογραφία
(Chorography), την πλησιέστερη στον φυσικό χώρο κλιµά-
κωση της χωρικής έρευνας (µετά τις Κοσµογραφία και
Γεωγραφία) σύµφωνα µε την πτολεµαϊκή διάκριση, η καλλι-
τεχνική δεινότητα του σχεδιαστή είναι απαραίτητη όσο και
οι µαθηµατικές γνώσεις της αποτύπωσης. 
Η Χωρογραφία ασχολείται µε την αποτύπωση και περι-
γραφή µικρών περιοχών, συχνά απλώς απεικονίσεις
πόλεων, περιλαµβάνοντας συστηµατικές µετρήσεις και
υπολογισµούς αλλά καταλήγοντας πάντα σε εικαστικές

λαπλό καδράρισµα του τοπίου όπου η ταχύτητα και η
εναλλαγή αρχίζουν να αντικαθιστούν την επιµονή στην
ευκρίνεια και την λεπτοµέρεια.4 Τέλος η ευρεία αναπαρα-
γωγή της έντυπης γεωγραφικής εικόνας θα έχει συνέπειες
στη νοητική πρόσληψη του κόσµου καλλιεργώντας την
γοητεία του µακρινού και του άγριου. Η αυξανόµενη αστι-
κοποίηση προσέφερε εξάλλου την απαραίτητη απόσταση
για να ειδωθεί η φύση ως κάτι θελκτικό στο βαθµό ακρι-
βώς που βρίσκεται κάπου αλλού: σε άλλους τόπους,
δηλαδή εξωτική, ή σε άλλους χρόνους, δηλαδή παρθένα. 

Σε αυτές τις εξελίξεις η από ψηλά θέαση του τοπίου επι-
φορτίστηκε µε έναν ρόλο εµπροσθοφυλακής. Είναι το
σηµείο όπου το νέο πανοπτικό βλέµµα διασταυρώνεται µε

της τον 19ο αιώνα. Η Ευρώπη και η Αµερική γνωρίζουν
τότε µια εποχή ενθουσιασµού µε τους κάθε είδους οπτι-
κούς µηχανισµούς, τις πανοραµικές απεικονίσεις πόλεων
και τοπίων και τους χάρτες, διαµορφώνοντας µέσω αυτών
νέες συλλογικές αναπαραστάσεις του φυσικού περιβάλλο-
ντος.
Η εξίσωση όρασης και γνώσης ή καταγραφής και κυριαρ-
χίας, ήδη από καιρό ενεργή, θα συναντηθεί αυτή την
εποχή µε τις πρώτες ισχυρές εκφάνσεις της µαζικής κουλ-
τούρας. Τα Πανοράµατα, µεγάλες αναπαραστάσεις
τοπίων ή ιστορικών σκηνών σε ανάπτυγµα 360°, θα αποτε-
λέσουν για ένα σύντοµο διάστηµα δηµοφιλή λαϊκή ψυχα-
γωγία. Η χρήση του τρένου δεν καταφέρνει απλώς να
εκτοξεύσει την κινητικότητα αλλά προσφέρει ένα νέο πολ-
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κού κόσµου (δηλαδή του τοπίου) µε µια αύξηση της επί-
γνωσης του υποκειµενισµού, της αντικειµενικής παρατήρη-
σης µε την αναβίωση του υποκειµενικού στοιχείου και της ατο-
µικότητας. Η διαπλοκή αυτή συνιστά επιτοµή των όσων θα
ακολουθήσουν και χαρακτηρίζουν ακόµη και σήµερα το
βλέµµα µας απέναντι στο τοπίο. 
H ανάβαση του Πετράρχη σ’ ένα βουνό της Νότιας Γαλ-
λίας (το Mont Ventoux κοντά στην Αβινιόν) φανερώνει
µια νέα συνείδηση και µια νέα στάση απέναντι στη φύση,
όπου η ίδια η ανάβαση αποκτά το χαρακτήρα της ανάβα-
σης της ψυχής από το σώµα στο πνεύµα και την κατά-
κτηση µιας ελευθερίας θέασης. Συγχρόνως ο Πετράρχης
διακρίνει την «εικαστική σπουδαιότητα ενός τοπίου από τη
χρησιµότητά του», καταξιώνοντας µε τον τρόπο αυτό την
εργασία στην αγροτική ύπαιθρο.
Ένας σύγχρονος µελετητής, ο Denis Cosgrove2 συνδέει

1. Η ανάδυση του βλέµµατος και του υποκειµένου
Κάθε πολιτισµός έχει τους δικούς του όρους µε τους οποί-
ους αντιλαµβάνεται εκείνο το οποίο αποκαλούµε σήµερα
τοπίο. H ιδέα του τοπίου δεν υπήρχε πάντα και παντού µε
τον ίδιο τρόπο, δηλαδή δεν ήταν ταυτόσηµη σε όλους
τους πολιτισµούς ή σε όλες τις χρονικές στιγµές. Βέβαια
όλες οι κοινωνίες έχουν συνείδηση ότι βρίσκονται µέσα σε
ένα φυσικό και τεχνητό περιβάλλον, το οποίο αντιλαµβά-
νονται µέσα από τη θέαση, δηλαδή την όραση, αλλά και τις
υπόλοιπες αισθήσεις. 
Ο Πετράρχης, ένας από τους πρώτους µοντέρνους
ανθρώπους, µαρτυρεί «τη σηµασία του τοπίου για την
ευαίσθητη ψυχή... Η απόλαυση της φύσης είναι γι αυτόν η
πλέον επιθυµητή συνοδεία κάθε πνευµατικής ενασχόλη-
σης».1 Στην καταγωγή αυτής της νέας στάσης βρίσκεται ο
συνδυασµός της αντικειµενικής επισκόπησης του εξωτερι-

Το τοπίο ως τόπος παραγωγής
και τρόπος θέασης

της Χαρίκλειας Χάρη, αρχιτέκτονος

που κατά κάποιο τρόπο αντιστοιχούσε και στη σχέση Γεω-
γραφίας και Χωρογραφίας. Η ένταση αυτή δεν θα γίνει
ποτέ ανασταλτική γιατί και οι δύο αντικρουόµενες αυτές
προσεγγίσεις υπήρξαν ουσιαστικά συµπληρωµατικοί
συντελεστές µιας κοινής σκηνοθεσίας.

Η αναπαράσταση είναι µια σειρά ελιγµών ανάµεσα στην
παρουσία και την απουσία. Το οπτικό πεδίο της αναγεννη-
σιακής γραµµικής προοπτικής κατασκευάζεται από ένα
σταθερό παρατηρητή και µια νοητή απουσία: το σηµείο
φυγής στον ορίζοντα που ωθείται αενάως στο βάθος όσο
και αν το υποκείµενο επεκτείνει τα όριά του. 
Σε έναν τυπικό χάρτη πραγµατοποιείται ένα είδος αντι-
στροφής αυτής της εκκρεµότητας. Το σηµείο φυγής δεν
υφίσταται πια σαν µια νοητή διέξοδος προς τον ορίζοντα
ενώ αντίθετα η θέση του υποκειµένου-παρατηρητή απο-
γειώνεται σε µια απροσδιόριστη αιώρηση. Ενώ λοιπόν η
κατασκευή του χάρτη είναι µια διαδικασία αποµάκρυνσης
από την υποκειµενικότητα των αποσπασµατικών και
τυχαίων θεάσεων εδραιώνεται σε µια υποθετική συνθήκη.
Αυτή σε συνδυασµό µε την επιλεκτική πληροφορία που
περιλαµβάνει ο χάρτης προσδιορίζουν ένα καθεστώς που
ακροβατεί µεταξύ πιστότητας και µυθοπλασίας, πραγµατι-
κότητας και ψευδαίσθησης. Ο χάρτης αναπλάθει µια νέα
πραγµατικότητα, επιλέγοντας, εικάζοντας και παραλείπο-
ντας όψεις αυτού που υπάρχει. Ο τίτλος του πρώτου γεω-
γραφικού άτλαντα «Theatrum Orbis Terrarum» (1570),
αναγγέλλει γλαφυρά αυτή την οπτική λειτουργία της γεω-
γραφικής εικόνας σαν το ξεδίπλωµα µιας παράστασης
ενώπιον ακροατηρίου. 
Μια τέτοια παράσταση για ένα µοναχικό θεατή είναι τελικά
η κατόπτευση του τοπίου από ψηλά. Συγκεράζοντας τις
δοµικές ποιότητες της προοπτικής και του χάρτη είναι ένα

ασταθές παιχνίδι µε τα «ορώµενα αθύρµατα» και την ανα-
γωγή τους σε αλληγορίες ενός ιδεατού σύµπαντος.
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Η Sharon Zukin υποστηρίζει ότι το τοπίο «υποδηλώνει το
συνολικό πανόραµα αυτού που βλέπουµε: ταυτόχρονα το
τοπίο των ισχυρών (ναοί, εργοστάσια, δηµόσια κτίρια,
ουρανοξύστες)» και το υποστηρικτικό, εξαρτηµένο,
άναρχο και ανθεκτικό «τοπίο των ανίσχυρων (το µικρό
εκκλησάκι, οι παραγκουπόλεις και οι πολυκατοικίες)». Η
Zukin διατηρεί τα δύο αυτά τοπία σε µια αυτονοµία, απο-
συνδέοντας την «υψηλή κουλτούρα» της παραγωγής και
τη συµβολική της ανάπτυξη, από τη «χαµηλή» και «ανί-
σχυρη» ακεραιότητα του «ανώνυµου» τοπίου (καθοµιλου-
µένη γλώσσα). Στην πραγµατικότητα όµως κάθε «τοπίο»
εξαρτάται από το άλλο. Η παραγωγή ενός τοπίου (όπως
το βιοµηχανικό, ή το µετα-βιοµηχανικό) προϋποθέτει τη
διαρκή παραγωγή και αναπαραγωγή τοπίων σε άλλους
τόπους και ως επί το πλείστον µε διαφορετικούς κοινωνι-
κούς όρους. Η διαδικασία αυτή περιγράφει τη σύγχρονη
συνθήκη του τοπίου εντός της οποίας δρούµε όλοι µας. 
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τοπίο είναι ένα προϊόν στο οποίο η προφανής, και προσω-
ρινά σταθερή µορφή του, γίνεται προσωπείο των παραγω-
γικών δεδοµένων και του status των κοινωνικών σχέσεων»
(...) Κατά συνέπεια το τοπίο είναι ένα απόσπασµα του
χώρου και µία ολοκληρωµένη µορφή του συγχρόνως. Οι
άνθρωποι αντιλαµβάνονται τον κατακερµατισµένο κόσµο
τους, παρατηρώντας τον σαν ένα όλον, µέσα από την ανα-
ζήτηση σηµασιών και συσχετίσεων».6

Ο Georg Simmel υποστηρίζει στη Φιλοσοφία του τοπίου, ότι
ενώ το τοπίο οργανώνεται σαν ένα κλειστό οπτικό πεδίο,
γίνεται αντιληπτό σαν µια ενότητα που καθορίζεται από
την επιλογή µιας συγκεκριµένης θέσης παρατήρησης. «Το
ότι προσέχουµε µεµονωµένα το κάθε ένα από αυτά (τα
µεµονωµένα φυσικά χαρακτηριστικά του) ή τα βλέπουµε
ταυτόχρονα, δεν σηµαίνει ότι έχουµε συνείδηση πως αντι-
κρίζουµε ένα “τοπίο”. Μάλλον συµβαίνει το αντίθετο,
αφού ένα τέτοιου είδους µεµονωµένο περιεχόµενο του

οπτικού πεδίου δεν µπορεί να δεσµεύσει τις αισθήσεις
µας. Η συνείδησή µας πρέπει να αποκτήσει µια νέα ολό-
τητα, κάτι το ενιαίο, το οποίο να υπερβαίνει τα στοιχεία, να
µην είναι προσδεδεµένο στις ξεχωριστές τους σηµασίες
και να µη συντίθεται από αυτά κατά τρόπο µηχανικό.
Μόνο τότε προκύπτει ένα τοπίο».7

Σήµερα βέβαια µπορούµε µε άνεση να υποστηρίξουµε ότι
αν όλοι αναγνωρίζουµε και κατανοούµε ένα τοπίο, δεν
είµαστε όλοι ίσοι απέναντι στις διαδικασίες εγγραφής και
παραγωγής του – ούτε απέναντι στη διαχείριση των σηµα-
σιών του. Ωστόσο όλες οι αναπαραστάσεις του τοπίου
συνιστούν ακριβώς µια απόπειρα δηµιουργίας µιας κατα-
κερµατισµένης ολότητας του περιβάλλοντος, στην οποία
αναφέρεται ο Simmel. 
Παρά τον κατακερµατισµό, την αποσπασµατοποίηση και
τη διαφορετικότητα, τα συνεχόµενα ρεύµατα µετακίνησης
και τις µεταλλάξεις της κοινωνικής ζωής, αντιλαµβανόµα-
στε τον κόσµο µας σαν µια κοινωνική ολότητα που µοιάζει
παγκόσµια.

την ιδέα του τοπίου στην ιταλική αναγέννηση µε την ανά-
πτυξη του σύγχρονου καπιταλισµού. Η τοπιογραφία, ταυ-
τόχρονα µε την ανάπτυξη της χαρτογραφίας και του θεά-
τρου, ήταν ένα απαραίτητο εργαλείο για την πρακτική
κατανόηση του χώρου. Συγκεκριµένα η ζωγραφική τοπίου,
υιοθετώντας την τεχνογνωσία της προοπτικής δηµιουργεί
την οπτική ιδεολογία του ρεαλισµού. Το κύριο χαρακτηρι-
στικό αυτής της ιδεολογίας συνίσταται στο ότι η προο-
πτική και η τοπιογραφία δεν είναι απλώς ένας από τους
τρόπους µε τους οποίους µπορεί να δει κανείς, αλλά ο
αληθινός τρόπος θέασης και όρασης. 
Υπ’ αυτήν την έννοια, η ρεαλιστική θέαση του τοπίου
«συντίθεται και υφίσταται σαν µία στατική εικόνα προς
εκτίµηση ή κατανόηση από το υποκείµενο... Η υποκειµενι-
κότητα είναι επεξεργασµένη µέσα από τον καλλιτέχνη και
τον θεατή, από αυτούς που ελέγχουν το τοπίο, όχι αυτούς
που ανήκουν σ’ αυτό». 

