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                1.Το μαντρί (το πρατομάντρι) είναι μακρουλή καλύβα, ανοιχτή από τη μια 
πλευρά (σ’ όλο το μάκρος της) τη μεσημβρινή ή τη ανατολικομεσημβρινή. Έμοιαζε 
με υπόστεγο. Του έδιναν σχήμα πολυγωνικό (ιδιαίτερα στο γιδομάντρι), ελλειψοειδές 
ή στρογγυλό. Φτιαχνόταν από κλαδιά δέντρων (πλάτανο), που πλέκονταν πάνω σε 
ξύλινους πάσσαλους και σκεπαζόταν από χόρτο, ψαθί ή καλαμιά βρίζας (σίκαλης). 
Το χρησιμοποιούσαν για να προστατεύουν τα πρόβατα ή τα γίδια από τον αέρα, τα 
χιόνια και τις βροχές. 
                Στο μαντρί τα ζώα έμεναν το χειμώνα, τις νύχτες και όταν ο καιρός ήταν 
άστατος. Διάλεγαν κατάλληλο μέρος απάνεμο, στεγνό και προσηλιακό. Όμως, σ’ 
ένα τέτοιο μαντρί, στη βαρυχειμωνιά, τα γιδοπρόβατα δεν προστατεύονταν καλά. 
Έτσι άλλα ψοφούσαν (νιογέννητα αρνιά και κατσίκια και αδύνατες μητέρες) κι άλλα 
αδυνάτιζαν και δεν έδιναν αρκετό εισόδημα.                   Δίπλα στο μαντρί 
βρισκόταν, απαραίτητα, το κονάκι δηλ. η καλύβα στην οποία έμενε ο τσοπάνης. 
Ήταν κι αυτή φτιαγμένη από τα ίδια υλικά, που γινόταν και το μαντρί. Μέσα σ’ αυτή, 
ο τσοπάνης αποθήκευε και ξηρή τροφή για τα ζώα: μπαμπακόσπορο, κουκιά κι ότι 
άλλο μπορούσε να χρειασθεί στις δύσκολες ημέρες του χειμώνα.
                Μπροστά στο μαντρί, στο χώρο που ήταν η αυλή του μαντριού, 
τοποθετούσαν τις πάχνες ή κοπάνες (πελεκημένοι και κουφωμένοι προς τα μέσα 
κορμοί δέντρων), για να τρώνε μέσα σ’ αυτές τα ζώα.
                2.Η στρούγκα ήταν χώρος περιφραγμένος, όπου άρμεγαν τα γιδοπρόβατα 
και πρόχειρο ποιμνιοστάσιο για το καλοκαίρι. Είχε 2 πόρτες, μπρος και πίσω. Η 
καλύβα, εδώ, δεν ήταν απαραίτητη. Η στρούγκα ήταν φτιαγμένη με κλάρες, με 
είσοδο πίσω και έξοδο εμπρός. Μπροστά στην έξοδο τοποθετούσαν δυο λιθάρια, 
όπου κάθονταν οι τσοπάνηδες για να αρμέγουν.
                3. Η κόρδα ήταν πρόχειρος περιφραγμένος χώρος, όπου τα πρόβατα 
γρέκιαζαν (= κοιμούνταν).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Γλώσσα και Λαογραφία της Εύβοιας - ΣΕΤΤΑΣ Δ.
Φωτογραφία: ιστότοπος μανιτάρια ελασσόνας, (η στρουγκα του Τσιανακα στην 
παλιχερνα)
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Περίληψη 
 

Η καλύβα αποτελεί το βασικό πυρήνα έμπνευσης της παρούσας εργασίας. Ιδιαίτερα 
στη Θεσσαλία που είναι και ο τόπος καταγωγής μου, υπάρχει ένα ιστορικό βάθος που ξεκινά 

από τους προϊστορικούς οικισμούς στις Σαρακατσάνικες καλύβες μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Η 
μελέτη του Βιβλίου «Σαρακατσάνοι» της Αγγελικής Χατζημιχάλη αποτέλεσε σημαντικό 

ερέθισμα για την εξέλιξη αυτή της πρωταρχικής ιδέας. 

 
Οι Σαρακατσάνικες δομές βασίζονται σε δύο τύπους καλυβιών το ορθό και το διπλό 

καλύβι, τις μεταβατικές τους μορφές ή και τις παραλλαγές τους και δεν απέχουν μορφολογικά 
από τα πρώτα κτίσματα της αρχαιότητας ή την πρωτόγονη καλύβα. Κατασκευάζονται με 

ξύλινο βεργόπλεχτο σκελετό και η πλήρωση γίνεται με χορτάρια της εκάστοτε περιοχής και 

εποχής σε δεμάτια. 
 

Προσεγγίζοντας στο παρόν το Σαρακατσάνικο καλύβι συλλέγω τα υλικά μου από τα 
υπολείμματα του αστικού περιβάλλοντος αντί για το δάσος, τα συναρμολογώ και τα 

επανασυνθέτω δημιουργώντας μία δομή. Αυτή η δομή είναι το Προσωρινό κατάλυμα (The 
Bricolage Hut)μία μακέτα-καλύβα σε κλίμακα 1:1. 

 

  
Η εργασία αποτελεί μια πειραματική προσέγγιση του bricolage και της καλύβας. Ο 

επιτελεστικός (performative) χαρακτήρας της και η επιτόπια επαφή με τα υλικά εκφράζουν 
έναν εναλλακτικό τρόπο δόμησης, αυτόν της αυτοκατασκευής ή ανώνυμης αρχιτεκτονικής. 
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Summary  
 

The hut is the core inspiration of this project. Particularly in Thessaly, which is the 
place of my origin, there is a deep history that starts from prehistoric settlements, to 

Sarakatsans huts till modern times. The study of the Book "Sarakatsans" by Angeliki 
Hatzimichali was an important stimulus for the development of the project’s concept.  

 

The Sarakatsan structures are based on two types of huts, erect and double hut and their 
transitional forms or variations. They are not morphologically different from the first buildings 

of antiquity or the primitive hut. They are manufactured by wooden frame and filling is made  
in bundles with herbs of the area and time. 

 

Approaching the Sarakatsani hut at present  time,  I collect my materials from the remains of 
the urban environment instead of the forest, I assemble and reconfigure them in order to 

create a structure. This structure is the Temporary Lodging (The Bricolage Hut) a model-hut 
on a scale of 1: 1.  

 
 

The work is an experimental approach to bricolage and the hut. The performative character 

of the project as well as the contact with the materials,  express an alternative method of 
construction, or that of anonymous architecture. 
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Α - Εισαγωγή

 Η εργασία εξετάζει την αρχέγονη ανάγκη του καταλύματος και του 

καταφυγίου και τους μετασχηματισμούς τους από τις πρωτόγονες μέχρι τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Το κατάλυμα, ως ένας τόπος προσωρινής υποδοχής 

και στάσης, συνιστά το ενδιαίτημα του περιπλανώμενου. Η αμεσότητα που 

απαιτεί η ανάγκη της επιβίωσης καθιστά τα πρόχειτα, αυτοσχέδια καταλύματα 

ως παραδείγματα μελέτης της πρωτόγονης ανάγκης του ανθρώπου για 

κατοίκηση.

 Η λογική upcycling-recycling υπό την οποία υλοποιούνται αυτές οι 

κατασκευές (από τις καλύβες των Σαρακατσάνων μέχρι τα καταλύματα των 

αστέγων) συνάδουν με τη λογική αυτοκατασκευής από το χρήστη, που υιοθετεί 

πρακτικές του Bricoleur. Ο χρήστης συλλέγει υλικά από το περιβάλλον, αστικά 

και βιομηχανικά περισσεύματα και τα συνδυάζει με ευρηματικότητα  έτσι ώστε 

να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες, συνήθως χωρίς κάποιο προγραμματισμό και 

χωρίς κόστος.

