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485 ύμεϊς γάρ θεαί έοτε, πάρεστέ τε, ιστέ τε πάντα, 
ήμεΐς δε κλέος olov άκούομεν ουδέ τι ϊδμεν— 
οΐ τινες ηγεμόνες Δαναών και κοίρανοι ήσαν 
πληθνν δ’ ούκ άν εγώ μνθήσομαι ουδ’ όνομήνω, 
ονδ’ ε ϊ μοι δέκα μεν γλώσσαι, δέκα δε στόματ’ εΐβν, 

490 φωνή δ’ άρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ήτορ ένείη, 
εϊ μή ’Ολυμπιάδες Μοϋσαι, Δ ιός αίγιόχοιο 
θυγατέρες, μνησαίαθ’ δσοι υπό ’Ίλιον ήλθον 
άρχους αύ νηών έρέω νήάς τε προπάαας.

Βοιωτών μεν Πηνέλεως καϊ Λήϊτος ήρχον 
495 Άρκεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε, 

οϊ θ’ Ύρίην ένέμοντο και Ανλίδα πετρήεσσαν 
Σχοϊνόν τε Σκώλόν τε πολύκνημόν τ ’ Έτεωνόν, 
θέσπειαν Γραϊάν τε και εύρύχορον Μνκαλησσόν, 
οϊ τ ’ άμφ’ Ά ρ μ ’ ένέμοντο και ΕΙλέσιον και Έρυθράς, 

500 οϊ τ’ ’Ελεών’ είχον ήδ’ "Υλην και Πετεώνα,
Ώκαλέην Μεδεώνά τ’, έϋκτίμενον πτολίεθρον,
Κώπας Εντρησίν τε πολύτρήρωνά τε θίσβην, 
οϊ τε Κορώνειαν και ποιήενθ’ Άλίαρτον, 
οϊ τε Πλάταιαν έχον ήδ’ οΐ Γλισάντ’ ένέμοντο,

5ο 5 οΐ θ’ ' Υποθήβας είχον, έϋκτ ίμενον πτολίεθρον,
’ Ογχηοτόν θ’ ιερόν, Ποσιδήιον άγλαόν άλσος, 
οϊ τε πολυστάφυλον "Αρνην έχον, οϊ τε Μίδειαν 
Νϊσάν τε ζαθέην Άνθηδόνα τ ’ έσχατόωσαν 
τών μεν πεντ ήκοντα νέες κίον, έν δέ έκάστη 

5>0 κούροι Βοιωτών εκατόν και είκοσι βαινον.
ΟΙ δ’ ’ Ασπληδόνα ναιον Ιδ’ Όρχομενόν Μινύειον, 

τών ήρχ’ Άσκάλαφος και Ίάλμενος υΐες ’Άρηος, 
οϋς τέκεν Άστυόχη δόμω νΑκτορος Άζεΐδαο, 
παρθένος αΐδοίη, υπερώιον είσαναβάσα,

515 "Αρη κρατερφ' 6 δέ οι παρελέξατο λάθρη· 
τοϊς δέ τριήκοντα γλαφυροί νέες έστιχόωντο.

Αύτάρ Φωκήων Σχεδίος καί ’ Επίστροψος ήρχον, 
υΐες Ίφίτου μεγάθυμου Ναυβολίδαο, 
οϊ Κυπάρισσον έχον Πυθώνά τε πετρήεσσαν 

520 Κρϊσάν τε ζαθέην καί Δαυλίδα καί Πανοπήα, 
οΐ τ’ Άνεμώρειαν καί 'Υάμπολιν άμφινέμοντο,

ΟΜΗΡΟΙ*

1. Έ χ ε ι ήταν οί κάμαρας τών γυναικών.

ΟΜΗΡΟΙ*

οϊ τ’ άρα πάρ ποταμόν Κηφισόν δϊον έναιον, 
οϊ τε Λίλαιαν έχον πηγής έπι Κηφισό ϊο' 
τοΐς δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο. 

525 οι μεν Φωκήων στίχος ϊστασαν άμφιέποντες, 
Βοιωτών δ’ έμπλην έπ’ αριστερά θωρήσσοντο.

Λοκρών δ’ ήγεμόνευεν Όϊλήος ταχύς Αϊας, 
μείων, ου τι τόσος γε  δσος Τελαμώνιος Αϊας, 
άλλά πολύ μείων' όλίγος μέν έην, λινοθώρηξ,

530 έγχείη δ’ έκέκαστο Πανέλληνας καί ’Αχαιούς, 
οϊ Κϋνόν τ’ ένέμοντ’ Όπόεντά τε Καλλίαρόν τε 
Βήασάν τε Σκάρφην τε καί Αύγειάς ερατεινός 
Τάρφην τε Θρόνιόν τε Βοαγρίον άμφί ρέεθρα' 
τώ δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νηες έποντο 

536 Λοκρών, οϊ ναίουσι πέρην Ιερής Εύβοίης.
ΟΙ δ’ Εύβοιαν έχον μένεα πνείοντες 'Άβαντες, 

Χαλκίδα τ ’ ΕΙρέτριάν τε τιολυστάφυλόν θ’ Ίοτίαιαν 
Κήρινθόν τ ’ έφαλον Δ ίου τ’ αίτνύ πτολίεθρον, 
ο ϊ τε Κάρυστον έχον ήδ’ οϊ Στύρα ναιετάασκον, 

540 τών αύθ’ ήγεμόνευ’ ’ Ελεφήνωρ, όζος ’Άρηος, 
Χαλκωδοντιάδης, μεγαθύμων άρχός Άβάντων. 
τώ δ’ άμ’ 'Άβαντες έποντο θοοί, δπιθεν κομόωντες, 
αίχμηταί μεμαώτες όρεκτήσιν μελίησι 
θώρηκας ρήξειν δη ίων άμφί στήθεσσΐ'

545 τώ δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νηες έποντο.
Οϊ δ’ άρ’ ’Αθήνας είχον, έϋκτ ίμενον πτολίεθρον, 

δήμον Έρεχθήος μεγαλήτορος, δν π ο τ’ Άθήνη 
θρέψε Δ ιός θυγάτηρ, τέκε δέ ζείδωρος άρουρα, 
κάδ δ’ έν Άθήνης εϊσεν, έφ έν πίονι νηω·

550 ένθα δέ μιν ταύροισι καί άρνειοϊς Ιλάονται 
κούροι Αθηναίων περιτελλομένων ένιαντών 
τών αύθ’ ήγεμόνευ’ νίός Πετεώο Μενεσθεύς. 
τφ  δ’ οϋ πώ τις όμοιος έπιχθόνιος γένετ1 * 3 άνήρ 
κοσμήααι Ίππους τε  καί άνέρας άσπώιώτας·

555 Νέστωρ οϊος έριζεν ό γάρ προγενέστερος ήεν· 
τφ  δ’ άμα πεντήκοντα μέλαιναι νήες έποντο.

Αϊας δ’ έκ Σαλαμΐνος άγεν δυοκαίδεκα νήας.

τά ξέρετε δλα" έμείς μόνο τη φήμη άκου με καί δέν ξέρομε 485 
τίποτε: ποιοί ήταν οί άρχηγοί τών Δαναών καί οί κυβερνήτες;
Γιά τούς πολλούς δέ θά μπορούσα να μιλήσω, ούτε νά πώ τά 
όνόματά τους, κι’ άν άκόμα είχα δέκα γλώσσες καί δέκα 
στόματα καί φωνή πού δέν θά έσπαζε καί είχα άτσαλένια 490 
καρδιά μέσα μου, έκτύς άν οί ’Ολυμπιάδες Μούσες, οί κόρες 
του Δία πού κρατεί την αιγίδα, μου θύμιζαν πόσοι ήρθαν 
κά'.ω άπύ τύ Ίλιο. ’Εγώ θά πώ τούς άρχηγούς τών καραβι
ών καί πόσα ήταν τά καράβια, άπύ την άρχή ώς το τέλος.

ΟΙ Βοιωτοί είχαν άρχηγούς τύν Πηνέλεο καί τύ Λήϊτο, 
τύν Άρκεσίλαο, τύν Προθοήνορα καί τύν Κλονίο· αύτοίπού 495 
κατοικούσαν στήν 'Τρία καί στην πετρώδη Αύλίδα καί στύ 
Σχοΐνο > αί στύΣκώλο καί στύν’Ετεωνύ μέ τά πολλά φαράγ
για, στή Θέσπεια καί στη Γραία καί στήν εύρύχωρη Μυ- 
καλησσό, καί αυτοί πού κατοικούσαν γύρω στύ "Αρμα καί 
στύ Είλέσιο καί στις ’Ερυθρές, καί αύτοί πού είχαν τύν 500 
’Ελεώνα καί τήν "Υλη καί τήν Πετεώνα, καί τήν Ώκαλέη καί 
τήν Μεδεώνα, τήν καλοχτισμένην πολιτεία, τις Κώπες καί 
τήν Εύτρηση καί τήν Θίσβη μέ τά πολλά περιστέρια καί 
εκείνοι πού είχαν τήν Κορώνεια καί τύν χλοερύ 'Αλίαρτο, 
καί αύτοί πού είχαν τήν Πλάταΐα, καί έκεϊνοι πού κατοι
κούσαν στύ Γλισάντα, καί αύτοίπού είχαν τις Ύποθήβες, τήν 505 
καλοχτισμένη πολιτεία, καί τύν ίερύ ’Ογχηστό, τύ ωραίο άλ
σος τού Ποσειδώνα, καί αύτοί πού είχαν τήν "Αρνη τήν 
πολυστάφυλη καί τή Μίδεια καί τήν πανίερη Νίσα καί τήν 
Άνθηδόνα, πού είναι τελευταία πρύς τή θάλασσα. Δικά 
τους ήρθαν Πενήντα καράβια καί σέ καθένα μέσα ήταν έκα- 510 
τύν είκοσι νέοι Βοιωτοί.

’Εκείνοι πάλι πιού κατοικούσαν τήν ’Ασπληδόνα καί 
τύν Μινύειο Όρχομενύ είχαν άρχηγύ τύν Άσκάλαφο καί τύν 
Ίάλμενο, τούς γιούς τού Άρη· αύτούς τούς γέννησε στύ 
£υνατύ τύν Ά ρη στύ παλάτι τού Άκτορα, τού γιοΰ τού 
Ά ζέα, ή Άστυόχη· ή ντροπαλή παρθένα είχε άνεβή στύ 515 
άνώι (*), κι’ έκεΐνος πήγε κρυφά καί πλάγιασε κοντά της. 
Αύτούς τούς άκολουθοΰσαν τριάντα βαθιά καράβια.

Ό  Σχεδίος καί ό Έπίστροφος, γιοί τού Ίφίτου, πού ήταν 
γιύς τού μεγαλόψυχου τού Ναυβόλου, ήταν άρχηγοί στούς 
Φωκείς, πού είχαν τήν Κυπάρισσο καί τήν άπόγκρεμη Πυθώ- 
να καί τήν πανίερη Κρίσα καί τή Δαυλίδα καί τύν Πανο- 520 
πέα, καί σ’ αύτούς πού κατοικούσαν στήν Άνεμώρεια καί 
τήν 'Υάμπολη, καί σ’ αύτούς πού ζοΰσαν κοντά στύ θείο

ΙΛΙΑΣ (Β)

ποταμύ Κηφισό, καί πού είχαν τή Λίλαια πάνω στις πηγές 
τού Κηφισού. Μαζί μ’ αύτούς άκολουθοΰσαν σαράντα μαύρα 
καράβια. Αύτοί τακτοποιούσαν δραστήρια τις γραμμές 525 
τών Φωκέων καί οπλίζονταν κοντά στούς Βοιωτούς πρύς 
τά άριστερά.

Τούς Λοκρούς τούς κυβερνούσε ό γρήγορος Αίας ό 
γιύς τού Ό ϊλέα, πιύ μικρόσωμος, όχι τόσος δσος ό Αίας 
ό γιύς τού Τελαμώνα, άλλά πολύ πιύ μικρός. τΗταν μικρόσω
μος καί φορούσε λινύ θώρακα, στύ κοντάρι δμως ξεπερνοΰσε 
δλους τούς "Ελληνες καί τούς’Αχαιούς. Αύτοί κατοικούσαν 530 
στύν Κύνο καί στύν Όπούντα καί στήν Καλλίαρο καί στή 
Βήσσα καί στή Σκάρφη καί στις δμορφες Αύγειές καί στήν 
Τάρφη καί στύ Θρόνιο κοντά στύ ρέμα τού Βοάγριου.
Αύτύν τύν άκολουθοΰσαν σαράντα μαύρα καράβια τών Λο
κρών, πού κατοικούσαν άπέναντ ι άπύ τήν ιερή τήν Εύβοια. 535

Σ ’ αύτούς πού είχαν τήν Εύβοια, τούς γεμάτους όρμή 
Άβαντες, καί τή Χαλκίδα καί τήν ’Ερέτρια καί τήν Ίστιαία 
μέ τά πολλά σταφύλια καί τήν παραθαλάσσια Κήρινθο καί 
τήν άψηλή πολιτεία τού Δίου, καί σ’ αύτούς πού είχαν τήν 
Κάρυστο καί σέ δσους κατοικούσαν τά Στύρα, σ’ αύτούς 
πάλι άρχηγύς ήταν ό Έλεφήνορας, ό άκόλουθος τού "Αρη, 540 
ό γιύς τού Χαλκώδοντα, ό άρχηγύς στούς γενναίους Ά βαν
τες. Αύτύν τύν άκολουθοΰσαν οί ορμητικοί "Αβαντες. πού 
είχαν μακριά μαλλιά άπύ πίσω μόνο* πολεμιστές πού μέ 
τά κοντάρια τους πού πρόβαλλαν λαχταρούσαν νά σπάσουν 
τούς θώρακες γύρω άπύ τά στήθη τών έχθρών μαζί μ’ αύ
τούς άκολουθοΰσαν σαράντα μαύρα πλοία. 545

’Εκείνοι πάλι πού είχαν τήν Αθήνα τήν καλοχτισμένη 
πολιτεία, τύ δήμο τού γενναίου Έρεχθέα, πού γεννημένο 
άπύ τήν εύφορη γη τύν είχε άναθρέψει ή Άθηνα, ή κόρη 
του Δία, καί τύν έγκατέστησε νά καθίση στήν Αθήνα, στύν 
πλούσιο ναό της. ’Εκεί οί νέοι τών ’Αθηναίων θυσιάζοντάς 550 
του κάθε χρόνο ταύρους καί άρνιά γυρεύουν νά τύν εξευμενί
σουν. Αύτοί είχαν άρχηγύ τύ Μενεσθέα, τύ γιύ τού Πετεοΰ. 
"Ομοιός του δέ στάθηκε άκόμα πάνω στή γή άλλος άξιος 
σάν κι’ αύτύν νά παρατάζη άρματα καί άσπιδοφόρους 
άντρες· μόνο ό Νέστορας τύν άνταγωνιζόταν, γιατί ήταν 555 
μεγαλύτερός του. Μαζί μ’ αύτύν άκολουθοΰσαν πενήντα μαύρα 
καράβια.

'Ο  Αίας άπύ τή Σαλαμίνα οδηγούσε δώδεκα καράβια

ΙΛΙΑΣ (Β) 75
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ΟΜΗΡΟΓ ΙΛΙΑΣ (Β)

στήσε δ’ άγων ϊν’ ’Αθηναίων ϊσταντο φάλαγγες.
ΟΙ δ’ "Αργος τ ’ εΐχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν,

460 'Ερμιόνην Άσίνην  τε, βαβύν κατά κόλπον έχούσας, 
Τροιζήν’ Ήϊόνας τε και άμπελόεντ’ ’Επίδαυρον, 
οΐ τ’ ίχον Αίγιναν Μάσητά τε κούροι ’Αχαιών, 
χών αύθ’ ηγεμόνευε βοήν αγαθός Δ ωμήδης 
και Σθένελος, Καπανήος άγαχλειχον φίλος υιός- 

565 χοϊσι δ’ άμ’ Εύρύαλος χρίχαχος κίεν, Ισόθεος φως, 
Μηκισχέος υΙός Ταλαϊονίδαο άνακχος* 
σνμπάνχων δ’ ήγεϊχο βοήν αγαθός Διομήδης* 
χοϊσι δ’ άμ’ όγδώκονχα μέλαιναι νήες ίπονχο.

ΟΙ δε Μυκήνας εΐχον, ενκχίμενον πχολίεθρον,
570 άφνειόν τε Κόρινθον έϋκχιμένας τε Κλεωνάς,

’Ορνειάς τ’ ένέμονχο Άραιθυρέην τ’ έραχεινήν 
και Σικυών’, δθ’ άρ’ "Αδρηαχος πρώχ’ έμβασίλευεν, 
ο ΐ θ’ 'Υπερησίην τε και αίπεινήν Γονόεσσαν 
Πελλήνην τ’ εΐχον ήδ’ Αϊγιον άμφινέμονχο 

575 Αίγιαλόν τ’ άνά πάντα και άμφ’ 'Ελίκην ενρεϊαν, 
χών εκατόν νηών ήρχε κρείων ’Αγαμέμνων 
Άτρεΐδης' άμα τώ γε πολύ πλεϊστοι καί άρ ιστοί 
λαοί έποντ’· έν δ’ αυτός έδνσετο νώροπα χαλκόν 
κυδιόων, πάσιν δέ μετέπρεπεν ήρώεσσιν,

5$0 οδνεκ? άρ ιστός έην, πολύ δέ πλείστους άγε λαούς.
Οΐ δ’ εΐχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν,

Φάρίν τε Σπάρτην τε πολύτρήρωνά τε Μέσσην, 
Βρυσειάς τ’ ένέμονχο καί Αυγείας έρατεινάς, 
ο ΐ τ’ άρ’ ’Αμύκλας εΐχον Έ λος τ’, ίφαλον πτολίεθρον, 

585 οϊ τε Λάαν εΐχον ήδ’ Οϊτυλον άμφενέμοντο, 
των οι άδελφεός ήρχε, βοήν αγαθός Μενέλαος, 
εξήκοντα νεών άπάτερθε δέ θωρήσσοντο' 
εν δ’ αυτός κίεν ή σι τιροθυμίησι πεποιθώς, 
ότρύνων πόλεμόν δε' μάλιστα δέ Ιετο θυμώ 

590 τείσασθαι Ελένης όρμήματά τε στοναχάς τε.
01 δέ Πύλον τ’ ένέμονχο καί Άρήνην έραχεινήν 

καί Θρύον, Άλφειοϊο πόρον, καί έύκτιτον ΑΙπύ, 
καί Κυπαρισσήεντα καί Άμφιγένειαν έναων,

1. Μετά τήν έκστρατεία των Ε π τ ά  έπΐ Θήβας 4 "Αδραστος 
Ιχασε τήν έξουσία του.

ΟΜΗΡΟΓ

καί Πτελεόν και Έ λος καί Δώρων, ένθα τε Μονσαι 
595 άντόμεναι Θάμυριν τον Θρήϊκα παϋσαν άοιδής,

Οίχαλίηθεν Ιόντα παρ’ Εύρύτου Οίχαλιήος' 
στευτο γάρ ευχόμενος νικησέμεν, ε ϊ περ άν αυτοί 
Μοϋσαι άείδοιεν, κοΰραι Δ ιός αίγιόχοω' 
αί δέ χολωσάμεναι πηρόν θέσαν, αύτάρ άοιδήν 

600 θεσπεσίην άφέλοντο καί έκλέλαβον κιθαριστύν· 
των αύθ’ ηγεμόνευε Γερήν ως ίππότα Νέστωρ' 
τφ  δ’ ένενήκοντά γλαχρυραί νέες έστιχόωντο.

ΟΙ δ’ έχον Άρκαδίην υπό Κυλλήνης δρος αΐπύ,
Αίπύτων παρά τύμβον, Ιν’ άνέρες άγχιμαχηταί,

605 οι Φενεόν τε νέμοντο καί ’Ορχομενόν πολύμηλον 
'Ριπήν τε Στρατίην τε καί ήνεμόεσσαν Ένίσπην, 
καί Τεγέην εΐχον καί Μαντινέην έραχεινήν,
Σχύμφηλόν τ’ εΐχον καί Παρρασίην ένέμονχο, 
των ήρχ’ Άγκαίοιο πάϊς, κρείων Άγαπήνωρ,

610 εξήκοντα νεών' πολέες δ’ έν νηί έκάστη
’Αρκάδες άνδρες έβαινον, έπιστάμενοι πολεμίζειν. 
αυτός γάρ σφιν δώκεν άναξ άνδρών ’Αγαμέμνων 
νήας έϋσσέλμους περάαν έπί οινοπα πόντον 
’Ατρεΐδης, έπεί οϋ σφι θαλάσσια έργα μεμήλει.

615 ΟΙ δ’ άρα Βουπράσιόν τε καί "Ηλιδα δϊαν έναιον,
άσσον έφ’ Ύρμίνη καί Μύρσινος έσχατόωσα 
πέτρη τ ’ Ώλενίη καί Άλήσιον έντός έέργει, 
των αύ τέσσαρες άρχοί έσαν, δέκα δ’ άνδρί έκάστφ 
νήες ίπυντο θοαί, πολέες δ’ έμβαινον ΈπειοΙ.

620 των μέν άρ’ Άμφίμαχος καί Θάλπως ήγησάσθην, 
υΐες ό μέν Κτεάτου, 6 δ’ άρ’ Εύρύτου, ’Ακτορίωνε' 
των δ’ ’Αμαρυγκεΐδης ήρχε κρατερός Διώρης· 
τών δέ τετάρτων ήρχε Πολύξεινος θεοειδής, 
υΙός Άγασθένεος Αύγηιάδαο άνακτος.

625 ΟΙ δ’ έκ Δ ουλιχίοω Έχινάων θ’ ίεράων 
νήσων, αΐ ναίουσι πέρην άλός "Ηλιδος άντα, 
τών αύθ’ ήγεμόνευε Μέγης ατάλαντος "Αρηι 
Φυλεΐδης, δν τίκτε Διί φίλος Ιππότα Φυλεύς, 
δς ποτέ Δουλίχιόνδ’ άπενάσσατο πατρί χολωθείς'

πού τά ίφερε καί τά έβαλε νά σταθούν εκεί πού στέκονταν 
οί φάλαγγες τών ’Αθηναίων.