Η ιδέα ότι ο άνθρωπος µπορεί να κυριαρχήσει στη φύση
είναι πολύ παλιά. Τα τοπία της αναγέννησης είναι σιωπηλοί
µάρτυρες αυτής της «αποικιοκρατικής στάσης του ανθρώ-
που».3 Όπως οι πόλεις στο µεσαίωνα,4 έτσι και τα τοπία
στην αναγέννηση γίνονται σύµβολα των τεχνικών δυνατο-
τήτων του ανθρώπου. Και από την απεικόνιση µυθολογι-
κών σκηνών ή απλών δραστηριοτήτων του ανθρώπου στη
φύση (Ιταλία), περνάµε σε αναπαραστάσεις που συµπερι-
λαµβάνουν την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής ή τα
µεγάλα έργα υποδοµής της εποχής (Ολλανδοί). 
Παρατηρούµε λοιπόν ότι η έννοια του τοπίου ως υποκειµε-
νική θέαση θεσπίζεται µέσω διαφόρων παραγωγικών και
πολιτιστικών προϋποθέσεων και αναπαραστάσεων (κοινω-
νικών, καλλιτεχνικών, τεχνικών). Οι συνθήκες αυτές καλ-
λιεργούν τη δηµιουργία του υποκειµενικού βλέµµατος,
καθιερώνοντας σταδιακά µια σειρά διαφορετικών κριτη-
ρίων αξιολόγησης του τοπίου. 
Εκφραστικές γλώσσες, τεχνικές του βλέµµατος, επιστηµο-
νικές ανακαλύψεις, κοινωνικές και παραγωγικές δοµές, δια-

δραµατίζουν η κάθε µια το δικό της ρόλο. Τόσο οι απει-
κονίσεις του τοπίου από τους ζωγράφους της αναγέννη-
σης, όσο και από τους Ολλανδούς, τους Φλαµανδούς και
άλλους µετέπειτα τοπιογράφους, πάνω απ’ όλα συνιστούν
αναπαραστάσεις των σχέσεων που έχουν διαφορετικοί
πολιτισµοί µε τον κόσµο.  
Οι αναπαραστάσεις του τοπίου σταδιακά αποκαλύπτονται
σαν µια φυσική σκηνή που διαµεσολαβείται από τις πολιτι-
σµικές δοµές. Είναι ταυτόχρονα ένας αναπαριστώµενος
και ένας αναπαραστατικός τόπος, σηµείο και σηµαινόµενο,
πραγµατικός χώρος και οµοίωµα (simulacrum). Το τοπίο
καθίσταται ταυτόχρονα τόπος και ένας τρόπος θέασης·
µία συνεχώς µεταβαλλόµενη σχέση και έργο εν προόδω. 

2. Η παραγωγή του τοπίου
Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να εστιάσουµε στις σχέσεις που
παράγουν το τοπίο. Αν το τοπίο παράγεται µέσα από
συγκεκριµένες σχέσεις –και εφόσον οι σχέσεις παραγω-
γής και το παραγόµενο προϊόν µπορούν να προσδιορι-
στούν µε ευκρίνεια– τότε µπορούµε να υποθέσουµε
συµπληρωµατικά, ότι το τοπίο είναι και µία µορφή ιδεολο-
γίας. Είναι δηλαδή ένας τρόπος προσεκτικής επιλογής και
αναπαράστασης του κόσµου, µε στόχο να του προσδώσει
ένα συγκεκριµένο νόηµα.
Είναι γνωστό ότι οι πρώτοι µεγάλης κλίµακας µετασχηµατι-
σµοί του φυσικού τοπίου πραγµατοποιούνται µε την
έλευση της βιοµηχανικής επανάστασης. Ο έλεγχος του
τοπίου και η ανάπτυξη ροών του αναδεικνύονται σε
κυρίαρχο χαρακτηριστικό της βιοµηχανικής κοινωνίας.
Σταδιακά το τοπίο καθίσταται όλο και περισσότερο παρα-
γωγικό: διαπερατό από ροές, εγγειοβελτιωτικά και αρδευ-
τικά έργα, παραγωγικές επενδύσεις, αγροτικές καλλιέρ-
γειες, διάνοιξη οδών και έλεγχο των υδάτων. Ο φυσικός
γεωγραφικός χώρος αντικαθίσταται από µια επιλεγµένη
ιεραρχία ζωνών και την κατάρτιση µιας σειράς προγραµ-
µάτων υποδοµών, που αναπτύσσουν ραγδαία τις συνδέ-
σεις ανάµεσα στις περιφερειακές πόλεις, τα µικρά αγρο-
τικά κέντρα και τις µεγαλουπόλεις. 
Το τοπίο δεν είναι ένας παθητικός αλλά ένας ενεργός
παράγοντας στη συγκρότηση της ιστορίας, λειτουργώντας
σαν σύµβολο για τις ανάγκες και τις επιθυµίες των ανθρώ-
πων που το κατοικούν (ή που συµµετέχουν στην παρα-
γωγή και τη διατήρησή του). Συγχρόνως σαν µια συµπαγή
υλική υπόσταση αν δεν κατευθύνει, τουλάχιστον συµµετέ-
χει στις αλλαγές, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Το τοπίο µπορεί επίσης να ειδωθεί σαν έργο, δηλαδή σαν
προϊόν της ανθρώπινης εργασίας (το οποίο κατά συνέπεια
εµπεριέχει τα όνειρα, τις επιθυµίες και όλες τις αυθαιρεσίες
των ανθρώπων και των κοινωνικών συστηµάτων που το
δηµιουργούν). ∆ηλαδή σαν ένα δραστικό πεδίο που λει-
τουργεί µε τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού διαµεσολα-
βητή στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός τόπου.5

Το τοπίο είναι λοιπόν σύνθετο, µε πολλαπλές εκφράσεις.
Είναι µία «δίνη» µέσα στην οποία ενσωµατώνονται και
αναµιγνύονται κάθε είδους ιστοί, ανάµεσα στις κοινωνικές
τάξεις, ζητήµατα φύλου και εθνικής κυριαρχίας, νοηµατο-
δοτήσεις, υποκειµενικότητες, αναπαραστάσεις, µορφολο-
γήσεις του κτισµένου περιβάλλοντος και κοινωνικές χρή-
σεις.
Το τοπίο χρησιµοποιείται και χρησιµεύει ταυτόχρονα σαν
ένας µεσολαβητής και µεσάζοντας, σαν µηχανισµός ενσωµά-
τωσης και καταλύτης αυτών των διασυνδέσεων και αντιπα-
ραθέσεων. Το τοπίο δεν υπήρξε ποτέ ένα εξωϊστορικό
αντικείµενο. «Όπως κάθε παραγόµενο αντικείµενο, το
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φωµάτων, παραπέµπουν σε διαδικασίες αξιολογικής πρό-
σληψης, αφαιρετικής επιλογής και δοµικής οργάνωσης. 
Στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών επιµένουµε σε τρία
συνθετικά πρότυπα, που αφορούν τρεις διαφορετικούς
τρόπους συσχέτισης του φυσικού τόπου µε τη δοµική,
σχεδιαστική επεξεργασία. 

Τρία πρότυπα σχεδιασµού του τοπίου

Το πρώτο συνθετικό πρότυπο αναφέρεται στη µεταφορά
στον φυσικό τόπο, της λογικής του περίκλειστου κτιριακού
κελύφους. Αρχή που περιγράφεται µε το εποπτικό υπό-
δειγµα του «δωµατίου», της «stanza» των κήπων της Ανα-
γέννησης και µε τα συγγενή παραδείγµατα των κήπων του
Baroque.

Το δεύτερο συνθετικό πρότυπο αναφέρεται στην αντί-
ληψη του ανοικτού πεδίου, των µεγάλων γεωγραφικών
εκτάσεων, όπως καταγράφονται από τη ζωγραφική παρά-
σταση του τοπίου, από τον 17ο ήδη αιώνα. Αντίληψη, η
οποία επεκτείνεται και στις διαµορφώσεις του τοπίου και η
οποία αναφέρεται µε έµφαση στο πρόβληµα του αντιλη-
πτικού βάθους – άρα στην οργάνωση του γενικότερου
τοπιακού «υποβάθρου», πάνω στο οποίο προβάλλονται
τα άλλα επιµέρους στοιχεία.

Το τρίτο τέλος συνθετικό πρότυπο, αναφέρεται στην αντί-
ληψη του ανοικτού συνεχούς χώρου, όπως προβάλλεται
από την επεξεργασία της ανοικτής µοντέρνας κτιριακής
κατασκευής, επιµένοντας µε έµφαση στην κατάργηση της
κλειστότητας – άρα διανοίγοντας και αυτό ακόµη το κτίριο
µε όρους τοπιακής συνέχειας.

Η συγκρότηση συνθετικών σχηµάτων και 
η ενιαία υπαγωγή των αρχιτεκτονικών και των τοπιακών
συνθέσεων στους όρους της σχηµατοποίησης

Στο τρίτο από τα προηγούµενα, εγγύτερο στις µέρες µας
συνθετικό πρότυπο, όπως και στο απώτερο πρώτο πρό-
τυπο, γίνεται φανερό πως τα µέλη του σχεδιασµού,
«σκληρά» κατασκευαστικά ή ηπιότερης φυσικής προέλευ-
σης, µπορούν να εναλλάσσονται, υπακούοντας µε ανάλογο
τρόπο σε συνθήκες γενικότερης χωρικής οργάνωσης.
Η παρατήρηση αυτή φαίνεται πως µπορεί να αποτελέσει
την αφετηριακή θέση µιας νεοτερικής θεώρησης για τον
τοπιακό σχεδιασµό, όπως αυτός παρουσιάζεται για παρά-

θήκη του σχεδιασµού. Είτε αυτός ο σχεδιασµός αναφέρε-
ται σε γραφικές αποδόσεις είτε σε άλλον τύπο προγραµ-
µατισµού, επιχειρεί να επιβάλλει ελεγκτικούς κανόνες, σε
ό,τι θεωρείται πως δεν εµπίπτει στον ελεγχόµενο πολιτι-
στικά τόπο. 
Προφανώς οι όροι αυτού του σχεδιασµού, είτε µέσω γρα-
φικών παραστάσεων είτε µέσω άλλων εκφραστικών µορ-

Η αρχιτεκτονική τεχνική σχεδίαση
και η διαµόρφωση του τοπίου

Πρέπει να εξηγήσουµε, πως η ουσιώδης συµµετοχή των
αρχιτεκτόνων στο σχεδιασµό του τοπίου, συνδέεται ανά-
µεσα στ’ άλλα, µε την ανάπτυξη και την ιδιαίτερη χρήση εκ
µέρους τους, του σχεδιαστικού τρόπου παράστασης. 
Αξίζει εν προκειµένω να αναφερθούµε τόσο στην εξοικεί-
ωση των αρχιτεκτόνων σε τρόπους σχεδιαστικής παρου-
σίασης, κοινούς και σε άλλες τέχνες, όσο και στην εµπειρία
ενός ιδιαίτερου τρόπου σχεδιαστικής απεικόνισης, ο
οποίος αναφέρεται µε έµφαση στην τεχνική περιγραφή
των δοµικών κατασκευών.

Αυτή την ιδιαίτερη, «αρχιτεκτονική» σχεδιαστική απεικό-
νιση, θα τη συσχετίσουµε εξ αρχής µε τις παραστατικές
συνθήκες της τοµής, κατακόρυφης ή οριζόντιας και της
ορθής προβολής, επιµένοντας στο γεγονός πως επιτρέπει
ακριβείς µετρήσεις. Πως επιτρέπει άρα, πέρα από την από-
δοση ποιοτικών στοιχείων, την κεντρική για την πραγµατο-
ποίηση των κατασκευών δυνατότητα της ποσοτικοποίησης
των προτάσεων. 
Αυτή η ιδιαίτερη, «αρχιτεκτονική» σχεδιαστική απεικόνιση
αντιστοιχεί ακριβέστερα σε ένα σύστηµα από παραστά-
σεις, προορισµένες να προσφέρουν συµπληρωµατικές
µεταξύ τους προσεγγίσεις των κατασκευαστικών δεδοµέ-
νων. Συµπληρωµατικές µεταξύ τους προσεγγίσεις, σε δια-
φορετική κλίµακα απόδοσης και µε διαφορετική κατά
περίπτωση έµφαση χαρακτηριστικών. 

Η πολιτιστική πρόθεση του σχεδιασµού και 
ο σχεδιαστικός έλεγχος του τοπίου

Ξεκινώντας το διάλογο για το σχεδιασµό του τοπίου θεω-
ρούµε προφανές πως ο σχεδιασµός αυτός, όπως και ο
οποιοσδήποτε σχεδιασµός, δεν καταγράφει απλά µορφές
πραγµάτων – αποδίδει ταυτόχρονα µορφή στις απόψεις
της κοινωνίας γι’ αυτό που σχεδιάζεται. Με άλλα λόγια οι
απόψεις µας για τα πράγµατα, εν προκειµένω για το τοπίο,
επηρεάζονται και καθορίζονται από τα µέσα του σχεδια-
σµού. 
Η προηγούµενη διαπίστωση είναι γενικά αποδεκτή, οποιο-
δήποτε και αν είναι το αντικείµενο του σχεδιασµού. Απο-
βαίνει όµως συνταρακτικά αποκαλυπτική όταν αναφερόµα-
στε στο τοπίο – και αυτό γιατί στο εύρος του όρου
«τοπίο» περιλαµβάνεται µε έµφαση ο σχεδιασµός του
φυσικού τόπου, όπως και ο σχεδιασµός όλων εκείνων των
κατασκευών, οι οποίες έχοντας βρεθεί εκτός της πολιτιστι-
κής διαχείρησης, επιστρέφουν σε συνθήκες µη ελεγχόµε-
νες.

Στην περίπτωση του σχεδιασµού του φυσικού τόπου, έχουµε
εµφανέστατη την επιβολή ενός συστήµατος ελέγχου, απέναντι
σε ό,τι εξ ορισµού δηλώνεται ως «αυτοφυές», ως αυθύπαρκτο,
ως πέραν δηλαδή του πολιτισµού υφιστάµενο.