 Εδώ θα διερευνηθεί αρχικά η έννοια του μάστορα και του τεχνίτη, 

έπειτα η έννοια της καλύβας και του καταλύματος και οι δυνατότητες 

ανασχεδιασμού μέσω μιας απρογραμμάτιστης διαδικασίας (Non plan proj-

ect). Σκοπός δεν είναι η πρόταση μιας μεθόδου κατασκευής αλλά η μελέτη 

μιας υφιστάμενης μεθόδου που συνυπάρχει παράλληλα με τις συμβατικές 

κατασκευές. Ως τόπος έρευνας έχει επιλεχθεί η Θεσσαλία λόγω της πυκνότητας 

τέτοιου είδους κατασκευών καθώς και λόγω της προϊστορίας της, μιας και 

λόγω της γεωμορφολογίας και των καιρικών συνθηκών που συνεπάγονταν 

αυτής, ευδοκίμησαν οι μετακινήσεις και ο νομαδισμός.
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Καλύβα στη Γαύδο
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�B r i c o l a g e .

Β - Bricolage - αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες

α - Bricolage 

 Αρχικά αναλύεται η μέθοδος κατασκευής με πρόχειρα υλικά, με 

ρακοσυλλογή ή/και συναρμολόγηση, το bricolage. Στην πρώτη του χρήση το 

ρήμα bricoleur χρησιμοποιείται για τα παιχνίδια με μπάλα, το μπιλιάρδο, το 

κυνήγι και την ιππασία, αλλά πάντοτε για να δηλώσει μια απροσδόκητη κίνηση: 

της μπάλας που αναπηδά, του σκύλου που χάνει το δρόμο, του αλόγου που 

απομακρύνεται από την ευθεία για να αποφύγει ένα εμπόδιο. Στις μέρες μας, 

bricoleur (από το γαλλικό ρήμα ‘bricoler’, που σημαίνει μαστορεύω) λέγεται 

αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, χρησιμοποιώντας μέσα που αποκλίνουν 

ως προς τα μέσα του ανθρώπου της τέχνης.1  

 Το bricolage συνδέεται εννοιολογικά τόσο με την αστάθεια όσο και με 

την σκόπιμη χειροτεχνία, όπως φαίνεται και από τις μεταφορικές υποδηλώσεις 

της λέξης ‘bricole’ στα γαλλικά: έμμεσο χτύπημα, απάτη, πονηριά ή κάτι 

ασταθές. Ενώ το bricolage είναι μια δημιουργική διαδικασία, οι γλωσσικές 

ρίζες της σε σχέση με την αλλαγή και την καταστροφή, τονίζουν ότι τα υλικά 

πρέπει να μεταλλαχθούν προκειμένου να σχηματίσουν κάτι νέο: ο ‘Βricoleur’ 

προέρχεται και από την ιταλική λέξη bricola, που σημαίνει καταπέλτης2 . Και 

οι δύο ερμηνείες, ‘μαστορεύω’ και ‘σπάζω’ περιγράφουν τη διαδικασία της 

πειραματικής μεταβολής μέσα από μια σειρά υλικών - ο bricoleur διασπά 

και επαναχρησιμοποιεί τα υλικά, ώστε πλέον να μην εξυπηρετούν τους 

παραδοσιακούς ή ιστορικούς σκοπούς τους.

 O Levi Strauss, που ιδιοποιείται τη λέξη bricolage ,διαχωρίζει 

την «πρώτη» επιστήμη (τον μάστορα) από την επιστήμη (τον μηχανικό). 

Ο μηχανικός εργάζεται με σχέδια και όργανα μέτρησης σε αντίθεση με το 

μάστορα, ο οποίος συναρμολογεί τις κατασκευές του με ό,τι βρει πρόχειρο, 

υλικά συνήθως μεταχειρισμένα ή παλιά. Αυτός που μαστορεύει, μπορεί να 
1 Άγρια Σκέψη, Levi Strauss, σημειώσεις, σελ.372
2 Laventure D. Bricolage. International Collaborative Dictionary of Communications 
[URL: http:// mediaresearchhub.ssrc.org/icdc-content-folder/bricolage/]
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Φωτογραφία του Claude Levi Strauss από την αποστολή στο χωριό Nalike,1935-39

Φωτογραφία του Claude Levi Strauss, Nambikwara. , Saudades do Brasil: 119
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11B r i c o l a g e .

εκτελέσει ένα μεγάλο αριθμό και διαφορετικού είδους έργων, που η κατασκευή 

τους δεν εξαρτάται από τις πρώτες ύλες και τα σύνεργα που διαθέτει, αλλά 

είναι το τυχαίο αποτέλεσμα όλων των ευκαιριών που παρουσιάστηκαν για την 

ανανέωση ή τον εμπλουτισμό του αποθέματός του. Το σύνολο των μέσων 

που διαθέτει, δε μπορεί να οριστεί σε ένα σχέδιο, όπως στο μηχανικό αλλά 

ουσιαστικά υπάρχουν τόσα σχέδια όσα και εργαλεία. Το μυαλό του μάστορα 

πλησιάζει τη λογική της μαθηματικής συνάρτησης, χρησιμοποιεί συγχρόνως 

πολλούς κώδικες και συνδυάζει πληροφορίες. Ο μεν τεχνικός λειτουργεί μέσω 

εννοιών και ο μάστορας μέσω σημείων. Ο bricoleur πρέπει να δημιουργήσει 

(make do) με οτιδήποτε υπάρχει στα χέρια του, επιλέγοντας από ένα 

πεπερασμένο σύνολο εργαλείων και υλικών, τα οποία ‘δεν έχουν καμία σχέση 

με το τρέχον έργο, ή οποιοδήποτε συγκεκριμένο έργο’, σε αντίθεση με το 

προφίλ του ‘τεχνικού’, ο οποίος διαθέτει όλες τις πρώτες ύλες και τα εργαλεία 

που σχεδιάστηκαν για αυτούς τους σκοπούς 3.

 Ο Jacques Derrida4  αναφέρει πως το δίπολο φύση/νόμος ή φύση/

τέχνη ανήκει σε μια μακρά φιλοσοφική ιστορική αλυσίδα. Αυτή η αντίθεση 

έχει πια παρά μόνο μεθοδολογική αξία, διότι στην πραγματικότητα τα όρια 

της είναι πολύ δυσδιάκριτα. Σύμφωνα με το Derrida, το παράδειγμα που 

χρησιμοποιεί ο Levi Strauss με τον τεχνίτη και τον μάστορα, εάν ερμηνευθεί 

κατά γράμμα και με αναφορά στη γλώσσα, τότε προκύπτει πως οποιοσδήποτε 

δανεισμός ή αναφορά από κάτι παραπλήσιο ή κατεστραμμένο είναι μια πράξη 

bricolaire. Αυτόματα, ο μηχανικός του Levi Strauss μετατρέπεται σε κάποιον ο 

οποίος είναι σε θέση να κατασκευάσει τη γλώσσα του, το συντακτικό του και 

το λεξικό του, δηλαδή γίνεται μύθος - ένα υποκείμενο το οποίο είναι πλήρως 

αυτοδημιούργητο, μια θεολογική οντότητα, μια μυθική ποιητική ύπαρξη, που 

έχει παραχθεί από τον bricolaire.

 Σε συνάφεια με τη διάκριση μάστορα-τεχνικού, αξίζει να αναφερθούμε 

στην Hannah Arendt, που κάνει επίσης μια διάκριση ανάμεσα στην έννοια 

του animal laborens (εργαζόμενο ζώο) και στον homo faber(άνθρωπο 
3 Koetter Fred, Rowe Collin (1993) Collage City, The MIT Press, Cambridge, σελ. 102
4 “Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences”Jacques Derrida, 
Writing and Difference, trans. Alan Bass. London: Routledge, pp 278-294
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Très Riches Heures du Duc de Berry, 1412-1416
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κατασκευαστή), δημιούργοντας καταρχήν δύο απλουστευμένες εικόνες 

ανθρώπινης κατάστασης εν ώρα εργασίας, μιας και η φιλόσοφος αποκλείει 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα όπως την απόλαυση, το παιχνίδι και την 

κουλτούρα. Το animal laborens είναι, όπως υπονοεί η ονομασία του, ένας 

άνθρωπος που που εκτελεί εντολές, καταδικασμένος στη ρουτίνα. Η Arendt 

εμπλούτισε αυτή την εικόνα σκεπτόμενη έναν άνθρωπο απορροφημένο 

στο καθήκον που δεν συμπεριλαμβάνει τον κόσμο και την ηθική5 . Το ani-

mal laborens, επιχειρώντας να θέσει το οτιδήποτε σε λειτουργία, δε τον 

ενδιαφέρει τίποτε άλλο και αντιλαμβάνεται ττην εργασία ως αυτοσκοπό. 