Καί έκείνοι πού είχαν τύ "Αργος καί τήν περιτειχισμένη 
Τύρινθα, την Έρμιόνη καί τήν ’ Ασίνη, πού έχουν βαθύ κόλπο, 560 
τήν Τροιζήνα καί τις Ήιόνες καί τήν Επίδαυρο μέ τά αμπέ
λια, καί όσοι γιοι τών ’Αχαιών είχαν τήν Αίγινα καί τήν 
Μάσητα, σ’ αύτούς ήταν άρχηγοί ό βροντόφωνος Διομήδης 
καί ό Σθένελος, ό γιύς του ένδοξου Καπανέα· μαζί μ’ αύτούς 
τρίτος πήγαινε ό Εύρύαλος, ό Ισόθεος άντρας, ό γιύς του 565 
βασιλιά Μηκιστέα, του γιου του Ταλαοΰ. Σ ’ όλους μαζί 
άρχηγύς ήταν ό βροντόφωνος Διομήδης, καί μαζί μ’ αυτούς 
άκολουθουσαν όγδόντα μαύρα καράβια.

’Εκείνοι πού είχαν τις Μυκήνες, τήν καλοχτισμένη πο
λιτεία, καί τήν πλούσια Κόρινθο καί τις καλοχτισμένες Κλεω- 570 
νές, καί ζοΰσαν στις Όρνειές καί στήν όμορφη Άραιθυρέη 
καί στήν Σικυώνα, όπου πρώτα (Χ) βασίλευε ό "Αδραστος, 
καί έκεΐνοι πού είχαν τήν'Υπερησία καί τήν ψηλή Γονούσα 
καί τήν Πελλήνη, καί όσοι κατοικούσαν στύ Αίγιο καί σέ 
όλη τήν έκταση του Αίγιαλοϋ, καί γύρω στήν πλατιά Έλίκη, 575 
σ’ αύτών τά έκατύ καράβια άρχηγύς ήταν ύ βασιλιάς Ά γα - 
μέμνονας, ό γιύς του Άτρέα. Μαζί μ’ αύτύν ακολουθούσε 
εξαιρετικά πολυάριθμος καί πολύ άντρειωμένος στρατός* 
κι’ αύτύς ό ίδιος φόρεσε τύν λαμπρό χαλκό οπλισμό του 
καμαρώνοντας καί ξεχώριζε άνάμεσα σέ όλους τούς ήρωες, 
γιατί ήταν ό καλύτερος άπ’ όλους κα ί οδηγούσε έξαιρετικά 580 
πολυάριθμο στρατό.

Αύτοί πάλι πού είχαν τήν βαθουλή Λακεδαίμονα μέ 
τις πολλές χαράδρες, καί τή Φάρη καί τή Σπάρτη καί τήν 
Μέσση μέ τά πολλά περιστέρ.α, καί αύτοί πού κατοικούσαν 
στις Βρυσειές καί στις όμορφες Αύγειές καί αύτοί πού είχαν 
τις Άμύκλες καί τύ 'Έλος, τήν παραθαλάσσια πολιτεία, 
καί αΊτοί πού είχαν τύ Λάα καί ζοΰσαν στήν Οϊτυλο, σ’ 585 
αύτών τά έξήντα καράβια άρχηγύς ή-αν ό άδελφός του, ό 
βροντόφωνος Μενέλαος. Αύτοί οπλίζονταν χωριστά* καί 
άνάμεσά τους πήγαινε ό ίδιος έχοντας πίστη στύ ζήλο του, 
ξεσηκώνοντάς τους γιά πόλεμο* καί πάρα πολύ λαχταρούσε 
στήν ψυχή του νά ξεπληρώση τις λαχτάρες καί τούς στενά- 590 
γμούς τής Ελένης.

’Εκείνοι πού ζοΰσαν στήν Πύλο καί στήν όμορφη 
Άρήνη καί .στύ Θρύο, τύ πέρασμα τού ’Αλφειού, καί στύ 
καλοχτισμέ.ο Αίπύ, καί αύτοί πού κατοικούσαν στύν Κυπα-

ΙΛ1ΑΣ (Β)

ρισσούντα καί στήν Άμφιγένεια καί στήν Πτελεύ καί στύ "Ε
λος καί στύ Δώριο, όπου οί Μούσες άντάμωσαν τύ Θάμυρη 
τύ Θράκα καί τύν έκαναν νά πάψη νά ψάλλη, καθώς έρχό- 595 
ταν άπύ τήν Οίχαλία, άπύ τύν Εΰρυτο τύν Οίχαλέα* γιατί στήν 
ξιπασιά του βεβαίωνε πώς θά νικήση, άκόμα καί άν οί 
ίδιες οί Μούσες έψαλλαν, οί κόρες τού Δία πού βαστά τήν 
αιγίδα. Κι* έκεΐνες θύμωσαν καί τύν κατάστρεψαν: του 
πήραν τύ θείο τραγούδι καί τύν έκαμαν νά ξεχάση τήν 600 
τέχνη τής κιθάρας. Σ ’ αύτούς άρχηγύς ήταν ό άρματομά- 
χος ό Νέστορας άπύ τή Γερήνια, καί μαζί μ’ αύτύν άκολου- 
θούσαν ένενήντα βαθιά καράβια.

Αύτοί πού είχαν τήν ’Αρκαδία κάτω άπύ τύ υψηλό 
βουνό τής Κυλλήνης, κοντά στύν τύμβο τού Αίπυτου, όπου 
ζοΰνε άντρες πού πολεμούν άπύ κοντά, καί αύτοί πού ζοΰ
σαν στύ Φενεύ καί στύν Όρχομενύ μέ τά πολλά πρό- 605 
βατα καί στη Ρίπη καί στή Στρατία καί στήν άνεμοδαρ- 
μένη Ένίσπη καί είχαν τήν Τεγέα καί τήν όμορφη Μα\τί- 
νεια, καί είχαν τή Στύμφαλο καί κατοικούσαν στήν Παρρα- 
σία, σ’ αύτών τά έξήντα πλοία άρχηγύς ήταν ό γιύς τού 610 
Άγκαίου, ύ βασιλιάς Άγαπήνορας, καί πολλοί Αρκάδες 
πού ήξεραν καλά νά πολεμούν είχαν μπή σέ καθένα πλοίο.
Γιατί ό ίδιος ύ βασιλιάς τού στρατού Άγαμέμνονας τούς 
είχε δώσει καράβια μέ όμορφο κατάστρωμα νά περάσουν 
τύν κρασάτο πόντο, έπειδή αύτοί δέν άνακατεύονταν μέ τις 
δουλειές τής θάλασσας.

Αύτοί πάλι πού κατοικούσαν στύ Βουπράσιο καί στή 615 
θεία "Ηλιδα, όση έκταση κλείνουν γύρω γύρω ή 'Υρμίνη καί 
ή Μύρσινος, πού βρίσκεται έντελώς στήν άκρη, καί ό ’Ωλέ- 
νιος βράχος καί τύ ’Αλήσιο, αύτοί είχαν τέσσερις αρχηγούς, 
καί τύν καθένα τύν άκολουθοΰσαν δέκα γοργά πλοία, καί 
πολλοί Έπειοί είχαν μπή μέσα. Τά πρώτα είκοσι τά οδη
γούσαν ό Άμφίμαχος καί ό Θάλπιος, γιοι ό ένας τού Κτέατου, 620 
ο άλλος τού Εΰρυτου, έγγονοι τού Άκτορα. Στά άλλα δέκα 
ήταν άρχηγύς ό δυνατός Διώρης, ό γιύς τού Άμαρυγκέα* 
στά τελευταία δέκα άρχηγύς ήταν ό θεόμορφος Πολύξενος, 
γιύς τού βασιλιά Άγαοθένη, τού γιοΰ τού Αύγεία.

’Εκείνοι πού ήταν άπύ τύ Δουλίχιο καί τις Έχινάδες, 625 
τά Ιερά νησιά, πού βρίσκονται πέρα άπύ τή θάλασσα, άντί- 
κρυ στήν "Ηλιδα, είχαν άρχηγύ τύν Φυλείδη Μέ ̂ η, τύν όμοιο 
μέ τύν Ά ρη, πού τύν γέννησε ό άγαπημένος τού Δία άρματο- 
μάχος Φυλέας, πού κάποτε μετανάστεψε στύ Δουλίχιο, γιατί
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ΜΗΝΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Επεξεργασία ερανισμάτων άπό τό Συναξαριστή 
τοΰ 'Αγίου Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτη καί νεωτέρων ά- 
γιολογικών κειμένων, σέ συνδυασμό σημειώσεων πάνω 
στήν καθ’ ήμέραν ζωή κοσμικών φορέων τών 'Αγίων ό- 
νομάτων στή Θεσσαλονίκη, κατά τις αύτές ήμερομηνίες.

Ό  αυτός μήνας Νοέμβριος ημέρες τριάντα. ΤΩρες 
ηλιοφάνειας δέκα. Νύχτα ώρες δεκατέσσερες.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΩΤΗ

Μιά ένεση μορφίνης γιά τόν κολικό τού νεφρού τοΰ 
Κοσμά. Ό  Δαμιανός λέει ότι δε τά πάω καλά μέ τούς 
Γερμανούς. ’Απόπειρες άνατίναξης τών σιδηροτροχιών 
στήν έπαρχία. ’Απειλούνται τά χωριά νά καούν είς άντί- 
ποινα.

Τριάντα δραχμές πλήρωσε στήν καθαρίστρια ή Κυ- 
ριάννα γιά ένα σκούπισμα καί ξεσκόνισμα. Άλλοτε έ
παιρνε πολύ λιγώτερα γιά μιάς όλόκληρης ήμέρας άπα- 
σχόληση. Γιά ένα άστιγματικό γυαλί κατέβαλε όγδόντα 
δραχμές, ένώ άλλοτε γιά τό Ιδιο πράγμα έδινε 12, τό πο
λύ δεκαπέντε δραχμές. Είκοσιπέντε δραχμές στο γαλα
κτοπωλείο μιά μουσταλευριά μέ απαίσια γέψη. "Ενα μι
κρό ψωμάκι δέκα δραχμές στόν πλανόδιο μέ τό καροτσά
κι. Οί μισές καραμέλες άπ’ όσες άγόραζε άλλοτε μέ μιά 
δραχμή, δραχμές έξ.

'Η Ίουλιανή παραξενεύεται μέ τή νέα κατάσταση 
καί γιά νά διώξει τή στεναχώρια της, άποβαρβαρώνει 
πάσης φύσεως λέξεις έλληνικές, μέ καταλήξεις γερμα
νικές.

'Ο Καισάριος δέν έκλεισε μάτι όλη τή νύχτα άπό 
τόν πονόδοντο.

Γιά τρίτη φορά σήμερα ό Δάσιος αθέτησε τά ύπο- 
σχεμένα.

'Ο ’Ιωάννης, φαρμακοποιός τό έπάγγελμα, τέλειωσε 
τήν καταχώρηση τών συνταγών τοΰ ’Οκτωβρίου στό 
χοντρό κιτάπι. Πίστωσε στ’ όνομα τακτικού του πελάτη 
ένα θερμόμετρο καί 40 γραμμάρια βάμμα ιωδίου. Τοίμα- 
σε τό λογαριασμό τοΰ ΙΚΑ καί τοΰ γείτονά του δφθαλ- 
μίατρου.

Ποιά τάχα γυναίκα, άπ’ όσες ξέρει, θά μπορούσε νά 
τοΰ κάνει περισσότερο εύτυχή σκέφτεται ό ’Ιάκωβος. 
Βάνει μέ τό νοΰ του τή μνηστή τοΰ φίλου του, πού προ
συπέγραφε τήν έπιστολή πού τοΰ είχε στείλει έκείνος 
άπό τήν ’Αθήνα.

Δέν τά κατάφερε μέ τή φοιτήτρια στά μαθηματικά 
ό Έρμινίγγελδος. Μέ όλους έκείνη κουβεντιάζει καί 
κάνει παρέα πρόθυμα, σέ κανέναν όμως δέν έπιτρέπει τήν 
παραμικρή έπαφή. Πιθανόν άλλωστε γιά τό λόγο αύτό 
νά έχει άδυνατίσει τόσο πολύ, ξεμοιάζοντας μέ άκρίδα.

Πολιτικολογεί ό Κυπριανός, σχολιάζοντας τίς πο
λεμικές έπιχειρήσεις στό ’Ανατολικό μέτωπο.

Νεαρά καί εύτραφής, μέ πλούσια μαύρα μαλλιά, ή 
δεύτερη Ίουλιανή κατέβηκε τή σκάλα, φορώντας κατά
σαρκα τή ρόμπα της. Φωνάζει νά τής ρίξουν άπό τό πα
ράθυρο τό χρυσό της ρολογάκι τοΰ χεριοΰ, τάχα ότι τό 
ξέχασε, ένώ φαίνεται πού τό φορά σφιγμένο στόν καρπό. 
Πρόφαση τό πάν προκειμένου νά κινήσει τήν προσοχή 
τών άνδρών τοΰ περιβάλλοντος.

"Ενας δεύτερος ’Ιάκωβος προμηθεύτηκε μπογιά γιά 
τά μαλλιά τής γυναίκας του, παρ’ όλο ότι ξέρει πώς έ- 
ξαιτίας τής χρήσης αύτής ύποφέρει άπό ήμικρανίες.

Ό  Διονύσιος προσπαθεί νά ξεδιαλύνει καί νά κατα
λάβει δσ’ άκούει νά λένε μιλώντας όλοι μαζί. Ή  ένταση 
τής προσπάθειάς του προκαλεΐ μέσα του σεισμικές δο
νήσεις άνάλογες μ’ έκεΐνες πού άποβλέπουν στήν έξα- 
κρίβωση κοιτασμάτων πετρελαίου.

*0 ’Αναστάσιος κουβεντιάζοντας μέ τό Φεγγάρι,

άντιλαμβάνεται τήν κωμική πλευρά τών όσων λένε οί 
οί άλλοι.

Δύο άγνώστου όνόματος κάθονται σ’ έναν καναπέ. 
Τοΰ ένός τό πρόσωπο χλωμό, πρασινωπό, μέ μιά μικρή 
κρεατοελιά πάνω άπό τό πηγούνι, εύθύς κάτω από τό κρε
μαστό χείλι. Ό  δεύτερος άπό μέρες άξύριστος. Τό πυκνό 
γένι του άντανακλά σπίθες κοκκινωπές. Σκύβει νιώθον
τας βαρύ τό κεφάλι του. "Ενας τρίτος δίχως γνωστό ό
νομα, όρθιος κοιτά τούς καθισμένους πού στή συνείδη
σή του παίρνουν τήν όψη βουνών.

Πουθενά δέ βρήκε τό φάρμακο τοΰ έκζέματος πού 
γύρευε ό ίερεύς Δημήτριος.

"Εναν δεύτερο Διονύσιο συχνά τόν βασανίζουν κε
φαλαλγίες ισχυρές, πιθανόν έξαιτίας τής δυσκοιλιότη
τάς του. Πήρε μιάν άσπρη σκόνη καθαρτική, άλλά που
θενά δέ μπόρεσε νά βρει τό κατάλληλο παυσίπονο.

’Ιδιαίτερα εύαίσθητος ό Παναγιώτης, νιώθει πόνους 
στά μάτια, κοιτώντας άντικρυ μιά γυναίκα μέ δόντια χρυ
σά, φρύδια βαμμένα, φκιασιδωμένο πρόσωπο καί χέρια 
γεμάτα σπυριά.

Ταΐς τών σών Αγίων Πρεσβείαις, Χριστέ 6 Θεός, 
έλέησον τούς κρυπτόμενους ύπό τά ιερά όνόματα θνητούς.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΥΟ

Μνήμη τών Αγίων Άκινδύνου, Πηγασίου, Άφθο- 
νίου, Έλπιδοφόρου, ’Ανεμπόδιστου, άπροσδιορίστου 
άριθμοΰ μαρτυρησάντων Συγκλητικών, τών 'Αγίων ’Α
γαπίου καί Εύδοξίου, ’Οκτώ άγνώστου όνόματος Μαρ
τύρων καί έτέρων χιλιάδων 'Επτά, Κυριακής, Δομνίνης, 
Δόμνας καί Μαρκιανοΰ.

Καθηγητής φιλόλογος ό κύριος ’Ακίνδυνος δέν 
συμμετέσχε στήν πανήγυρη, λόγφ έλαφράς νευραλγίας 
στό δεξιό μάγουλο.Μένοντας σπίτι καί θερμαίνοντας 
τό μάγουλό του μ’ ένα μπαμπακάκι, όναδιφοΰσε τούς τό-
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μους τής βιβλιοθήκης του, προκειμένου νά ’βρει τήν 
άκριβή ήμερομηνία γεγονότος στό παρελθόν καί τέλειω- 
σε τή μέρα του άπαντώντας στις επιστολές πού είχε λά
βει.

Παρακολουθεί ένα ζευγάρι εύγενών υπερήλικων, 
με ζωηρό ένδιαφέρον ό Πηγάσιος. Περνούν τό γεφύρι 
καί ή μπλούζα τής γριάς γυναικός, έχει τό ίδιο χρώμα 
μέ τά κάγκελα.

’Αναπολεί τις έντυπώσεις άπό τήν μετάβασή του 
στον Άθωνα ό Άφθόνιος, όπου έπισκέφθηκε τά δεκάξη 
άπό τά είκοσι Μοναστήρια.

Σχεδιάζει σ’ ένα κομμάτι χαρτί, μέ παιδική άφέλεια 
ό Έλπιδοφόρος, προσπαθώντας νά έκφράσει τήν εικό
να τού κόσμου, όπως μάς τό πληροφορούν οί αισθήσεις. 
Θρηνεί ό ’Ανεμπόδιστος τήν κακιά ώρα πού τού ρήμα
ξε τό σπίτι.

Εφτά χιλιάδες μέ όνόματα πού παρέμειναν άγνωστα, 
κείτονται κάτω άπό τούς σωρούς τά πεσμένα φύλλα τού 
Φθινόπωρου, πού έπιβοηθοΰν τήν άνοιξιάτικη άνθοφο- 
ρία τών σαπρόφυτων.

’Αναρίθμητη όμάδα παλαιών άρχόντων ξέχασε τ’ 
άτομικά της όνόματα, καθώς όλοι μαζί παρέμειναν άκί- 
νητοι, πίσω άπό τή λόχμη μέ τούς βάτους, τόν σμίλα- 
κα καί τις μυρτιές.

Άλλοι όκτώ μέ άγνωστα όνόματα, συζητάν έπί δια
φόρων θεμάτων. Ά ν  μπορεί ένας ζωγραφίζοντας ν’ άλα- 
φρώσει τό βάρος τών άμαρτιών του; Ά ν  άρρωσταίνον- 
τας μπορεί νά ’ναι βέβαιος ότι θά γιάνει, έμπιστευόμενος 
τόν έαυτό του στον πιό καλό γιατρό; Ά ν  άνοίγοντας τό 
παράθυρο τής κάμαρής του καί παρακολουθώντας τά 
παιχνίδια τού ήλιου στή «θάλασσα τού πρωιοΰ» μέ τά 
λογής πλεούμενα, είναι δυνατό νά διώξει άπό τό νοΰ του, 
τά σκοτάδια πού έσπειρε ή νύχτα; Ά ν  κάποια σύγχρονη 
θεωρία, μέ βάση τή γεωμετρία καί τ’ άρχέτυπα τών ιδεών,

πουλιά πού άναζητοΰν έναν πεταμένο σπόρο νά τραφούν 
καί τά ζαρκάδια, πού μέ τά χρόνια μαθαίνουν νά κλαΐν, 
μπορούν πολύ πιθανόν, νά τόν όδηγήσουν στήν πεντά
μορφη τών πόθων του. Κοπέλα τών νερών ή Πεντάμορ
φη, θά τού μάθει πώς μπορεί νά γίνει ποταμός. ’Εκείνη 
μ’ όλόκληρο τό σώμα της θά ζεΐ μέσα στά πολλά του νε
ρά καί ό ίδιος δέ θά διαφέρει άπό τόν ποταμό Νείλο, πού 
άρδεύει δλη τήν έκταση τής γής τής ΑΙγύπτου, πού ό 
ίδιος τή σχημάτισε. Πότε θά κατόρθωνε νά διαπιστώσει 
άπόλυτα πειστικά, αύτή τήν ίστορία τών πόθων του; Δέν 
προλαβαίνει δμως νά πιάσει μολύβι καί χαρτί. 'Ολόκλη
ρος δ χώρος δπου βρισκόταν μετατράπηκε σέ αίθουσα 
τεχνητής σπερματέγχυσης καί δσα άντικείμενα βρισκόν
τουσαν έκεΐ καταβράχηκαν.

Κύριε ’Ιησού Χριστέ ό Θεός, έλέησε τούς άμαρτω- 
λούς πού στεγάζουν τά όνόματα τών Αγίων σου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΕΙΣ

Στήν Περσία, στά 330 άπό Χριστού Γεννήσεως, οί 
Ά γιοι Μάρτυρες Άκεψιμάς, ’Ιωσήφ καί Άειθαλάς, συ- 
νελήφθησαν ώς Χριστιανοί, παρ’ δλους δμως τούς βασα- 
νισμούς, δέν άρνήθηκαν τήν πίστη τους. Τούς κλείσανε 
στή φυλακή, κατά διαταγή τού άρχιμάγειρα Άδραχο- 
σχάρ πού τούς άνάκρινε. Τριάντα τέσσερες έπίστρατοι 
τού βασιλιά Σαβώριου, έλαβαν μέρος στούς βασανισμούς 
τών Αγίων.

Δέσιμο τών άκρων ποδών καί χεριών όπό τά γόνα
τα. Κρέμασμα άνάποδα καί καταξέσκισμα τού κορμιού. 
Τάνισμα τών σωμάτων άπό τέσσερα σημεία καί δαρμός. 
Δάρσιμο μέ άγκαθωτές βέργες ροδιάς. Τόσο δυνατά καί 
παρατεταμένα τά χτυπήματα, ώστε μετατέθηκαν οί φυ
σικές άρμονίες τών δοξαστικών εικόνων τού Θεού κατ’ 
όμοίωση. Οί σάρκες χώρισαν άπό τά κόκκαλα. Οί δύο 
έν συνεχείς λιθοβολήθηκαν, μέχρι πού άφήκαν τό πνεύμα.

μπορεί νά λευτερώσει τόν άνθρωπο, άπό τήν άμεσα συν
δεμένη μέ τό προπατορικό άμάρτημα, κιρκεγκωρδιανή 
άγωνία; Ά ν  μακραίνοντας άπό τήν άμαρτία, είναι δυνα
τό ν’ άποφευχθεΐ ή πλήρης άδρανοποίηση; Ά ν καί κατά 
πόσο είναι δυνατό νά θραυστεΐ ό δεσμός, ή άλυσίδα πού 
μάς συνδέει μέ τήν άρχική μας καταγωγή, καί νά προέλ- 
θει ό άπαλλαγμένος άπό κάθε έγνοια άμαρτίας νέος άν
θρωπος; Ά ν  είναι δυνατό νά διαχωριστεί άπό τήν πράξη, 
ή άτομική ύπερηφάνεια τού ένεργοΰντος, πού άλλοιώνει 
κέραια τή λογιστική τών πράξεων; Ά ν  είναι δυνατή ή 
πλήρης ταπείνωση, πού μεταβάλλει σέ κονιορτό τής Δό- 
ξης τού Κυρίου, τόν είσέτι άναπνέοντα άνθρωπο;

Εύχαριστεΐ δλους δσους τόν περιποιήθηκαν ό Εύ- 
δόξιος. ’Ιδιαίτερα τή στοργική νοικοκυρά γιά τό λίαν 
εύγευστο στιφάδο, μέ τά εύωδιαστά τσιγαριστά κρεμυ- 
δάκια.