Ας επαναλάβουµε τη διαπίστωση, διατυπώνοντάς την µε
διαφορετικό τρόπο. Ο ορισµός ήδη του «τοπίου», ως
πολιτιστικής αναφοράς στο φυσικό τόπο, υπονοεί τη συν-

Σχεδιάζοντας το τοπίο.
Τα δοµικά σχήµατα 

του φυσικού
του Κώστα Μωραΐτη, αρχιτέκτονα, επίκ. καθηγητή ΕΜΠ
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του υλικού, φυσικού υποβάθρου, που κρίνονται απαραί-
τητα για την δοµική–κατασκευαστική συγκρότηση της
πρότασης, όπως και τα χαρακτηριστικά εκείνα που εκφρά-
ζουν την δοµική–νοητική ιδιαιτερότητα της πρότασης.

Τα σχήµατα σύνθεσης του τοπίου, 
ως δοµικές οργανώσεις ενεργηµάτων

Έτσι το σχήµα είναι τα νοητικό εκείνο µέσο, το νοητικό εν-
διά-µεσο, το οποίο µου επιτρέπει να υπαγάγω ένα στοιχείο
της αντίληψης του τοπίου, κάτω από µια έννοια, που µου
επιτρέπει να συσχετίσω δηλαδή την εµπειρική µου επο-
πτεία, µε την έννοια.3

Η εµπειρική εποπτεία ενός δένδρου, για παράδειγµα, µπο-
ρεί να καταστεί κατά κάποιον τρόπο οµοειδής µε την
έννοια της κατακορυφότητας και να ταυτιστεί έτσι σχηµα-
τικά µε έναν κίονα, ένα υποστύλωµα. Αυτό γίνεται δυνατό
µε τη µεσολάβηση µιας νοητικής παράστασης, την οποία
αποκαλούµε «κατακόρυφο ευθύγραµµο τµήµα» και η
οποία είναι ένα σχήµα, ένα γεωµετρικό εν προκειµένω
σχήµα. 
Τα σχήµατα µε την έννοια αυτή αποτελούν µεσολαβήσεις,
οι οποίες µετέχουν από τη µια πλευρά στη νόηση και από
την άλλη στην αίσθηση. Στον σύγχρονο ψυχολόγο και επι-
στηµολόγο Jean Piaget, τα σχήµατα αποτελούν αφαιρετι-
κές παραστάσεις, που εµφανίζονται ως αποτελέσµατα του
διαλόγου, της διαλεκτικής σχέσης, ανάµεσα στον κόσµο
της εποπτείας και στον κόσµο των εννοιών.

Μπορούµε εποµένως να θεωρήσουµε πως η αντίληψη και η
επεξεργασία του φυσικού τοπίου εµφανίζεται ως προνοµιακός
χώρος για το σχολιασµό της διεργασίας της σχηµατοποίησης.
Εκεί το νοητικό µπορεί να εφαρµοστεί πάνω στο φυσικό. Προ-
σέγγιση η οποία βέβαια ισχύει και για τους αστικούς δοµικούς
σχηµατισµούς.

Αν επιχειρήσουµε να ερευνήσουµε µε µεγαλύτερη ακρί-
βεια την άποψη του Jean Piaget θα καταλάβουµε όµως πως
το «σχήµα», «schema»4 υπερβαίνει το συγκεκριµένο κάθε
φορά µορφικό πρότυπο, περιγράφοντας ένα τρόπο
συµπεριφοράς ή ένα τρόπο αντίδρασης, που διαθέτει τη
λειτουργικότητα κανόνα και ο οποίος αποτελεί, περισσό-
τερο από πρότυπο παράστασης, πρότυπο πράξης. ∆ηµι-
ουργείται µε τη δοκιµασία του ατόµου σε συγκεκριµένη
δράση και µπορεί να γενικευθεί και σε άλλες καταστάσεις. 
Με την έννοια αυτή, το σχήµα καθίσταται συνώνυµο της
ενεργητικά θεωρούµενης «δοµής». Παρουσιάζεται ως

οργανωµένη ολότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από δυνα-
τότητες αυτορρύθµισης.5 Είναι ικανή αφ’ ενός για αφοµοί-
ωση στοιχείων που ανήκουν σε άλλα σχήµατα ή για συν-
δυασµό µε αυτά προκειµένου να σχηµατίσουν ένα όλο και
πιο πολύπλοκο σύστηµα. Αφ’ ετέρου είναι ικανή για συµ-
µόρφωση, «accommodation», µέσω της διαφοροποίησής
της, προκειµένου να προσαρµοστεί σε αντικείµενα που
έχουν νέα χαρακτηριστικά. 
Μπορούµε να εξηγήσουµε έτσι, πως η έννοια του «εγκλει-
σµού» παραπέµπει τόσο στο κτιριακό κέλυφος όσο και
στον συνθετικό εγκλεισµό του φυτικού φράγµατος, εναλ-
λάσσοντας τις υλικές ποιότητες των δοµικών στοιχείων,
αφού κύριο στοιχείο δεν είναι µόνο η ιδιαίτερη κάθε φορά
υλικότητα, αλλά επίσης η οργανωτική, δοµική πράξη, θεω-
ρούµενη ως αφαιρετικός, παραστατικός κανόνας. 
Με ακόµη πιο ενδιαφέροντα τρόπο µπορούµε να παρακο-
λουθήσουµε πως ο «εγκλεισµός», ως τρόπος χωρικής
συµπεριφοράς, υποκαθίσταται από τη «χωρική συνέχεια»,
σε µια συγκεκριµένη περιοχή δοµικών δράσεων, στον
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Η υποκατάσταση αυτή, παρασύ-
ρει µαζί της ανάλογα δοµικά σχήµατα άλλων συνθετικών
περιοχών, τις παλιότερες συνήθειες σχηµατοποίησης του
τοπιακού σχεδιασµού, αφού ο τοπιακός σχεδιασµός αφο-
µοιώνει δοµικές συνθετικές πρακτικές, από την αρχιτεκτο-
νική ή την αφαιρετική ζωγραφική και συν-µορφώνεται
δοµικά προς αυτές.

Σχήµατα χρονικής οργάνωσης:
Βιολογική ενόραση και τοπολογικοί σχηµατισµοί

Στην περίπτωση του τοπίου η απαίτηση των σχηµάτων να
ξεπεράσουν τη στατική γεωµετρική τους παρουσία και να
δηλώσουν χρονικές προσεγγίσεις δυναµικές, υποβάλλεται
βέβαια κατά αρχήν από τη δράση δυνάµεων φυσικών. Αν
η προσπάθεια να περιγράψω σε ένα τοπογραφικό σχεδία-
σµα µια οργωµένη έκταση σηµαίνει να παγιώσω σε στατικό
σχήµα τα χαρακτηριστικά της, τότε το να αντιληφθώ βαθύ-
τερα τις διεργασίες που την αφορούν, οδηγεί στην ανα-
γνώριση της ζωής της, που αναπτύσσεται στο χρόνο.
Ο γεωµετρικός έλεγχος του φυσικού τόπου, από την
τοπιοτεχνία των προηγούµενων ιστορικών περιόδων, µπο-
ρεί να θεωρηθεί µε την έννοια αυτή εκδήλωση τερατώδους
πολιτιστικής αλαζονείας. Αλαζονείας, η οποία εντούτοις
δεν θα είχε ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές της προ-
σπάθειες, αν πίσω από τα παγιωµένα σχήµατα οι αρχιτέ-
κτονες τοπίου του ευρωπαϊκού παρελθόντος δε διέθεταν
µια λιγότερο προβεβληµένη από τους ιστορικούς, βαθιά
όµως τεχνική και «περιβαλλοντική» γνώση.6

Προσεγγίζοντας σε νεότερες περιόδους, η ανάπτυξη των
φυσιογνωστικών επιστηµών, όπως και η ροµαντική ευαι-
σθησία του 18ου και 19ου αιώνα, διαπαιδαγωγούν τον
ευρωπαϊκό πολιτισµό σε µια «φυσικότερη» αποδοχή των
όρων ζωής του – η οποία αποτελεί αναγκαστικά µια αντί-
ληψη χρονικής ευαισθησίας. Αντίληψη χρονικής ευαισθη-
σίας, που καθίσταται τόσο οξύτερη όσο περισσότερο πλη-
σιάζουµε στην εποχή µας. 
Ας µην επιµείνουµε αναλύοντας τους πολλαπλούς, αλλη-
λοεµπλεκόµενους τρόπους µε τους οποίους φιλοσοφικός
στοχασµός, επιστηµονικές θεωρήσεις και καλλιτεχνικές
παραστάσεις αποδίδουν την χρονική µας ενόραση. Ας
επισηµάνουµε απλά πως η περιγραφή του φυσικού, η
παράστασή του και η συνθήκη διαµόρφωσής του, καθορί-

δειγµα στη σύγκριση, που επιχειρεί ο τοπιοτέχνης James
Rose ανάµεσα στην «Εξοχική κατοικία µε οπτοπλινθοδοµή»
του Mies van der Rohe και στον πίνακα «Ρυθµός του Ρώσι-
κου χορού» του Theo van Doesburg.1

Η σύγκριση των δυο υποδειγµάτων και η προσπάθεια
µεταφοράς τους στο σχεδιασµό ενός κήπου µπορεί να
ολοκληρωθεί, αν και τα δυο υποδείγµατα αντιµετωπιστούν,
ως συνθετικά πρότυπα, απαλλαγµένα από τη συγκεκριµένη
δοµική–υλική ή δοµική λειτουργική ιδιαιτερότητά τους.
Μπορούν τότε να αποτελέσουν γενικά συνθετικά «σχή-
µατα», που χαρακτηρίζονται από αφαιρετική δοµική συνέ-
πεια, εν προκειµένω από την περιγραφή ενός αφαιρετικού
γεωµετρικού συστήµατος συσχετισµών.
Η πρώτη σηµαντική παρατήρηση εποµένως, προορισµένη
να εξηγήσει τον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζουµε το
τοπίο, εισάγει τον όρο «σχηµατοποίηση».2 Σχεδιάζουµε
υποβάλλοντας το φυσικό σε αφαιρετικές επιλογές προβο-
λής των δοµικών εκείνων χαρακτηριστικών τα οποία µας
ενδιαφέρουν, σε βάρος εκείνων που θεωρούµε ως λιγό-
τερο σηµαντικά.
Ως πρώτη άσκηση µύησης στα σχήµατα του τοπίου ας
θεωρήσουµε την προσπάθεια κατανόησης και σχεδιασµού
µιας οργωµένης έκτασης γης. Το παράδειγµα προσφέρει
την πρακτική ευκαιρία σχολιασµού, όσο και την ευκαιρία
µιας γενικότερης µεταφορικής θεώρησης. 
Η άροση, το όργωµα, αποτελεί µια από τις πρώτες πρά-
ξεις κατοίκησης του «απολίτιστου» τόπου, υπαγωγής του
στην κατηγορία του τοπίου. Αυτή η συνθήκη εξηµέρωσης
αντιστοιχεί όµως στην επιβολή µιας πρωτογενούς γεωµε-

τρίας παραλλήλων γραµµών. Ένα σχεδιασµένο κοµµάτι
οργωµένης γης, αναφέρεται λοιπόν στην παραλληλία των
γραµµών –εκτός εάν το νοητικό αυτό σχήµα υποχρεωθεί
να συναντήσει το πραγµατικό εµπόδιο– ένα βράχο, ένα
δέντρο. Η κανονικότητα των γραµµών τότε διαταράσσε-
ται, παραπλέοντας το στοιχείο που αµφισβητεί τον
έλεγχό τους.

Πώς παράγω τη σχηµατοποίηση των φυσικών δεδοµένων, πώς
τη µεταβάλλω όταν οι πραγµατικές συνθήκες αλλάζουν;

Στην περίπτωση των υψοµετρικών καµπυλών το πολιτι-
στικό σχήµα υποκαθιστά τις διαταραχές του ανάγλυφου
και τις ποιοτικές τους υλικές ιδιαιτερότητες, µε τον κανόνα
των επάλληλων τοµών του εδάφους – από ισαπέχοντα
µεταξύ τους επίπεδα, παράλληλα προς το οριζόντιο.
Αυτός ο τρόπος σχηµατικής παράστασης, δηλώνει µια
θεµελιώδη για τον τεχνικό πολιτισµό µας συνθήκη ερµη-
νείας, παρουσίασης και επεξεργασίας του ανάγλυφου του
εδάφους. Σπουδαστές αρχιτεκτονικής µε έχουν διδάξει
εντούτοις, πως η συνθήκη αυτή µπορεί να υποκατασταθεί
από ισαπέχοντα κατακόρυφα επίπεδα – παράγοντας έναν
τρόπο παράστασης, ο οποίος δεν διευκολύνει ίσως µετρή-
σεις πεδίου, µπορεί όµως να αποδώσει σε συνθήκες προ-
πλάσµατος, την ποιότητα απόκρηµνων εδαφών.
Οι συνθήκες σχηµατοποίησης στηρίζουν εποµένως την
επιτυχία τους στη δοµική τους καταλληλότητα. Στη δυνα-
τότητα αναγνώρισης και επιλογής εκείνων των χαρακτηρι-
στικών που πρώτιστα εξυπηρετούν το συνθετικό στόχο.
Που πρώτιστα συνεισφέρουν τα χαρακτηριστικά εκείνα
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Είναι αυτή η αναγκαιότητα που θεµελιώνει δυο βασικά
ερωτήµατα, σύγχρονες αναζητήσεις στη θεωρία και κριτική
του σχεδιασµού τοπίου:
Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της δηµιουργίας ή δηµιουργι-
κότητας στην αρχιτεκτονική τοπίου και ποια η αυθεντικό-
τητα ή η πρωτοτυπία των πολιτιστικών έργων που αυτή
προτείνει για µια σύγχρονη κοινωνία.