Από την άλλη, η λατινική έκφραση homo faber σημαίνει απλώς «άνθρωπος 

ως κατασκευαστής»6. Η Arendt εφήρμοσε αυτόν τον όρο στην πολιτική, 

όπου ο homo faber είναι ο κριτής της υλικής εργασίας και πρακτικής και όχι 

συνάδελφος του animal laborens αλλά ανώτερός του.

 Ο Richard Sennett7 διερευνά ιδιαίτερα τις πρακτικές του τεχνίτη. 

Εστιάζει στη βαθιά σύνδεση του χεριού με το μυαλό, της πρακτικής με τη 

σκέψη. Σύμφωνα με το Richard Sennett , η εργασία του τεχνίτη υπονοεί 

πιθανόν ένα τρόπο ζωής που έσβησε με την έλευση της βιομηχανικής εποχής, 

αλλά όπως αναφέρει, αυτό δεν ισχύει. Θεωρεί πως η εργασία του τεχνίτη είναι 

μια βασική και ανθεκτική στον χρόνο ανθρώπινη ενόρμηση και πως η επιθυμία 

να εκτελέσουμε σωστά μια εργασία λειτουργεί ως αυτοσκοπός. Η εργασία 

του τεχνίτη είναι πολύ ευρύτερη από την ειδικευμένη χειρωνακτική εργασία, 

εστιάζεται σε αντικειμενικούς γνώμονες, στο πράγμα αυτό καθ’ εαυτό.8  

 Ο John Ruskin9  από την άλλη μεριά παρέχει επτά οδηγούς έμπνευσης 

στον αναστατωμένο τεχνίτη και για όποιον εργάζεται αδιαμεσολάβητα με 

5 Εδώ χρησιμοποιείται ως παράγειγμα ο Οπενχαιμερ με την κατασκευή της πρώτης 
ατομικής βόμβας.

6 Η έκφραση συναντάται σε αναγεννησιακά κείμενα για τη φιλοσοφία και τις καλές 

τέχνες.
7 Richard Sennet, Ο τεχνίτης, Εκδόσεις Νησίδες, 2011
8 Για τη δουλειά του τεχνίτη ο Γερμανός χρησιμοπιεί τη λέξη Handwerk, ο Γάλλος τη 
λέξη artisanal. Η αγγλική μπορεί να είναι πιο περιεκτική, όπως στον όρο statecraft.
9 John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, 1849, London, G. Routledge and Sons 
1901
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Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, το κυνήγι του Λύκου
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υλικά πράγματα.

- Ο φανός της θυσίας, με τον οποίο ο Ruskin εννοεί την αφοσίωση του να 

κάνουμε κάτι σωστά

- Ο φανός της αλήθειας, εννοείται ο εναγκαλισμός της δυσκολίας, της 

αντίστασης της αμφισημαντότητας

- Ο φανός της ισχύος, της μετριασμένης ισχύος που καθοδηγείται από άλλους 

κανόνες και όχι από την τυφλή βούληση

- Ο φανός της ομορφιάς, η οποία για τον Ruskin ανευρίσκεται στη λεπτομέρεια, 

ομορφιά  λόγου χάρη ειδικότερα στις διαστάσεις του χεριού παρά στο γενικό 

σχέδιο

- Ο φανός της ζωής, όπου η ζωή εξισώνεται με αγώνα και ενεργητικότητα, και 

ο θάνατος με θανάσιμη τελειότητα

- Ο φανός της μνήμης, η καθοδήγηση της εποχής προ κυριαρχίας μηχανών

- Ο φανός της υπακοής, που συνίσταται στην υπακοή, στο παράδειγμα που 

θέτει η πρακτική ενός μάστορα και όχι τα επιμέρους έργα του.

 O Edgar Zilsel κάνει επίσης ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην τέχνη 

του μυαλού και του χεριού. Στο κεφάλαιο «Οι ρίζες της επιστήμης»10  

αναφέρει πως την περίοδο του 1300-1600 κυριαρχεί η ανθρωποκεντρική 

λογική και η θεολογία ενώ ο λόγος και η ομιλία αποτελούν κριτίρια κοινωνικής 

αναγνώρισης. Οι ανθρωπιστές και τα πανεπιστήμια αγνοούν τις κατώτερες 

τάξεις που ασκούν χειρωνακτική εργασία και διαχωρίζουν τις εργασίες σε 

λογική και μηχανική τέχνη (liberan and mechanical art). Οι εφευρέτες, οι 

εξερευνητές και οι χειρωνάκτες, στους οποίους αποδίδεται η κουλτούρα της 

Αναγέννησης αποτελούν ψιλά γράμματα της ιστορίας. Ο Zilsel αναφέρεται 

στους καλλιτέχνες μηχανικούς και τις συντεχνίες. Υποστηρίζει πως η επιστήμη 

αποτελείται από δύο τομείς: τους liberati που εκπαιδεύονται σε πανεπιστήμια 

και τους πληβείους εργάτες που εκπαιδεύονται μέσω του πειράματος και της 

παρατήρησης. 

10 The Social origins of Modern Science,Edgar Zilsel(1891-1944), Klower Academic Pub-
lishers
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Marrakesh, Morroco, Bernard Rudofsky(τετράγωνες κατοικίες με εσωτερική αυλή)
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β-Αρχιτεκτονική χωρίς Αρχιτέκτονες

 Η έννοια του τεχνίτη-σχεδιαστή και του μάστορα-κατασκευαστή 

έχει απασχολήσει και τους πιο σύχρονους αρχιτέκτονες και φιλοσόφους, 

μεταξύ άλλων τον Bernard Rudofsky11 , ο οποίος δίνει μεγαλύτερη έμφαση 

στην αυτοκατασκευή και τη δημιουργία της κατοικίας από το χρήστη. Το 

1964 ο Bernard Rudofsky διοργανώνει μια έκθεση στο μουσείο μοντέρνας 

τέχνης με τίτλο «Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες», όπου παρουσιάζει την 

ανώνυμη αρχιτεκτονική. Υποστηρίζει πως η αρχιτεκτονική ιστορία, όπως 

έχει διατυπωθεί από το δυτικό κόσμο, εστιάζει το ενδιαφέρον στην επίσημη 

αρχιτεκτονική των μνημείων και των ναών, ενώ αδιαφορεί για την απλή 

κατοικία. Η «Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες» μας εισάγει στη μη διάσημη 

αρχιτεκτονική, την ως αποκαλούμενη ανώνυμη, αυθόρμητη, αυτόχθονη, 

χωρική12.  