Έπί μέρες λογάριαζε ό ’Αγάπιος ποιοι έπρεπε νά 
παραστοΰν στήν τελετή τών γάμων του.

Άναψε δμως νά καπνίσει ένα τσιγάρο καί τόν βά
ρεσαν άπ’ άντικρυ στό σταυρό, άνάμεσα στά δύο μάτια, 
δπως άκριβώς καί τόν Κριτζώτη, κατά τήν πολιορκία 
τής ’Ακρόπολης.

Καμιά θεωρία δέ στάθηκε δυνατό νά πείσει τή Δο- 
μνίνα, δτι ό πατέρας της πού πέθανε, έξακολουθεΐ νά ύ- 
πάρχει κάπου στήν πλάση μέσα τού Θεού. ’Αναζητώντας 
τό χαμένο άπό τά μάτια της πρόσωπο, έγινε Σταλινική.

’Ομορφιά καί δλα τ’ άλλα φυσικά χαρίσματα, νιώ
θει νά τήν κρατούν μακρυά άπό τούς γύρω της ή Δόμνα. 
Ή  στενώτερη έπαφή μαζύ τους άντιλαμβάνεται δτι εί
ναι, ό μόνος τρόπος γιά μιά διεύρυνση καί έπέκταση τού 
μέλλοντος της.

Κρύβεται άπό τούς άλλους, γεμάτος ντροπή γιά τό 
κατάντημά του ό Μακάριος. Χώθηκε σ’ ένα βαθύ κοί
λωμα πίσω άπ’ άγκάθια καί θάμνους. Σκέφτεται δτι τά

Σύμφωνα πάντα μέ τόν Συναξαριστή τού Διακόνου 
τής Μεγάλης ’Εκκλησίας Μαυρίκιου, πού διασκεύασε 
καί μεταγλώττισε ό έν Άγίοις Πατήρ ήμών Νικόδημος 
ό Αγιορείτης, κατά τήν αύτήν ήμέρα, μετά πού έπί τού 
Μεγάλου καί Ίσαποστόλου βασιλιά Κωνσταντίνου διέ- 
λαμψε ή εύσέβεια, έορτάσθηκαν πανηγυρικά τά έγκαίνια 
τού Ναού, τού Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, στή 
Λύδδα τής Παλαιστίνης, καθώς καί ή εις αύτοΰ κατάθεση 
τού τιμίου Λειψάνου τού Αγίου.

Τήν αύτήν ήμερομηνία, στά 382 άπό Χριστού, έπί 
Θεοδοσίου τού μεγάλου, ό "Οσιος Πατήρ Άκεψιμάς, 
τήκοντας στήν άτομικότητά του, μέ στερήσεις καί πό
νους, έτελειώθη έν ειρήνη.

Μνήμη τού 'Ομολογητοΰ Αγίου Άχεμενίδη, έπί 
τής βασιλείας τού Ίσδιγέρδη στήν Περσία καί έλέα> Θεού 
βασιλείας, τού εύσεβέστατου καί άρεστοΰ στον Κύριο 
ώς Καλλιγράφου, Θεοδοσίου τού μικρού στή Νέα Ρώμη.

Τού Όσιου ’Επισκόπου Άγκύρας Θεοδώρου τού 
Όμολογητοΰ. Τών Αγίων Μαρτύρων Δασίου, Σεβήρου, 
Άνδρωνά, Θεοδότου καί Θεοδότης, μέ ξίφος τελειωθέν- 
των βίαια.

Βαίνων έπί τών άρετών του, δπως ό τής Παλαιας 
Διαθήκης συνώνυμος έπέβη άρματος, ειρηνικά όλοκλη- 
ρώθηκε ό Ό σιος Πατήρ Ήλίας.

Μή άναφερόμενοι όνομαστικώς ’Εννέα Άγιοι Μάρ
τυρες, τήν αύτή ήμέρα, τελειώθηκαν μέ ξίφος.

’Επίσης είκοσιοκτώ, ήτοι τέσσερες φορές πέντε καί 
δυο φορές τέσσερες, Άγιοι Μάρτυρες τού Χριστού μέ 
άγνωστα όνόματα, τελειώθηκαν έν πυρςι.

Τήν αύτή ήμερομηνία στά 1797, ληστεύθηκε, άπο- 
γυμνώθηκε, βασανίστηκε καί τελικά άπεκόπηκε τήν κε
φαλή, ό άπό Νέβ Σεχήρ, Νεάπολη, τής Μικράς ’Ασίας, 
Νεός Ίερομάρτυς Γεώργιος.
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ΗΣΙΟΔΟΣ (8ος-9ος ΑΙ. π.Χ.)
ΘΕΟΓΟΝΙΑ, στ. 126 κ. εξ.

Κι η Γη λοιπόν εγέννηοε 
πρώτα-πρώτα ίαο με τον εαυτό της 
τον Ουρανό τον αστερόπληθον, 
από παντού να τη σκεπάζει ως πέρα 
και για να γίνει των μακάριων των θεών 
το αιώνια στέρεο βάθρο- και γέννησε 
και τα Όρη τα μακριά, τόπους χαριτωμένους 
των θεαινών Νυμφών
που κατοικούν στα δασωμένα επάνω τα βουνά. 
Η ίδια και το πέλαγος εγέννηοε 
που δεν κενώνεται ποτέ και με τα κύματα 

λυσσομανάει, τον Πόντο, 
και χωρίς το ερωτοσμίξιμο το ηδονικό 
τον γέννησεν αλλά κατόπιν πλάγιασε 
με τον Ουρανό και γέννησε τον βαθυστρόβιλον 

Ωκεανό, τον Κοίο και τον Κρείο, 
τον Υπερίονα και τον Ιαηετό, τη Θεία και τη Ρέα, 
τη Θέμι και τη Μνημοσύνη, τη Φοίβη 
τη χρυσοστεφάνωτη και τη γλυκόθωρη Τηθύν 
κι ύστερ' απ’ αυτούς γεννήθηκεν ο Κρόνος 
με τον δόλιο νου του, απ' όλους ο νεώτερος 
κι ο φοβερώτερος από τους γιους, που εχθρεύτη 
τον πατέρα του τον ζωογόνο.
Γέννησε και τους Κύκλωπες,
καρδιές περίσσια πολεμοχαρές, τον Βρόντη,
τον Στερόπη και τον τρομερό τον Άργη,
[αυτούς που δώσανε στον Δία τη βροντή και 

φτιάξανε τον κεραυνό του].
Και στ’ άλλα ήσαν αυτοί με τους θεούς τους 

άλλους όμοιοι,
και μόνο που στη μέση του μετώπου τους ήταν 

βαλμένο μονάχα ένα μάτι'
[κι ωνομαστήκαν έτσι Κύκλωπες 
γιατί ολοστρόγγυλο ένα μάτι μοναχά 
στο μέτωπό τους ήταν βαλμένοΊ 
κι όσο για τα έργα τους 
αυτοί και δυνατοί ήσανε κι ορμητικοί 
και στα σοφίσματα ένα κι ένα.
Μ' από τη Γη κι από τον Ουρανό γεννήθηκαν 
κι άλλοι τρεις γιοι, μεγάλοι, φοβεροί

-κι αμελέτητοι να 'ναι!- ο Κόττος, ο Βριάρεως 
και ο Γύης, κι ήσανε τα τέκνα τούτα τερατώδη- 
[...] Κι εκείνους ωνομάτισε Τιτάνες ο πατέρας, 
ο μέγας Ουρανός τους γιους του βρίζοντας 
που 'χε γεννήσει ο ίδιος- κι έλεγε πως τεντώνοντας 
πολύ την αδικίαν επράξαν αποτρόπαιο έργο 
και θα 'ρθει ένας καιρός να το πληρώσουν.
Κι η Νύχτα γέννησε το φοβερό Μοιραίο 
και τον μαύρο δαίμονα τον Ψυχοβγάλτη 
και τον θάνατο- γέννησε και τον Ύπνο, 
και των ονείρων τον λαό εγέννηοε- 
(και τους εγέννηοε χωρίς με κάποιον 
να πλαγιάσει η σκοτεινή θέαινα Νύχτα).
Ύστερα πάλι γέννησε τον Μώμο και τον αλγεινό 

τον Μόχθο,
γέννησε και τις Εσπερίδες,
που πέρ' από τον ξακουσμένο Ωκεανό
τα μήλα τα χρυσά φυλάνε και τον κήπο
με τα καρποφόρα δέντρα, γέννησε και τις Μοίρες
τις καλές μα και τις σκληροτιμωρούσες Κήρες,
αυτές που των θεών και των ανθρώπων
κάθε παραπάτημα προσέχουν, και μήτε παύουν
οι θεές την τρομερή ποτές οργή τους,
πριν τιμωρήσουν όποιον έτυχε να σφάλει.
Γέννησε και τη Νέμεσι,
κακό μεγάλο στους θνητούς ανθρώπους,
η ολέθρια Νύχτα- κι ύστερ' από τούτη την Απάτη
γέννησε και την ερωτική Ηδονή,
και το καταραμένο Γήρας,
γέννησε και τη δυνατόψυχη την Έριδα.
Κι η μισημένη η Έριδα τον Πόνο εγέννηοε 
που βασανίζει, γέννησε και τη Λήθη 
και την Πείνα και τις Πληγές που δάκρυ τις 

ποτίζει,
τους Πολέμους, τους Φόβους και τις Μάχες 
και τ ’ Αντροσκοτώματα και τις Φιλονεικείες 
και τ ’ απατηλά τα Λόγια και τις Κρισοδικίες 
και την Κακονομία και την Απάτη 
πούναι συχνά φηλί-κλειδί τα δυο τους, 
και τον Όρκο, π' αλήθεια αυτός τις πιο πολλές 
έχει σωριάσει συφορές του ανθρώπου- 
γιατί, αλί και τρισαλί σ' αυτόν που ψεύτικα 
-κι είναι εις γνώσι του- τον πάρει!
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2. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ή Η ΛΙΣΤΑ

και η ομοφοοτέφανη Αλιμήδπ και π Γλαυκονόμπ 
η γλυκοχαμόγελη

κι η Ποντοττόρεια κι π Λειαγόρπ κι η Ευαγόρπ 
κι η Λαομέδεια κι π Πολυνόη κι π Αυτονόη 
κι η Λυσιάνασοα [και η Ευάρνη, ωραία στο σώμα 
κι αψεγάδιαστη στο θώρι], και η Ψαμάθη, 
ένα κορμί όλο χάρι, κι η Μενίππη η θεία, 
και η Νησώ κι η Ευπόμπη και η Θεμιστώ 
και η Προνόη κι η Νημερτής, που έχει πάρει 
το μυαλό του αθάνατου πατέρα της.
Αυτές λοιπόν απ' τον Νηρέα τον έξοχο 
γεννήθηκαν οι κόρες οι πενήντα που ξέρουν έργα 
ασύγκριτα να κάνουν. Κι ο Θαύμας πήρε 
του Ωκεανού του βαθυρέματου την κόρη, 
την Ηλέκτρα' κι αυτή και τη γοργόποδη 
γέννησεν Ίριδα και τις ομορφομάλλες Αρπυιες, 
την Αελλώ, και την Ωκυπέτη, που με τα γρήγορα 

φτερά
καθώς πετούν ανάμεσα ουρανού και γης, 
με των ανέμων τις πνοές 
και τα πετούμενα ίσα τρέχουν.
Και με τον Φόρκυ η Κητώ τις ομορφόθωρες 
γέννησε Γραίες, αοπρόμαλλες από γεννησιμιού 

τους,
και που οι αθάνατοι θεοί και οι χαμόζωοι άνθρωποι 
τις λένε Γραίες, την Πεμφρηδώ την ομορφόπεπλη 
και την κροκόπεπλη την Ενυώ, και τις Γοργόνες, 
που κατοικούν πιο πέρ' από τον ξακουσμένο 

Ωκεανό,
(πέρα στις άκρες της Νυκτός, εκεί που κατοικούν 
κι οι λιγερόφωνες οι Εσπερίδες), η Σθενώ 
και η Ευρυάλη και η Μέδουσα, που ήταν γραφτό 
μεγάλη συφορά να πάθει.
Γιατί αυτή ήτανε θνητή κι αθάνατες κι αγέραστες 
οι άλλες δύο και με τη μιαν ερωτοπλάγιασεν 
ο Γαλανόμαλλος μέσ’ σε λιβάδι μαλακό 
και μέσ’ σε λουλούδια ανοιξιάτικα.
Μ' από τη Μέδουσα, σαν ο Περσέας λαιμόκοψε 

την κεφαλή της,
ξεπήδησε ο πελώριος ο Χρυοάωρ και τ' άλογο 
ο Πήγασος. Κι αυτός επήρε τούτο τ' όνομα 
γιατί στου Ωκεανού κοντά εγεννήθη τις πηγές, 
κι εκείνος γιατί κράταγε σπάθα χρυσή

με τ ’ ακριβά του χέρια. Και πέταξεν αυτός και, 
την προβατοθρόφα γην αφήνοντας, 
επήγε στους θεούς· και τώρα μένει στου Διός 
τ' ανάχτορα και σέρνει τ ’ άρμα του βαθύσοφου 

Διός
όταν την αστραπή και τη βροντή τινάζει.
Και ο Χρυοάωρ εγέννησε τον τρικέφαλο 
τον Γηρυόνη, σμίγοντας με του ξακουσμένου 
Ωκεανού την κόρη Καλλιρόη. Μα τον θανάτωσε 

ο Ηρακλής ο αντρειωμένος 
για τις στριφτόποδες τις αγελάδες, 
αφού το ρέμα πέρασε του Ωκεανού.
Και σκότωσε τον Όρθρο και τον αγελαδοβοσκό 

τον Ευρυτίωνα
στη μάντρα την τρισκότεινη πέρ' από τον Ωκεανό 
τον ξακουσμένο. Κι εκείνη 
κι άλλο τέρας γέννησε που τίποτε δεν το δαμάζει, 
και που δεν μοιάζει μ' άνθρωπο θνητό 
ή μ' αθάνατο θεό, μέσα σ' ωραία σπηλιά, 
τη θεϊκή την Έχιδνα την τρομερόψυχπ 
από τη μέση αυτή κι απάνω μια μαργιολομάτα 
κι ομορφόθωρη είναι ξωτικιά, από τη μέση 
όμως και κάτω τέρας είναι, φίδι φοβερό και μέγα, 
αχόρταγο και πλουμιστό, μέσ' στους κρυψώνες 
της πανάγιας γης συρμένο 
(εκεί που 'ναι το σπήλαιο κάτου απ' τον βράχο 
τον βαθουλωτό, μακριά από τους αθάνατους 

θεούς
κι απ' τους θνητούς ανθρώπους· εκεί οι θεοί 
της ώρισαν τα ξακουσμένα ανάχτορά της να 'χει)· 
κι αυτή στον τόπο των Αρίμων κάτου απ' τη γη 
κρατήθηκεν η Έχιδνα η ολέθρια, η ξωτικιά 
η αθάνατη κι αγέραστη τον όλο χρόνο.
Και λένε πως μ' αυτή την κόρη τη μαργιολομάτα 
γλυκά ο Τυφώνας ερωτόσμιξεν ο τρομερός, 
ο ανόσιος και ο άνομος κι αυτή έμεινεν έγκυος 
που λες, και γέννησε κάτι παιδιά π' άλλο να δεις 
κι άλλο ν' ακούσεις! Τον Όρθρο πρώτα εγέννησε, 
τον σκύλο του Γηρυόνη.
Δεύτερο γέννησε τον ακαταδάμαστο 
-κι αμελέτητος να 'ναι!- τον Κέρβερο, 
αχόρταγο, τ' Άδη τον σκύλο τον χαλκόφωνο, 
πενηντακέφαλον, ανήλεο και τρομεροδύναμο.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230



G
eo

rg
es

 P
er

ec
, 

Σ
κέ

ψ
η

/Τ
α

ξι
νό

μ
η

σ
η

66______________________________________ Σ Κ Ε Ψ Η /Τ Α Ξ ΙΝ Ο Μ Η Σ Η

και η τάβλα όπου στοιβάζονται τα λεξικά μου-, 
γίνεται μπουφές).

’Έτσι, μια μικρή ιστορία των προτιμήσεών μου 
(ή σταθερότητά τους, ή εξέλιξή τους, οί φάσεις 
τους) θά έλθει να εγγράφει σε τούτο τό σχέδιο. 
’Ακριβέστερα, θά είναι, για ακόμη μια φορά, ένας 
τρόπος να μαρκάρω τό χώρο μου, μια προσέγγιση 
κάπως λοξή της καθημερινής μου πρακτικής, ένας 
τρόπος να μιλήσω για τή δουλειά μου, τήν ιστορία 
μου, τις έγνοιες μου, μια προσπάθεια για να συλλά- 
βω κάτι που ανήκει στήν εμπειρία μου, οχι στο 
επίπεδο των απόμακρων στοχασμών της, άλλα 
στην καρδιά τής εμφάνισής της.

64 ΣΚ ΕΨ Η /Τ Α Ξ ΙΝ Ο Μ Η Σ Η

μιά λαβή στιλέτου άπό λειασμένη πέτρα, κατάστι
χα, τετράδια, φέιγ-βολάν, ποικίλα εργαλεία ή σύν
εργα γραφής, ένα μεγάλο στυπόχαρτο, πολλά βι
βλία, ένα ποτήρι γεμάτο μολύβια, ένα μικρό κουτί 
άπό επιχρυσωμένο ξύλο (τίποτε δεν φαίνεται ά- 
πλούστερο άπό τό νά καταρτίσεις μιά λίστα, στήν 
πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκο άπό 
ό,τι φαίνεται: πάντα λησμονούμε κάτι, μπαίνουμε 
στον πειρασμό νά γράψουμε κλπ., άλλά ακριβώς, 
ένας κατάλογος είναι όταν δεν γράφουμε κλπ. Ή  
σύγχρονη γραφή, με σπάνιες εξαιρέσεις (Butor), 
έχει λησμονήσει τήν τέχνη τής άπαρίθμησης: οί 
λίστες του Ραμπελαί, ή λιννεϊκή άπαρίθμηση τών 
ψαριών στις Είκοσι χιλιάδες λεύγες υπό τήν θά
λασσαν,, ή άπαρίθμηση τών γεωγράφων πού έξε- 
ρεύνησαν τήν Αύστραλία στά Τέκνα του πλοιάρχου 
Γκράντ.

Έδώ καί ήδη πολλά χρόνια σκοπεύω νά γράψω 
την ιστορία κάποιων άπό τά άντικείμενα πού βρί
σκονται πάνω στο γραφείο μου' έγραψα τήν άρχή 
της, πριν άπό τρία χρόνια' ξαναδιαβάζοντάς την, 
άντιλαμβάνομαι ότι, άπό τά επτά άντικείμενα γιά 
τα όποια μιλούσα, τέσσερα βρίσκονται άκόμη πάνω 
στο γραφείο μου (καί όμως, στο μεταξύ, μετακόμι
σα )' δύο άλλαξαν: ένα στυπόχαρτο, πού τό άντικα- 
τέστησα με ένα άλλο στυπόχαρτο ( μοιάζουν πολύ, 
άλλά τό δεύτερο είναι μεγαλύτερο), κι ένα ξυπνη
τήρι με μπαταρίες (γιά τό όποιο σημείωνα ήδη ότι

Τρεις ανακτημένες κάμαρες1

I. Μπλεβύ: ή καμαρούλα στον πρώτο

Ηταν πράγματι ένα πολύ μικρό καμαράκι' ίσως 
τρία μέτρα μήκος καί μετά βίας δύο πλάτος. Τό 
κρεβάτι ήταν σε μιά γωνιά, ακριβώς στά αριστερά 
τής πόρτας' νομίζω πώς ήταν ένα κρεβάτι σιδερέ
νιο. Στά άριστερά τής κεφαλής τού κρεβατιού υ
πήρχε ένα παράθυρο πού έβλεπε στο δρόμο (ό δρό
μος τού Μπρεζόλ;) καί στον τοίχο τού πάρκου τού 
απέναντι σπιτιού, μιας μεγαλοπρεπούς έπαυλης ό
που δεν μπήκα ποτέ.

Στον τοίχο άπέναντι άπό τό κρεβάτι υπήρχε ένα 
τζάκι (άπό πάνω του δέσποζε ένας μεγάλος καθρέ-

1. Είναι μάλλον σίγουρο, όπως το επισημαίνει καί ό δόκιμος 
μεταφραστής του Περέκ στά ελληνικά Άχιλλέας Κυριακίδης 
(Χορείες χώρων, σημ. 14, σ. 135), πώς ό έν λόγω τίτλος [Trois 
hambres retrouvees] κλείνει τό μάτι στον Ανακτημένο χρόνο του 

ΙΤρούστ [Le temps retrouve ], καθώς ό συγγραφέας προσπαθεί νά 
επαναφέρει στη μνήμη του χώρους/χρόνους της παιδικής του ήλι- 
κίας : « Μέρες » του Blevy (Eure-et-Loire), νοτιοδυτικά τοΰ Πα
ρισιού, όπου οί θετοί γονείς του, ό θείος καί ή θεία του άπό τη μεριά 
τοΰ πατέρα του, είχαν άγοράσει ένα σπίτι τό 1951, « Μέρες » τοΰ 
χωρίου Nivillers, κοντά στο Bauvais (Oise), στά βόρεια τοΰ Πα- 
ρισιοΰ καί τοΰ Enghien-les-Bains, στη βορινή παρισινή περιφέρεια. 
(Σ .τ.μ . )

6?
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ή κανονική του θέση ήταν πάνω στο κομοδίνο μου, 
όπου καί βρίσκεται σήμερα) πού άντικαταστάθηκε 
απο ένα άλλο ξυπνητήρι κουρδιστό' τό τρίτο αντι
κείμενο εξαφανίστηκε άπό τό γραφείο μου : πρόκει
ται γιά έναν κύβο άπό πλεξιγκλάς, καμωμένο άπό 
οκτώ κύβους συνδεδεμένους μεταξύ τους έτσι ώστε 
νά δύναται νά λάβει πολυάριθμες μορφές* μοΰ τον 
δώρισε ό Francois Le Lionnais* βρίσκεται σέ άλλο 
δωμάτιο, πάνω σέ μιά μικρή τάβλα τού καλοριφέρ, 
δίπλα σέ πολλές άλλες σπαζοκεφαλιές καί πάζλ 
(ένα άπο αύτά είναι πάνω στο γραφείο μου' είναι 
ένα διπλό τανγκράμ, δηλαδή δύο σειρές επτά κομ- 
ματιών απο άσπρο καί μαύρο πλαστικό, πού χρησι
μεύουν στο νά σχηματίζεις έναν οίονεί απειροπληθή 
αριθμό γεωμετρικών σχημάτων).