Ο σχεδιασµός του τοπίου γενικότερα βρίσκεται στην επι-
καιρότητα της τελευταίας 40ετίας µε διάφορες µορφές.
Ως οικολογικός σχεδιασµός και αειφορική αρχιτεκτονική,
ως τέχνη του τοπίου µε τις βαθιές της ρίζες στην ιστορία,
ως αρχιτεκτονική τοπίου, ως αρχιτεκτονική ή πολεοδοµία
και τοπίο, ως σχεδιασµός αστικού τοπίου και αστικός σχε-
διασµός.
Είναι ιστορικά γνωστό ότι τον τελευταίο µόνο αιώνα το
συλλογικό τοπίο προέκυψε ως κοινωνική ανάγκη και ότι
αυτή συγχρόνως προσδιορίζει την προσέγγιση της αρχιτε-
κτονικης τοπίου, η οποία ορίζεται ως η επιστήµη, τέχνη και
τεχνική, που ασχολείται µε τη µελέτη για το σχεδιασµό του
τοπίου, φυσικού και ανθρωπογενούς.
Η αρχιτεκτονική τοπίου απολαµβάνει µια περίοδο ανανε-
ούµενης ενόρασης και ερεθισµάτων. Σε όλον τον κόσµο
λόγω διογκούµενων πιέσεων περιβαλλοντικών, πολιτισµι-
κών, οικονοµικών και καλλιτεχνικών, αρχιτέκτονες τοπίου
καλούνται να αναπτύξουν νέες ιδέες και εναλλακτική
οπτική για µια ευρύτατη κατηγορία έργων. Εκτός από το
κατά παράδοση πεδίο ενασχόλησής τους, δηλαδή τα
πάρκα, κήπους και δηµόσιους υπαίθριους χώρους, το σύγ-
χρονα καθιερωµένο πεδίο των εφαρµογών, που µεταπολε-

Το τοπίο είναι µια έννοια που προσδιορίζεται δύσκολα και
το περιεχόµενό της συχνά ποικίλει ανάλογα µε τους τρό-
πους προσέγγισης για την κατανόησή του. Είναι ένας
χώρος εκτός συγκεκριµένης κλίµακας ή γεωγραφίας, που
ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται ή διαµορφώνει σύµφωνα µε
τα µέσα, τις επιθυµίες και τις επιδιώξεις του. Είναι χώρος
οικειοποιηµένος, κωδικοποιηµένος, που έχει υποστεί χρή-
σεις, συνήθειες, ρυθµίσεις, που δεν είναι προπαντός ελεύ-
θερος και σε καµία περίπτωση κενός. Είναι αποτέλεσµα
σχέσεων ανάµεσα σε οικονοµικές δραστηριότητες, κοινω-
νικές δοµές, πολιτιστικές αξίες καθώς και το φυσικό τους
υπόβαθρο που µεταβάλλεται στο χρόνο. Είναι χώρος
δυναµικός µε τον άνθρωπο δράστη και επηρεαζόµενο, όχι
θεατή, παράγοντα δηµιουργίας, κοινωνικά και λιγότερο
άµεσα ατοµικά.
Είναι ο καθρέφτης και διαβάζεται ως η ζωντανή κατα-
γραφή της ζωής και του πολιτισµού. Αποτελεί ταυτόχρονα
πεδίο καθηµερινότητας, αλλά και πλαίσιο συµβολικό, υπο-
δοµή του φανταστικού.
Το να συνδέσει κάποιος το τοπίο µε την οµορφιά, την
ευχαρίστηση και την απόλαυση, είναι σήµερα µια ιδέα
δυναµική, ρεαλιστική και επίκαιρη. Είναι η ιδέα ότι η δια-
µόρφωση του χώρου πρέπει να είναι στενά συνυφασµένη
µε την ποιότητα. Είναι επιτέλους η κοινωνικά εκφρασµένη
επιθυµία για αναγνώριση και απόλαυση µέσα στα σύγ-
χρονα πολιτισµικά τοπία. Είναι µια διεκδίκηση µέσα στην
ταχύτατη αλλαγή του καθηµερινού µας περιβάλλοντος,
ώστε αυτά τα σύγχρονα τοπία να µην αποτελούν πια υπο-
προϊόντα της οικονοµίας ή άλλου είδους δραστηριοτήτων
που σχετίζονται µε τη δηµιουργία χώρου. 

Από την επικαιρότητα 
του σχεδιασµού τοπίου

της Μαίρης Ανανιάδου-Τζηµοπούλου, αρχιτέκτονος τοπίου DPLG, ∆ρ. Π.Σ. ΑΠΘ,
καθηγήτρια Τµ. Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

ζονται σε πολλές περιπτώσεις στις µέρες µας από την
απόδοση του χρόνου – συνθήκη η οποία περιγράφει έναν
τέταρτο τρόπο σχεδιασµού του τοπίου.
Η πρώτη αιτία αυτής της χρονικά ευαίσθητης επιλογής
αφορά βέβαια τη διαπίστωση πως το τοπίο προσφέρει
ακριβώς την εκτεταµένη περιοχή όπου ο χρόνος –ο περι-
βαλλοντικός χρόνος– αποκαλύπτεται. Ως ηµερήσια µετα-
βολή, ως εποχιακή συνθήκη, ως ευρύτερος κύκλος ζωής,
θανάτου και γέννησης, το τοπίο υποδέχεται τις φυσικές
διαφοροποιήσεις, Έτσι το τοπίο αποβαίνει το ιδανικό
πεδίο για να αντιληφθούµε την έκφραση δυνάµεων κάθε
λογής, να παρατηρήσουµε το αποτέλεσµα της επιρροής
τους και να εξετάσουµε τη δυνατότητα ενσωµάτωσής τους
στο σχεδιασµό µας. Στο παράδειγµα των Ολλανδών Vista,
η στρατηγική ανάπλασης στο τοπίο των ολλανδικών
polder, που περιγράφεται µε τον τίτλο «Uit de klei
Getrokken», «Φτειαγµένη από πηλό», αντιστοιχεί σε µια
βιολογική αντίληψη της ανάπτυξης του φυσικού υποβά-
θρου. 

Σε µια άλλη περιοχή της σύγχρονης σκέψης, τα τοπολο-
γικά µαθηµατικά επιλέγουν να ονοµάσουν «τοπίο»,7 το
πεδίο εκείνο, που διαχέει χωρικά τις µεταβολές που συµ-
βαίνουν στην επιφάνειά του. Καθώς η τοπιακή επιφάνεια
χαρακτηρίζεται από αναστατώσεις του φυσικού ή του
δοµικού της ανάγλυφου, ένα σηµειακό σώµα, που πέφτει
πάνω της τείνει να κινηθεί. Οι κυµατισµοί εποµένως του
εδάφους, οι εξάρσεις ή οι κοιλότητές του, οι λόφοι ή οι
πεδιάδες του, ακόµη και αν δεν εκλύουν ενέργεια ώστε να
κινηθούν οι ίδιοι, υπονοούν µια δυνητική κίνηση. Υπονο-
ούν επίσης τη συνεχή επιρροή δυνάµεων πάνω στην επι-
φάνεια του εδάφους, έτσι ώστε να παραχθεί µετά από
αιώνες δράσης, το σηµερινό περίπλοκο τοπιακό µόρ-
φωµα.8

Η υπόθεση πως προέρχεται από την επενέργεια δυνάµεων και η
άµεση διαίσθηση δυνάµεων, που µπορούν να εκδηλωθούν σε
αυτό, φαίνεται πως καθιστούν το τοπίο ένα από τα πλησιέστερα
εποπτικά υποδείγµατα των µεταβολών που εξετάζει η τοπολο-
γία.9 Από την άλλη πλευρά οι τοπολογικές επιφάνειες, που οι
παραµορφώσεις του σχήµατός τους προκαλούνται από την επε-
νέργεια δυνάµεων συµπεριφέρονται ως επιφάνειες τοπίου.

Για τους λόγους αυτούς ίσως η αναδίπλωση µιας κτιρια-
κής επιφάνειας, φαίνεται ικανή να ευνοήσει την κατάρ-
γηση της κλειστότητας του κτιρίου, ως αντικειµένου και
ακολουθώντας τη συνέχεια του εδάφους, να το εντάξει σε
έναν ευρύτερο, τοπιακό σχηµατισµό – συνεχή και ευκί-
νητο.10
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γικό τοπίο, και εξελίχθηκε για κάθε ένα επόµενο χρόνο µε
έµφαση στο πολιτισµικό τοπίο, το τοπίο απόλαυσης, το
πνεύµα του τόπου, το τοπίο πολιτισµική εικόνα αναγνώ-
σιµη κοινωνικο-οικολογικά και αντιληπτικά, το τοπίο σύγ-
χρονο έργο τέχνης. Είναι συζήτηση τρέχουσα. Ενδιαφέρε-
ται για µοντέλα, ρεύµατα, ρυθµούς, τάσεις και επιρροές
τους σε νέα έργα σχεδιασµού τοπίου. Ενδιαφέρεται για
συσχετισµούς µε άλλων κατευθύνσεων οπτικές όπως περι-
βαλλοντικές, θεµατικές, εικαστικές, οικολογικές, καλλιτεχνι-
κές, πλαστικής ή γλυπτικής κ.ά. όταν αυτές αναφέρονται
στη δηµιουργία χώρου. Είναι συζήτηση που συµβάλλει
στην κριτική θεώρηση, για τη µορφή και ιδεολογία στην
επικαιρότητα του σχεδιασµού τοπίου.
Για τα σχεδιασµένα τοπία, προϊόντα τέχνης και γνώσης, τα
τοπία ανά-γνωσης της εποχής τους, τοπία σύγχρονες
τοπιακές ή αστικές µεταµορφώσεις.
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καθιερώνουν το σχεδιασµό του αστικού τοπίου και τον
καθιστούν ουσιαστικά πρόδροµο του σύγχρονου αστικού
σχεδιασµού.
Από το 1976 η ενσωµάτωση της τέχνης µέσα στην πόλη
γίνεται συνείδηση και συνεχής έγνοια. Η ποιότητα των
δηµόσιων χώρων που δεν παρακολούθησε την ίδια πρό-
οδο ως προς την κατοικία, οι δρόµοι, οι πλατείες, οι κήποι,
οι συλλογικοί χώροι που εξαφανίστηκαν ή έχασαν την κλί-
µακα και τις αναλογίες τους, αρχίζουν να επαναπροσδιορί-
ζονται ως προς την αρχιτεκτονική. Γίνεται ευρύτερα παρα-
δεκτό ότι δεν µπορεί πια να είναι το συµπλήρωµα, ο κενός
χώρος στο περιθώριο σηµειακών παρεµβάσεων και
κάποτε ακόµη ότι πρέπει να ξαναγίνουν το κέντρο ενδια-
φέροντος, ανασύνταξης και επανοργάνωσης του κτισµέ-
νου. 
Η αρχιτεκτονική του αστικού τοπίου, εισάγεται στο πεδίο
ενδιαφέροντος και των άλλων ειδικοτήτων σχεδιασµού
του χώρου. Αυτόνοµα έργα ή συνεργασίες αρχιτεκτόνων,
πολεοδόµων και αρχιτεκτόνων τοπίου κατοχυρώνουν το
σύγχρονο σχεδιασµό. 
Το όλο και πιο έντονα εκφραζόµενο ενδιαφέρον για τη
διερεύνηση των νέων τάσεων σχεδιασµού τοπίου εκφρά-
στηκε µέσα από συνέδρια, έργα, διαγωνισµούς και σύγ-
χρονα µεγάλα έργα.
Η διεθνής συζήτηση, το 1986 επικεντρώθηκε στο δηµιουρ-

κόσµο που αντίθετα τυποποιείται γρήγορα µε βάση ορι-
σµένα στερεότυπα. Και αναζητά βέβαια συσχετισµούς και
αλληλοτροφοδοτήσεις µε θεωρίες και έργα του σύγχρο-
νου αστικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, όταν αναφέ-
ρονται στο ίδιο πεδίο του σχεδιασµού ελεύθερου χώρου.

Καθώς λοιπόν, εδώ και τα τελευταία 30 χρόνια επανερχό-
µαστε όλο και πιο έντονα στο σχεδιασµό του ελεύθερου
χώρου-τοπίου, µια νεανικότητα διακρίνει τις σχεδιαστικές
τάσεις.
Ίσως γιατί έρχονται µετά το µοντέρνο κίνηµα, το οποίο, µε
ελάχιστες εξαιρέσεις, αδιαφόρησε πλήρως για το αστικό
τοπίο, το οικιστικό αλλά και το τοπίο γενικότερα. Πάρκα
και διαµορφώσεις δηµόσιων χώρων έµειναν έξω από τα
εδιαφέροντα του. Το ίδιο και αρχές, όπως της ιδιαιτερότη-
τας της τοποθεσίας, της φυσικής, κοινωνικής και πολιτισµι-
κής ταυτότητας για το σχεδιασµό του ελεύθερου χώρου
και όχι την µεταχείριση του γενικότερα και αόριστα ως
αστικού χώρου.
Ίσως γιατί µεταπολεµικά µόνο, όταν παρουσιάστηκαν
εκτεταµένες και δύσκολες ανάγκες σχεδιασµού του
χώρου, τόσο των άναρχα αυξανόµενων πόλεων, όσο και
της υπαίθρου, συσχετισµένες µε τη βιοµηχανική ανάπτυξη
και τις επιπτώσεις της στο τοπίο, ο σχεδιασµός του τοπίου
καθιερώνεται ουσιαστικά. Και αναπτύσσεται ως δραστη-
ριότητα που στοχεύει στη χωρική επίλυση προβληµάτων
τοπίου, κατανοώντας το φυσικό, και όχι µόνο της φύσης,
χώρο σε σχέση µε τις πολιτισµικές τάσεις και τις κοινωνι-
κές ανάγκες, υποστηρίζοντας ότι οφείλει να ενσωµατώνει
τη γνώση αυτή στην κάθε είδους επέµβαση και διαµόρ-
φωση χώρου, στο σχεδιασµό εν γένει.
Αναπτύσσεται ως δραστηριότητα, που προσφέρει υπηρε-
σία στο µεταβαλλόµενο τοπίο, αναγνωρίζοντας για πρώτη
φορά ότι υπάρχει το πρόβληµα τοπίο κάθε φορά που
υπάρχει διαµόρφωση ενός χώρου, δηλαδή τροποποίηση,
µεταβολή µιας τοποθεσίας κατά τη χρησιµοποίηση από
τον άνθρωπο, είτε για να αλλάξει τον προορισµό της, είτε
για να βεβαιώσει τη διατήρησή της, είτε για να αυξήσει την
παραγωγή, ή κάθε φορά που αντιµετωπίζονται συγκεκρι-
µένα έργα στο χώρο:
Έργα εκµετάλλευσης µεταλλείων και ορυκτού πλούτου. 
Έργα αναδασµού, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
υδραυλικά, εγγειοβελτιωτικά, εγκαταστάσεις όπως οικιστι-
κές, βιοµηχανικές, τουριστικές, αυτοκινητόδροµοι ή άλλα
κυκλοφοριακά µέσα.
Έργα διαµόρφωσης ελεύθερων χώρων, έργα ανάκτησης
εγκαταλειµµένων ή κατεστραµµένων τοπίων.
Προοδευτικά η κλίµακα των πολιτισµικών τοπίων µεγαλώ-
νει και η συµφιλίωση ανάµεσα στην ανθρώπινη και τη γιγα-
ντιαία κλίµακα, που τα αντίστοιχα έργα έχουν, επιτυγχάνε-
ται µε την αναγνώριση των διαφορετικών τους αξιών και τη
µεταξύ τους συσχέτιση.
Τοπία οδικά, τοπία φραγµάτων, γεφυρώσεων, αναδασώ-
σεων και αναδασµού, βιοµηχανικά ή γεωργικά ή ακόµη
ειδικά περιβάλλοντα νοσοκοµείων, εργοστασίων, µου-
σείων, νεκροταφεία σχεδιάζονται κατά το πνεύµα της επο-
χής, µε διαφορετικές απόψεις, προσεγγίσεις και διαφορο-
ποιούµενες σχεδιαστικές τάσεις.
Το βασικό πεδίο άσκησης του σχεδιασµού τοπίου παρα-
µένει στο επίπεδο του πολεοδοµικού σχεδιασµού και
κυρίως των αστικών διαµορφώσεων. Η θεωρητική αναζή-
τηση, η επιστηµονική και σχεδιαστική σκέψη και έρευνα
γύρω από αυτές, η εξάπλωσή τους ως έργων µαζί µε τη
δηµόσια αναγνώριση της κοινωνικής αναγκαιότητας,