 Η επιστημονική έρευνα που αναζητά τις ρίζες της αρχιτεκτονικής 

οδηγείται στο ζωικό βασίλειο. Στη συνέχεια η φύση με τις έντονες μεταβολές 

της, δημιούργησε τα πρώτα καταφύγια του ανθρώπου, τις σπηλιές. Σύ,φωνα 

με το Rudofsky η πρωτόγονη αρχιτεκτονική(εξωτική) αποτελεί δημιούργημα 

μιας αυθόρμητης και συνεχιζόμενης δραστηριότητας ατόμων με κοινή 

κληρονομιά, που δρούσαν σε μια κοινότητα εμπειριών. Είναι το αποτέλεσμα 

μιας ορθής επιλογής στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

 Ο Rudofky κατέγραψε τους τρόπους με τους οποίους οι πιο πολλές 

πόλεις είναι κτισμένες με αυτοσχεδιασμό, μη τηρώντας συνεκτικό μορφικό 

σχεδιασμό. Κτίσμα προστίθεται σε κτίσμα, δρόμος σε δρόμο, με τις μορφές 

τους να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ιδιαιτερότητες του εδάφους κατά τη 

διαδικασία της επέκτασης. Ο αυτοσχεδιασμός είναι η εφαρμοσμένη τέχνη του 

χρήστη και αντλείται από τους μετασχηματισμούς της πρότυπης μορφής με 

την πάροδο του χρόνου. Ο Rudofsky θεώρησε ότι αυτή η κρυφή ευταξία είναι 

11 Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, 
Bernard Rudofsky, University of New Mexico Press; Reprint edition, 1987
12 Ο αστός για να αποφύγει τη φυσική και πνευματική κατάρρευση αφήνει την ασφαλή 
πόλη για να βρει καταφύγιο στην πρωτόγονη επαρχία, σε μια καλύβα, μια σκηνή, κ.α.
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Dogon, Sudan, Bernard Rudofsky(Υπόσκαφες κατοικίες)

Goreme, Bernard Rudofsky(Υπόσκαφες κατοικίες)
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ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι περισσότερες εγκαταστάσεις του 

άπορου πληθυσμού και ότι αυτό το δίκτυο δρόμων δένει τους ανθρώπους 

με τις κοινότητές τους, ενώ τα σχέδια ανανέωσης που ενδέχεται να δώσουν 

καλής βατότητας δρόμους, ανακαινισμένα σπίτια, ευρύχωρα καταστήματα, 

δεν επιτρέπουν στους κατοίκους να επισημάνουν την παρουσία τους στο 

χώρο.

 Η Marion Von Osten13  ερμηνεύοντας το Rudofsky επαναπροσδιορίζει 

την ανώνυμη/αυτόκτιστη αρχιτεκτονική και το πώς αυτή χρησιμοποιήθηκε 

από το μοντέρνο κίνημα στα μέσα του 19ου αιώνα. Επίσης συνδυάζει την 

πολιτική ανάγνωση του συγγραφέα Colin Ward πάνω στην αυτοκατοίκηση και 

το κίνημα της αντικουλτούρας.

 Το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική επένδυσε όχι μόνο σε ελίτ 

κατασκευές αλλά και στον αστικό σχεδιασμό, συνθέτοντας αστικές ουτοπίες 

οι οποίες σχεδιάστηκαν δημιουργώντας μοντέρνες κοινωνίες και σύγχρονους 

κατοίκους. Το μοντέρνο ως σύμβολο, μα και ως οργανωτικό μοντέλο 

συνέθεσε το «νέο σύγχρονο άνθρωπο» στην Ευρώπη, την Αμερική αλλά 

στις Αφρικανικές αποικίες. Στην άνοδο του μοντέρνου κινήματος, οι αποικίες 

αποτέλεσαν πεδίο πειραμάτων και έρευνας για τους avant-garde αρχιτέκτονες 

και πολεοδόμους. Αγνόησαν τα μη μοντέρνα χαρακτηριστικά των χρηστών 

- κατοίκων των αποικιών, στους οποίους απευθύνονταν, υποστηρίζοντας ότι 

η λειτουργικότητα και η στέγαση του πληθυσμού είναι η κινητήριος δύναμη 

για στρατηγικό έλεγχο και κινητοποίηση πληθυσμών. Ταυτόχρονα, στις 

παγκόσμιες πόλεις, ένας αριθμός απρόβλεπτων πρακτικών έγιναν δυνάμεις-

κλειδιά στο σχηματισμό του σύγχρονου αστικού τοπίου, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα υποδομών και παράγκες στα όρια των πόλεων.

 Η τάση μεταξύ της επίσημης και ανεπίσημης πόλης, της αρχιτεκτονικής 

χωρίς αρχιτέκτονες και της αρχιτεκτονικής με αρχιτέκτονες υφίσταται από την 

απαρχή της μοντέρνας αστικοποίησης. Η μαζική εισροή στις μεγάλες πόλεις 

13 Marion Von Osten, Architecture without architects-Another Anarchist Approach, E-flux 
journal 2011;6.
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και ο καπιταλιστικός διαχωρισμός του κοινωνικού συνόλου σε τάξεις οδήγησε 

στην ανοικοδόμηση στα όρια της πόλης από ανεπίσημες κατασκευές και 

μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα.

 Στα τέλη του 19ου αιώνα και με τη στροφή του μοντέρνου κινήματος 

προς την ανεπίσημη  αρχιτεκτονική, δημιουργούνται υβριδικές μεταφράσεις 

ανάμεσα στο μεσογειακό και το μοντέρνο, τηρουμένης έτσι μιας ιεραρχίας 

ανάμεσα στο πριν και το μετά. Η τεχνοκρατική προσέγγιση του μοντέρνου θα 

βιώσει βαθιά κρίση στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν η νέα γενιά αρχιτεκτόνων 

θα λάβει υπ’ όψιν της τις παραγκουπόλεις και τις καλύβες των αποικιών στη 

σχεδιαστική διαδικασία του αστικού σχεδιασμού. 

Αυτόκτιστη γειτονιά στο κέντρο της Καζαμπλάνκα, 2008. Φωτογραφία: Marion von Osten.
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 Το 1933 στη συνάντηση CIAM στην Αθήνα, προκύπτει μια μελέτη 

που ονομάστηκε “Gamma Grid”, η οποία αφορούσε τις παραγκουπόλεις που 

αναπτύχθηκαν στα περίχωρα της Καζανμπλάνκας και του Αλγερίου και τον 

ανασχεδιασμό τους. Τα αυτόχτιστα περιβάλλοντα ως μοντέλα κατανόησης 

της αλληλοσυσχέτισης του δημοσίου και του ιδιωτικού χώρου και σε σχέση 

με τη νέα έννοια του habitat, οδήγησαν σε μια μεταβολή της προσέγγισης 

του μεταπολεμικού μοντέρνου κτίσματος. Μετά το σχεδιασμό της Cite Ver-

ticale, ο μοντερνισμός άρχισε να υιοθετεί τοπικές κλιματικές και πολιτιστικές 

συνθήκες, αποκλίνοντας από το παγκόσμιο μονοπάτι. 

 Εν τέλει, ο αποικιακός μοντερνισμός προσάρμοσε το σχεδιασμό και 

την αρχιτεκτονική σε επιφανειακά εθνολογικά ευρήματα, αγνοώντας τους 

χρήστες ή τον ανατολίτικο τρόπο ζωής τους. Αυτό το εθνογραφικό μείγμα 

χαρακτηριστικών, που αναδείχθηκε από τις μελέτες της παραδοσιακής 

κατοικίας και από τα κινήματα των καταλήψεων στέγης περί του αυτόχτιστου 

περιβάλλοντος, χρησιμοποιείται και ως εγχειρίδιο στον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό βάσει ενός ανθρωπολογικού πλαίσιου. Σήμερα οι κτιριακές δομές 

που άφησε πίσω του ο αποικιακός μοντερνισμός δύσκολα ξεχωρίζουν από 

το αστικό συνεχές, για το λόγο του ότι οι κάτοικοι τις χρησιμοποίησαν ως 

βασικές δομές14  και τις προσαρμόσανε στο παραδοσιακό περιβάλλον. 

Όμως παρά τις προβληματικές προθέσεις, οι δομές αποδείχθηκαν χρήσιμες 

και αναμφισβήτητα, ο αποικιακός μοντερνισμός άφησε πίσω του κτιριακές 

υποδομές οι οποίες βελτιώνουν της συνθήκες ζωής των κατοίκων.

«Είμαστε όλοι μηχανικοί, είμαστε όλοι αρχιτέκτονες. Εάν έχουμε μια βασική δομή ή 

γη, απλά ξεκινάμε να χτίζουμε»15 

 Ωστόσο, οι πρακτικές που διασχίζουν και καταλαμβάνουν σύνορα και 

προκατασκευασμένα αστικά τοπία, δημιουργούν μια άλλη μεταεθνική σύγχρονη 

πραγματικότητα η οποία αξιώνει μια νέα λογική. Αυτή η νέα κατάσταση απαιτεί 

μια ευρεία κατανόηση της κατοίκησης και της συμμετοχής.