’Άλλοτε, δέν είχα γραφείο, θέλω νά πώ, δέν είχα 
τραπέζι ειδικό γιά νά εργάζομαι. Σήμερα, μοΰ συμ
βαίνει άκόμη άρκετά συχνά νά δουλεύω σέ ένα κα
φέ' άλλά, στο σπίτι μου, σπανιότατα δουλεύω (γρά
φω ) αλλού καί οχι στο γραφείο μου (παραδείγμα
τος χάριν, δέν γράφω ούτως είπεΐν ποτέ στο κρεβά
τι ) καί τό γραφείο μου δέν χρησιμεύει σέ τίποτε 
άλλο παρά στή δουλειά μου (άκόμη μιά φορά, γρά
φοντας τούτες τις λέξεις άποκαλύπτεται ακριβώς 
ότι τά παραπάνω δέν άληθεύουν εντελώς: δύο ή 
τρεις φορές τό χρόνο, όταν διοργανώνω γιορτές, 
τό τραπέζι εργασίας μου, άδειασμένο άπό τά πάν
τα, καλυμμένο μέ χάρτινο τραπεζομάντιλο -όπως
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πλα, σέ μια μικρή συρταριέρα' πριν από μια στιγ
μή τήν έβαλα έκεΐ, άφου τή χρησιμοποίησα' θά μπο
ρούσα να τήν άφήσω πάνω στο γραφείο μου, άλλα 
τήν τακτοποίησα σχεδόν μηχανικά ( λέω « σχεδόν » 
γιατί, περιγράφοντας τί βρίσκεται πάνω στο γρα
φείο μου, προσέχω περισσότερο τις κινήσεις μου 
που σχετίζονται με αύτό). ’Έ τσι, υπάρχουν άντι- 
κείμενα χρήσιμα στήν εργασία μου πού δεν βρί
σκονται ή δεν βρίσκονται πάντα πάνω στο γραφείο 
μου (κόλλα, ψαλίδι, μονωτικές ταινίες, μελανοδο
χεία, συρραπτικό), άλλα πού δεν έχουν άμεση χρη
σιμότητα (σφραγιδόκερο), ή είναι χρήσιμα για άλ
λες δουλειές ( λίμα για τα νύχια) ή παντελώς άχρη
στα ( όστρακο) καί όμως βρίσκονται έκεΐ.

Κατά κάποιον τρόπο, τά άντικείμενα αύτά τά 
έχω έπιλέξει, προτιμήσει έναντι άλλων. Είναι προ
φανές, παραδείγματος χάριν, ότι πάντα θά ύπάρχει 
ένα σταχτοδοχείο πάνω στο τραπέζι μου (εκτός αν 
σταματήσω νά καπνίζω), άλλά δέν θά είναι πάντα 
το ίδιο σταχτοδοχείο. Γενικά, τό ίδιο σταχτοδοχείο 
μένει γιά άρκετό διάστημα' κάποια μέρα, σύμφωνα 
μέ κριτήρια πού δέν θά ήταν ίσως άσκοπο νά τά 
εξετάσουμε εις βάθος, θά τό τοποθετήσω άλλου (δ ί
πλα στο τραπέζι οπού δακτυλογραφώ, παραδείγμα
τος χάριν, ή δίπλα στήν τάβλα όπου είναι άκουμπι- 
σμένα τά λεξικά μου, ή πάνω σέ μιά έταζέρα, ή σέ 
άλλο δωμάτιο) κι ένα άλλο σταχτοδοχείο θά τό 
αντικαταστήσει (πρόδηλη άναίρεση αύτοΰ πού μό-

6ο ΣΚΕΨ Η /ΤΑ ΞΙΝ Ο Μ Η ΣΗ

02 ΣΚΕΨΗ/ΤΑΞΙΝΟΜ ΗΣΗ

θέση τους ένα ένα. Σκουπίζω τήν κρυστάλλινη πλά
κα μέ ένα πανί ( ενίοτε βρεγμένο μέ κάποιο ειδικό 
προϊόν) καί κάνω τό ίδιο μέ κάθε άντικείμενο. Τό 
πρόβλημα πού τίθεται τότε είναι νά αποφασίσω αν 
τό τάδε άντικείμενο πρέπει νά βρίσκεται ή οχι πά
νω στο γραφείο (κατόπιν θα πρέπει να του βρώ μια 
θέση, άλλά αύτό δέν είναι γενικά δύσκολο).

Αύτή ή χωροτακτική διευθέτηση σπανίως γίνε
ται στήν τύχη. ’Αντιστοιχεί συνήθως στήν έναρξη ή 
στο πέρας μιας συγκεκριμένης δουλειάς' παρεμ
βαίνει στο κέντρο εκείνων τών άστατων ήμερών 
όπου δέν ξέρω καί πολύ καλά αν θά στρωθώ στή 
δουλειά καί όπου άρπάζομαι άποκλειστικά άπό αύ- 
τές τις δραστηριότητες άναδίπλωσης : διευθέτηση, 
ταξινόμηση, τακτοποίηση. Σέ εκείνες άκριβώς τις 
στιγμές ονειρεύομαι ένα παρθένο, άθικτο σχέδιο 
εργασίας: τό κάθε πράγμα στή θέση του, τίποτε 
τό περιπλέον, τίποτε νά πλεονάζει, ολα τά μολύβια 
καλοξυσμένα ( άλλά γιατί έχω πολλά μολύβια; μέ 
μιά καί μόνο ματιά βλέπω έ ξ ι!), ολα τά χαρτιά 
στοιβαγμένα ή, ακόμη καλύτερα, καθόλου χαρτί, 
μονάχα ένα τετράδιο άνοιχτό σέ μιά σελίδα λευκή 
(ό μύθος τών άψόγως άσπιλων γραφείων τών γε
νικών διευθυντών-προέδρων: είδα κάποτε ένα πα
ρόμοιο πού ήταν ένα μικρό χαλύβδινο φρούριο, γε
μάτο ήλεκτρονικές μηχανές ή κάτι τέτοιο, οί όποιες 
εμφανίζονταν κι εξαφανίζονταν όταν χειριζόσουν τά 
πλήκτρα μιας σοΰπερ-κονσόλας...) .

λις ισχυρίστηκα: τούτη τή συγκεκριμένη στιγμή, 
υπάρχουν τρία σταχτοδοχεία πάνω στο γραφείο 
μου, δηλαδή δύο παραπανίσια, τά όποια άλλωστε 
είναι άδεια' τό ένα είναι τό 'Ηρώο, εντελώς πρόσ
φατο άπόκτημα' τό άλλο, απεικονίζει χαριτωμένα 
τις στέγες της πόλης ’Ίνγκολστατ, μόλις τό ξανα- 
κόλλησα' κι εκείνο πού άποτελεΐται άπό μιά πλα
στική μαύρη βάση κι ένα επάργυρο διάτρητο σκέ
παστρο. Βλέποντάς τα, περιγράφοντάς τα, άντιλαμ- 
βάνομαι άλλωστε οτι δέν ανήκουν στον κύκλο τών 
αγαπημένων μου αύτή τή στιγμή: τό 'Ηρώο παρα- 
εΐναι, τελικά, μικρό, δέν χρησιμεύει παρά στο τρα
πέζι του φαγητού, τό ’Ίνγκολστατ παραεΐναι εύ
θραυστο, όσο γιά τό μαύρο μέ τό σκέπαστρο, τά 
τσιγάρα πού ρίχνω μέσα του κάνουν ώρες νά σβή
σουν. ..).

Μια λάμπα, μιά κούτα τσιγάρα, ένα μονολούλουδο 
βάζο, ένα τσακμάκι, ένα χαρτόκουτο πού περιέχει 
μικρά πολύχρωμα δελτάρια, ένα μεγάλο μελανο
δοχείο άπό ναστόχαρτο μέ ένθετη ταρταρούγα, μιά 
γυάλινη μολυβοθήκη, πολλές πέτρες, τρία κουτιά 
άπό τορνευτό ξύλο, ένα ξυπνητήρι, ένα καλαντάρι 
μέ ελατήριο, ένα κομμάτι μολύβδου, ένα μεγάλο 
κουτί πούρων (δίχως πουρά, άλλά γεμάτο μικρο
πράγματα ), ένα χαλύβδινο σπιράλ στο όποιο μπο
ρείς να ρίξεις επιστολές πού χρήζουν απάντησης,

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε Ι ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ 6 ΐ

’Αργότερα, όταν ή δουλειά μου προχωρεί ή καρ
κινοβατεί, στο γραφείο μου συνωστίζονται άντικεί- 
μενα πού ένίοτε τά συγκεντρώνει άπλώς καί μόνον 
ή τύχη (κλαδευτήρι, πτυσσόμενο μέτρο), ή εφήμε
ρες ανάγκες (κούπα του καφέ). 'Ορισμένα θά μεί
νουν γιά λίγα λεπτά, άλλα γιά λίγες μέρες, καί 
άλλα, πού προφανώς ήλθαν έκεΐ μέ βλέψεις μάλλον 
προσωρινές, θά εγκατασταθούν κατά μόνιμο τρόπο. 
Δέν πρόκειται αποκλειστικά γιά άντικείμενα πού 
συνδέονται εύθέως μέ μιά εργασία γραφής (χαρτί, 
γραφική ύλη, βιβλία)' άλλα συνδέονται μέ καθη
μερινές πρακτικές (καπνίζω) ή περιοδικές (πρε- 
ζάρω καπνό, σκιτσάρω, τρώω γλυκά, ρίχνω πα- 
σιέντσες, λύνω σπαζοκεφαλιές), μέ δεισιδαίμονες 
ίσως μανίες (συγχρονίζω τήν ήμερομηνία σέ ένα 
μικρό καλαντάρι μέ ελατήριο) ή δέν έχουν καμιά 
συγκεκριμένη λειτουργία, άλλά συνδέονται ενδεχο
μένως μέ αναμνήσεις ή μέ τήν άπτική είτε οπτική 
εύχαρίστηση, ή μόνο μέ τήν αδυναμία στά μπιμπλό 
(κουτιά, πέτρες, βότσαλα, μονολούλουδο βάζο).

Χονδρικά, θα μπορούσα να πώ ότι τα άντικείμενα 
πού βρίσκονται πάνω στο γραφείο μου είναι έκεΐ 
έπειδή θέλω νά είναι έκεΐ. Αύτό δέν έχει νά κάνει 
μόνο μέ τή λειτουργία τους ούτε μόνο μέ τήν άμέ- 
λειά μου : παραδείγματος χάριν, δέν υπάρχει σωλη
νάριο κόλλας πάνω στο γραφείο μου' βρίσκεται δί-
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Andreas Gursky, Salerno Port, 1990
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Andreas Gursky, 99 cent, 1999, Galerie Cologne
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Ole Worm's cabinet of curios it ies, Museum Wormianum, 1665
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Giovanni Pao lo  Paninj., jy|odern Rome, 1759, Paris, Louvre
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Andreas Gursky, Athens, 1995
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Johann Joachim  Becher, Opuscola chym ica rariora, 1719, Nurnberg
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N.L. Durand, Ensem bles d Ed ifices
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Χτένες, φουρκέτες και άλλα αντικείμενα καλλωπισμού, Πομπηία, 1ος αι. μ.Χ., Νάπολι, Εθνικό Αρχα ιολογικό Μουσείο
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0 .M .Ungers, Islands City, Berlin as a Green A rch ipe lago, 1977
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Aby W arburg, Reading room, Kunstw issenschaftliche  Bibli ithek Warburg in Hamburg, exh ib ition  Ovid, 1927
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Marcel Broodthaers, Paintings , 1973, Tate London
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Μικροπεριβάλλοντα Κατοίκησης. Για ένα Καταλογικό Σχεδιασμό.

Νικητάκη Χριστίνα 
Επιβλέπων: Γ. Τζιρτζιλάκης 
Φεβρουάριος 2013

Περίληψη

Οι σημαντικές κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που έχουν προκληθεί στην σύγχρονη κοινωνία 
και οι παρούσες συνθήκες εργασίας και κατοίκησης, δεν συμβαδίζουν με τα χωρικά δεδομένα 
της πόλης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία διάσπαρτων κτιριακών κενών 
στο κέντρο μεγάλων πόλεων. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συγκρούεται με την μανιώδη 
επέκταση της πόλης έξω από τα όρια της, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη επανασχεδιασμού 
της στα ήδη υπάρχοντα όρια, με κυρίαρχο στόχο την αξιοποίηση των ξενοίκιαστων κτιριακών 
δομών. Τα κενά κτίρια μπορεί να αποτελέσουν πλατφόρμα ένθεσης νέων μεικτών 
προγραμμάτων.

Η υιοθέτηση της καταλογικής μορφής στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό θα λειτουργήσει ως 
ελαχιστοποιητικός άξονας επέμβασης και δράσης σε αστικά κενά. Η καταλογική ομαδοποίηση 
λειτουργιών, ως θραύσματα του αστικού τοπίου που έχουν δομηθεί βάσει του διαχωρισμού 
των λειτουργιών εργασίας, κατοίκησης και ψυχαγωγίας, συνιστά μια νέα μέθοδο 
παρατακτικού σχεδιασμού. Η έννοια του καταλόγου χρησιμοποιείται σαν μια προσπάθεια 
απαρίθμησης και κατηγοριοποίησης του σχεδιασμού, επικεντρώνοντας στα ελάχιστα στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για την λειτουργικότητα και την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Οι 
εξελίξεις των κοινωνικών δεδομένων θα οδηγήσουν στην εύρεση ενός νέου μοντέλου 
κατοίκησης, πολύ διαφορετικό από το στατικό, μη μεταβλητό μοντέλο της αστικής 
πολυκατοικίας. Η δημιουργία διαγραμματικών καταλόγων αποσκοπεί στην παράθεση 
διαφορετικών συνδυασμών από ένα ευρύτερο σύνολο ανάλογα με τις δεδομένες ανάγκες, 
δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο συμβιωτικής πολύ-κατοίκησης.
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M icro-environments of Symbiotic Dwelling. Tow ards a Catalogic Architecture.

Nikitaki Christina 
Supervisor: G. Tzirtzilakis 
February 2013

Abstract

Major socio-economic changes that have occurred in modern society and contemporary 
working and housing conditions, are not consistent with the spatial data of the city center. 
This has resulted in the creation of scattered building voids in the center of large cities. The 
particular phenomenon collides with the furious expansion of the city outside city limits, 
making it imperative to redesign the existing boundaries, with the overarching goal of 
exploiting vacant building structures. The vacant buildings can be a platform embedding new 
joint programs.

The adoption of catalogue morphing in architectural design will work as a minimizing axis of 
intervention and action in urban spaces. List grouping functions, as fragments of the urban 
landscape that are built based on the separation of functions, working, habitation and 
entertainment, forms a new method of juxtaposition design. The list concept is used as an 
attempt to enumerate and categorize design, focused on the minimum data necessary for 
functionality and human needs cover. Social data evolution will lead in the discovery of a new 
settlement model, mainly different from the static, non-variable model of urban flats. 
Diagrammatic list creation aims at juxtaposing various combinations choosing from a broader 
set depending on the given needs, forming a new model of symbiotic-multihabitation.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ο κατάλογος (ή λίστα) αποτελεί το υλικό μέσα στο οποίο έχει καταγραφεί μια σειρά 
ομοειδών στοιχείων. Ο κατάλογος είναι ένας τρόπος παρουσίασης που μπορεί να 
περιλαμβάνει λίστες που γράφονται για πρακτικούς λόγους και είναι πεπερασμένες ή 
λίστες που δεν ολοκληρώνονται ποτέ. Σημαντική αφετηρία στην ενασχόληση με την 
έννοια του καταλόγου αποτέλεσε "Η ομορφιά της λίστας" του Ουμπέρτο Έκο, ένα 
βιβλίο που περιλαμβάνει ανθολογία όλων των εποχών, πλούσια σε καταλόγους. Πέρα 
από τα παραδείγματα καταλογικής ποιητικής όπως ο κατάλογος των πλοίων των 
Αχαιών που εκστράτευσαν κατά της Τροίας ("Ο νεών κατάλογος"), περιλαμβάνονται 
παραδείγματα οπτικών καταλόγων από τον κλάδο των εικαστικών τεχνών.

Η υιοθέτηση της καταλογικής μορφής, του ευρετηρίου, της λίστας, αυτής της απλής 
καταγραφής ενός πραγματολογικού υλικού, θα είχε την δυνατότητα να αποτελέσει 
έναν ελαχιστοποιητικό άξονα επέμβασης και δράσης σε θέματα αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού. Μια καταλογική έκθεση χρήσεων, αντικειμένων, δραστηριοτήτων 
συνιστά μια νέα μέθοδο παρατακτικού σχεδιασμού. Η έννοια του καταλόγου 
χρησιμοποιείται σαν μια προσπάθεια απαρίθμησης και κατηγοριοποίησης του 
σχεδιασμού, επικεντρώνοντας στα ελάχιστα στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
την λειτουργικότητα και την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Η δημιουργία 
διαγραμματικών καταλόγων θα αντικαταστήσει την λογική της σύνθεσης, μέσω της 
παράθεσης διαφορετικών συνδυασμών από ένα ευρύτερο σύνολο ανάλογα με τις 
δεδομένες ανάγκες του τόπου και του χρόνου.

Η συγκεκριμένη μελέτη στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας σχετίζεται 
με την σύγχρονη μορφή της μεταφορντικής εργασίας και τις χωρικοκοινωνικές
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αλλαγές που την συνοδεύουν. Ο δεύτερος άξονας εξετάζει μορφές τυπολογιών και τις 
διαφορές ανάμεσα στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική απεικόνιση και την ανεικονική. 
Ο ορισμός του ανεικονικού σχετίζεται με την έννοια της λίστας-καταλόγου, σαν μια 
προσπάθεια σχεδιασμού με επίκεντρο την ανθρώπινη δραστηριότητα και όχι την 
μορφολογική παραγωγή χώρου.

Στον πρώτο άξονα επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εργασίας. Η 
εργασία είναι μεταφερόμενη, χαρακτηρίζεται άυλη και σχετίζεται με την παραγωγή 
ιδεών, συναισθημάτων και κοινωνικών σχέσεων. Αποτελεί συνεργασία μοναδικοτήτων 
και δεν ορίζεται μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο ενός εργοστασίου ή ενός γραφείου, 
αλλά διαχέεται στο σύνολο της μητρόπολης.

Οι ανάγκες της σημερινής εργασίας, αλλά και κατοίκησης δεν συμβαδίζουν με τα 
χωρικά δεδομένα της πόλης, εξαιτίας των κοινωνικοοικονομικών μεταβολών, με 
αποτέλεσμα μεγάλος όγκος κτιρίων να παραμένουν ξενοίκιαστα. Επίσης λόγω της 
οικονομικής κρίσης ισόγεια καταστήματα εγκαταλείπονται, δημιουργώντας κενά 
κουφάρια στο κέντρο της πόλης. Το γεγονός αυτό συγκρούεται με την μανιώδη 
επέκταση της πόλης έξω από τα όρια της, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη 
επανασχεδιασμού της στα υπάρχοντα όρια με στόχο την αξιοποίηση υπαρχόντων 
δομών με βασικούς άξονες, την μεταβλητότητα και την προσωρινότητα.

Τα αστικά κενά που δημιουργούνται αποτελούν παράγωγα μη προβλέψιμων 
μετασχηματισμών και μεταλλάξεων της πόλης. Τα κενά βιομηχανικά κτίρια ή κτίρια 
γραφείων στα κέντρα μεγάλων πόλεων, μπορεί να αποτελέσουν πλατφόρμα ένθεσης 
νέων μεικτών προγραμμάτων. Μπορεί να ενσωματώσουν στα εσωτερικό τους 
εφήμερες μονάδες, που να περιλαμβάνουν όλο των απαραίτητο εξοπλισμό για να ζήσει 
κάποιος, να εργαστεί και να ψυχαγωγηθεί. Οι ομάδες που μπορεί να φιλοξενούνται 
σε αυτήν την νέα κτιριακή δομή είναι εργαζόμενοι άυλης εργασίας, δημιουργώντας 
ομοιογενείς "κοινότητες" όπου επιλέγουν να ζήσουν άνθρωποι με κοινές αναφορές. 
Δημιουργείται ένα νέο συμβιωτικό μοντέλο, που ξεφεύγει από το μοντέλο της 
πυρηνικής οικογένειας. Άλλωστε, οι εξελίξεις των κοινωνικών δεδομένων κάνουν 
επιτακτική ανάγκη την εύρεση ενός νέου μοντέλου κατοίκησης, πολύ διαφορετικό 
από το στατικό, μη μεταβλητό μοντέλο της αστικής πολυκατοικίας.

Ο σχεδιασμός μπορεί να στηρίζεται στην προσπάθεια εύρεσης ανοιχτών τυπολογιών 
με στόχο την παραγωγή ευέλικτων, μεταβαλλόμενων χώρων, προσαρμόσιμων σε 
κάθε παραλλαγή και κάθε είδους αστική τυπολογία. Η δημιουργία αυτών των νέων 
χώρων, που θα συνδυάζουν τις πολλαπλές πτυχές της ανθρώπινης καθημερινότητας, 
θα έχουν κύριους άξονες την εργασία και την κατοικία. Το μεταφορντικό μοντέλο 
αναζητάει χώρους που διαπραγματεύονται τις διαπροσωπικές σχέσεις, παράγοντας 
νέες συλλογικότητες, που θα μαρτυρούν την μετάβαση από την βιομηχανική
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οικονομία (φορντισμός) στην οικονομία της άυλης παραγωγής (μετα-φορντισμός).
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L A B O R - W O R K

Η διάχυση της κρίσης έχει επαναφέρει στο προσκήνιο σημαντικά ζητήματα της 
ανθρώπινης καθημερινότητας και των εργασιακών συνθηκών. Η κρίση στον 
επαγγελματικό τομέα δημιουργεί έντονη κινητικότητα νέων ατόμων, προς άλλους 
προορισμούς, με απώτερο στόχο την εύρεση καλύτερων επαγγελματικών προοπτικών. 
Η κινητικότητα αυτή επιφέρει αλλαγές στην οργάνωση του χώρου, όπου καθορίζεται 
σύμφωνα με την σύγχρονη εργασία.