µικά διερευνήθηκε, περιλαµβάνει µεγάλης κλίµακας δηµό-
σια έργα, υποδοµές, µετα-βιοµηχανικά ανακτώµενες τοπο-
θεσίες, αγρούς ή τοµείς πόλεων, και συχνά τους οριακά
εγκαταλειµµένους ή ενδιάµεσους χώρους.
Απαιτείται για την άσκηση της αρχιτεκτονικής τοπίου, ένας
εκτεταµένος κορµός εφοδίων σε διαφορετικές κατευθύν-
σεις και δεξιότητες – τόσο συνθετικά και ευφάνταστα όσο
και τεχνικά και διαχειριστικά.
∆ιαφορετικές αναζητήσεις και αντιλήψεις για το τοπίο
αποκτούν ένα ιδιαίτερο νόηµα. Συζητείται η πολιτισµική
αξία και µοιάζει η στιγµή κατάλληλη για να επιστρέψουµε
στις πηγές της δηµιουργικής πράξης, στα γεγονότα της
συγκίνησης, της φαντασίας και της µνήµης του τοπίου.
Είναι η στιγµή που η τέχνη, η τεχνική και η επιστήµη οδη-
γούν σε ευαίσθητες προσεγγίσεις, από τις οποίες προέρ-
χονται νέες εφαρµογές ικανές να εκφράσουν τις σύγχρο-
νες ανάγκες. Ο ανανεωτικός αυτός άνεµος πνέει στην
αρχιτεκτονική τοπίου, αλλά και στους άλλους κλάδους
σχεδιασµού του χώρου, την αρχιτεκτονική, την πολεοδο-
µία και τη χωροταξία.
Η ανάπτυξη µιας «τοπιακής» κουλτούρας γίνεται όλο και
περισσότερο αισθητή. Είναι αυτή η κουλτούρα που µας
αναγκάζει να εµβαθύνουµε στο περιβάλλον, στον πολιτι-
σµό ενός τόπου για να αναδείξουµε την ταυτότητά του µε
συλλογισµούς, δηµιουργικές ενέργειες, σχεδιαστικές
τάσεις και έργα, «αυτο-προσδιοριζόµενα» ή µη, ως προς
κάποιον, πάντως, προϋπάρχοντα χώρο.
Για την αρχιτεκτονική τοπίου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
κατανοήσουµε τη δυναµική, τις βασικές ιδιατερότητες και
το πνεύµα ενός τόπου για να τον προβάλουµε, να τον ανα-
δείξουµε, να τον αναστρέψουµε ή να τον µεταµορφώ-
σουµε. Είναι σηµαντική η θετική απήχηση του έργου στη
ζωή των ανθρώπων. Καθώς και η δηµιουργική ικανότητα
του σχεδιαστή ώστε να επιτρέπουν στο έργο να ολοκλη-
ρώνεται µέσα στο χρόνο και να µην βυθιστεί στη σύγχιση
και τον εκχυδαϊσµό.
Είναι σηµαντικό τα έργα της αρχιτεκτονικής τοπίου να
αντιµετωπίζονται ως έργα τέχνης που προβάλλουν την
απόλαυση του χώρου, όχι ως έκφραση νοσταλγίας του
παρελθόντος, αλλά ως πολιτισµικά σχέδια για µια σύγ-
χρονη κοινωνία. Αν δεχθούµε ότι τα τοπία δεν ανάγονται
ευτυχώς σε µια οµοιογενή κατηγορία διεθνώς, τότε εύκολα
κάποιος αναζητά να γεφυρώσει διαφοροποιήσεις ή να
αποδείξει οµοιότητες στο σχεδιασµό τοπίου, σε ένα
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τική, αναφέρεται στην απολαυστική αλλά και επίπονη ανα-
ζήτηση του τοπίου, στην οποία ενσκήπτουµε συνεχώς
εξαιτίας της απόστασης. Το τοπίο, µπορεί να εκληφθεί ως
ανολοκλήρωτη κατασκευή,5 όχι µόνο λόγω της αυξανόµενης
πολυσηµίας του περιεχοµένου του αλλά και της δυνατότη-
τας που παρέχει να στήνονται όλο και νέες κατασκευές-
τοπία, των οποίων η εµφάνιση επιβεβαιώνει την απώλεια
και την αναζήτηση εκείνου που διαφεύγει. Η ανολοκλή-
ρωτη κατασκευή του τοπίου καθώς και η αγωνιώδης ενα-
σχόληση µαζί του µπορούν να περιγραφούν ως µια ανοι-
χτή συνθήκη, η οποία ξεδιπλώνεται διαρκώς και δηµιουργεί
µέσα από την ανοιχτότητα τις συνθήκες µετάβασης που

διατρέχουν τα µέρη και το σύνολο της κατασκευής του
τοπίου. Η αντίληψη και κατανόηση αυτής της δυναµικής
ανοιχτής συνθήκης, έχει εξαιρετική σηµασία για δύο
κυρίως λόγους: αφενός γιατί µετατρέπεται σε πεδίο πολλα-
πλής ερµηνείας των έως τώρα διατυπωµένων λόγων και
πρακτικών µας για το τοπίο και αφετέρου δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για την υπέρβαση του τοπίου και την ανα-
ζήτηση µιας νέας συνθήκης που δεν θα µιλά γι΄ αυτό, αλλά
για το µετά ή το πέρα από αυτό. Από το ζητούµενο του
ξεπεράσµατος που προαναφέρθηκε, αναδύεται το ερώ-
τηµα του κατά πόσο η χρήση της λέξης τοπίο εξακολου-
θεί να είναι δόκιµη, να συµπυκνώνει το νόηµα των κατα-
στάσεων, των ενεργηµάτων που εµείς σήµερα επισυνά-
πτουµε σ΄ αυτήν. Αν λοιπόν δεχθούµε ότι η αρχιτεκτονική
που δηµιουργεί τοπία έχει µετατραπεί η ίδια σε τοπίο και
µάλιστα αχανές (αρχιτεκτονική = το τοπίο), µήπως τότε η
σχέση που συγκροτεί ο άνθρωπος µε τον τόπο του απαι-
τεί ένα άλλο λεξιλόγιο χωρίς το λήµµα τοπίο;
Ας επανέλθουµε όµως στην ανοιχτότητα της κατασκευής
του τοπίου και ας αναφερθούµε σε µια πτυχή της που σχε-
τίζεται µε την ανακατασκευή.6 Για να γίνει αντιληπτή η
παρουσία της θα δεχθούµε προς στιγµήν ότι η σχηµατική

εικόνα του συσχετισµού κατασκευής και ανακατασκευής
είναι η ακόλουθη: στεκόµαστε µπροστά, µέσα στο τοπίο
και προσπαθούµε µε σκέψεις, λέξεις και ενεργήµατα, να
στήσουµε και να ξαναστήσουµε µια κατασκευή που θα
αντιστοιχεί σε ό,τι εννοούµε ως τοπίο, κατασκευάζοντας
και ανακατασκευάζοντας. Εκείνο που επιχειρείται να περι-
γραφεί εδώ είναι ότι η ανακατασκευή αποτελεί οργανικό
µέρος της κατασκευής. Ειδικότερα, η ανακατασκευή ανα-
φέρεται στις ανεπαίσθητες διορθωτικές κινήσεις, στις
µικρές µετατοπίσεις των σηµασιών, µέσω των οποίων το
προς απόδοση νόηµα αποκτά µεγαλύτερη σαφήνεια. Θα
λέγαµε λοιπόν ότι κάθε ανακατασκευή (τοπίου) παραµένει
µια κατασκευή (τοπίου) και κάθε ορισµός του τοπίου ανα-
κατασκευάζει µε τη σειρά του κάποιον άλλον σε συνθήκες
ευµετάβλητης ισορροπίας. 
Όσο αφορά στην εναλλαγή των συνθηκών κατασκευής
και ανακατασκευής του τοπίου, αυτή στήνεται πάνω στην
ταυτόχρονη παρουσία των πραγµάτων που συσχετίζονται
µέσα από ένα παιγνίδι συναρµογής. Αν και ο όρος συναρ-
µογή µας παραπέµπει γρήγορα στους τρόπους συσχέτι-
σης των ανθρώπινων τεχνηµάτων µε το έδαφος – ανά-
µεσα στο τοπίο και το έδαφος αναγνωρίζονται ισχυροί
δεσµοί που σχετίζονται µε τη διαµονή, είναι απαραίτητο να
επισηµάνουµε ότι η κατασκευή του τοπίου έχει ως προϋ-
πόθεση τον προσδιορισµό και τη συναρµογή νοηµάτων,7

ότι πραγµατοποιείται µέσα από το συγχρονισµό σηµα-
σιών. 

Περιγράφοντας λοιπόν τη σχέση µας µε το τοπίο θα
λέγαµε ότι καθορίζεται από τη σχέση µας µε το νόηµα.
Όπως επίσης, η κατασκευή του τοπίου είναι ανάλογη των
µετατοπίσεων του νοήµατος. Εποµένως µια απάντηση στο
αρχικό προσχηµατικό ερώτηµα τι είναι το τοπίο δεν είναι η
«απόσπαση» από τη φύση ή η «κατάδειξη» µιας θέας,
αλλά η «κατασκευή νοήµατος». 
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µέσω νοηµατικών συναρµογών όπως της απογείωσης, της εξώθη-

σης, της αιώρησης. 

Ένας αποκαλυπτικός τρόπος να µιλήσουµε για το τοπίο
είναι να θέτουµε ερωτήµατα. Tι είναι εποµένως το τοπίο; Τι
εννοούµε όταν εκφέρουµε τη λέξη τοπίο; Κάθε ερώτηµα
φανερώνει την επιθυµία άρθρωσης λόγου για το τοπίο,
είναι και µια στροφή του βλέµµατός µας σε αυτό αλλά ταυ-
τόχρονα και µια απρόβλεπτη αιώρηση. 
Ο στοχαστικός λόγος του G. Simmel,1 οι ταξιδιωτικές καρτ
ποστάλ του Le Corbusier, τα κείµενα του Robert Smithson,
το θεµατικό Λεξικό Σύγχρονων Σχεδιαστών Τοπίου,2 η
φωτογραφική έκθεση Nature of Artifice στην 9η Μπιενάλε
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, είναι ενδεικτικοί λόγοι, πράγ-
µατα και καταστάσεις που αναφέρονται, µιλούν µε ιδιαί-
τερο τρόπο για το τοπίο, δηµιουργώντας τα δικά τους
ξεχωριστά τοπία. Εκείνο όµως που έχει σηµασία είναι ότι
όλες οι προσεγγίσεις και εκδοχές του τοπίου κρέµονται
στο ίδιο σχοινί. Το τοπίο και το ερώτηµα ή τα ερωτήµατα
που το αφορούν αναρτώνται από την έννοια της κατα-
σκευής.3 Κάθε φορά που µιλάµε για το τοπίο και επιχει-
ρούµε να το ορίσουµε, δηµιουργούµε µια νοηµατική κατα-
σκευή. Το τοπίο «κατασκευάζεται» ευθύς αµέσως µε την
απόδοση νοήµατος, µε το πέρασµα δηλαδή σε άλλη νοη-
µατική κατάσταση. Και για να περιγράψουµε αυτή την

ουσιώδη διαδικασία χρειάζεται να ξεχωρίσουµε τον όρο
µετάβαση, αντικαθιστώντας όµως την πρωταρχική χωρική
του σηµασία µε εκείνο που θα ονοµάζαµε µετατοπίσεις νοή-
µατος. Mε άλλα λόγια, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι το
τοπίο σχετίζεται µε το συνεχές µετατόπισµα του νοήµατος
που είναι και το κύριο υλικό της κατασκευής του. Η δε
ανάρτησή του γλιστρά πάνω στο σχοινί της κατασκευής,
ακολουθώντας τους συνεχείς επανακαθορισµούς του
όρου τοπίο. 
Ωστόσο αν σταθούµε στο διαφορετικό περιεχόµενο των
προσεγγίσεων, στις ανόµοιες µατιές στο τοπίο, αντιµετωπί-
ζουµε ένα παράδοξο. Οι νοηµατικές µεταβάσεις και το
στριφογύρισµα µε µικρές ή µεγάλες µετατοπίσεις γύρω
από το τοπίο, δείχνουν ότι κάθε διατύπωση τοπίου αποτε-
λεί µία επιπλέον κατασκευή τοπίου. Το εκάστοτε τοπίο,
όπως «συλλαµβάνεται από την ανθρώπινη πρακτική όσο
και από τη γλώσσα και τη σκέψη»,4 ενσωµατώνεται στην
ευρεία κατασκευή τοπίου της οποίας η ολοκλήρωση µοιά-
ζει να µετατίθεται, να καθυστερεί συνεχώς, διατηρώντας
έτσι µια λυτρωτική απόσταση από εµάς. Εδώ, µε την από-
σταση υπονοείται η αδυναµία µας για ολική ή συλλογική
θεώρηση του τοπίου και ο χαρακτηρισµός της ως λυτρω-

Μετατοπίζοντας την κατασκευή
που λέγεται τοπίο

του Νίκου Καζέρου, αρχιτέκτονα, λέκτορα Πανεπιστηµίου Πατρών
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Πατρών, Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Επίκουρος Καθηγη-
τής, Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ και µέλος της προσωρι-
νής Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του
Πολυτεχνείου Κρήτης και Τζένη Κοσµάκη, Καθηγήτρια,
Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. 
Τα ζητήµατα που στη συνέχεια τίθενται συνοψίζονται σε
ορισµένες βασικές διατυπώσεις που αφορούν, στη δυνα-
µική των νέων τάσεων και της προβληµατικής που επιχει-
ρείται να αναπτυχθεί γύρω από τα µαθήµατα θεωρίας και
σχεδιασµού του τοπίου καθώς και στον ενδεχόµενο ρόλο
σε βάθος χρόνου, των µαθηµάτων αυτών, στην παιδεία και
τη σχεδιαστική ικανότητα των αρχιτεκτόνων .