14 Παραπομπή στο Maison Dom-ino 1914-1915, Le Corbusier.
15 Δήλωση κατοίκου στο Sidi Othman Building, Μαρόκο.
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γ- Το κίνημα της αντικουλτούρας

 O προαναφερόμενος Colin Ward16 , που αποτελεί σημαντικό πρόσωπο 

της σύγχρονης ελευθεριακής κουλτούρας17 , στρέφει την προσοχή του στην 

ανάγκη της κατοικίας, της διατροφής και της παραγωγής των αγαθών και των 

υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Βρετανίας όσον αφορά την 

κατοικία, παρατηρεί από τη μια, ότι κατά τους τελευταίους αιώνες το κράτος 

16 Colin Ward, Talking Houses Ten Lectures by Colin Ward, Freedom Press
17 Ανάμεσα στις μοντέρνες πολιτικές θεωρίες, ο αναρχισμός συγκαταλέγεται μεταξύ 
εκείνων που επεξεργάστηκαν, με τη μεγαλύτερη πληρότητα και αυθεντικότητα, ένα πρόταγμα 
κοινωνικής μεταβολής προς την κατεύθυνση του κοινοτισμού. Η πιο χαρακτηριστική πλευρά του 
ελευθεριακού κοινοτισμού εκπηγάζει από το γεγονός ότι ο αναρχισμός στοχεύει στη δημιουργία 
μιας κοινωνίας, στην οποία συνυπάρχουν ταυτοχρόνως και η ατομική ελευθερία και η κοινωνική 
ισότητα, και γι’ αυτό προτείνει φιλόδοξα τη διαμόρφωση μιας κοινωνικής οργάνωσης, όπου, για 
να χρησιμοποιήσουμε τη διάσημη έκφραση του Μπένζαμιν Κονστάν, η ελευθερία των αρχαίων 
και η ελευθερία των μοντέρνων μπορούν να συνυπάρχουν, δίνοντας τόπο σε μία κοινωνική 
ισορροπία που δεν έχει ανάγκη καμία θεσμική μορφή καταναγκασμού.
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μπόρεσε να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και καθολική ικανοποίηση αυτής 

της πρωταρχικής ανάγκης, ενώ από την άλλη το τμήμα της κοινωνίας χωρίς 

κατοικία αναζήτησε και συχνά βρήκε αυθεντικές λύσεις, βασισμένες, για 

ακόμα μια φορά, στην αλληλεγγύη και στην αυτοοργάνωση, ουτώς ώστε να 

εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή. 18.

 Η Μεγάλη Βρετανία έχει στη σύγχρονη εποχή μια σημαντική παράδοση 

αυτοδιαχείρισης και αλληλοβοήθειας στον τομέα της κατασκευής και της 

κατάληψης σπιτιών: από τους οικισμούς στην κοινοτική ή στην ακαλλιέργητη 

γη κατά τον 18ο και τον 20ό αιώνα, την εξαγορά εδαφών και την ανακατασκευή 

της περιοχής για τις ανάγκες των λαϊκών τάξεων κατά το πρώτο ήμισυ του 

20ού αιώνα, μέχρι το φαινόμενο των καταλήψεων των αστέγων στο δεύτερο 

ήμισυ του 20ού αιώνα. Τα τελευταία χρόνια, τέλος, παραχωρήθηκαν σπίτια 

ως αποτέλεσμα της αντίστασης των κατοίκων των φτωχών συνοικιών στις 

προσπάθειες εκδίωξής τους από τις κατασκευαστικές εταιρίες. Ο Ward θεωρεί 

ότι είναι δυνατό να επεκτείνουμε αυτές τις κοινοτικές πρακτικές σε ευρύτερο 

φάσμα της κοινωνίας: 

«Η συγκεκριμένη σχεδιοποίηση μιας περιοχής προϋποθέτει ένα σχέδιο σοβαρό, 

πειραματικό και ευλύγιστο, που θέτει ως βασική αρχή του κατοικείν τον έλεγχο των 

κατοίκων και προϋποθέτει, επιπλέον, ότι ο ενοικιαστής έχει πρόσβαση σε ένα πράσινο 

χώρο που μπορεί να χρησιμοποιείται ως κήπος ή ως χώρος παιχνιδιού για τα παιδιά ή 

για εργασιακή-καλλιεργητική δραστηριότητα».

 Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας κινήθηκαν και κινούνται ακόμα 

τα κινήματα των καταλήψεων εγκαταλελειμένων χώρων και αυτοκατοίκησης. 

Με τη γέννηση της αντικουλτούρας και τα εναλλακτικά κινήματα, η 

αυτοκατασκευή και η αυτοοργάνωση γίνεται ένα από τα μέσα απόκτησης της 

ελευθερίας, ανταγωνίζεται την έννοια της προόδου και εξέλιξης και προτείνει 

έναν αυτόνομο τρόπο ζωής.

18 Η ανάλυση του Γουώρντ, σχετικά με αυτό το πρόβλημα της κατοικίας, τοποθετείται 
μέσα σε ένα ιδιαιτέρως γόνιμο ρεύμα της ελευθεριακής σκέψης, από το οποίο άλλωστε ο ίδιος 
ο Γουώρντ αντλεί, προσφεύγοντας συχνά στις εργασίες των Κροπότκιν, Ελιζέ Ρεκλύ, Geddes , 
Μάμφορντ, Howard , Goodman
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Κen Κesey,pranksters(φαρσέρ), Ηuck magazine,1969

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:18:00 EEST - 54.219.128.100



25

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:18:00 EEST - 54.219.128.100



2�
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Γ- Η πρωτόγονη καλύβα και η ιστορία της

 Ο τεχνίτης του Sennet ή ο μάστορας του Levi Strauss εστιάζει στη 

μέθοδο της κατασκευής, στον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργόςθα φέρει 

εις πέρας το στόχο του. Σημασία έχει, με οποιοδήποτε τρόπο ή υλικό, το 

αποτέλεσμα να εξυπηρετεί το σκοπό του. Στην αρχιτεκτονική, θα συναντήσουμε 

τέτοιου είδους κατασκευές σε βοηθητικούς χώρους - μαντριά, καλύβες, 

καταλύματα αστέγων, προσφύγων, καταυλισμούς Ρομά στα περίχωρα των 

πόλεων και στην ύπαιθρο. Σε αυτές τις κατασκευές, κύριο μέλημα είναι η 

εξυπηρέτηση της εκάστοτε ανάγκης, η λειτουργικότητα και η εύκολη και 

οικονομική κατασκευή. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις η καλύβα εξυπηρετεί την 

ανάγκη της μόνιμης κατοικίας.

 Το κατοικείν19 είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο και ανοιχτό στην 

έρευνα. Οι τελετουργίες που σχετίζονται με την κατοίκηση έχουν να κάνουν 

με την ερμηνεία του ανθρώπου ως ατομική και κοινωνική ύπαρξη και 

περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται 

με την πράξη της κατοίκησης. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική, τα παραπάνω 

αφορούν περισσότερο μια βιωματική ερμηνεία της και όχι τόσο σε μια 

αντικειμενοκεντρική20  της ερμηνεία 21. 