Οι χωρικές μεταβολές που προκλήθηκαν στις σύγχρονες μορφές εργασίας και 
παραγωγής οφείλονται στην προσαρμογή των ανθρώπων στο μεταφορντικό 
μοντέλο εργασίας, το οποίο αποτελεί απόρροια της ανάπτυξης των τεχνολογικών και 
επικοινωνιακών δικτύων. Ο μεταφορντισμός (post-fordism ή flexibilism) έκανε την  
εμφάνιση του στα τέλη του 1970 στην Ιταλία σαν κίνημα αντίδρασης, σημειώνοντας 
μια σαφή ασυνέχεια σε σχέση με τον εργαζόμενο στη γραμμή συναρμολόγησης, 
με τα ήθη, τα έθιμα του, με τις  μορφές ζωής του.1 Ουσιαστικά, ο μεταφορντισμός 
αντιτίθεται ριζικά στο φορντισμό, το  οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που βασίζεται 
στην βιομηχανική μαζική παραγωγή και πήρε το όνομα του από τον εφευρέτη 
του, Henry Ford.2 Ο φορντισμός χαρακτηρίζεται από την αλυσίδα παραγωγής, την 
επαναληψιμότητα, την αποσπασματικότητα και την τυποποίηση. Ο μεταφορντισμός 
είναι το  κυρίαρχο σύστημα της οικονομικής παραγωγής, της κατανάλωσης και των 
συναφών κοινωνικό-οικονομικών φ α ^ μ έν ω ν , επικρατώντας στις περισσότερες 
βιομηχανικές χώρες από τα τέλη του 20ου αιώνα.3 Σε αυτό το νέο πλαίσιο η εργασία

1 Virno Paolo, Γραμματική  το υ  πλήθους, Αλεξάνδρεια , Αθήνα, 2007, σελ. 132

2 F o rd ism ,, h ttp ://e n .w ik ip e d ia .o rg /w ik i/ Fordism
3  Post-Fordism, h ttp ://e n .w ik ip e d ia .o rg /w ik i/P o s t-F o rd ism
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χαρακτηρίζεται ελαστική, ευφυής, μη-γραμμική, άυλη και σχετίζεται με την παραγωγή 
ιδεών, συναισθημάτων και κοινωνικών σχέσεων. Η εργασία σήμερα προϋποθέτει 
δημιουργική συμμετοχή της διάνοιας και τη μεσολάβηση της επικοινωνίας προκειμένου 
να προσαρμοστεί σε ολοένα πιο απαιτητικά παραγωγικά μοντέλα.

Η Hanna Arendt στο βιβλίο της "Ανθρώπινη κατάσταση" ασχολείται με το θέμα της 
εργασίας, αναφερόμενη στις διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στο μόχθο (labor) 
και την εργασία (work). Ο μόχθος αναφέρεται σε όλα τα αναγκαία που πλαισιώνουν 
την ανθρώπινη ύπαρξη και είναι απαραίτητα για την επιβίωση, ενώ η εργασία σχετίζεται 
με την επιθυμία του ανθρώπου να παράγει έργο, να παράγει άυλα προϊόντα, τα 
οποία συμπεριλαμβάνονται στα κοινά αγαθά. Η Arendt σημειώνει ότι με την άνοδο 
της νεωτερικότητας και την έμφαση στην παραγωγή, ως θεμελιώδες καθήκον της 
κοινωνίας, τα όρια μεταξύ μόχθου και εργασίας διαλύονται.4 Η εργασία διαπερνά 
όλες τις ανθρώπινες ιδιότητες και ξεπερνά την απλή αναγκαιότητα για επιβίωση. 
Όλες οι πτυχές της ζωής μεταφράζονται σε μόχθο (labor) και κάθε στιγμή κοινωνικής 
ύπαρξης είναι μια ευκαιρία για παραγωγικότητα. Η παραγωγή δεν ταυτίζεται πλέον 
μόνο με τις  επαναλαμβανόμενες διαδικασίες τω ν εργαζόμενων στο εργοστάσιο ή 
μέσα σε ένα γραφείο, αλλά παίρνει την  μορφή όλων των γνωστικών, δημιουργικών, 
ακόμη και πολιτικών ανθρώπινων ικανοτήτων.4 5

Με τα νέα δεδομένα εργασίας σημειώνονται βασικές αλλαγές που διακρίνουν 
την βιομηχανική παραγωγή από την άυλη. Η βασική διαφορά αφορά στο χώρο 
διεξαγωγής της εργασίας. Η παραγωγή δε πραγματοποιείται μέσα στον ορισμένο 
χώρο του εργοστασίου ή ενός γραφείου, αλλά διαχέεται και κατανέμεται σε δίκτυα 
μέσα στο σύνολο της μητρόπολης. Η ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων επιτρέπουν 
στον κάθε εργαζόμενο να κατέχει το μηχάνημα της σύγχρονης παραγωγής, έναν 
προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όλοι οι κάτοικοι μπορούν με αυτόν τον τρόπο 
να συνεισφέρουν στην διαδικασία της παραγωγής άυλων αγαθών (υπηρεσίες 
-πληροφορίες) ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με το φορντικό μοντέλο οι εργάτες 
των εργοστασίων εργάζονταν μηχανικά και τμηματικά χωρίς να έχουν κανέναν 
απολύτως έλεγχο στο προϊόν και στη συνολική διαδικασία. Ο βιομηχανικός εργάτης 
ήταν ο σιωπηλός χειριστής της μηχανής, σε αντίθεση με τον σημερινό μεταφορντικό 
εργάτη, ο οποίος σχετίζεται με την  επικοινωνία και τις  κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.6 
Στον φορντισμό, ο μεμονωμένος εργάτης αξιοποιείται για τις μεμονωμένες "γενικές" 
ικανότητές του, οι οποίες αυξάνονται όταν οργανώνονται μεταξύ άλλων δυνάμεων 
εργασίας. Σήμερα η εργασία μειώνεται στη γενικότερη μορφή της, απαλλαγμένη

4  P ier V itto rio  Aure li, Labor and A rch itec tu re : Revisiting Cedric Price's Potteries T h inkbe lt, Log 23, Fall 

2011,σελ. 97

5  P ier V itto rio  Aure li, Labor and A rch itec tu re : Revisiting Cedric Price's Potteries T h inkbe lt, Log 23, Fall 

2011, σελ. 99

6 P ier V itto rio  Aure li, Labor and A rch itec tu re : Revisiting Cedric Price's Potteries T h inkbe lt, Log 23, Fall 

2011, σελ. 106
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από οποιαδήποτε συγκεκριμένα καθήκοντα, σχετιζόμενη με την γενική ανθρώπινη 
δραστηριότητα μέσω της οποίας το άτομο ενημερώνεται για τον εαυτό του 
πραγματοποιώντας τις δυνατότητες του. Βασική προϋπόθεση της άυλης παραγωγής 
αποτελούν οι συναντήσεις των μοναδικοτήτων μέσα στη μητρόπολη, συναντήσεις 
που βασίζονται στη συνεργασία και την επικοινωνία, με στόχο την παραγωγή.

Στο εργασιακό περιβάλλον της μητρόπολης, δρουν και παράγουν οι μοναδικότητες, οι 
οποίες συνιστούν το πλήθος. Το πλήθος αναδεικνύεται ανάγλυφα ως τρόπος ύπαρξης 
εκεί όπου υπάρχει αντιπαράθεση, ή τουλάχιστον υβριδισμός, μεταξύ χώρων που μέχρι 
χτες, μέχρι ακόμα και την  εποχή του φορντισμού, φαίνονταν σαφώς διακριτοί και 
διαχωρισμένοι.7 Σε συνθήκες μεταφορντικές, η μητρόπολη δεν περιλαμβάνει πλέον 
λειτουργικά προσδιορισμένους χώρους και διακεκριμένα πεδία δραστηριοτήτων. 
Οι ζώνες λειτουργιών που είχαν καθοριστεί από τον Le Corbusier στην Χάρτα των 
Αθηνών (1943) και χώριζαν τις ζώνες της πόλης σε κατοικία, εργασία, αναψυχή και 
κυκλοφορία ακυρώνονται, σκορπίζοντας τις δραστηριότητες στο σύνολο της πόλης.

Χαρακτηριστικό παραδείγματα μετατροπής μιας βιομηχανικής περιοχής σε 
περιφερειακό εκπαιδευτικό δίκτυο, με άξονες την εργασία, τα σύγχρονα μέσα 
παραγωγής, τη γνώση και την συνεργασία, αποτελεί το Potteries Thinkbelt (1966) 
του Cedric Price. Η οικονομική κρίση που έπληξε τον μεταποιητικό-βιομηχανικό τομέα 
της Αγγλίας το '50  και το '60, είχε σαν συνέπεια την ερήμωση της κεραμοποιίας στο 
North Staffordshire. Ο Price επιθυμούσε να δώσει νέες αξίες στις συνθήκες που είχαν 
προκληθεί από τον απόλυτο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της βιομηχανικής 
εργασίας, μετατρέποντας τον σκουριασμένο σιδηρόδρομο των βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων της πρώην κεραμοποιίας σε ένα τεράστιο εκπαιδευτικό δίκτυο 20.000 
σπουδαστών. Οι εγκαταλελειμμένες υποδομές δίνουν την θέση τους σε ένα δίκτυο 
συγχώνευσης εργασιών και δραστηριοτήτων. Η παραγωγή των υλικών αγαθών 
αντικαθιστάται από την παραγωγή της επιστήμης και των πληροφοριών υπό τη 
μορφή εφαρμοσμένης έρευνας. Το Potteries Thinkbelt είχε την λογική ενός δικτύου. 
Ήταν ακαθόριστο, ευπροσάρμοστο, επεκτάσιμο και παρείχε στις εγκαταστάσεις τη 
δυνατότητα να ενσωματωθούν και να εξαπλωθούν σε μεγάλη έκταση. Ο σχεδιασμός 
στηρίζεται σε ουδέτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία και αρνείται οποιουδήποτε είδους 
συμβολική αναπαράσταση.

Εκτός από τους μη προσδιορισμένους λειτουργικά χώρους, βασική αλλαγή του 
μεταφορντισμού υπήρξε η αλλοίωση των ορίων του ανθρώπινου χρόνου. Η 
εργάσιμη μέρα δεν χαρακτηρίζεται από την συνθήκη που όριζε ότι ο άνθρωπος από 
τις εικοσιτέσσερις ώρες της μέρας τις οκτώ δουλεύει, τις άλλες οκτώ διασκεδάζει- 
ξεκουράζεται και τις υπόλοιπες οκτώ κοιμάται. Η νέα συνθήκη είναι αόριστη και 
ακυρώνει κάθε ποιοτική διαφορά μεταξύ χρόνου εργασίας και ελεύθερου χρόνου. 7

7  Virno Paolo, Γραμματική  το υ  πλήθους, Αλεξάνδρεια , Αθήνα, 2007, σελ. 50
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Σήμερα ο κοινωνικός χρόνος μοιάζει να έχει ξεφύγει από τις συντεταγμένες του 
γιατί δεν υπάρχει τίποτε που να διακρίνει την εργασία από τις υπόλοιπες ανθρώπινες 
δραστηριότητες. "Σ τον φορντισμό, κατά τον Γκράμσι, η διάνοια μένει έξω από την  
παραγωγή, μόνο μετά το πέρας της εργασίας, ο φορντικός εργάτης διαβάζει εφημερίδα, 
πηγαίνει στην τοπική οργάνωση του κόμματος, σκέφτεται και κουβεντιάζει. Αντίθετα, 
στον μεταφορντισμό, αφού η «ζωή του νου» έχει καθ' ολοκληρία συμπεριληφθεί 
στον χωροχρόνο της παραγωγής, υπερισχύει μια ουσιαστική ομοιογένεια." 8

Στο βιομηχανικό παράδειγμα οι εργαζόμενοι παρήγαγαν σχεδόν αποκλειστικά κατά 
τη διάρκεια των ωρών στο εργοστάσιο. Όταν η παραγωγή στοχεύει να λύσει ένα 
πρόβλημα, όμως, ή να δημιουργήσει μια ιδέα ή μια σχέση, η ώρα εργασίας τείνει 
να επεκταθεί σε ολόκληρο το χρόνο της ζωής. Στον χρόνο παραγωγής οπότε 
περιλαμβάνονται η εργασία και η μη-εργασία. Ολόκληρη η ζωή του εργαζόμενου 
είναι μια ζωντανή εργασία. Η επικοινωνία και η πρόσβαση του, είναι δυνατή όλο 
το 24ωρο μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, του ίντερνετ ή του κινητού 
τηλεφώνου.

" W ork  is  w h e re  you  a re , w o rk  has becom e a s ta te  o f  m ind",
Paola Antonelli, curator of MOMA's 2001 exhibition "WorksphereS'

Η έκθεση " Workspheres"' (2001) που φιλοξένησε το μουσείο MOMA είχε σαν θέμα την 
ισορροπία ανάμεσα στην καθημερινή ζωή και την εργασία. Εξερευνά την προσωπική 
σφαίρα εργασίας μέσα στο πλαίσιο ενός επίσημου γραφείου, ενός γραφείου- 
κατοικίας, ή ενός φορητού γραφείου κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού, απόρροια των 
τεχνολογικών εξελίξεων. Οι αλλαγές αυτές δεν αφορούν μόνο την τεχνολογική και 
την οικονομική διαδικασία, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου 
και των διαπροσωπικών σχέσεων. Ο σχεδιασμός είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα 
στον άνθρωπο και τις τεχνολογικές εξελίξεις και υπάρχει ανάγκη να διαμορφώνεται 
σύμφωνα με τις αλλαγές, προσαρμοζόμενος στις νέες συνθήκες του τρόπου ζωής, 
δίνοντας λύσεις για μελλοντικά εργασιακά περιβάλλοντα και εργαλεία.9 Η εργασία 
έχει γίνει μεταφερόμενη - μπορεί να είναι παντού και το γεγονός αυτό πρέπει να 
αποτυπώνεται στον συνολικό ιστό της πόλης. Στόχος της έκθεσης αποτελεί ο 
ανασχεδιασμός του περιβάλλοντος εργασίας, ώστε να φιλοξενήσει τις δυνατότητες 
της ψηφιακής τεχνολογίας, ξεκινώντας από το να σχεδιαστούν μεμονωμένα 
αντικείμενα που θα αποτελούν μέρη του χώρου.

8 Virno Paolo, Γραμματική  το υ  πλήθους, Αλεξάνδρεια , Α θήνα , 2007, σελ. 140

9 Paola A n tone lli, W orkspheres: design and con tem pora ry  w o rk  styles, M useum  o f  M odern A rt, 2001, 

(h ttp ://books.goog le .g r/books? id= lIS A U P sM lQ cC & prin tsec= fron tcover& h l=e l& source=gbs_ge_sum m ary  

_ r& ca d = 0 # v= o n e p a g e & q & f= fa lse )
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Thomas Demand, 
Archive, 1995

Piercy Conner,
Full Pod, 1999 
Project for concept house 
competition (England, 1999), 
computer rendering

Dogma, Thomas Demand,
Spina 4.Locom otiva 3  O ffice, 1995

Felderman and Keatinge Design 
In te rfa ce  A m ericas C orporate  
H eadquarters,
Cartersville, Georgia, 1999 
(δεξιά)

Bart Hendriks,
"F rederique ," from If/T h e n  
D esign: Im p lica tions  in N ew  
Media, no. 1,
Amsterdam: Netherlands 
Design Institute/BIS publishers, 
1999 (αριστερά)
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G E N E R I C

Από την στιγμή που η εργασία μεταφράζεται σε πληροφορία, ο εργασιακός χώρος 
στεγάζεται σε άυλα δίκτυα αντί σε υλικές υποδομές, προκαλώντας μεταβολές στην 
συνολική χωρική δομή της πόλης. Η δόμηση των πόλεων βασίζεται σε παγιωμένους 
κλειστούς κτιριακούς τύπους, δίνοντας συγκεκριμένη ταυτότητα στις πόλεις. Οι νέες 
μεταβολές που σημειώνονται στην κοινωνία, είναι δύσκολο να αφομοιωθούν στις 
παλιές δομές, δημιουργώντας κενά και ασυνέχειες στην συνολική εικόνα των πόλεων.

Ο Rem Koolhas αναφέρθηκε στην κατάργηση της ταυτότητας των πόλεων και 
καθιέρωσε τον όρο "Γενική Πόλη" (Generic City). Σε άρθρο του αναφέρει: "Η  Γενική 
Πόλη είναι η πόλη που έχει απελευθερωθεί από την  αιχμαλωσία του κέντρου, από το  
ζουρλομανδύα της ταυτότητας. Η Γενική Πόλη θέτει τέρμα σε αυτό τον καταστροφικό 
κύκλο εξάρτησης: δεν είναι παρά μια αντανάκλαση της παρούσας ανάγκης και της  
παρούσας ικανότητας. Είναι η πόλη χωρίς Ιστορία. Είναι αρκετά μεγάλη για όλους. 
Είναι εύκολη. Δεν χρειάζεται συντήρηση. Αν γίνει πολύ μικρή, απλά επεκτείνεται. Αν 
παλιώσει, απλά αυτοκαταστρέφεται και ανανεώνεται. Είναι το  ίδιο συναρπαστική -ή  
βαρετή- παντού. Είναι "επιφανειακή" -σ α ν  ένα στούντιο του Χόλυγουντ, μπορεί να 
παράγει μια νέα ταυτότητα κάθε Δευτέρα πρωί." 1

Μέσα από το κείμενο του υποστηρίζει την νέα παγκόσμια συνθήκη, ότι το ιστορικό 
κέντρο των πόλεων, δεν παραμένει ως το αιώνιο ή το οικουμενικό πρότυπο του αστικού 
σχεδιασμού. Η πόλη απελευθερώνεται από τα πρότυπα ταυτότητας. Μετατρέπεται 
σε μια πόλη δίχως ατομικά χαρακτηριστικά, δίχως περιορισμούς, διαθέσιμη και
1 Koolhaas Rem, "The Generic City", Η  σύγχρονη (ελλη ν ική ) πόλη, £πιμ. Α ίσωπος Γ ιάννης,

Σημα ιοφ ορ ίδης Γιώργος, M etapolis press, Αθήνα, 2001, σελ 257-258
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ανοιχτή σε όλα τα ενδεχόμενα. Ο μελλοντικός σχεδιασμός των πόλεων θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη την προοπτική μεταβολής, σύμφωνα με τις τεχνολογικές και 
κοινωνικές εξελίξεις. Η γενικότερη-γυμνότερη εκδοχή του χώρου, απαλλαγμένη από 
μορφολογικές υπερβολές, αποτελεί ένα βιώσιμο χώρο που ικανοποιεί αποκλειστικά 
τις ανάγκες για τις οποίες σχεδιάστηκε.

Η "Γενική Πόλη”, είναι η κατάσταση του μόνιμου πολιτιστικού και κοινωνικού 
ξεριζωμού που επηρεάζει τον αστικό χώρο. Ως εκ τούτου, ο όρος γενική πρέπει 
να αντιμετωπιστεί χωρίς ανώφελο ενθουσιασμό ή απελπιστική απόγνωση, αλλά 
με την  επίγνωση ότι οποιαδήποτε αντίληψη της δημόσιας σφαίρας που θέλει να 
αντιμετωπίσει ό, τ ι είναι πραγματικά "κοινό" σήμερα, πρέπει να διατυπωθεί μέσα από 
την  πραγματοποιημένη φύση της μοντέρνας και σύγχρονης (γενικής) πόλης.2

2 Pier V itto rio  Aure li, M ore and M ore A b o u t Less and Less: Notes Toward a H is to ry  o f  N onfigura tive  

A rch itec tu re , Log 16, 2010
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Mies van der Rohe, Mies van der Rohe, Mies van der Rohe,
Seagram M aqueta M aquette  Seagram, Seagram Build ing, 1969

p laza -m et-fon te inen, 1969

Cerda Ildefons,
Enlargement map of Barcelona, 
Models, 1859

Αφηρημένο μοντέλο. 
Τοποθέτηση αγορών και 
συνοικιακών κέντρων στο 
επίπεδο.

Ο πλήρης πίνακας του μοντέλου 
με τα δώδεκα τμήματα.

Μια αγορά σε κάθε τμήμα, 
καθένα από τα οποία με 
τη σειρά του αποτελείται 
από τέσσερα τμήματα που 
αντιστοιχούν στο κέντρο της
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N O N - F I G U R A T I V E A R C H I T E C T U R E

Η γλώσσα, η συνεργασία και η ανταλλαγή είναι τα κύρια εργαλεία της παραγωγής, 
μιας παραγωγής που στηρίζεται στην δημιουργία άυλων στοιχείων και δεν ταυτίζεται 
μόνο με την καθαρή παραγωγή αγαθών. Το διάγραμμα των χωρικών σχέσεων έχει 
γίνει τόσο πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο, ώστε καθίσταται αδύνατο να 
μεταφραστεί σε μια σταθερή χωρική διάταξη. Η ποιότητα εργασίας μειώνεται στην 
πιο γενική μορφή της, στερούμενη ειδικά καθήκοντα, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
ανάγκη για ένα τυπικό σχέδιο ή ένα απλό, ευέλικτο, αναπαραγωγικό σχέδιο, ικανό να 
συγκρατήσει και να κάνει παραγωγική οποιαδήποτε μορφή.1

Η αρχή αυτή ισχύει σε ολόκληρο το τοπίο της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, από 
το χώρο του εργοστασίου μέχρι τον χώρο του γραφείου. Κάθε χώρος της πόλης 
μπορεί να γίνει μια επιθυμητή ποιότητα για οποιαδήποτε αστική τυπολογία. Η ιδέα 
του ελεύθερου χώρου που προσφέρεται για κάθε πιθανή προσαρμογή, διακύμανση 
ή αλλαγή φαίνεται να φέρνει την  ίδια τη φύση της εργασίας στο προσκήνιο του 
αρχιτεκτονικού χώρου.2

Παράδειγμα ελεύθερου χώρου, με δυνατότητα πλήρωσης ανάλογα με τις ανάγκες 
αποτελεί αναμφισβήτητα το "Maison Domino" του Le Corbusier. Η κατασκευή του 
βασίστηκε στις αρχές της τυποποίησης και της μαζικής παραγωγής που ανέδειξε ο 
φορντισμός. Το "Domino" αποτελεί συμβολικό συνδυασμό του λατινικού domus
1 Francesco M arullo , Generic and Typical Plan The C ity as a P ro ject, The Berlage In s titu te  PHD Progran, 

6 Απριλίου 2011

2 Pier V itto rio  Aure li, Labor and A rch itec tu re : R evisiting Cedric Price's Potteries T h inkbe lt, Log 23, Fall 

2011, σελ. 99
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(ρωμαϊκή κατοικία) και του γαλλικού innovation (ανανέωση). Η μορφή του είναι 
ένας σκελετός, κατασκευασμένος από σκυρόδεμα και ατσάλι. "Έτοιμοι σκελετοί 
παραδίνονταν, από μια εταιρεία, πάνω σε έξι ισόπεδες προεγκατεστημένες βάσεις, 
ψηλότερα από το έδαφος. Οι τοίχοι και τα διαχωριστικά πετάσματα ήταν μόνο 
μια ελαφριά πλήρωση, που μπορούσε να γίνει, χωρίς ειδικευμένους εργάτες, από 
πλίνθους, τούβλα ή τσιμεντόλιθους. Το ύψος ανάμεσα στις πλάκες ήταν συνδυασμένο 
με το ύψος που είχαν οι πόρτες, τα πρέκια, τα ντουλάπια, τα παράθυρα, που 
υπάκουαν όλα στον ίδιο κάνναβο."3 Το εσωτερικό του χώρου δεν δεσμευόταν από 
το εξωτερικό κέλυφος, είχε την δυνατότητα να παραλάβει διαφορετικές λειτουργίες 
και δραστηριότητες. Η ίδια δομή επίσης μπορούσε να επαναληφθεί απεριόριστα, 
οριζόντια ή κατακόρυφα, σε αμέτρητες παραλλαγές.