Μαίρη Ανανιάδου-Τζηµοπούλου
Μαθήµατα Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Σχεδιασµού Αστι-
κών Υπαίθριων Χώρων διδάσκονται στο Τµήµα Αρχιτε-
κτόνων ΑΠΘ από το 1974. Εστιάζονται στη µελέτη και το
σχεδιασµό του τοπίου. Είναι προσαρµοσµένα στις σπου-
δές του Αρχιτέκτονα. Είναι έτσι δοµηµένα, ώστε να συµ-
βάλλουν στη δηµιουργική παρέµβαση και το σχεδιασµό
στο χώρο ή στο σχεδιασµό του χώρου. Εκτός από µαθή-
µατα θεωρίας και σχεδιασµού έργων διαµόρφωσης υπαί-
θριου χώρου-τοπίου, ερευνητικά θέµατα, διπλωµατικές,
µεταπτυχιακή έρευνα και διδακτορικές εργασίες εκπονού-
νται στο αντικείµενο. Τα µαθήµατα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
διαφοροποιούνται από µαθήµατα για το Τοπίο, όπως αυτό
αντιµετωπίζεται από άλλες επιστηµονικές, λόγιες ή της
τέχνης περιοχές, π.χ. γεωγραφία, οικολογία, περιβαλλο-
ντική ψυχολογία, φιλοσοφία, ποίηση, ζωγραφική, φωτο-
γραφία... Καλύπτουν και κριτικά αντιµετωπίζουν τρέχουσες
τάσεις και σχεδιαστικές προσεγγίσεις του χώρου. Κινού-
νται στο πνεύµα της διεθνούς επικαιρότητας και παρακο-
λουθούν τις εξελίξεις στη θεωρία και το αντίστοιχο εφαρ-
µοσµένο έργο. Η εµπειρία από χώρες µε ισχυρή παρά-
δοση στο αντικείµενο, όπου αυτό είναι αυτόνοµα επιστη-
µονικά και επαγγελµατικά αναπτυγµένο, σε συνδυασµό µε
την εµπειρία από την ελληνική πραγµατικότητα, τροφοδο-
τούν και συνεχώς επαναπροσδιορίζουν µεθόδους και
τακτικές ανανέωσης, εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού
και ερευνητικού έργου. 
Είναι πολύ σηµαντικό ότι σήµερα αναγνωρίζεται η χρησι-
µότητα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και οργανώνονται σχε-
τικά µαθήµατα σε όλες τις Σχολές Αρχιτεκτονικής της
χώρας. Μαθήµατα Αρχιτεκτονικής Τοπίου διδάσκονται
επίσης από το 1968 στη Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ. Τη
µακροχρόνια και µε διαφορετική εκπαιδευτική έµφαση
ενασχόληση µε το αντικείµενο, συνενώσαµε στα δύο Τµή-
µατα, Αρχιτεκτονικής και Γεωπονίας, στο πρώτο για τα
ελληνικά πανεπιστήµια Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Αρχιτεκτονικής Τοπίου, που από το 2003, µε τη διοι-
κητική υποστήριξη του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων, λειτουρ-
γεί στο ΑΠΘ. 
– Η επικαιρότητα σχεδιασµού, αστικών, αγροτικών, βιοµη-
χανικών, φυσικών, οδικών, τοπίων εκµετάλλευσης φυσικού
πλούτου, κ.ά., οι νέες τάσεις και η κριτική σύγχρονων µεγά-
λων έργων και διαγωνισµών σχεδιασµού αστικών χώρων
και τοπίου, ζητήµατα µορφής και ιδεολογίας στη σύγ-
χρονη αρχιτεκτονική τοπίου, σχέσεις και όρια αρχιτεκτονι-
κής, αστικού σχεδιασµού και αρχιτεκτονικής τοπίου,
έννοιες και προσεγγίσεις σχεδιασµού του τοπίου, σχεδια-
σµός τοπίου, τεχνικές σχεδίασης και κατασκευής του
τοπίου, δηµιουργική έκφραση και αρχιτεκτονική στο τοπίο,
µας απασχολούν στα µαθήµατα θεωρίας αρχιτεκτονικής ή
σχεδιασµού του τοπίου, στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων. Μας

απασχολούν συσχετισµένα µε τη δυναµική της διεθνούς
προβληµατικής γύρω από το θέµα και του εφαρµοσµένου
έργου, όπως δειλά στον ελληνικό και ραγδαία στον υπό-
λοιπο, κυρίως ευρωπαϊκό χώρο, παρακολουθούµε να ανα-
πτύσσεται.
Είναι ιδιαίτερος ο ρόλος που µαθήµατα Αρχιτεκτονικής
Τοπίου παίζουν στην παιδεία των Αρχιτεκτόνων. Τόσο ως
προς την εφαρµογή για το σχεδιασµό του υπαίθριου
χώρου-τοπίου, όσο και ως προς την ίδια την Αρχιτεκτο-
νική, ως παρέµβαση στο περιβάλλον ή ως διαµόρφωση
περιβάλλοντος. Αυτή είναι η άµεσα αναγνωρίσιµη ωφελι-
µότητα, τα κενά της οποίας µοιάζει να χρειάζεται επειγό-
ντως να πληρωθούν. Συγχρόνως όµως και καθώς δεν
υπάρχει έργο επί της γης που δεν σχεδιάζεται σε κάποιο
τοπίο, καθώς κανένα τοπίο δεν είναι πανοµοιότυπα ίδιο µε
ένα άλλο, καθώς το τοπίο είναι καθρέφτης ιστορίας και
πολιτισµού, καθώς αναγνωρίζουµε ότι έργα αρχιτεκτονικής
τοπίου οφείλουν επίσης να σχεδιάζονται ως έργα τέχνης
και πολιτισµού, σε µια τέτοια κατεύθυνση, ίσως, µαθήµατα
αρχιτεκτονικής τοπίου συµβάλλουν ουσιαστικά στην ανά-
πτυξη προσωπικής αντίληψης, αρχιτεκτονικής άποψης,
στάσης και χαρακτήρα, συµβάλλουν στη συνθετική και
δηµιουργική ικανότητα των νέων που, σήµερα µαζί µας,
αύριο εκείνοι µόνοι, θα συνεχίσουν να οραµατίζονται και
να διαµορφώνουν τον κόσµο µας.

Αριστείδης Αντονάς
Το τοπίο δεν χρειάζεται να εννοείται ως κάτι συγκεκρι-
µένο. Η πανεπιστηµιακή διδασκαλία (ακόµη και αν παρου-
σιάζει οποιαδήποτε «επίσηµη» προσέγγιση του τοπιακού
στοιχείου) δεν µπορεί να συγκροτήσει «την» µοναδική
θεωρία του τοπίου. Φαντάζοµαι κάποιο παρατηρητή που
θεωρεί το τοπίο µέσα σε κάποιο πλαίσιο –µέσα από ένα

του εκπαιδευτικού τους έργου διδάσκουν συστηµατικά,
αυτόνοµα µαθήµατα του σχεδιασµού τοπίου, ενταγµένα
στο ετήσιο πρόγραµµα των αντίστοιχων σχολών στις
οποίες ανήκουν. 
Ο καθένας διακρίνεται από µια ιδιαίτερη πορεία, σκέψης

και διδακτικού έργου, γεγονός που δηµιούργησε προϋπο-
θέσεις µιας συνολικά πολυεπίπεδης προσέγγισης των
θεµάτων που τέθηκαν από τους επιµελητές του αφιερώµα-
τος. Πιο συγκεκριµένα στη συνέντευξη που ακολουθεί
συµµετείχαν οι:
Κώστας Μωραΐτης, Αρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής
Σχολής Αρχιτκετόνων ΕΜΠ, Μαίρη Ανανιάδου-Τζηµο-
πούλου, Αρχιτέκτων Τοπίου, Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτε-
κτόνων ΑΠΘ (∆ιευθύντρια Μεταπτυχιακού Αρχιτεκτονι-
κής Τοπίου ΑΠΘ), ∆ηµήτρης Πολυχρονόπουλος, Αρχι-
τέκτων-Πολεοδόµος, Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος
Αρχιτεκτόνων ∆ΠΘ, Αριστείδης Αντονάς, Αρχιτέκτων,
Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Παν.
Θεσσαλίας, Θωµάς ∆οξιάδης, Αρχιτέκτων, Επίκουρος
Καθηγητής Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου

Στα πλαίσια του αφιερώµατος του περιοδικού «Αρχιτέκτο-
νες» για το Τοπίο θεωρήθηκε χρήσιµο να γίνει µια πρώτη
προσέγγιση ορισµένων ζητηµάτων αλλά και της γενικότε-
ρης προβληµατικής που συνοδεύει και χαρακτηρίζει τα
µαθήµατα σχεδιασµού του τοπίου σε πέντε σχολές Αρχι-
τεκτονικής της χώρας. Σήµερα είναι δεδοµένη η λειτουρ-
γία έξι αρχιτεκτονικών σχολών εκ των οποίων οι τρεις
(Πάτρα, Βόλος, Ξάνθη) είναι σχολές µε ιστορία µιας
πενταετίας ενώ η πιο πρόσφατη σχολή Αρχιτεκτόνων,
στην Κρήτη, µόλις το 2004 ξεκίνησε τη λειτουργία της. Στο
νέο πλαίσιο που διαµορφώνεται εµφανίζεται µια ιδιαίτερη
δυναµική ενδιαφέροντος που περιστρέφεται γύρω από τα
θέµατα τοπίου, προσπαθώντας να αναπληρώσει παράλ-
ληλα τη γενικότερη έλλειψη ενδιαφέροντος πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων, στη χώρα µας, για την εννοιολογική και
θεωρητική προσέγγιση του τοπίου όσο και την πρακτική
των ζητηµάτων του σχεδιασµού του. 
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις κλήθηκαν να τοποθετη-
θούν πάνω σε ορισµένα πρωτογενή ερωτήµατα πέντε
αρχιτέκτονες και αρχιτέκτονες τοπίου, που στα πλαίσια

Η συµβολή των µαθηµάτων
για το σχεδιασµό του τοπίου

στην παιδεία των αρχιτεκτόνων
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κτείνει την πρακτική της, ενσωµατώνοντας «φυσικά» και
τοπιακά χαρακτηριστικά, όπως η τοπογραφική µορφολο-
γία, η έννοια του χρόνου, η έννοια της µετάλλαξης και η
συµβιωτική σχέση µε το φυσικό περιβάλλον.
Στην προσπάθειά τους να συµµετάσχουν και να κατευθύ-
νουν το σχεδιασµό του δοµηµένου χώρου, οι αρχιτέκτο-
νες αναγνωρίζουν πλέον την ανάγκη να αντιµετωπίσουν
αντικείµενα πέρα από τα παραδοσιακά όρια του αρχιτε-
κτονηµένου κτιρίου. Η έως τώρα έλλειψη διδασκαλίας της
Αρχιτεκτονικής Τοπίου στα ελληνικά πανεπιστήµια, που και
εδώ καθιστά την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης, ακόµα και
χωρών όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία, το γεγονός ότι
το επάγγελµα που σε άλλες χώρες είναι κατεξοχήν υπεύ-
θυνο για το σχεδιασµό και την προστασία του τοπίου στην
Ελλάδα ούτε καν αναγνωρίζεται νοµικά, και η απαρχαιω-
µένη νοµοθεσία και αντιλήψεις σχετικά µε το τοπίο καθι-
στούν την ανάγκη εισαγωγής του στον τρόπο του σκέπτε-
σθαι και στην τεχνογνωσία των αρχιτεκτόνων επιτακτική.
Ο στόχος των µαθηµάτων αρχιτεκτονικής τοπίου στις
σχολές αρχιτεκτονικής της Ελλάδας πρέπει να είναι τρι-
πλός: κατ’ αρχήν, να δώσει σε όλους τους αρχιτέκτονες

από εδώ και πέρα την ευχέρεια να αρχιτεκτονούν
«τοπιακά», να µπορούν δηλαδή να σχεδιάσουν κτίρια µε
χαρακτηριστικά σύνθετων τοπογραφιών και δυναµικών
συστηµάτων. ∆εύτερον, να συνειδητοποιήσουν οι αρχιτέ-
κτονες ότι οι δηµιουργίες τους εντάσσονται σε πολύ ευρύ-
τερα µορφολογικά και δυναµικά συστήµατα, και να είναι σε
θέση να πραγµατοποιήσουν αυτή την ένταξη σωστά. Και
τρίτον, να προετοιµάσουν κάποιους φοιτητές για να ακο-
λουθήσουν µεταπτυχιακά προγράµµατα στην Αρχιτεκτο-
νική Τοπίου και να αναπληρώσουν τις τεράστιες ελλείψεις
που υπάρχουν σε αυτό τον τοµέα σε επίπεδο µελετητών,

ερευνητών, νοµοθετών και δηµόσιων λειτουργών.
Τα µαθήµατα Αρχιτεκτονικής Τοπίου στο Τµήµα Αρχιτε-
κτόνων του Πανεπιστηµίου Πατρών βασίζονται σε εργα-
στήρια σύνθεσης που αναπτύσσουν ειδικά θέµατα παράλ-
ληλα µε µια ραχοκοκαλιά διαλέξεων και ειδικής διδασκα-
λίας επί τόπου σε τοπία. Τα µαθήµατα ξεκινούν µε βάση
τις γνώσεις και τις δεξιότητες των φοιτητών αρχιτεκτονικής
και πάνω τους δοµούν ειδικές τοπιακές γνώσεις όπως η
χρήση του φυτικού ως αρχιτεκτονικού υλικού, ο τοπογρα-
φικός σχεδιασµός και ο σχεδιασµός δυναµικών συστηµά-
των.