 Τέτοιες θεωρητικές ερμηνείες βιωματικής κατεύθυνσης ήρθαν στο 

προσκήνιο της αρχιτεκτονικής σκέψης τον τελευταίο αιώνα, με άξιες αναφοράς 

την προσέγγιση του Martin  Heidegger και την ποιητική του Gaston Bach-
19 Martin Heidegger, Κτίζειν, κατοικείν, σκέπτεσθαι, ΠΛΕΘΡΟΝ 2008, Η παλαιά γερμανική 
λέξη buan για το κτίζω σημαίνει κατοικώ. Η καθαυτό σημασία του ρήματος bauen, δηλαδή 
κατοικώ, έχει για μας απολεσθεί. Όπου η λέξη bauen εξακολουθεί να ομιλεί πρωτογενώς, λέει 
συγχρόνως ως πού εκτείνεται η ουσία του κατοικείν. Διότι οι λέξεις bauen, buan, bhu, beo, είναι 
η γερμανική λέξη bin στις εκδοχές ich bin, du bist [εγώ είμαι, εσύ είσαι], και επιπλέον ο τύπος 
της προστακτικής bis, να είσαι. Τι σημαίνει επομένως ich bin [εγώ είμαι]; Η παλαιά γερμανική 
λέξη bauen, στην οποία ανήκει το bin, αποκρίνεται: το «ich bin», «du bist» πάει να πει: κατοικώ, 
κατοικείς.
20 Με τον όρο αντικειμενοκεντρική αναφερόμαστε σε όλες εκείνες την ερμηνείες που 
αντιμετώπισαν την αρχιτεκτονική σαν αντικείμενο αισθητικής.
21 Είναι ενδιαφέρον να δούμε εδώ το διαχωρισμό που κάνει ο Heidegger ανάμεσα στα 
«πράγματα» και τα «αντικείμενα» στο κείμενο του The Thing στο Poetry, Language, Thought. 
Ο Heidegger ακολουθεί την πλατωνική ιδέα του «είδους» ή της «ιδέας» για να υποστηρίξει ότι 
τα «πράγματα» εκτιμούνται πρωταρχικά μέσα από την συσχέτιση τους με την καθημερινή ζωή 
(Heidegger, 1971 b, σ. 168).
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elard. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι η σύγχρονη αρχιτεκτονική 

σκέψη σηματοδοτήθηκε από στοχαστές που δεν είχαν προφανή σχέση με 

την αρχιτεκτονική22. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε πως λίγο ή πολύ, 

όλες τους άγγιξαν τέτοιου είδους ζητήματα εμπειρίας, πράξης και βιώματος, 

σε μια προσπάθεια ερμηνείας των τελετουργιών του κτίζειν και του κατοικείν 

και τελικά της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. 

22 Όπως λόγου χάρη, από τη φιλοσοφική σκέψη του Michel Foucault, του Ernst Cassirer, του 

Umberto Eco και μιας μακράς λίστας φιλοσόφων ή οικονομολόγων του 20ου αιώνα. 

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θέση του 

Bachelard σχετικά με την κατοικία:

 «Για να αναλύσουμε την ύπαρξή μας μέσα στην ιεραρχία 

μιας οντολογίας, για να ψυχαναλύσουμε το θαμμένο μέσα σε 

αρχέγονες κατοικίες ασυνείδητό μας θα πρέπει, στο περιθώριο 

της κανονικής ψυχανάλυσης, να αποκοινωνικοποιήσουμε 

τις μεγάλες μνήμες μας και να φτάσουμε στο επίπεδο των 

ονειροπολήσεων στο οποίο παραδιδόμαστε στους χώρους της 

μοναξιάς μας. Για τέτοιου είδους έρευνες οι ονειροπολήσεις 

είναι χρησιμότερες από τα όνειρα». Ενώ πιο κάτω προσθέτει 

σχετικά με τις τελευταίες «τα σωστά προσδιορισμένα κέντρα 

ονειροπόλησης είναι μέσα επικοινωνίας ανάμεσα στους 

ανθρώπους του ονείρου ακριβώς όπως οικαλοπροσδιορισμένες 

έννοιες είναι μέσα επικοινωνίας για τους ανθρώπους της 

σκέψης». (Gaston Bachelard, 2010, σ. 36,68)
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α.Η πρωτόγονη καλύβα

 Η βασική δομή της πρωτόγονης καλύβας μπορεί να γίνει σημαντικό 

εργαλείο για την αρχιτεκτονική σύνθεση. Και αυτό διότι στην περίπτωση 

της αρχέγονης καλύβας, οι ανθρώπινες δραστηριότητες του κατοικείν 

εκδηλώθηκαν περισσότερο ως μια ορμέμφυτη ανάγκη. Η πρωτόγονη καλύβα 

μελετάται, λοιπόν, χωρίς να υπολογίζονται παράγοντες όπως για παράδειγμα το 

οικονομικό κέρδος, οι επενδύσεις, η οικονομική ανάπτυξη ή η ιδιοκτησία, όπως 

την καθόρισαν τα διάφορα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα στην ιστορία 

της ανθρωπότητας. Σε ένα πλαίσιο, όπου ο άνθρωπος είχε να συσχετίσει τις 

δυνάμεις του κυρίως σε αντιπαραβολή με αυτές της φύσης, η πρωτόγονη 

καλύβα μας επιτρέπει μια πιο γενικευμένη και ως εκ τούτου ξεκαθαρή ματιά 

στα πρωταρχικά ζητήματα της ανθρώπινης κατοίκησης. Το αποτέλεσμα αυτής 

της εξέλιξης του πολιτισμού έχει να μας προτείνει μια αρχιτεκτονική που 

κυριολεκτικά και μεταφορικά συνδέεται με τρόπο άμεσοτατο με τον κόσμο 

και τον πολιτισμό. 

Πρωτόγονη καλύβα, κορμοί δέντρων, κλαδιά, υφάσματα και διακοσμήσεις, Bernhard Wilmsen, 
US Patent No. 424,916, ca. 1890
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Εφημερίδα “Ελευθερία”, φύλλο 27 Απριλίου 1958, σελ. 5
δίπλα, Εφημερίδα “Ελευθερία”, φύλλο 22 Δεκεμβρίου 1956, σελ. 5
Tarzan of the Apes, Edgar Rice Burroughs, Cover and Illustrator Fred J Arting,  1914
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 H ερεύνα αυτή δεν εστιάζει τόσο στην ύπαρξη της καλύβας ως μορφής 

κατοικίας - ούτε προτείνει επιστροφή σε τέτοιες μορφές - όσο μελετά δράσεις 

και διαδικασίες που κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία της πρώτης. Ενεργεί 

δηλαδή μια ανασκόπηση στους βιωματικούς και πνευματικούς μηχανισμούς 

της ανθρώπινης φύσης, που σε συνδυσμό με την γενική εμπειρική γνώση, 

παρήγαγαν εντέλει αρχιτεκτονική. Η καλύβα αποτελεί το άμεσο και πρωταρχικό 

αποτέλεσμα της ανθρώπινης συσχέτισης με τον περιβάλλοντα κόσμο.

 Η επιστροφή αυτή στις ρίζες δεν συντελείται τόσο υπό την απόρροια 

νοσταλγίας για το παρελθόν όσο υπό το πρίσμα ανασφάλειας για το παρόν όσον 

αφορά την έννοια του κατοικείν. Τα αρχετυπικά δεδομένα που προκύπτουν 

από μια τέτοια διερεύνηση προσφέρουν κάποιες σταθερές, ανεξαρτήτως 

τόπου και χρόνου. Οι σταθερές αυτές επιτρέπουν πιο συνειδητές σχεδιαστικές 

επιλογές και σχετίζονται με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη και τον τρόπο που 

ο άνθρωπος υπάρχει στον ευρύτερο κόσμο. Και ο τρόπος αυτός μάλλον δεν 

έχει αλλάξει όσο και να θέλουμε να πιστεύουμε. 
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Εικονογράφηση της πρωτόγονης καλύβας Vitruvius, 1548
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β.Η ιστορία της καλύβας

 Πρώτη αναφορά και βασική πηγή για τις θεωρίες που ακολούθησαν 

σε σχέση με την πρωτόγονη καλύβα, αποτελεί αυτή που διεξάγει ο Marcus 

Vitruvius Pollio σε σχέση με την καταγωγή της αρχιτεκτονικής. Για τον Vit-

ruvius είναι η εμπειρία πρωτίστως και όχι η ανάγκη που οδήγησε τον άνθρωπο 

να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της φύσης προς όφελός του. Η καταγωγή 

της αρχιτεκτονικής από την πρωτόγονη καλύβα έχει κυρίαρχη σημασία 

για αυτόν, αφού από αυτή τελικά προκύπτουν οι αρχές και οι κανόνες της 

αρχιτεκτονικής, που συστηματικά αναλύει στο έργο του. Η κατασκευή της 

πρώτης καλύβας για τον Vitruvius ξεκινά με την τραυματική εμπειρία της 

φωτιάς, την ανακάλυψη του αρθρωμένου λόγου (γλώσσα) και την ανάπτυξη 

των τεχνών και της αρχιτεκτονικής ως κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αυτή 

εν συνεχεία εξελίσσεται βάσει σταδιακών και εύλογων βημάτων, μέχρι να 

καταφέρει ο πρωτόγονος άνθρωπος να αποκτήσει τον έλεγχο του κόσμου του. 