Στην θεωρητική πρόταση του Ludwig Hilberseimer για την κατακόρυφη πόλη, Hoch- 
hausstadt (1924) σκιαγραφείται ένα μοντέλο πόλης ατέρμονου χαρακτήρα, όπου η 
μορφή της δεν στηρίζεται στην αναπαράσταση, αλλά στην διαδικασία παραγωγής 
του μοντέλου. Η Hochhausstadt στερείται εικονιστικού χαρακτήρα, διακρίνεται 
από ομοιομορφία, είναι μονολιθική και αναπτύσσεται βάση ενός γενικού τύπου. Η 
μορφή της πόλης διαμορφώνεται από την επανάληψη ενός κτιριακού όγκου, ενός 
υβριδικού μπλοκ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των δραστηριοτήτων 
του κατοίκου. Παραγωγή, διαβίωση, εμπόριο, όλες οι λειτουργίες εκτυλίσσονται 
διάσπαρτα στο σύνολο της πόλης. Σε αντίθεση με το μοντέλο της πόλης για 
"Τρία Εκατομμύρια Κατοίκους' (1922) του Le Corbusier, (όπου χρησιμοποιούνται 
διαφορετικές τυπολογίες κτιρίων και οι λειτουργίες χωρίζονται σε διακριτές ζώνες 
και προσδιορισμένους χώρους), οι κάτοικοι της Hochhausstadt ζουν, εργάζονται 
και κινούνται παντού. Η λειτουργία της πόλης στηρίζεται στην προγραμματική 
ποικιλομορφία και την  συναρμολόγηση όλων τω ν στοιχείων της -  χώροι κατοικίας, 
χώροι γραφείων, δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές, κλπ. -  συνθέτονται μέσα από ένα 
πλέγμα που μπορεί να επαναληφθεί επ' άπειρον.3 4

Ο σχεδιασμός του Fun Palace (1961-65) από τον Cedric Price, είναι ένα 
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ανοικτού, μεταβαλλόμενου χώρου που συνδυάζει τον 
ελεύθερο χρόνο των εργαζόμενων με διασκέδαση και εκπαίδευση. Η αρχιτεκτονική 
του Price αντανακλάει τις έντονες αλλαγές της Βρετανικής κοινωνίας και δρα σαν 
καταλύτης για να επισπεύσει τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Το Fun Palace 
δεν αποτελεί ένα τυπικό κτίριο, αλλά μια μεγάλη, κοινωνική μηχανή αλληλεπίδρασης 
που αλλάζει διαρκώς με την μέθοδο συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης

3 Le Corbusier, Για μια Αρχιτεκτονική, μετάφραση: Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Εκκρεμές, Β’ 

Έκδοση, Νοέμβριος, 2005, σελ. 190
4 Pier Vittorio Aureli, More and More About Less and Less: Notes Toward a History of Nonfigura
tive Architecture, Log 16, 2010
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επιμέρους στοιχείων.5 Μοναδικό σταθερό στοιχείο αποτελεί ένα πλέγμα από 
μεταλλικούς πυλώνες που συνθέτουν τον βασικό σκελετό του. Τα επιμέρους στοιχεία 
έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζονται συνεχώς, να κινούνται ή να αφαιρούνται 
ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επισκεπτών. Ο χώρος διατηρεί μια 
ρευστότητα που καθορίζεται από τους επισκέπτες σε συνδυασμό με ερωτηματολόγια 
και πίνακες εκτιμώμενων χρήσεων. Η αβεβαιότητα για την κατεύθυνση των 
ανθρώπινων ενασχολήσεων, απαιτούσε έναν ευέλικτο χώρο, ικανό να προσαρμοστεί 
σε οποιαδήποτε αλλαγή. Ο Cedric Price παρουσίασε το αντι-κτίριο του Fun Palace όχι 
σαν ένα τελειωμένο σχέδιο, αλλά σαν ένα διάγραμμα κτιρίου με αφαιρετική και απλή 
μορφή, όπου το περιεχόμενο του θα ορίζεται κάθε φορά από τις συνθήκες χρήσης 
του. O Price υποστήριζε ότι η ευθύνη του αρχιτέκτονα δεν βρισκόταν στην κατασκευή 
μνημείων, αλλά στην παροχή ευπροσάρμοστων περιβαλλόντων για την εξυπηρέτηση 
των άμεσων ανθρώπινων αναγκών. Τα μακροχρόνια σχέδια και οι μόνιμες λύσεις δεν 
είχαν την δυνατότητα να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις μιας διαρκώς 
μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Η πόλη είναι απαραίτητο να αυτοκαταστρέφεται και να 
ανανεώνεται με νέες χρήσεις, οι οποίες θα αντανακλούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
της κοινωνίας σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Ο όρος μη-ανεικονική (non figurative) αρχιτεκτονική ειπώθηκε πρώτη φορά από 
τους Achizoom Associati και τον Andrea Branzi, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τέτοιου είδους αρχιτεκτονικής απεικόνισης το έργο τους, "No-Stop City" (1968-71). 
Τα διαγράμματα της No-Stop City "σχεδιάστηκαν" τυχαία από σύμβολα και σημεία 
στίξης μιας γραφομηχανής. Οι τελείες και τα Χ αναπαριστούν την αρχιτεκτονική της 
πόλης. Ή ακόμα καλύτερα, αντιπροσωπεύουν τη βασική προϋπόθεση που απαιτείται 
για την ύπαρξη μιας πόλης: την ελάχιστη υποδομή για ζωή, σύμφωνα με την οποία η 
πόλη αναπαράγει τον εαυτό της.6 Η "No-Stop City" είναι η επανάληψη μιας βασικής 
μονάδας, μιας πόλης 500.000 κατοίκων, αποτελούμενη από οκτώ πλάκες, διαστάσεων 
500Χ500 μέτρα και 25 μέτρων ύψους. Η κάθε πλάκα ουσιαστικά είναι μια πόλη, μέσα 
στην πόλη. Μια αυτόνομη πόλη, που δεν χαρακτηρίζεται από κάποια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα ή πρόγραμμα, αλλά από ένα σύνολο πολλαπλών προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων.7 Τα βασικά στοιχεία υποδομής εντάσσονται σε ένα γενικότερο 
πλέγμα. Οι λειτουργίες τοποθετούνται αυθόρμητα στα ελεύθερα πεδία, που 
αποσκοπούν σε μια ομοιογενή κατάσταση διαβίωσης, μέσω της κυκλοφορίας των 
πληροφοριών. Η "No-stop c ity  αποτελείται από συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες 
δομές, αποκτώντας την λογική μιας ατέρμονης πόλης, διαμορφωμένης σύμφωνα με

5 S tan ley M athew s, The Fun Palace as V irtua l A rch itec tu re  Cedric Price and the  Practices o f  In d e te rm i

nacy, Jou rna l o f  A rch itec tu ra l Education, 2006, pp. 3 9 -4 8  (h ttp ://s im teach.com /s led /M athew s-F un_P a l- 

ace-P rice.pdf)

6 Pier V itto rio  Aure li, M ore and More A b o u t Less and Less: Notes Toward a H is to ry  o f  N onfigura tive  

A rch itec tu re , Log 16, 2010

7 Pier V itto rio  Aure li, M ore and More A b o u t Less and Less: Notes Toward a H is to ry  o f  N onfigura tive  

A rch itec tu re , Log 16, 2010
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τα πρότυπα της υπεραγοράς και του εργοστάσιου. Η δομή είναι απαλλαγμένη από 
αρχιτεκτονικές εικόνες και τον συνεχή τεμαχισμό της ιδιοκτησίας χαρακτηριστικό της 
παραδοσιακής αστικής μορφολογίας. Η εγκατάσταση ενός πλέγματος ανελκυστήρων, 
εξυπηρετούσε τα πάνω επίπεδα (θεωρητικά άπειρα), τα οποία σχεδιάζονταν ελεύθερα 
σύμφωνα με τις λειτουργίες και τις νέες μορφές κοινωνικής συνάθροισης.

Την έννοια του ελεύθερου χώρου και της ελεύθερης διάταξης, μέσα σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο, διαπραγματευέται και το "Continuous Monument" (1970) των Superstu
dio. Στο project αυτό προτείνεται μια ουτοπική πλεγματοειδής υπερκατασκευή που 
θα απλώνεται σε όλο τον κόσμο, πάνω από ήδη υπάρχοντα περιβάλλοντα. Θα 
καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του πλανήτη, αφήνοντας τη γη τόσο κοινότοπη 
όσο η ομαλότερη έρημος στον κόσμο. Η ομάδα των Superstudio, ονειρευόταν 
ένα "αρχιτεκτονικό μοντέλο ολικής αστικοποίησης', ως τόπο ατομικών ελευθεριών 
και γαλήνης. Σχεδίαζαν μια ζωή χωρίς εργασία, όπου όλες οι δραστηριότητες 
πραγματοποιούνταν πάνω σε μια "γενική", κοινή και ισότιμη για όλους πλατφόρμα. 
Ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι ανώνυμες μέγα-κατασκευές καλύπτουν τον 
πλανήτη, παρασέρνουν ταυτόχρονα και τις τοπικές κουλτούρες της κάθε περιοχής, 
δημιουργώντας ένα συνεχόμενο δίκτυο από ανθρώπους, υλικά, πληροφορίες, που ο 
καθένας τοποθετεί επάνω τις διάφορες δραστηριότητες του, διαμορφώνοντας με τον 
τρόπο αυτό την ουδετερότητα της μορφής του πλέγματος. Η πρόταση των Super
studio παρουσιάζει μια ομοιομορφία, μια ομοιογένεια και μια προσπάθεια αποβολής 
μορφολογικού εικονιστικού χαρακτήρα.
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Σ Υ Μ Β Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Η μορφολογία της αστικής πολυκατοικίας (κτιριακός τύπος που καθόρισε τη μορφή 
των ελληνικών πόλεων και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της μεταπολεμικής ελληνικής 
κοινωνίας) δεν εκπληρώνει πλέον τις άμεσες ανάγκες. Οι απαιτήσεις διαβίωσης 
στην σημερινή εποχή είναι τελείως διαφορετικές. Η σύγχρονη κοινωνία εκφράζει 
ετερογενείς λειτουργικές απαιτήσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από την 
συνηθισμένη τυπολογία των υφιστάμενων διαμερισμάτων των πολυκατοικιών.

Οι νέες τεχνολογίες των ασύρματων δικτύων και η ταχύτητα εξέλιξης των μέσων 
επικοινωνίας, έχουν μεταβάλει, εκτός από τα εργασιακά πρότυπα, και τα πρότυπα 
κατοίκησης. Κάποτε η κατοικία αποτελούσε χώρο ιδιωτικής οικογενειακής έκφρασης. 
Σήμερα με τους ψηφιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ασύρματα δίκτυα το 
κάθε μέλος της οικογένειας μεταφέρει στο εσωτερικό της κατοικίας του, την δημόσια 
σφαίρα των ψηφιακών δικτύων. Τα όρια ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο 
χώρο είναι δυσδιάκριτα. Τα μέλη της οικογένειας δεν έχουν πλέον τις ίδιες ανάγκες και 
συνήθειες. Δουλεύουν ατελείωτες ώρες, ακόμα και σαββατοκύριακα, μετατρέποντας 
ένα κομμάτι της κατοικίας σε χώρο εργασίας.

"Σ το  χώρο της κατοικίας, στόχο πρέπει να αποτελέσει η διερεύνηση νέων τυπολογιών 
ή παραλλαγών των υπαρχουσών τυπολογιών. Παρόλη την  επιχειρησιακή αξία της  
πολυκατοικίας η απλή επανάληψη του γνωστού τύπου δεν λαμβάνει υπόψη της τα  
σύγχρονα πολιτισμικά και κοινωνικά δεδομένα: μετασχηματισμός της οικογενειακής 
δομής, εργαζόμενοι γονείς, εργασία στο σπίτι, εργασιακή κινητικότητα που σχετίζεται 
με πολλαπλές κατοικίες περιορισμένου χρόνου διαμονής, αλλοεθνείς πληθυσμοί με
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διαφορετικά έθιμα και τρόπους ζωής." 1

Παρόλα αυτά κυρίαρχο μοντέλο που καθορίζει τα πρότυπα διαβίωσης του μεγαλύτερου 
μέρους του πληθυσμού, εξακολουθεί να αποτελεί η πυρηνική οικογένεια, παρόλο 
που δεν αποτελεί το μοναδικό μοντέλο συμβίωσης. Η εμφάνιση νέων διαφορετικών 
συμβιωτικών δομών απαιτεί τον μετασχηματισμό του υφιστάμενου χώρου. Η 
οικονομική κρίση επηρεάζει την σύγχρονη αστική κατοίκηση, κάνοντας μεγαλύτερη 
την ανάγκη για νέα πρότυπα διαβίωσης και δημιουργία νέων συλλογικοτήτων. Τα νέα 
δεδομένα επιβάλλουν την αναζήτηση σύγχρονων εκδοχών συλλογικής κατοίκησης 
και διαμόρφωσης νέων συμβιωτικών δομών.

H ιδέα του κοινόχρηστου διαμερίσματος εμφανίστηκε στη Σοβιετική Ένωση το 
1917, ως προϊόν ενός "νέου συλλογικού οράματος για το  μέλλον" και ως απάντηση 
στην κρίση στέγασης στις αστικές περιοχές. Ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα συνήθως 
το  μοιράζονταν από δύο έως επτά οικογένειες. Κάθε οικογένεια είχε το δικό της 
δωμάτιο, που χρησίμευε σαν καθιστικό, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, για όλη την  
οικογένεια. Οι διάδρομοι, η κουζίνα, το μπάνιο και σαλόνι μοιράζονταν ανάμεσα σε 
όλους τους κατοίκους.2

Μια νέα τέτοιου είδους κατοίκηση ήταν η πρόταση του Ivan Leonidov, για τον 
διαγωνισμό σχεδιασμού της πόλης Magnitogorsk (1930). '"Οι οικιστικές μονάδες, που 
πρότεινε ακολουθούσαν μια οργάνωση πάνω σε έναν κάνναβο. Κάθε ομάδα κατοικιών 
υπολογίζεται για να στεγάσει περίπου 250 ανθρώπους, ενώ ξεχωριστά η κάθε μια 
έχει μέγιστο αριθμό 32 ενοίκων. Το εσωτερικό ήταν εξίσου απλά διαρρυθμισμένο με 
συνολικά 16 δωμάτια σε κάθε οικιστική μονάδα. Σε κάθε δωμάτιο αντιστοιχούσαν 
μέχρι δυο κρεβάτια, ένα τραπέζι και δυο καρέκλες. Στο κέντρο κάθε μονάδας υπήρχε 
ένας ανοικτός ελεύθερος χώρος όπου μπορούσαν να λάβουν χώρα όλες οι κοινές 
δραστηριότητες. Έχει συλληφθεί σαν μια οργάνωση μικρών κολλεκτιβοποιημένων 
μονάδων, όπου η προσωπικότητα δεν εξαφανίζεται στο πλήθος, αλλά έχει την  
δυνατότητα να αναπτυχθεί πλήρως σε συνεργασία και με την  υπόλοιπη ομάδα." 3

Λίγα χρόνια αργότερα σχεδιάζεται το Unite d ' habitation (1947-1952) από τον Le 
Corbusier για να λύσει τα στεγαστικά προβλήματα των ανθρώπων στη Μασσαλία, 
εξαιτίας του Β' Παγκόσμιου πολέμου. Ο σχεδιασμός επικεντρώθηκε στην ιδέα της 
σχεδίασης κοινόχρηστων χώρων διαβίωσης. Οι κάτοικοι μπορούσαν να ψωνίσουν,

1 Γ ιάννης Αίσωπος, "Η  πρόκληση τη ς  δ ιά χυ της  πόλης", Π ερ ιοδ ικό  "Αρχ ιτέκτονες", Τεύχος 46, Π ερίοδος  

Β , Ιο ύ λ ιο ς  /Α ύ γο υ σ το ς  2004

2 h ttp ://en .w il< iped ia .o rg /w il< i/C om m una l_apartm en t

3 Πατσόπ ουλος Ν ικόλας, "Το μαγ ικό  Βουνό", επιβλέπων: Τζιρ τζιλάκης Γιώργος, Φ εβρουάριος 2008
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να παίξουν, να ζήσουν, να συσπειρωθούν σε μια "κατακόρυφη πόλη". Είναι ένα 
μονολιθικό συγκρότημα που εκτός από τα ιδιωτικά δωμάτια, στεγάζει μια εσωτερική 
αγορά, αποτελούμενη από καταστήματα, βιβλιοπωλείο, αθλητικές, ιατρικές και 
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι ανοιχτό στο κοινό, ένα 
εστιατόριο, ένα σχολείο και κοινόχρηστους χώρους αναψυχής. Η επίπεδη στέγη 
σχεδιάζεται ως ένας κοινοβιακός χώρος με στοίβες εξαερισμού, που μοιάζουν με 
γλυπτά και μια ρηχή πισίνα για παιδιά. Στην οροφή έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 
θεατρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις. Το Unite d' Habitation αποτελεί 
ουσιαστικά μια "πόλη μέσα στην πόλη" που είναι χωροταξικά, καθώς και λειτουργικά 
βέλτιστη για τους κατοίκους.

Η πρώτη κοινότητα-κοινόβιο καλλιτεχνών σχηματίστηκε στο νότιο Κολοράντο το 
1965 και έγινε γνωστή ως η πρώτη αγροτική "κοινότητα χίπιδων". Οι θόλοι της Drop 
City στέγαζαν τους κοινόχρηστους χώρους και τα ιδιωτικά δωμάτια της κοινότητας. 
Σαν σύνολο δημιουργούσαν μια καλλιτεχνική μορφή μέσα στην φύση που έμοιαζε 
σαν ένα τεράστιο γλυπτό. Η πρόθεσή τους ήταν να δημιουργήσουν ένα ζωντανό 
έργο τέχνης. Είχε τον χαρακτήρα ενός συμβιωτικού καλλιτεχνικού έργου. Άνθρωποι 
από όλο τον κόσμο ήρθαν για να μείνουν και να εργαστούν για τα κατασκευαστικά 
έργα, τα οποία ήταν εμπνευσμένα από τις αρχιτεκτονικές ιδέες και τους θόλους του 
Buckmister Fuller. Οι κάτοικοι κατασκεύαζαν τα θολωτά σπίτια, χρησιμοποιώντας 
πάνελ από μεταλλικές στέγες αυτοκινήτων και άλλα φθηνά υλικά. Παρόλο που τα  
υλικά κατασκευής ήταν πολύ φτηνά, το περιβάλλον της Drop City ήταν εξοπλισμένο 
με τεχνολογικά μέσα και ήταν άμεσα συνδεδεμένο με τα μέσα ενημέρωσης και τα  
τηλεοπτικά δίκτυα, για την  καταγραφή της εξέλιξης της συμβιωτικής κατοίκησης.4

Ανάλογο παράδειγμα νομαδικής συμβιωτικής κατοίκησης είναι η αναπαράσταση ενός 
εναλλακτικού μοντέλου ζωής στον πλανήτη από τους Superstudio. Ο νομαδισμός 
γίνεται μόνιμη κατάσταση: οι κινήσεις των ατόμων αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας 
συνεχή ρεύματα. Οι κινήσεις και οι μεταναστεύσεις του ατόμου επηρεάζουν τις κινήσεις 
του συνόλου. "Η συνολική απεικόνιση μιας τέτοιας κατάστασης ζωής οφείλεται στην 
εξάλειψη της πόλης και την  εξαφάνιση της εργασίας. Με την κατάργηση της πόλης, 
υπονοείται η κατάργηση του ιεραρχικού κοινωνικού μοντέλου και η αναζήτηση μιας 
νέας ισότιμης κατάστασης στην οποία ο καθένας μπορεί να φτάσει διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης ανάλογα με τις  δυνατότητες του, ξεκινώντας όλοι όμως από ίσες 
αφετηρίες. Η εξαφάνιση της εργασίας σημαίνει την  εξαφάνιση της εξειδικευμένης και 
επαναλαμβανόμενης εργασίας, η οποία θεωρείται μια αλλοτριωτική δραστηριότητα, 
ξένη προς τη φύση του ανθρώπου. Λογική συνέπεια αυτών τω ν αλλαγών είναι μια 
νέα επαναστατική συμβιωτική κοινωνία στην οποία ο καθένας πρέπει να βρει την

4 h ttp ://e n .w i< ip e d ia .o rg /w i< i/D ro p _ C ity
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πλήρη ανάπτυξη τω ν δυνατοτήτων."5 Η κατασκευή μιας επαναστατικής κοινωνίας 
είναι η απάντηση στην σημερινή κοινωνία της παραγωγής και της κατανάλωσης.

5 Em ilio  Am basz, I ta ly : The N ew  D om estic Landscape, A ch ievem ents and Problem s o f  Ita lia n  Design, 

The M useum  O f M odern A rt, N ew  York, in  co llaboration w ith  Centro D i, Florence, A p ril 1972, pg. 242
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Α Χ Α Ν Η Σ Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η Π Ρ Ο Α Σ Τ Ι Ω Ν

Η αστικοποίηση της υπαίθρου αποτελεί συνέπεια της τάσης συγκέντρωσης στα 
μητροπολιτικά κέντρα λόγω της κυριαρχίας του τομέα των υπηρεσιών. Η αύξηση 
του αστικού πληθυσμού είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει την συνολική δομή της 
πόλης. Τα όρια των πόλεων διευρύνονται και οι δραστηριότητες διαχέονται στην 
περιαστική ζώνη, μετατρέποντας τον χώρο μεταξύ της πόλης και της υπαίθρου, 
από αγροτική σε αστική γη. Η "ηλεκτρονική" επανάσταση αποτέλεσε την μετάβαση 
από τον φορντισμό στα μεταφορντιστικά παραδείγματα παραγωγής και κοινωνικής 
οργάνωσης, δηλαδή σε νέα καθεστώτα συσσώρευσης και τρόπους ρύθμισης. 
Παράλληλα με την δημιουργία νέων, δευτερευόντων κέντρων, με χρήσεις εμπορίου 
και υπηρεσιών έξω από τα όρια της πόλης, αναπτύσσονται νέα συστήματα υποδομής 
και δικτύων μεταφορών για την σύνδεση με το κέντρο της πόλης.