Τζένη Κοσµάκη 
Μέχρι σχετικά πρόσφατα ένα τοπίο –φυσικό, αγροτικό,
περιαστικό, αστικό– ήταν για τους αρχιτέκτονες µια εικόνα
ή µια σειρά εικόνων προς αναπαράσταση ή εγγραφή
ιδεών. Τα τελευταία χρόνια όµως παρατηρείται µια µεγάλη
στροφή στην προσέγγιση του τοπίου στα πλαίσια της
αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και πρακτικής.
Η στροφή αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ως έκφραση αγω-
νίας για την υποβάθµιση ή τη ριζική αλλαγή –απόρροια της
κρίσης στην πόλη και στο περιβάλλον– των τοπίων που
γνωρίζαµε. Ο προβληµατισµός για το τοπίο, ως ορατό
τµήµα του περιβάλλοντος, επηρεάζει τη θεώρηση του
ίδιου του τοπίου και την προσέγγιση του σχεδιασµού του.
Όσο το τοπίο δεν αποτελεί µέσο αλλά επίκεντρο µελέτης,
γίνεται κατανοητό ότι ο ρόλος του είναι πολλαπλός και
σύνθετος, εφόσον συντίθεται και µεταβάλλεται κάτω από
την επίδραση δύο διαφορετικών πηγών που δρουν µε δια-
φοροποιηµένους σήµερα κανόνες, της φύσης και των
ανθρώπων. Ειδικότερα το αστικό τοπίο συνιστά ένα εκτε-
ταµένο θέατρο, όπου γίνονται διεργασίες, εκπέµπονται
µηνύµατα, δίνονται ερµηνείες.
Τα αστικά και περιαστικά τοπία αποτελούν εκτεταµένα
µωσαϊκά µε τµήµατα «ακανόνιστα». Οι συνδέσεις µεταξύ
των τµηµάτων τους είναι χαλαρές και πολλές φορές µη
ορατές. ∆εν είναι εύκολα εποπτεύσιµα, δηµιουργούν ψευ-
δαισθήσεις. Ένας τρόπος αρχικής προσέγγισής τους στα
προπτυχιακά µαθήµατα είναι µέσα από τις ενότητες των
υπαιθρίων χώρων που περιλαµβάνουν. Φυσικές, καλλιερ-
γούµενες ή τεχνητές, οι ενότητες αυτές µπορούν να µελε-
τηθούν, να αποτιµηθούν, να αναδυθούν ή να δεχθούν
ερµηνείες ή παρεµβάσεις.
Η σε βάθος όµως µελέτη του τοπίου αποτελεί ένα ιδιαί-
τερο αντικείµενο που συνθέτει προσεγγίσεις και από
άλλες, πλην αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας, περιοχές.
Μια τέτοια σύνθεση επιχειρείται µέσα από τα µεταπτυ-
χιακά µαθήµατα της σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Η
ποιότητα ορισµένων νέων τοπίων που έχουν «αναδυθεί»
πρόσφατα στον ευρωπαϊκό χώρο, επιβεβαιώνει την ανά-
γκη σύνθεσης των διαφορετικών προσεγγίσεων στην προ-
οπτική της παρέµβασης στην εξέλιξη του τοπίου της
πόλης. 

Κώστας Μωραΐτης
Κάτω από τον ευρύτατο εννοιολογικά όρο «τοπίο», στεγά-
ζονται κάποια από τα σηµαντικότερα σε επιρροή και κρισι-
µότερα, όχι απλά από την άποψη του οικονοµικού
κόστους, αλλά από τη συνολικότερη άποψη της κοινωνι-
κής επένδυσης, δηµιουργήµατα των πολιτισµών. 
∆εν αναφέροµαι αποκλειστικά στις πόλεις, γιατί η εξειδί-
κευση του όρου τοπίο και ο περιορισµός του στην περι-
γραφή του αστικού χώρου, του «αστικού τοπίου», περιορί-
ζει σηµαντικά το διάλογο. Αναφέροµαι εξίσου στο µετα-

παράθυρο παραδείγµατος χάριν–: ήδη, πριν διαµορφώσει
σκέψη για το τοπίο, µέσα από το κάδρο, ο παρατηρητής
θεωρεί το τοπίο. Θεωρία του τοπίου είναι κάποια ιδιαίτερη
θέα προς το τοπίο: κάθε ιδιαίτερη ενατένιση τοπίου είναι
ήδη «θεωρία». 
Η απουσία συγκροτηµένης παράδοσης για τη θεωρία του
τοπίου ελευθερώνει διαφορετικά πεδία διερεύνησης όπου
αναπτύσσονται ερωτήµατα για το τοπίο µε διαφορετικούς
τρόπους. Για µένα, ο τρόπος της ανοικτής επερώτησης
εµφανίζει κάποια προτεραιότητα. ∆εν είναι επείγον να
κλείσουµε την αναζήτηση για το τοπίο µε τη θεσµοθέτηση
αρχών ή µε την θέσπιση ειδικών ρυθµίσεων που θα απο-
κρυστάλλωναν κάποιο σύστηµα για την αντιµετώπισή του.
Αντίθετα παρουσιάζεται κάποια ανάγκη για ελεύθερους
συνειρµούς πάνω στο τοπίο, η οποίοι θα µπορούν να
δοκιµάζονται σε αυτό· οι σκέψεις πάνω στο τοπίο οργα-
νώνουν δικές τους τοπιακές διατάξεις και κατασκευές.
Ακόµη, οι πρακτικές ανάγνωσης του τοπίου µένουν υπό
καθορισµό: βρίσκουµε σκέψεις για το τοπίο στον Buys ή
στον Robert Smithson, ανακαλύπτουµε το περπάτηµα ως
εργαλείο ανάγνωσης στον Richard Long, αναζητάµε τη

σηµασία της εξόδου από το δάσος σε ένα κείµενο του
Καρτέσιου ή τη σηµασία της διαµονής στο σπήλαιο της
πλατωνικής Πολιτείας, ενώ στο αστικό τοπίο έννοιες όπως
αυτή της παραδρόµησης, της dérive στον Guy Debords ή
της flânerie στον Benjamin παρέχουν µεθοδολογικά
σύνεργα για την ενατένιση του σηµερινού «τοπίου». Ο
Georg Simmel από το 1913 παρουσίασε το τοπίο, την ενα-
τένισή του, τη σκέψη για αυτό και την τοπιογραφική τέχνη
διαπλεγµένα, έτσι ώστε τα όρια τους να µην ξεχωρίζουν.
Ανάµεσα στην αρχιτεκτονική θεωρία, στην τέχνη και την
αρχιτεκτονική, το τοπίο αναζητά δικούς του λόγους και

έργα. ∆ιάσπαρτες σκέψεις που εντοπίζουµε στη λογοτε-
χνία ή την φιλοσοφία οδηγούν στην πολυδιάστατη προ-
σέγγισή του. Το τοπίο δεν συλλαµβάνεται ως φυσικό
παρελθόν του ανθρώπου, αντιµετωπίζεται ως πεδίο ανοι-
κτό στις ανθρώπινες µελλοντικές δράσεις.
Στη µεταψηφιακή εποχή η επιστροφή στο τοπίο δεν είναι
απλή επαναφορά στο φυσικό στοιχείο.
Στο εργαστήριο τοπίου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,
από την εξέταση των µεγάλων θεµάτων του τοπίου προ-
κρίνουµε την επιµονή σε θέµατα που συνήθως θεωρούνται
ασήµαντα. Έναν αγρό µε τη σοδειά του σκορπισµένη σε
δεµάτια, µια εγκαταλειµµένη εκσκαφή που γέµισε νερό, ένα
ξεχασµένο νησί. Τόπους που δεν προσφέρονται στην
όραση ως άξιοι προσοχής: παρουσιάζονται ως α-σήµα-
ντοι, ξεχασµένοι και σιωπηλοί. Από τη σιωπή των τόπων
αυτών συλλέγουµε σηµαντικούς λόγους για το τοπίο και
αποβλέπουµε σε θαυµαστά έργα πάνω στο τοπίο.

Θωµάς ∆οξιάδης
Η εποχή που ο κόσµος χωριζόταν σε «άνθρωπο» και
«φύση», σε πόλη και τοπίο έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ο

άνθρωπος επηρεάζει, αλλάζει, δοµεί το «φυσικό» τοπίο,
µε αποτέλεσµα µεγάλα τµήµατα της γης –το µεγαλύτερο
τµήµα της Ελλάδας– να είναι ανθρωπογενή. Από την άλλη
πλευρά, έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η περιφρόνηση των
τοπιακών παραµέτρων στο σχεδιασµό του δοµηµένου
περιβάλλοντος προκαλεί από προβλήµατα –όπως χαµηλή
αισθητική ποιότητα και ποιότητα ζωής– έως καταστροφές
– όπως οι πληµµύρες στο Λεκανοπέδιο. Συγχρόνως, έχο-
ντας ολοκληρώσει τον κύκλο της αυτο-αναφορικής εσω-
στρέφειας και του φορµαλισµού, η κτιριακή αρχιτεκτονική
έχει εδώ και κάποια χρόνια ανοίξει τα µάτια της και επε-
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Τοπίου στην Ελλάδα, µια σχέση που ήταν φανερό ότι στις
προηγούµενες δεκαετίες δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος. Αυτή συνεπώς η ανάπτυξη ενός ευρύ-
τερου διαλόγου πάνω στα ζητήµατα αυτά είτε µέσα από
µαθήµατα είτε µε την οργάνωση συνεδρίων και συζητή-
σεων και εκθέσεων θα έχει κατά τη γνώµη µου σταδιακά
µια ιδιαίτερη επίδραση στα ζητήµατα της παιδείας των
αρχιτεκτόνων. 
Στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του ∆ΠΘ διδάσκονται δύο
µαθήµατα τοπίου µε τον τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπίου Ι και
ΙΙ». Αποτελούν συνεχόµενα κατ’ επιλογή µαθήµατα στον
κορµό προπτυχιακών µαθηµάτων της σχολής και η οµάδα
διδασκαλίας επικεντρώνεται σε θέµατα θεωρίας καθώς και
στην επίλυση συγκεκριµένου συνθετικού θέµατος που
συνήθως αφορά µεταβατικές ζώνες από τον αστικό στο
φυσικό χώρο. Τα µαθήµατα είναι ενταγµένα στον Τοµέα
Πολεοδοµικού σχεδιασµού και λειτουργούν σε άµεση
συνάρτηση µε τα αντίστοιχα µαθήµατα αστικού σχεδια-
σµού και δηµόσιων χώρων της πόλης, του Τοµέα. 

Παναγιώτης Τουρνικιώτης 
Η σχέση του τόπου µε το τοπίο και την αρχιτεκτονική
αποτελεί µια βασική συνισταµένη της αρχιτεκτονικής παι-
δείας και πρακτικής. Εάν ο τόπος είναι ένα δεδοµένο, το
δεδοµένο αυτό εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο
ερµηνεύεται και αντιµετωπίζεται από τον αρχιτέκτονα, είτε
αυτός περιορίζεται στην οικοδόµηση ενός κτιρίου είτε
επεκτείνεται στον επαναπροσδιορισµό του τόπου ως
τοπίο. Στην πραγµατικότητα αυτά τα δύο είναι αλληλέν-
δετα, αφού η αρχιτεκτονική δεν µπορεί να αποσυνδεθεί
από τον τόπο και η παρέµβασή της είναι ούτως ή άλλως
µια παρέµβαση που «αλλάζει το τοπίο». Το θέµα είναι
προφανώς ευρύτερο και εννοιολογικά σύνθετο αλλά έχει
µεγάλη σηµασία να µην αποσπαστεί µια ειδική κατηγορία
σπουδών «τοπίου» σε σχετική διάκριση από τις σπουδές
αρχιτεκτονικής και ανεξάρτητα από το πρόβληµα του
τόπου. Επιµένω σε αυτό, επειδή συχνά οι σπουδές

«τοπίου» τοποθετούνται σε προχωρηµένα εξάµηνα ως
εξειδίκευση ή ως επιλογή, µε το επιχείρηµα ότι πρέπει
πρώτα να κατακτηθούν τα εργαλεία της αρχιτεκτονικής και
µετά να ανοίξει η θεµατολογία ενός υπολειπόµενου
χώρου. Το πρόγραµµα σπουδών του νέου Τµήµατος
Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα Χανιά, έχει
εισάγει αυτό τον προβληµατισµό από το πρώτο κιόλας
εξάµηνο µε ένα µάθηµα που έχει τίτλο «Τόπος, τοπίο,
αρχιτεκτονική». Στο µάθηµα αυτό γίνεται µια εισαγωγή
στις έννοιες του τόπου και του τοπίου, που συσχετίζονται
άµεσα µε την αρχιτεκτονική. Το κυρίως ζητούµενο είναι η
ταυτόχρονη αντίληψη των ποιοτικών και των ποσοτικών
χαρακτηριστικών του τόπου µε ερµηνευτικούς όρους που
τον µετατρέπουν σε τοπίο και σε δεδοµένο του αρχιτεκτο-
νικού σχεδιασµού. Στην προοπτική αυτή η τοπογραφία
διδάσκεται ως γραφή του τόπου και είναι µια µεταφορά
πραγµατικότητας σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη αναπα-
ράσταση µε όρους µαθηµατικής ακρίβειας και ερµηνευτι-
κής προσέγγισης ταυτόχρονα. Στην κοινή αυτή «γη» εξε-

λίσσεται στο δεύτερο εξάµηνο ένα θέµα αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού µε αντικείµενο την κατοικία ενώ το πρόβληµα
του τοπίου τίθεται εκ νέου, ως συνέχεια του προηγούµε-
νου, στο µάθηµα που έχει τίτλο «Περιβάλλον και σχεδια-
σµός του χώρου». Ο σχεδιασµός του τοπίου περιλαµβά-
νεται προγραµµατικά και στα επόµενα έτη σπουδών, όπου
αναµένεται να αποκτήσει µια ιδιαίτερη δυναµική, χωρίς
ωστόσο να διακριθεί εντελώς από την πολυεπίπεδη προ-
σέγγιση του αρχιτεκτονικού γεγονότος. Στη συνδυασµένη
αυτή ερµηνεία τόπου, τοπίου και αρχιτεκτονικής ένα
µεγάλο µέρος του αποτελέσµατος θα οφείλεται βεβαίως
στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τη θεωρητική
και πρακτική διάσταση των σχέσεων οι διδάσκοντες, ως
σύνολο και ως µονάδες, αφού η εκπαίδευση είναι συνάρ-
τηση του τρόπου µε τον οποίο σκέφτονται και ενεργούν
συγκεκριµένοι άνθρωποι.