Πρωταρχικό εργαλείο σε όλη αυτή τη διαδικασία-εμπειρία που περιγράφει, 

είναι το ίδιο το ανθρώπινο σώμα. Το σημείο που ξεχωρίζει στο μύθο του Vit-

ruvius είναι η θεώρηση της αρχιτεκτονικής με όρους σταδιακής εξέλιξης μέσα 

από την σύγκριση, τη βελτίωση και τη μεταφορά στοιχείων από μια δομή σε 

μια άλλη.

«Και εφόσον είχαν μιμητική και ευκολοδίδακτη φύση, 

έδειχναν καθημερινά ο ένας στον άλλο τα αποτελέσματα 

του κτιρίου τους, καυχώμενοι για τις καινοτομίες τους. Κι 

επομένως με τα φυσικά τους χαρίσματα οξυμμένα από 

την άμμιλα, βελτίωναν τα πρότυπα τους καθημερινά». 

(Vitruvius, 1997, σ. 63)
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Marc Antoine Laugier, Essai Sur l’Architecture 2nd ed. 1755, Charles Eisen (1720-1778)

Εικονογράφηση της ανακάλυψης της φωτιάς, Caporali, 1536
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 Το θέμα επανέρχεται στον αρχιτεκτονικό διάλογο την εποχή της 

Νεωτερικότητας με την περίφημη πραγματεία του Marc-Antoine Laugier, 

Essai sur l’ architecture, που εκδόθηκε το 1753, μέσα στο κλίμα του Γαλλικού 

Διαφωτισμού. Η πρωτόγονη καλύβα απέκτησε, για το Laugier, το κύρος και την 

αυθεντία του πρωταρχικού στοιχείου από το οποίο όλη η αρχιτεκτονική πρέπει 

να  πηγάζει. Ο Laugier, πιο συγκεκριμένα, βρίσκει στην αρχέγονη καλύβα τη 

μεγαλοπρέπεια της αρχιτεκτονικής, την απλότητα της κατασκευής, στην οποία 

όλα τα τρωτά περιορίζονται και η αληθινή τελειότητα πραγματοποιείται.

 «Ποτέ δεν υπήρξε μια «αρχή» - «δομή» τόσο καρποφόρα σε σχέση με τις επιδιώξεις-

αποτελέσματά της» (Laugier, 1977, σ. 12)

  Φτάνει να δούμε ότι η δεύτερη έκδοση του έργου του εικονογραφείται 

με μια γυναικεία μορφή που δείχνει προς την πρωτόγονη καλύβα, ως αληθινό 

παράδειγμα για τους αρχιτέκτονες. Η αρχέτυπη καλύβα του Laugier, όπως 

σκιαγραφήθηκε στο βιβλίο του Essai sur l’Architecture, αποτελεί για αυτόν 

έναν καθολικό νόμο, ένα κανονιστικό υπόδειγμα, μια καθαρή, απλή, γενική 

αρχή (principe général) που έχει καθολική και γεωγραφική ισχύ, ένα ρυθμιστικό 

πεδίο ελέγχου της αυθαιρεσίας στον σχεδιασμό23. 

 Ο Laugier χρησιμοποιεί την αρχή αυτή για να ορίσει την κολώνα, τον 

θριγκό, και το αέτωμα ως τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής. Τοίχους, 

παράθυρα και πόρτες ο Laugier τα θεωρεί ως συμπληρωματικά στοιχεία που 

δεν συνεισφέρουν τίποτα στην ουσιαστική ομορφιά του κτιρίου24.  Σε αντίθεση 

με την εμπειρική περιγραφή του Vitruvius για την προέλευση της καλύβας, η 

πρωτόγονη καλύβα, είναι για τον Laugier μόνο εννοιολογικά πρωτόγονη. Στην 

ουσία αποτελεί μια έκθεση του a priori λογισμού, sic η καταγωγή της είναι 

καθαρά ορθολογική25.  
23 Τερζόγλου Νικόλαος- Ίωνας, 2009, Η Ιδέα της Αρχέτυπης Κατοικίας στη Σύγχρονη 
Εποχή:
Αρχιτεκτονικός Χώρος και Φιλοσοφικός Λόγος, Αρχιτέκτονες Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, τεύχος 
77, περίοδος Β, Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2009, σ 28

24 Οι αρχιτεκτονικές ιδέες που ο Laugier εκφράζει στο βιβλίο του Essai sur l’Architecture 
αντανακλούν τις γενικότερες ιδέες του Διαφωτισμού. Παρατηρούμε σαφή σχέση ανάμεσα στις 
ιδέες του Laugier για τον πρωτόγονο άνθρωπο και αυτές του Rousseau για τον “noble savage”.
25 Ένα καθαρό απόσταγμα της φύσης μέσα από το Λόγο (λογική) που εξυπηρετεί την 
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Η καλύβα της Καραϊβκής από 
τον Semper, 1851.

Εικονογράφηση της πρωτόγονης καλύβας ,Filarete, 1465

Βρετανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 7, μέρος δεύτερο,Δαμασκός, 
εκπαίδευση στα ζώα (είδη πρωτόγονων κατοικιών), εικόνα 62
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γ.Η καλύβα της Καραϊβικής

 Έναν αιώνα αργότερα στην καρδιά της Βιομηχανικής Επανάστασης, ο 

Gottfried Semper εκθέτει το δικό του πρότυπο κατοίκησης, μια καλύβα από 

την Καραϊβική. Σε αντίθεση με την ορθολογική προέλευση της καλύβας του 

Laugier, ο Semper τονίζει τον πραγματιστικό χαρακτήρα αυτού του μοντέλου, 

που προφανώς σχετίζεται με τον θετικιστικό ιστορικισμό που εκπροσωπεί. 

 «Δεν είναι ένα πλάσμα της φαντασίας αλλά ένα εντόνως ρεαλιστικό παράδειγμα μιας 

ξύλινης κατασκευής προερχόμενης από την εθνολογία» όπως υπογραμμίζει ο ίδιος στο 

βιβλίο του Style in the Technical and Tectonic Arts or Practical Style (Semper, 2004, 

σ. 166).

 Όσον αφορά το ζήτημα της καταγωγής πιστεύει ότι αυτό πρέπει να 

μελετάται ως προς δύο παραμέτρους - σε σχέση με τα υλικά κατασκευής και 

σε σχέση με τα εργαλεία και τις μεθόδους κατασκευής. Έτσι, σε αντιδιαστολή 

με τον οικουμενικό χαρακτήρα της νοητικής κατασκευής του Laugier, το 

μορφολογικό διάγραμμα της καλύβας του Semper διαθέτει συγκεκριμένο 

περιεχόμενο. Χρησιμεύει ως υπόμνηση των τεσσάρων στοιχείων της 

αρχιτεκτονικής, της εστίας, του δαπέδου, της οροφής και του τοίχου26.  

ανάγκη.
26 Τερζόγλου Νικόλαος- Ίωνας, 2009, Η Ιδέα της Αρχέτυπης Κατοικίας στη Σύγχρονη 
Εποχή: Αρχιτεκτονικός Χώρος και Φιλοσοφικός Λόγος, Αρχιτέκτονες Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, 
τεύχος 77, περίοδος Β, Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2009, σ 29
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Violet Le Duc, “Histoire de l’ habitation humaine, Paris 1875.

Εξώφυλλο του βιβλίου Walden or Life in the Woods του Henry 
Thoreau σχεδιασμένο από τη Sofia Thoreau, Boston, 1854

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:18:00 EEST - 54.219.128.100



3�Η  κ α λ ύ β α .