Η κακοποίηση στα κέντρα των πόλεων, τροφοδότησε την ανοικοδόμηση έξω από 
τα όρια των μεγάλων αστικών κέντρων και την μαζική ανάπτυξη προαστιακών 
περιοχών. Τα όρια των πόλεων υπόκεινται μια διαρκή και συνεχόμενη διεύρυνση 
δημιουργώντας μεγάλες αλλαγές στα χωρικά και κοινωνικά δεδομένα. "Η ομοιογενής 
πόλη της πολυκατοικίας, που μπορεί να παρομοιαστεί με ένα στρώμα τεχνητού που 
εξαπλωνόμενο καλύπτει με απροσδιόριστο τρόπο το φυσικό τοπίο, παρουσιάζει τα 
προβλήματα της διάχυτης πόλης: καταστροφή του φυσικού τοπίου, υπολειμματική 
αντίληψη του δημόσιου χώρου, συστηματική επανάληψη του κτιριακού τύπου της 
πολυκατοικίας δίχως χωρικές και τυπολογικές επανερμηνείες και πειραματισμούς που 
η ίδια η λογική του συστήματος επιτρέπει και απουσία οποιασδήποτε πολιτικής για
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το  αυτοκίνητο ." 1 2

Οι επεκτάσεις τω ν πόλεων που συνιστούν τη διάχυτη πόλη δεν φέρουν τα διακριτά 
χαρακτηριστικά τω ν προηγούμενων φάσεων εξέλιξης της πόλης αλλά θα μπορούσαν 
να περιγραφούν ως πεδία δραστηριοτήτων, γεωγραφικά απροσδιόριστα και ασαφή, 
με πολύμορφα αρχιτεκτονικά δείγματα.2 Η επέκταση των πόλεων έχει άμεση 
περιβαλλοντική συνέπεια, την καταστροφή του φυσικού στοιχείου γύρω από τις 
πόλεις και τον ελλειπή σχεδιασμό του δημόσιου χώρου. Οι κύριες δραστηριότητες 
που διαχέονται στον περιαστικό χώρο είναι χρήσεις όπως εμπορικά καταστήματα, 
μεγάλες αντιπροσωπείες, εκθεσιακοί χώροι κ.α. Τη μεγαλύτερη βαρύτητα κατέχει η 
ανάπτυξη εμπορικών κέντρων (shopping centres, malls) που ξεκίνησε στην Αθήνα 
από το τέλος της δεκαετίας του 1970. Ο σχεδιασμός εμπορικών κέντρων οδήγησε 
στην προσθήκη χώρων αναψυχής στις ήδη εγκατεστημένες συγκεντρώσεις και 
στη συνέχεια στην προσθήκη γραφείων, κατοικίας και υπηρεσιών στις εμπορικές 
συγκεντρώσεις. Οι μετακινήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων 
προς τα προάστια οδηγούν σε απαξίωση των κεντρικών περιοχών. Έτσι σιγά σιγά 
άρχισαν να δομούνται νέες αυτόνομες κεντρικότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν όλες 
τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του παραδοσιακού κέντρου.

Με την εγκατάσταση των εμπορικών χρήσεων σε μεγάλες μονάδες μακριά από το 
κέντρο της πόλης, πολλά μικρά καταστήματα του κέντρου παραμένουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα κενά, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του κέντρου. Εκτός από 
την ψηφιοποίηση της εργασίας και την μετάβαση μεγάλων τμημάτων της αστικής 
ζωής στον κυβερνοχώρο, με την διάχυση της κρίσης, εντείνονται τα φαινόμενα 
ερήμωσης του κέντρου των ελληνικών πόλεων, με το φαινόμενο να γίνεται 
εντονότερο στην πόλη της Αθήνας. Το ρεύμα εγκατάλειψης πνίγει το κέντρο εξαιτίας 
των ραγδαίων αλλαγών στη σύνθεση του αστικού πληθυσμού, των κοινωνικών 
αντιθέσεων και της παρακμής του δημόσιου αστικού χώρου. Εκτός από τα λουκέτα 
στα ισόγεια καταστήματα, ξενοίκιαστα παραμένουν ολόκληρα κτίρια γραφείων, των 
οποίων η εγκατάλειψη προήλθε από την εγκατάλειψη των παραγωγικών διαδικασιών 
του κέντρου δηλαδή από το πέρασμα στη μεταφορντική πόλη. Με μεγάλους και 
μικρούς κτιριακούς όγκους κενούς, γεννιέται η ανάγκη για επανασχεδιασμό των ήδη 
υπαρχόντων δομών, αντί για συνέχεια επέκτασης και δημιουργίας νέων. Η φάση, 
από την οποία σήμερα διέρχονται οι σύγχρονες μητροπόλεις, είναι η φάση της 
επαναστικοποίησης, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων 
μέσω παρεμβάσεων στο μητροπολιτικό κέντρο για την αναζωογόνησή του.

1 Γ ιάννης Αίσωπος, Η  πρόκληση τη ς  δ ιά χυ της  πόλης, Α ρ χ ιτέκτονες , τεύχο ς  46- Π ερ ίοδος Β , Ιούλ ιος- 

Α ύγο υσ το ς  2004

2 Γ ιάννης Αίσωπος, Η  πρόκληση τη ς  δ ιά χυ της  πόλης, Α ρ χ ιτέκτονες , τεύχο ς  46- Π ερ ίοδος Β , Ιούλ ιος- 

Α ύγο υσ το ς  2004
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Μ Ο Ν Α Δ ΕΣ Κ Α Τ Ο Ι Κ Η Σ Η Σ

Η ευκολία της προκατασκευής και η άνοδος του πλαστικού οδήγησαν στην δημιουργία 
περιβαλλόντων μαζικής παραγωγής. Τα περιβάλλοντα που σχεδιάζονταν την περίοδο 
'60 με '70, είχαν σαν βασικό σκοπό τον άνθρωπο και τις ανάγκες του για επιβίωση. H 
δομή τους ήταν μια μονάδα προγραμματιζόμενη σύμφωνα με τη μαζική παραγωγή, 
αλλά ταυτόχρονα ο χώρος ήταν σε συνεχή κατάσταση μετασχηματισμού, έτσι ώστε 
η εσωτερική του ρύθμισή να αντανακλάει τις ανθρώπινες ανάγκες και τον τρόπο 
ζωής της εποχής.

Ο Gae Aulenti σχεδίασε για την έκθεση Ita ly: The New Domestic Landscape, ένα 
εσωτερικό περιβάλλον κατοίκησης. Το συγκεκριμένο περιβάλλον σχεδιάστηκε με βάση 
μια γενική μορφή, της οποίας τα μεμονωμένα χωρικά στοιχεία μετασχηματίζονται, 
παράγοντας διαφορετικές ποιότητες χώρων. Η βασική αρχή του σχεδιασμού, 
στην περίπτωση αυτή είναι η ύπαρξη μεμονωμένων στοιχείων που δημιουργούν 
διαφορετικές εμπειρίες, ανάλογα με την σύνθεση τους. "Το κυρίαρχο μοντέλο του  
σχεδιασμού είναι φτιαγμένο από στοιχεία που συγκροτούνται πάντα με τέτο ιο τρόπο 
ώστε να κάνουν εμφανή τον αρχικό σκοπό τους, ενώ την  ίδια στιγμή παραμένουν 
ανοικτά στον προσδιορισμού του μελλοντικού σκοπού τους. Η χρήση προσδιορίζεται 
από την  τοποθέτηση τω ν κοίλων και κυρτών στοιχείων-χώρων." 1 Η κατασκευή του 
συνολικού συστήματος συνθέτεται από τρία διαφορετικά στοιχεία: ένα ευθύγραμμο 
και δύο γωνιακά. Η διάταξη τους κάθε φορά μπορεί να δημιουργήσει περιοχές με τις 
ακόλουθες χρήσεις: κρεβάτι, ντουλάπα, βιβλιοθήκη, ράφια, καθίσματα. Στο συνολικό 
περιβάλλον προστίθεται ακόμα ένα επεκτάσιμο τραπέζι με αρθρωτές μονάδες
1 Em ilio Am basz, I ta ly : The N ew  D om estic Landscape, Ach ievem ents and Problem s o f  Ita lia n  Design, 

The M useum  O f M odern A rt, N ew  York, A p ril 1972, pg. 152
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παροχής υπηρεσιών, μια καρέκλα κυματοειδούς μορφής και οκτώ περιστρεφόμενα 
στοιχεία φωτισμού.

Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελούν οι αποθηκευτικές-λειτουργικές κατασκευές που 
σχεδίασε ο Ettore Sottsass το 1972 για την ίδια έκθεση που πραγματοποιήθηκε 
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στην Ν. Υόρκη. Οι κατασκευές αυτές ουσιαστικά 
αποτελούν εξοπλισμένα "κοντέινερ", με όλα τα απαραίτητα εφόδια μέσα από έναν 
κατάλογο καθημερινών αναγκών.2 Οι κατασκευές-χωρικές μονάδες αντιμετωπίζονται 
ως κενά πεδία, έτοιμα να παραλάβουν τις λειτουργίες, αποτελώντας η κάθε μια 
ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας. Μέσα στα "κοντέινερ" ταξινομούνται οι 
δραστηριότητες του χρήστη, το σώμα του και όλα τα προσωπικά του αντικείμενα. 
Ανάλογα με την τρόπο τοποθέτησης τους οριοθετούνται και προσδιορίζονται κλειστοί 
ή ανοιχτοί χώροι. Το εύρος των αναγκών του χρήστη καθορίζει τον αριθμό των 
μονάδων που θα χρησιμοποιήσει, έτσι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δομείται 
ένα εξατομικευμένο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί για τον Sott
sass ένα σχόλιο στην μαζική παραγωγή και την ανεξέλεγκτη κατανάλωση, καθώς 
ισχυρίζεται ότι η πρόταση του δεν συγκροτεί ένα περιβάλλον έτοιμο για πώληση και 
χρήση, αλλά μια πρόταση προβληματισμού και αναζήτησης.

Το Total Furnishing Unit του Joe Colombo, περιλαμβάνει μια σειρά κατάλληλων 
εξοπλισμένων "επιπλωμένων μονάδων" (κουζίνα, ντουλάπα, ύπνος και ιδιωτικότητα, 
μπάνιο) ελεύθερα τοποθετημένων μέσα στις διαθέσιμες περιοχές. Οι μονάδες αυτές, 
σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις διαφορετικές λειτουργίες του σπιτιού και της 
ιδιωτικής ζωής. Είναι αρκετά εύκαμπτες και έχουν την δυνατότητα να προσαρμοστούν 
στα διάφορα είδη χώρων ή στις διαφορετικές απαιτήσεις. Στην συγκεκριμένη 
περίπτωση υπάρχουν στοιχεία που απαρτίζουν τον χώρο και δεν συνθέτει ο χώρος 
τα επιμέρους στοιχεία. "Ο χώρος στην μονάδα θα πρέπει να είναι δυναμικός, σε 
μια συνεχή κατάσταση μετασχηματισμού. Έτσι ώστε ένα μικρός χώρος, μικρότερος 
από το συμβατικό πρότυπο, να μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέγιστο, με την  μέγιστη 
οικονομία στην εσωτερική διαρρύθμιση του. Σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιος να 
προβλέψει την  μορφή εύκολα, ότι μια τέτοια πρόταση θα εμπεριέχει μια σειρά από 
εξοπλισμένες μονάδες επίπλωσης που τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στον χώρο." 2 3

Ένα σύστημα-περιβάλλον στην ίδια λογική με τις προηγούμενες προτάσεις είναι και 
το Modular Equipment for New Domestic Environments του Gianantonio Mari. Το 
συνολικό σύστημα περιλαμβάνει μονάδες εξοπλισμένες από ένα σύνολο οικιακών 
λειτουργιών. Οι μονάδες αυτές συνδυάζονται και προσαρμόζονται πάνω σε ένα
2 Em ilio  Am basz, I ta ly : The N ew  D om estic Landscape, A ch ievem ents and Problem s o f  Ita lia n  Design,

The M useum  O f M odern A rt, N ew  York, in  co llaboration w ith  Centro D i, Florence, A p ril

1972, pg. 160

3 Em ilio  Am basz, I ta ly : The N ew  D om estic Landscape, A ch ievem ents and Problem s o f  Ita lia n  Design,

The M useum  O f M odern A rt, N ew  York, in  co llaboration w ith  Centro D i, Florence, A p ril 1972, pg. 172
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βοηθητικό κατασκευαστικό πλέγμα, το οποίο μπορεί να επαναλαμβάνεται και να 
δημιουργούνται κατασκευές μεγαλύτερων διαστάσεων. Οι μονάδες εμπεριέχουν 
λειτουργίες που κατατάσσονται στης κατηγορίες: ιδιωτικότητα, προετοιμασία και 
διαδικασία γεύματος, αναψυχή και λειτουργίες αισθήσεων.4

Μια παρόμοια λογική όσο αφορά την διάταξη του χώρου παρατηρείται στα εγχειρίδια 
σχετικά με την αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό, που εκδόθηκαν γύρω στην 
δεκαετία του '60. Τα εγχειρίδια αυτά λειτουργούν σαν πρακτικά εργαλεία, για να 
μπορέσει ο χρήστης να σχεδιάσει και να κατασκευάσει μόνος του μικροπεριβάλλοντα 
κατοίκησης ή λειτουργούν κριτικά απέναντι σε κατεστημένες αρχιτεκτονικές τάσεις, 
που εφαρμόζονταν εκείνη την περίοδο. Το Nomadic Furniture (1973) του Victor 
Papanek αποτελεί ένα "how-to" εγχειρίδιο νομαδικής κατοίκησης βασισμένο στον 
σχεδιασμό απλών κατασκευών και στην χρήση εύχρηστων υλικών. Παρουσιάζει 
τον τρόπο κατασκευής βασικών μονάδων, οι οποίες λειτουργούν σαν υποδοχείς 
λειτουργιών. Ανάλογα με τις δραστηριότητες καθορίζεται η εσωτερική διαμόρφωση 
και προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα χώρων.

Σε ανάλογα πλαίσια κυμαίνεται το βιβλίο του Ken Isaacs, "How to built your own 
living structuresS (1974), στο οποίο παρουσιάζονται με λεπτομέρειες όλα τα βήματα 
σχεδιασμού, κατασκευής και συναρμολόγησης από ένα έπιπλο μέχρι ολοκληρωμένα 
οικιστικά περιβάλλοντα. Κατασκευές που προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα 
σε οποιοδήποτε χώρο, που οργανώνονται σε επίπεδα και χώρους συγκεκριμένων 
λειτουργιών, ανεξάρτητες από τοίχους και οροφές. Τα συστήματα διαβίωσης που 
προτείνονται παραμένουν ανοιχτά σε κάθε είδους μετατροπές, αφού ο σχεδιασμός 
τους βασίζεται στην ανοικτή διάταξη και όχι στην κλειστή-τελειωμένη μορφή που 
χαρακτηρίζει τα περισσότερα έργα αρχιτεκτονικής.

4 Emilio Am basz, I ta ly : The N ew  D om estic Landscape, A ch ievem ents and Problems o f  Ita lia n  Design, 

The M useum  O f M odern A rt, N ew  York, in  co llaboration w ith  Centro Di, F lorence, A p ril 1972, pg. 270
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Τ Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Α - Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

Στην αρχιτεκτονική ο όρος "τύπος" ή "τυπολογία" γίνεται κατανοητός ως τα κτίρια τα 
οποία ομαδοποιούνται με βάση την χρήση τους, σχολεία, νοσοκομεία, φυλακές κτλ. 
Η ομαδοποίηση αυτή μπορεί να αποτελέσει περιορισμό, αφού η χρήση μπορεί να είναι 
ανεξάρτητη από το κτίριο και να εξελίσσεται στον χρόνο. Σημερινό παράδειγμα, τα 
κτίρια γραφείων στο κέντρο των πόλεων, τα οποία ερημώνουν εξαιτίας της εξέλιξης 
της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης της εργασίας. Υπάρχει ανάγκη αποδέσμευσης 
από την αρχική τυπολογία τους και ενσωμάτωσης μιας νέας τυπολογίας, η οποία θα 
στηρίζεται στις σημερινές ανθρώπινες ανάγκες.

Η Οικοδομική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση του Ernst Neufert είναι ο πιο διαδεδομένος 
οδηγός που αναφέρεται στις χωρικές απαιτήσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό των 
κτιρίων. Εκδόθηκε το 1936 και απεικονίζει βασικές αρχές, κανονισμούς, πρότυπα 
και προδιαγραφές σε σχέση με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την διαμόρφωση. 
Περιλαμβάνει παραδείγματα κλειστών κατόψεων για συγκεκριμένες χρήσεις, 
κατηγοριοποιημένες με βάση την τυπολογία των κτιρίων. Η τυπολογία του Neu
fert περιλαμβάνει τα εξής: Κήποι-Θερμοκήπια, Είσοδοι-Αποθηκευτικοί χώροι 
κατοικιών, Κύριοι χώροι κατοικίας, Πισίνες, Πλυντήρια, Σχολεία, Ανώτατες σχολές- 
Εργαστήρια-Φοιτητικές εστίες, Παιδικοί σταθμοί-Παιδικές χαρές, Βιβλιοθήκες-Κτίρια 
διοίκησης-Τράπεζες, Καταστήματα-Υπεραγορές, Αποθήκες, Βιοτεχνικά-Βιομηχανικά 
κτίρια, Αγροκτήματα, Σιδηρόδρομοι, Χώροι στάθμευσης-Γκαράζ-Πρατήρια 
καυσίμων, Αεροδρόμια, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία-Μοτέλ, Ζωολογικοί κήποι, Θέατρα- 
Κινηματογράφοι-Τσίρκο-Χώροι πολλαπλών χρήσεων, Αθλητικές εγκαταστάσεις, 
Νοσοκομεία-Ιατρεία-Κτίρια για ΑΜΕΑ, Οίκοι ευγηρίας, Εκκλησιαστικά κτίρια-
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Μουσεία, Νεκροταφεία. Χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης τυπολογίας είναι η 
μη μεταβλητότητα, η κλειστή μορφή, η αποκλειστική χρήση, η στατικότητα, ο 
συσχετισμός με την εικόνα και η τυποποίηση στην κατασκευή.

Η χρήση του τύπου ως μοντέλο εφαρμογής στο τέλος του 18ου αιώνα, αρχές 
19ου αποδίδεται στον Jean-Nicolas-Louis Durand, ο οποίος κατάφερε να συνδέσει 
την τυπολογία με την μέθοδο σχεδιασμού. Το 1802-1805 ο Durand εφεύρε μια 
συστηματική μέθοδο για την κατάταξη των διαφόρων ειδών κτιρίων. Δημιούργησε 
έναν συνολικό κατάλογο από τυπικά αρχιτεκτονικά στοιχεία (architectural ele
ments). Εν συνεχεία παρήγαγε διαφορετικές συνθέσεις από αυτά τα στοιχεία (com
position in general), με αποτέλεσμα να προκύπτουν διαφορετικά αρχιτεκτονικά 
είδη (architectural genres). Η σύνθεση των μεμονωμένων στοιχείων δημιουργούσε 
αρχιτεκτονικούς τύπους, αυτό που σήμερα ονομάζεται "πρόγραμμα". Για να
επιτευχθεί ευκολότερα η σύνθεση, ο Durand πρότεινε την χρήση καννάβου για 
την ευκολότερη οργάνωση των συνθέσεων. Οι τοίχοι θα τοποθετούνταν στους 
παράλληλους άξονες του, οι κολώνες στα σημεία τομής και τα ανοίγματα ανάμεσα 
από τους άξονες. Έτσι υπήρχε η δυνατότητα να σχεδιαστούν αμέτρητοι συνδυασμοί, 
που θα φιλοξενούσαν οποιοδήποτε λειτουργικό πρόγραμμα. Η μέθοδος σχεδιασμού 
του Durand αποτέλεσε μια ριζική επίθεση στην αυστηρή ιεραρχική κατανομή της 
μπαρόκ αρχιτεκτονικής, στην οποία η πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής μορφής 
εμπόδιζε την  προγραμματική και χωρική ευελιξία.1 "Η ευελιξία απαιτεί απλότητα, 
όχι μόνο των αρχιτεκτονικών μεμονωμένων στοιχείων, αλλά και των συνδυασμών 
τους. Ο χαρακτήρας του μη αναπαραστατικού πλέγματος του Durand αποκάλυψε 
την συνδυαστική λογική της σύνθεσης: κανένα στοιχείο δεν ήταν προκαθορισμένο, 
αλλά είχε καθοριστεί σε σχέση με μια συγκεκριμένη χρήση και ως εκ τούτου 
χρησιμοποιείται από μια πληθώρα "αρχιτεκτονικών προγραμμάτων." 1 2

Βασικό στοιχείο της τυπολογίας όπως προαναφέρθηκε αποτελεί η δυνατότητα 
τυποποίησης των κατασκευών. Βάση ενός πλέγματος και με την χρήση δεδομένων 
στοιχείων, επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός οργανωτικού συστήματος, με στόχο την 
εύκολη αναπαραγωγή κατόψεων. Ένα τέτοιο σύστημα συναντάται στα σχέδια του 
Άρη Κωνσταντινίδη. Είναι ο πρώτος που εισάγει αποτελεσματικά και σε μεγάλη κλίμακα 
στα δημόσια έργα την έννοια της τυποποίησης στη σύνθεση και στην κατασκευή. 
Με συγκεκριμένη σχεδιαστική μέθοδο που ακολούθησε, πραγματοποίησε μια σειρά 
κατοικιών, βασιζόμενες σε τυπολογικές αρχές και κανόνες.