σχηµατισµό του τόπου που αποκαλούµε «φυσικό», µέσα
από την καλλιέργεια των εδαφών, την κατασκευή έργων
υποδοµής ή την κατασκευή έργων βελτίωσης της περιβαλ-
λοντικής τους ποιότητας. Ας σηµειώσουµε, πως αυτή η
ευρεία συνθήκη πολύτροπης κατοίκησης, αναφέρεται σε
εξαιρετικά µεγάλο αριθµό από κοινωνικές πρακτικές, γνω-
στικά πεδία, εκφραστικές διεργασίες και επιστηµονικές
κατευθύνσεις και βέβαια σε εξαιρετικά µεγάλο αριθµό από
πρακτικές, κατασκευαστικής διαµόρφωσης του τόπου.
Προσεγγίζουµε έτσι το πρώτο από τα σηµεία πρακτικής
δυσκολίας, που αντιµετωπίζει η έρευνα για το τοπίο γενικά
και ιδιαίτερα στη χώρα µας. 
Καθώς η έρευνα αυτή είναι, όπως εξηγήσαµε προηγού-
µενα πολυεπίπεδη, η ουσιαστική αφύπνιση µιας κοινωνίας
µε µικρή τοπιακή παιδεία, προϋποθέτει την ανάπτυξη του
σχετικού διαλόγου, ανάµεσα σε όσο το δυνατόν περισσό-
τερους από τους επιµέρους συντελεστές.
Χωρίς τη διεύρυνση αυτού του επιστηµονικού διαλόγου
και του αντίστοιχού του κοινωνικού διαλόγου, οι προσπά-
θειες µένουν αποµονωµένες και συχνά τραγικά αντιθετι-
κές. Η απαίτηση συγκρότησης αυτού του ευρύτερου πλαι-
σίου επιστηµονικών συσχετίσεων πρέπει µάλλον να επιση-
µοποιηθεί στον ακαδηµαϊκό χώρο της χώρας µας, από τη
συγκρότηση µεταπτυχιακών διατµηµατικών προγραµµάτων
µε αντικείµενο το τοπίο. Προγραµµάτων που θα διατηρού-
σαν την κατευθυντήρια χρησιµότητά τους, ακόµη και αν
χαιρετίζαµε στο άµεσο µέλλον την ίδρυση κάποιου Τµήµα-
τος ή Σχολής µε σχετικό, εξειδικευµένο, προπτυχιακό αντι-
κείµενο σπουδών.
Εξειδικεύοντας τις παρατηρήσεις στις Σχολές και τα Τµή-
µατα Αρχιτεκτόνων της χώρας µας, πρέπει να τονίσουµε
πως θεραπεύουν ήδη αρκετά επιστηµονικά αντικείµενα,
ώστε δικαιούνται να αντιµετωπίζουν τη διεύρυνση των
σπουδών, προς την κατεύθυνση του τοπίου µε σύνεση. 
Είναι προφανές πως στις σχολές και στα τµήµατα αυτά
εµφανίζεται τα τελευταία χρόνια αύξηση του σχετικού
ενδιαφέροντος, που µπορεί να γίνει ακόµη εντονότερη.
Αλλά ας θυµόµαστε πως το αντικείµενο του τοπίου είναι
τόσο ευρύ, ώστε να µπορεί να ικανοποιήσει πολλούς ερευ-
νητές διαφορετικών κατευθύνσεων. Ως αρχιτέκτονες διδά-
σκοντες δεν χρειάζεται αναγκαστικά να µετακινηθούµε
από τα παλιότερα ενδιαφέροντα µας, προκειµένου να ανα-
φερθούµε σε θέµατα τοπίου. Μερικά από τα συνταρακτι-
κότερα θέµατα τοπιακής αναφοράς µας προσεγγίζουν
καθώς ασχολούµαστε µε τα «συνήθη» θέµατα κτιριακού ή
αστικού σχεδιασµού. 
Πολλές φορές, εντυπωσιασµένοι από τη σηµαντική, είναι
αλήθεια, συνεισφορά των νέων εναλλακτικών συχνά από-
ψεων, που αφορούν την αειφορική πρωτοβουλία, την περι-
βαλλοντική προσέγγιση, την τοπιακή ευαισθησία, ξεχνούµε
πως: 
– Ως αρχιτέκτονες µετέχουµε σε µια από τις παλαιότερες
και πολιτιστικά συνταρακτικότερες πρακτικές διαµόρφω-
σης νοητικών σχηµάτων και δοµικών κατασκευών, που
αναφέρονται στην πολιτιστική επαφή µε τον τόπο και στη
συνακόλουθη µετατροπή του σε τοπίο.
– Ως αρχιτέκτονες επίγονοι της µοντέρνας αρχιτεκτονικής
µετέχουµε σε µια αντίληψη χώρου που υπήρξε καθορι-
στική και για τη νεοτερική, µοντέρνα αντίληψη της τοπιοτε-
χνίας. 
Με βάση τα προηγούµενα, αναφερόµαστε στην ένταξη
µικρού αριθµού µαθηµάτων στα προπτυχιακά προγράµ-
µατα των Σχολών και των Τµηµάτων Αρχιτεκτονικής. Αλλά
αναφερόµαστε ταυτόχρονα σε µια προσπάθεια ενίσχυσης

της ευαισθησίας τους σε θέµατα που αφορούν το τοπίο. 
Είναι προφανές το θετικό αποτέλεσµα που θα είχε αυτή η
προσπάθεια στη σκέψη των αρχιτεκτόνων. Μένει λοιπόν
να τονίσουµε το θετικό αποτέλεσµα που θα είχε η
αύξουσα συµµετοχή των αρχιτεκτόνων, στον προβληµατι-
σµό των κοινωνιών µας για το τοπίο.
Μένει να τονίσουµε πως πολύ περισσότερο από άλλους
επιστηµονικούς και τεχνικούς κλάδους, οι αρχιτέκτονες
µπορούν να αντιληφθούν πως οι τέχνες και η τεχνική δεν
είναι «αφύσικες». Αποτελούν τη «φυσική» απάντηση του
πολιτιστικού, στην εκτός του πολιτισµού φύση. Αποτελούν
τις υψηλές πρακτικές, µε τις οποίες ο πολιτισµός µας, πολι-
τισµός κοινωνιών που συγκροτούν νοητικές, εκφραστικές
και κατασκευαστικές δοµές απαντά στη διερεύνηση αυτής
της φύσης. 
Τα θέµατα του τοπίου, ακριβώς ως τεχνικοί...
ακόµα καλύτερα ως τεχνικοί πεπαιδευµένοι στις παραστά-
σεις και στην επεξεργασία των τεχνών...
ακόµα καλύτερα ως τεχνικοί καθορισµένοι από την επιρ-
ροή των κοινωνικών επιστηµών, καλούµαστε να τα αντιµε-
τωπίσουµε.

∆ηµήτρης Πολυχρονόπουλος
Η αντίληψη του τοπίου σύµφωνα µε τον G. Simmel, προϋ-
ποθέτει την αναδόµηση της φύσης µέσω του ανθρώπινου
βλέµµατος, το οποίο την κατατέµνει και διαµορφώνει από
τα ξεχωριστά τµήµατα αποσπασµένες ενότητες. Η διεργα-
σία αυτή αποτελεί µια «ελεύθερη» απολαµβάνουσα θεώ-
ρηση (J. Ritter), που καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό µέσα
από το εκάστοτε κυρίαρχο πολιτισµικό πλαίσιο, ενώ η
µνήµη ή και η ίδια η έννοια της ανάµνησης συχνά συσχετί-
ζεται µε την «κατασκευή» τοπίων (C. Boyer). 
Τα δεδοµένα αυτά υποδεικνύουν την πολυδιάστατη προ-
σέγγιση που απαιτεί η αναγνώριση και ο σχεδιασµός του
τοπίου ως µέρος της παιδείας των αρχιτεκτόνων. Μια προ-
σέγγιση που επιβάλει αµφίδροµα περάσµατα από την ανα-
γνώριση των πολιτισµικών προτύπων και τις αισθητικές
θεωρήσεις στη λειτουργία και τις αρχές του σχεδιασµού. 
Στο πλαίσιο αυτό, ετερόκλητες ενότητες διεπιστηµονικών
προσεγγίσεων από την Ιστορία και τη φιλοσοφία µέχρι τη
µεθοδολογία σχεδιασµού και τους οικολογικούς προβλη-
µατισµούς αναδύονται τελικά ως απαραίτητα στοιχεία για
την οργάνωση µαθηµάτων µε αντικείµενο το σχεδιασµό
του Τοπίου. 
Παράλληλα αυτή η ίδια θεµελιώδης ανάγκη ερµηνείας και
αναγνώρισης της φυσιογνωµίας ενός τόπου πριν την ενα-
τένιση του «αποσπασµένου» τοπίου αποτελεί µια ιδιαίτερα
επίπονη διαλεκτική προσέγγιση από µέρους των φοιτητών
και διδασκόντων, πριν ακόµα ενεργοποιηθεί η «συνθετική
δουλειά του σχεδιαστηρίου».
Τα παραπάνω νοµίζω ότι καθιστούν σήµερα το εγχείρηµα
της διδασκαλίας για το τοπίο µια ιδιαίτερα ευαίσθητη
περιοχή όπου διδασκόµενοι και διδάσκοντες παίρνουν το
«ρίσκο» µιας κοινής πορείας προβληµατισµών, ενώ συχνά
η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οδηγεί στην
αναδιατύπωση ερωτηµάτων αντί στην προσφορά καθολι-
κών απαντήσεων. 
Με δεδοµένο ένα πλαίσιο σκέψης, που αισθάνοµαι ότι
αρχίζει να δηµιουργείται µέσα από ένα «δίκτυο» µαθηµά-
των και δραστηριοτήτων µε επίκεντρο τις νέες σχολές
αρχιτεκτονικής, έχω τη γνώµη ότι σύντοµα θα αναδειχθεί
µια νέα δυναµική. Οι θετικές όψεις της οποίας θα προβλη-
θούν άµεσα στο χώρο της θεωρίας όσο και της πρακτικής
του σχεδιασµού που αφορά στη σχέση Αρχιτεκτονικής και

Ì¤ÛË: ºˆÙ. Peter Lang, 2004
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θήσουν δωρεάν τις εργασίες του

Συνεδρίου. Για να παραλάβουν υλικό

και πρακτικά θα πρέπει να καταβά-

λουν το ποσό των 40€. 

Τα ποσά µπορούν να καταβάλονται

στον Ειδικό Λογαριασµό 5202-

021264-806 της Τράπεζας Πειραιώς. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι

ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύ-

νονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας

του Συνεδρίου, ή να επισκεφθούν την

ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.arch.auth.gr
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
Εκπαίδευση, έρευνα και εφαρµοσµένο
έργο
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Το Συνέδριο διοργανώνεται στα πλαί-

σια του Μεταπτυχιακού Αρχιτεκτονι-

κής Τοπίου, που µε τη διοικητική υπο-

στήριξη του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων

λειτουργεί από το 2003 ως ∆ιατµηµα-

τικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Σπουδών του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων

και του Τµήµατος Γεωπονίας στο Αρι-

στοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονί-

κης.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η προώ-

θηση της γνώσης, της επιστηµονικής

σκέψης, της έρευνας και των σύγχρο-

νων έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου

στον ελληνικό κυρίως χώρο, αλλά και

διεθνώς. Απευθύνεται τόσο στα µέλη

της ακαδηµαϊκής κοινότητας, αρχιτέ-

κτονες τοπίου, αρχιτέκτονες, πολεο-

δόµους, χωροτάκτες, γεωγράφους,

γεωπόνους, δασολόγους, οικολόγους,

που εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ασχο-

λούνται µε το αντικείµενο, όσο και

στους ασκούντες εφαρµοσµένο έργο

Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην Ελλάδα.

Τη διεθνή εµπειρία θα παρουσιάσουν

προσκαλεσµένοι οµιλητές, διακεκρι-

µένοι καθηγητές και επώνυµοι µελε-

τητές Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Το συνέδριο θα καλύψει τις ακόλου-

θες θεµατικές ενότητες:

• Εκπαίδευση

• Έρευνα

• Εφαρµοσµένο Έργο

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα

υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις,

µε κυριότερη µεταξύ των οποίων, την

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ, κατά την

οποία θα εκτεθούν εργασίες, διατρι-

βές και µελέτες έργων των µεταπτυ-

χιακών φοιτητών που εκπονήθηκαν

στα πλαίσια των σπουδών τους, καθώς

και διδακτικές σηµειώσεις, βοηθή-

µατα, εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία

που προετοιµάστηκαν από τους διδά-

σκοντες ειδικά για τις απαιτήσεις του

προγράµµατος. 

∆ικαίωµα συµµετοχής: 

Σύνεδροι .................................... 80€

Σύνεδροι µε ανακοίνωση ............ 60€

Μεταπτυχιακοί φοιτητές ............. 40€

Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβά-

νει την παρακολούθηση όλων των

εργασιών και εκδηλώσεων του Συνε-

δρίου και τη διάθεση υλικού και Πρα-

κτικών µαζί µε τον κατάλογο της

Έκθεσης. Προπτυχιακοί φοιτητές και

σπουδαστές µπορούν να παρακολου-

ειδήσεις