1 Pier V itto rio  A ure li, M ore and M ore A b o u t Less and Less: Notes Toward a H is to ry  o f  N onfigura tive  

A rch itec tu re , Log 16, 2010

2 Pier V itto rio  Aure li, M ore and M ore A b o u t Less and Less: Notes Toward a H is to ry  o f  N onfigura tive  

A rch itec tu re , Log 16, 2010
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Την δεκαετία του 1920 πραγματοποιήθηκαν πολλές μελέτες με επίκεντρο τον 
σχεδιασμό τυπολογιών κατοικιών με ελάχιστες διαστάσεις. Μια τέτοια μελέτη 
αποτελεί το "Typologies o f minimum dwelling" (1929) του Alexander Klein. H μονάδα 
στέγασης εκφράστηκε αρχιτεκτονικά είτε ως στοιχείο ισοδύναμο με όλες τις άλλες 
μονάδες ή ως ξεχωριστή μονάδα παραγωγής και κατοίκησης. Με κυρίαρχο άξονα 
την  εμμονή της μοναδικότητας τω ν επιμέρους κατοικιών, δεν δινόταν σημασία στο 
τοπίο ή στις αστικές συνδέσεις, με συνέπεια οι ποσοτικές μεταβολές της ιδιωτικής να 
λειτουργούν εις βάρος της συνολικής αστικής ποιότητας ή μορφής.3

Μια ακόμα τάση που επικράτησε εκείνη την περίοδο εξαιτίας της μεγάλης ανάγκης 
για άμεση και γρήγορη στέγαση ήταν η πώληση κατοικιών μέσω καταλόγων. Το 
πακέτο-κατοικία, συμπεριλάμβανε παράθυρα, πόρτες και ηλεκτρικό-υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και πληροφορίες για τη συναρμολόγηση. Ο φορντισμός είχε 
εφαρμοστεί και στην άμεση απόκτηση κατοικίας, με το Lustron House (1947) να 
είναι ένα από τα παραδείγματα προκατασκευασμένης κατοικίας

Ο τρόπος απεικόνισης της τυπολογίας μπορεί να μην σχετίζεται αποκλειστικά με 
την εικόνα, αλλά με την έννοια της λίστας-καταλόγου. Η λίστα αποτελεί ανεικονικό 
τρόπο απεικόνισης και τα χαρακτηριστικά που την διακρίνουν είναι η μεταβλητότητα, 
οι μεικτές χρήσεις-λειτουργίες, η πολυπλοκότητα, ο συσχετισμός με τις καθαρές 
ανάγκες και η ένθεση στην πόλη.

Η πρώτη εφαρμογή καταγραφής και ταξινόμησης γνώσης σε μορφή καταλόγου 
έγινε στην Εγκυκλοπαίδεια (1746-1780) του Denis Diderot. Στην Εγκυκλοπαίδεια 
ο Diderot κατάφερε να ενσωματώσει το σύνολο των γνώσεων του κόσμου με την 
ελπίδα ότι το κείμενο του θα διαδίδει όλες τις μέχρι τότε πληροφορίες στο κοινό και 
στις μελλοντικές γενιές.Στα παραδείγματα εμμονικής καταγραφής και ταξινόμησης 
συγκαταλέγονται, επίσης τα κείμενα του Georges Perec, μέσα από τα οποία 
παρουσιάζει λίστες, πίνακες, καταλόγους προσωπικών του αντικειμένων και μη, ή 
χώρους στους οποίους έζησε και περιπλανήθηκε. Τα Datascapes των MVRDV είναι 
ένα σύνολο από λίστες πληροφοριών που αναλύουν την σύγχρονη πόλη. Τα "τοπία 
δεδομένων" διαμορφώνονται από την ροή της πληροφορίας και όχι από την μορφή. 
Η Datatown είναι μια πόλη, βασισμένη αποκλειστικά στην πληροφορία. Ο σχεδιασμός 
της δεν αναπαριστά τον ουτοπικό σχεδιασμό της σύγχρονης πόλης, αλλά μια 
στατιστική έκφραση της. Το κατ' εξοχήν όμως πρότυπο λίστας, αποτελεί ο κατάλογος 
των πλοίων των Αχαιών που εκστράτευσαν κατά της Τροίας, όπως διασώζεται στην 
Β' ραψωδία της Ιλιάδας του Ομήρου (στ. 494-759). Κατά την αφήγηση δίνεται 
αναλυτική περιγραφή των ονομάτων των ηγετών και των πόλεων που εκπροσωπεί 
κάθε βασίλειο. Επίσης, γίνεται αναφορά σε πόλεις και σε πληθυσμούς. Μετά το πέρας

3 Stefanos Polyzoides, C ourtyard housing in los angeles, N ovem ber 1996
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του καταλόγου των Αχαϊκών πλοίων, η Β' ραψωδία ολοκληρώνεται με την καταγραφή 
των περιοχών και των ηγετών που πήραν το μέρος των Τρώων (στ. 816-877). Το 
βιβλίο συνολικά περιλαμβάνει λίστες που γράφονται για πρακτικούς σκοπούς και είναι 
πεπερασμένες και λίστες που θέλουν να περιλάβουν ποσότητες μη μετρήσιμες, που 
φτάνουν στα όρια του άπειρου και της συνεχούς συσσώρευσης.

Η λίστα μαρτυρά την απεραντοσύνη των πραγμάτων, αποτελώντας μια ανοιχτή δομή, 
όπου μελλοντικά μπορεί να συμπληρωθεί και να επεκταθεί. Οι κατάλογοι μπορεί να 
είναι θεωρητικοί, αλλά και οπτικοί. Ένας πίνακας, παρά την ύπαρξη του κάδρου μπορεί 
να μαρτυρά την απεραντοσύνη. "Κάθε αρχιτεκτονικό έργο οριοθετεί τον χώρο του 
και μάλιστα υπάρχει στο βαθμό που διαχωρίζει έναν εσωτερικό κατοικήσιμο χώρο 
από τον  εξωτερικό χώρο. Και πράγματι αυτό ισχύει όχι μόνο για το κτήριο αλλά και 
για την  ίδια την πόλη που στο παρελθόν την  οριοθετούσαν τα τείχη ή αναπτυσσόταν 
ακτινοειδώς γύρω από μια πλατεία [ . . . ]  Χαρακτηριστικό παράδειγμα πόλης που δεν 
έχει σαφή διαχωρισμό της πόλης και της επικράτειας αποτελεί το Los Angeles. Το Los 
Angeles δεν έχει κέντρο, είναι η περιφέρεια του εαυτού του. Είναι μια πόλη "κλπ" κι 
επομένως, για να μιλήσουμε μεταφορικά, μια πόλη-λίστα παρά μια πόλη-μορφή."4

4 Ο υμπέρτο Εκο, Η  ομορ φ ιά  τη ς  λ ίσ τας , Εκδόσεις Κ ασ ταν ιώ τη , Α θήνα  2009, σελ. 241
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Άρης Κωνσταντινίδης, 
Τυποποίηση σ τη ν  κα τασκευή

Alexander Klein,
Typologies o f  M in im um  Dwelling, 
1929

Sol Lewitt,
"Schem atic D raw ing For 
Incom p le te  Open Cubes", 1974

N.L. Durand,
A rch itec tu ra l E lem ents From  
Precis des Legons d 'Architectu re  
donnees a l'ecole  
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Κ Α Ν Ν Α Β Ο Σ

"Ιστορικά, ο κάνναβος αντιπροσωπεύει την  λιγότερο πολύπλοκη διάταξη της μορφής. 
Ο κάνναβος δεν έχει κατεύθυνση, εκφραστικότητα και υποτίθεται ότι δεν έχει 
συμβολικό περιεχόμενο: είναι αυτό που κάνει, και υπό αυτή την  έννοια, ισχυρίζεται 
για τον εαυτό του μια τυπική λογική της ουδετερότητας. Λόγω της προσέγγισης μιας 
ισοτροπικής διανομής, το  πλέγμα έχει συχνά χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρει την  
απόλυτη ουσία της ουδετερότητας, αλλά την ουδετερότητα - ως ιστορική εξέλιξη 
στις τέχνες, στην αρχιτεκτονική, την  πολεοδομία." 5

Χαρακτηριστικά του καννάβου είναι η απλή μορφή, οι συμβατικοί κανόνες, το όριο, 
η μη αναπαραστατική απεικόνιση και η ουδετερότητα. Είναι ένα υπόστρωμα που 
εμποδίζει την ελεύθερη πτώση σε χάος, μπορεί να ενσωματώσει στο σχεδιασμό από 
ένα δωμάτιο μέχρι μια ολόκληρη πόλη και τα φυσικά αντικείμενα που τοποθετούνται 
πάνω του αποκτούν μια οργάνωση ως προς τον εαυτό τους.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής καννάβου αποτελεί το σχέδιο μεταρρύθμισης και 
επέκτασης της Βαρκελώνης (1867) , του ισπανού μηχανικού Ildefonso Cerda. Ο 
Cerda πρότεινε την οργανωτική αρχή του δικτύου, όχι μόνο ως μορφολογική διάταξη, 
αλλά ως μέσο για την ορθολογική διαχείριση της διανομής, ακόμη και της κοινωνικής 
πρόνοιας, την αναπαραγωγή και τον έλεγχο της εργασίας.

5 Pier Vittorio Aureli, More and More About Less and Less: Notes Toward a History of Nonfigurative 

Architecture, Log 16, 2010

56Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230



Η εισαγωγή πλέγματος-καννάβου είναι καθοριστική όχι μόνο σε πολεοδομικές και 
αρχιτεκτονικές προτάσεις, αλλά σε μεγάλο βαθμό στην τέχνη. "Ο  κάνναβος δεν 
χαρτογραφεί τον χώρο ενός δωματίου ή ενός τοπίου ή μιας ομάδας ανθρώπων πάνω 
στην επιφάνεια ενός πίνακα. Αν χαρτογραφεί κάτι, αυτό είναι η επιφάνεια του ίδιου 
του πίνακα. Εξαιτίας του καννάβου, το έργο τέχνης παρουσιάζεται ως ένα θραύσμα, 
ένα μικροσκοπικό κομμάτι αυθαίρετα αποκομμένο από ένα απείρως μεγαλύτερο 
σύνολο. Έτσι, το  δίκτυο λειτουργεί έξω από το έργο, αναγκάζοντας μια αναγνώριση 
ενός κόσμου πέρα από το πλαίσιο. Επαναφέρει οτιδήποτε χωρίζει το  έργο τέχνης από 
τον κόσμο, τον περιβάλλοντα χώρο και από άλλα αντικείμενα του." 6

Το έργο του Modrian είναι ένα τέλειο παράδειγμα αυτής της χρήσης καννάβου στα 
έργα του. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτό που ορίζεται μέσα στο κάδρο ενός 
πίνακα ζωγραφικής αποτελεί τμήμα ενός συνόλου, ή είναι ένα αυτόνομο, οργανικό 
σύνολο. Λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από συγκεκριμένα έργα του Mondrian, 
ιδιαίτερα τα κάθετα και οριζόντια δίκτυα, ενταγμένα σε καμβάδες ρομβοειδούς 
σχήματος, διαμορφώνεται ένα συμπέρασμα ότι τα έργα του είναι φυγόκεντρα. Η 
αντίθεση μεταξύ του πλαισίου και η επιβολή του καννάβου δίνει την αίσθηση του 
κατακερματισμού. Οι πίνακες του Modrian εμπεριέχουν την έννοια του ατέρμονου 
καννάβου. Της μορφής χωρίς όρια που ξεδιπλώνεται έξω από τα σαφή, καθορισμένα 
όρια του πλαισίου.

Ο κάνναβος κάνει την εμφάνιση του και στο έργο του Sol Le Witt. Στην περίπτωση 
αυτήν όμως παρουσιάζεται ως η τρισδιάστατη απεικόνιση του. Οι 122 μονάδες 
του Sol LeWitt, τοποθετημένες όλες μαζί συνολικά συνιστούν δομές ανοιχτών 
κύβων, σχηματίζοντας διαγράμματα όλων των πιθανών παραλλαγών, κυβικών 
μετασχηματισμών που μπορούν να προκύψουν με μία ή περισσότερες πλευρές να 
λείπουν κάθε φόρα από κάποια μονάδα. Δίνοντας έτσι την αίσθηση της ανοιχτής 
διάταξης, της ανοιχτής τυπολογίας και την εντύπωση ότι ακόμα και ο κύβος που είναι 
μια κλειστή δομή έχει το περιθώριο μετασχηματισμού.

H Rossalind Krauss σε κείμενο της γράφει: "Ο κάνναβος προάγει τη σιωπή, την  
οποία μάλιστα διατυπώνει ως μια μορφή άρνησης του λόγου. Η απόλυτη ακινησία 
του καννάβου, η απουσία ιεράρχησης, κέντρου ή έμφασης τονίζει όχι μόνο 
τον αντι-αναφορικό του χαρακτήρα αλλά -κυρ ίω ς- την  απέχθειά του προς την  
αφηγηματικότητα. [.. ]  Και ενώ ο κάνναβος είναι ένα στερεότυπο που συνεχώς και κατά 
παράδοξο τρόπο ξαναανακαλύπτεται, αποτελεί ταυτόχρονα -κα ι εξίσου παράδοξα- 
μια φυλακή στην οποία ο καλλιτέχνης αισθάνεται μια ελευθερία. [ ...] Και έτσ ι όταν 
εξετάζουμε την  πορεία τω ν καλλιτεχνών εκείνων που κα τ' εξοχήν αφοσιώθηκαν 
στον κάνναβο, μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που υποτάσσονται στη δομή 
αυτή το  έργο τους σχεδόν σταματά να εξελίσσεται και, αντίθετα, εμπλέκεται στην

6 Rosalind Krauss, Grids, The MIT Press, October 1979, pp. 50-64
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επανάληψη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων καλλιτεχνών που είναι οι Mon
drian, Albers, Reinhardt και Agnes Martin." 7

Στο project "Nine Square Problem" (1954) του John Hedjuk ενσωματώνεται η ιδέα 
του κυβισμού σε ένα θεωρητικό αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Το "Nine Square Problem" 
εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως τα εικοσιπέντε τετράγωνα στο Apartment House, 
όταν ο Hejduk χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το τετράγωνο σαν μονάδα για να 
διαμορφώσει ένα μεγαλύτερο χώρο, αποτελούμενο από εννέα υπομονάδες. Το "Nine 
square Problem" χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως παιδαγωγικό εργαλείο. Ο John Hedjuk 
αναφέρει: "Δουλεύοντας με αυτό το  πρόβλημα ο μαθητής αρχίζει να ανακαλύπτει και 
να κατανοεί τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής. Να εξετάζει την έννοια της κάτοψης, της 
όψης, της τομής και τω ν λεπτομερειών. Μαθαίνει να σχεδιάζει." Ο μεγαλύτερος χώρος 
που αποτελείται από ένα κάνναβο εννέα τετραγώνων, δίνει την  δυνατότητα ενός 
αυστηρού σχεδίου και τη δυνατότητα ρευστότητας του χώρου. Στην συγκεκριμένη 
περίπτωση ο κάνναβος υποδηλώνει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όπως 
κολώνες, δοκοί, πάνελ. 8

Όσο αφορά τον κάνναβο στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής κάτοψης ένα ακόμα 
παράδειγμα εμφανίζεται στο "Τα μαθηματικά της Ιδανικής Βίλας' (1947), όπου ο 
Colin Rowe τόνισε την ομοιότητα ανάμεσα στη χωρική υποδιαίρεση της βίλας Foscari 
του Palladio και τον κατασκευαστικό κάνναβο της βίλας Garches του Le Corbusier. 
Ενώ και οι δύο βίλες έχουν ένα παρόμοιο σύστημα αναλογιών και μια σχέση υψηλής 
μαθηματικής τάξης, η βίλα του Palladio αποτελείται από χώρους με σταθερά σχήματα 
και αρμονικούς αλληλοσυσχετισμούς. Η βίλα του Le Corbusier απαρτίζεται από 
οριζόντια στρώματα ελεύθερου χώρου που ορίζονται από τις  πλάκες της οροφής και 
του δαπέδου. Τα δωμάτια ποικίλλουν σε σχήμα και είναι τοποθετημένα ασύμμετρα 
σε κάθε επίπεδο. 9 10

Τελευταίο παράδειγμα, όπου αναφέρεται η χρήση πλέγματος και η δημιουργία μιας 
επαναληπτικής τυπολογίας για την ευκολότερη διαμόρφωση της πόλης, αποτελεί η μη- 
αναπαραστατική απεικόνιση της No-Stop City. Οι Archizoom διαλύουν την  κατασκευή 
της πόλης στα στοιχεία υποδομής της -κολώνες, τοίχοι, σκάλες- και οραματίζονται 
την  πόλη σαν ένα τεράστιο, τεχνητά φωτιζόμενα και κλιματιζόμενο εσωτερικό.10 Εδώ

7 Rosalind E. Krauss, The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths

8 Weiling He, Flatness transformed and otherness embodied a study of John Hejduk's diamond Museum 

and Wall house 2 across the media of painting, poetry, architectural space, Georgia Institute of Technol

ogy, April 2005

9 Francis D.K. Ching, Αρχιτεκτονική. Μορφή, χώρος και διάταξη, Εκδόσεις "Ιων", δεύτερη έκδοση,

1999

10 Pier Vittorio Aureli, More and More About Less and Less: Notes Toward a History of Nonfigurative 

Architecture, Log 16, 2010
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ο κάνναβος δεν είναι ούτε οπτικό στοιχείο ούτε λειτουργικό, ούτε καν ένα σύστημα 
κυκλοφορίας. Είναι απλά η πιο συμβατική σχέση προκειμένου να κατανεμηθούν τα 
απαραίτητα στοιχεία της πόλης, χωρίς να επακολουθήσει οποιαδήποτε αρχιτεκτονική 
χειρονομία. Η πόλη είναι ένα συνεχές περιβάλλον από επαναλαμβανόμενες συνθήκες 
φωτισμού, επικοινωνίας, κλιματισμού και κοινωνικών σχέσεων - υλικές και άυλες - 
που είναι απαραίτητες σε μια πόλη, προκειμένου να αναπαράγει τον εαυτό της.

Αντιπροσωπεύει μια αρχιτεκτονική απελευθερωμένη από την εικόνα, το στυλ, την 
υπερβολή, από την άχρηστη εφεύρεση νέων μορφών. Σύμφωνα με αυτή τη λογική 
και βάση ενός καννάβου, ορίζονται όλα τα non-figurative αρχιτεκτονικά στοιχεία, 
διαμορφώνοντας ένα τυπολογικό σενάριο που όριζε ότι: ένα τοίχος εμφανίζεται κάθε 
10 μέτρα, ένα κρεβάτι κάθε 20 μέτρα, ένα ασανσέρ κάθε 25 μέτρα, κλπ. Η συνολική 
διάταξη απεικονίζει ένα αστικό περιβάλλον που διέπεται από τις ελάχιστες υποδομές, 
οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η αναπαραγωγή όσων ζουν και 
εργάζονται μέσα σε αυτό. Οι Archizoom σαρκαστικά ονόμασαν τον τύπο της πόλης 
αυτής ως "ένα μπάνιο ανά 50 τετραγωνικό μέτρα."

Ο κάνναβος προσφέρει στον σχεδιασμό την μείωση της μορφής σε μια γραμματική 
από απλές μορφές, ώστε να αποφευχθεί η αυξανόμενη αστάθεια των προγραμματικών 
καταστάσεων της πόλης. Μέσω του καννάβου επιτυγχάνεται η απελευθέρωση των 
λειτουργιών και των δραστηριοτήτων από μορφολογικά, σαφή ορισμένα κτίρια. Η 
εστίαση στο δίκτυο ως ένα πρότυπο σύνθεσης μπορεί όχι μόνο να απελευθερώσει, 
αλλά και να ορίσει τον χώρο της πόλης. Είναι το μόνο μέσο που μπορεί να συνδυάσει 
τον σχεδιασμό ενός δωματίου με τον σχεδιασμό μιας ολόκληρης πόλης.
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John Hejduk,
The Nine Square Problem, 1954
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villa stein le corbusier Piet Mondrian 

C om position V II, 1919

Cerda Ildefons 
Plan Cerda 
Barcelona, 1860

Piet Modrian 
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1942-43
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Mies van der Rohe 
Barcelona Pavilion 
1929

Carl Andre,
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Agnes Martin 
U ntitled , 1965
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Ελληνική συμμετοχή

Γ ϊ  i  ΗΐρΙΗΠΠίΓΐΐΠ·
■ ■ ■·. iuiii'iiiji ̂ Ϊ!;ΐΰ§1(;|||||1
— -  Μ.ΐ|Ι^111.|| j|  J

Sol LeWitt
S tructu re  w ith  Three Towers

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230



Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Cedric Price, The Square Book, Wiley Academy, 2003

Ελένη Καλαφάτη, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Τάκης Χ.Ζενέτος: Ψηφιακά οράματα 
και Αρχιτεκτονική, Libra, 2006, Αθήνα

Emilio Ambasz, Italy: The New Domestic Landscape, Achievements and Problems 
of Italian Design, The Museum of Modern Art, New York, in collaboration with 
Centro di Florence

Hannah Arendt, Η ανθρώπινη κατάσταση - Vita activa, μτφρ: Στέφανος Ροζάνη, 
Γεράσιμο Λυκιαρδόπουλο, εκδόσεις Γνώση, 1986

Kazys Varnelis, Programming After Program Archizoom's No-Stop City

MVRDV, Metacity/Datatown: The Exposed City: Mapping the Urban Invisibles, Taylor 
and Francis Group, 2010

Michel Serres, Το παράσιτο, μτφρ: Νίκος Ηλιάδης, εκδόσεις Σμίλη, 2009

Ομηρος Ιλιάδα (τομος Α), μτφρ: Ο.Κομνηνού,Κακριδη, εκδ. Ζαχαρόπουλος, 
Βιβλιοθήκη αρχαίων συγγραφέων

Ουμπέρτο Έκο, Η ομορφιά της λίστας, Μτφρ: Δήμητρα Δότση- Ανταίος Χρυσοστομίδης, 
Καστανιώτης 2010

0scar Guayabero, Offjects: Concepts and Designs for a New Century, Institut de 
Cultura de Barcelona, February 15 2007

67Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230



Πεντζίκης Ν.Γ, Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής και άλλα μεταγενέστερα κείμενα, 
Αγροτικές Συναιτεριστικές Εκδόσεις, Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Κειμένων

Paoto Virno, Η Γραμματική του πλήθους, Αλεξάνδρεια-Οδυσσέας, Α' έκδοση, Μάρτιος 
2007

Pier Vittorio Aureli, More and More About Less and Less, Log No16, Spring/Summer 
2009

Rem Koolhas, "the generic city", S,M,L,XL, Rotterdam: 010 Publishers, 1995, 
μτφρ: Γιάννης Αίσωπος, Η σύγχρονη (ελληνική) πόλη Γιάννης Αίσωπος, Γιώργος 
Σημαιοφορίδης, Μεταπολις 2001

Ζήσης Κοτιώνης, Πληθοδομές, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θεσσαλίας, 2012

Ζορζ Περέκ, Σκέψη/Ταξινόμηση, μτφρ: Λίζυ Τσιριμώκου, εκδόσεις ΑΓΡΑ, 2005

Ζορζ Περέκ, Χορείς Χώρων, μτφρ: Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις ύψιλον/βιβλία, 
2000

68Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:50 EEST - 52.53.217.230