δ.Η καλύβα του Thoreau

Ο Henry David Thoreau εκδίδει το 1854 το βιβλίο “Walden or, Life in the 

Woods” στο οποίο περιγράφει την απλή ζωή στη φύση. Το έργο του είναι 

μέρος μιας προσωπικής διακύρηξης ανεξαρτησίας, κοινωνικού πειράματος, 

ταξιδιού, αυτάρκειας και πνευματικής αναζήτησης. Ο Thoreau περιγράφει 

τις εμπειρίες που αποκόμισε σε δύο χρόνια, δύο μήνες και δύο μέρες 

συμβολίζοντας έτσι την ανθρώπινη εξέλιξη μέσω των τεσσάρων εποχών του 

χρόνου. Κατασκευάζοντας μια καλύβα27 στο Walden Pond (Massachusetts) 

θέλει να συνδυάσει τη λιτότητα με το βάθος και το εύρος της πνευματικής 

εργασίας και να διερευνήσει τα όρια της αυτάρκειας και της αυτονομίας.  Το 

έργο του είναι εμπνευσμένο από τη μεταφυσική φιλοσοφία της Αμερικανικής 

ρομαντικής περιόδου.

27 Μ’ ένα δανεικό τσεκούρι και με κάποιες παλιές σανίδες, θα επιχειρήσει να στήσει τη 
καλύβα του. Θα σκάψει πρώτα ένα μικρό κελάρι για τις προμήθειες του και ύστερα θα πελεκήσει 
τους κορμούς κάποιων μικρών δέντρων για να κάνει τα δοκάρια που χρειαζόταν για το πάτωμα 
και τη στέγη. Μια ξυλοκατασκευή μόλις τριάμισι επί τεσσερισήμισι μέτρα, «μια καλύβα τόσο δα 
μικρή που δεν έφτανε για να φιλοξενήσει ούτε έναν αντίλαλο».Το σπίτι, θα γράψει αργότερα, 
ήταν σε όλες τις εποχές αυτό και μόνο, μια μικρή φωλιά, μια μυστική τρύπα μέσα στη γη, όλη η 
υπόλοιπη κατασκευή δεν είναι παρά «μια βεράντα στην είσοδο ενός λαγουμιού».Αρτινός www.
leximata.brogspot.gr

Ο ίδιος σημειώνει: «Συχνά βλέπω ποιητές να αποσύρονται αφού έχουν 

απολαύσει το πιο πολύτιμο κομμάτι μιας φάρμας, την ώρα που ο οξύθυμος 

αγρότης νομίζει ότι το μόνο που κέρδισαν ήταν λίγα άγρια μήλα. Ο ιδιοκτήτης 

δεν μαθαίνει παρά ύστερα από πολλά χρόνια ότι ο ποιητής έχει κάνει τη 

φάρμα του ποίημα, της έχει κτίσει μια αόρατη περίφραξη, έχει συλλέξει τους 

καρπούς της, έχει μαζέψει τη κρέμα της και έχει αφήσει στον αγρότη μονάχα 

το άπαχο γάλα».

«Ούτε ένας κορυδαλλός, ούτε ένας φλώρος, κάποια από αυτά τα ήρεμα 

πουλιά των φυτειών, δεν επισκέφθηκε ποτέ το ξέφωτό μου. Ούτε πετεινοί 

να κρώζουν ούτε κότες να κακαρίζουν στην αυλή μου. Ούτε αυλή. Μόνο η 

άφρακτη φύση να φθάνει ως το περβάζι μου. Αντί για μονοπάτι ανοιγμένο 

μες το χιόνι την εποχή του μεγάλου χιονιά που να φθάνει ως την πόρτα της 

αυλής μου – ούτε πόρτα ούτε αυλή ούτε κανένα μονοπάτι». 
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Cabanon, αρχιτεκτονικά σχέδια 1949.

Cabanon, φωτογραφίες 1949.
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ε.Η μοντέρνα καλύβα

 Οι συζητήσεις γύρω από την πρωτόγονη καλύβα θα γίνουν και πάλι 

πολύ έντονες με το Μοντέρνο κίνημα. Χαρακτηριστική για την σημασία της 

αρχέγονης καλύβας είναι η θέση του Le Corbusier:

«Δείτε στο βιβλίο του αρχαιολόγου, τη γραφική παράσταση της καλύβας, τη γραφική 

παράσταση του ιερού: είναι η κάτοψη ενός σπιτιού, ενός ναού… Δεν υπάρχει πρωτόγονος 

άνθρωπος. Υπάρχουν πρωτόγονα μέσα. Η ιδέα είναι αμετάβλητη, και ισχύει εξαρχής». 

(Le Corbusier, 2005, σ. 53) «Μήπως ξέχασαν οι περισσότεροι σημερινοί αρχιτέκτονες 

ότι η μεγάλη αρχιτεκτονική βρίσκεται στις απαρχές της ανθρωπότητας και είναι άμεση 

συνάρτηση των ανθρώπινων ενστίκτων;» (Le Corbusier, 2005, σ. 55) 

 Ο Le Corbusier βρίσκει στην πρωτόγονη καλύβα την απλότητα 

και ειλικρίνεια της κατασκευής, την ενστικτώδη και τελικά ορθή χρήση της 

γεωμετρίας (μια γεωμετρία βασισμένη στο ανθρώπινο σώμα), όπως και την 

κατάρτιση των τεχνικών μεθόδων τους -αρχές που θα αποτελέσουν και το 

μανιφέστο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό 

ότι ο ίδιος ο Le Corbusier θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει το 1949 μια 

ξύλινη καλύβα, στο Roquebrune-Cap-Martin, της Γαλλίας. Για το Cabanon, 

στο οποίο, όπως είναι γνωστό, θα περάσει τα περισσότερα από τα καλοκαίρια 

του, έχει δηλώσει «Έχω ένα παλάτι στην Κυανή Ακτή, είναι υπερβολικά άνετο 

και ζεστό» (Liz Boulter, The Guardian, 2012). 

 

 Την ίδια εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρωτόγονος άνθρωπος 

είναι μια κοντινή ανάμνηση. Οι φυλές των Ινδιάνων εξαφανίστηκαν ως 

αποτέλεσμα της άγριας εξόντωσής τους τον προηγούμενο μόλις αιώνα. Εκεί ο 

Frank Lloyd Wright εξυμνεί τις αρετές της μικρής καλύβας στο δάσος. Στο 

βιβλίο του “The Living City”, που εκδόθηκε το 1945, προτείνει να γυρίσουμε 

αρκετά πίσω στον χρόνο για να διαπιστώσουμε ότι η ανθρωπότητα χωρίζεται 

στον βάρβαρο κάτοικο της σπηλιάς και στον πνευματώδη κατασκευαστή της 

καλύβας-τέντας (Wright, 1958, σ. 21).
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 Γύρω στο 1922 ο φιλόσοφος Martin Heidegger γεφυρώνει εκ νέου 

τον φιλοσοφικό λόγο με την αρχιτεκτονική σκέψη μέσω μιας απροσδόκητης 

πράξης: θα οικοδομήσει μια αρχέγονη καλύβα στο Todtnauberg της Γερμανίας, 

όπου θα διαμείνει και θα συγγράψει πολλά από τα φιλοσοφικά του έργα. 

Ταυτόχρονα, θα εκθέσει το φιλοσοφικό νόημα αυτής της πράξης στο κείμενό 

του “Γιατί κατοικούμε στην Επαρχία”, το οποίο και παρουσιάστηκε το 1933.

Η καλύβα του Heidegger, 1922.

Η ξύλινη καλύβα του Wittgestein στο Skjolden, Νορβηγία.
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 Σε αντίθεση με τον Laugier και σε ομοιότητα με τον Semper, η καλύβα 

του Heidegger είναι απτή, συγκεκριμένη και πραγματική και αποτελεί έναν 

αγωγό για μια βιωμένη εμπειρία του τόπου και του περιβάλλοντος. Η καλύβα 

του Heidegger συμβολίζει τον κόσμο της επαρχίας και το ρίζωμα στη γη, σε 

αντιδιαστολή με τον αστικό κόσμο των πόλεων που σύμφωνα με τον ίδιο δεν 

προάγει την εμπειρία του κατοικείν. Οι ιδέες αυτές διατρέχουν το σύνολο της 

φιλοσοφικής σκέψης του στοχαστή. Σε αντίθεση με τον οικουμενισμό της 

δομής του Laugier, ο τοπικισμός του Heidegger28 , όπως αυτός διαφαίνεται 

στην καλύβα, δείχνει την προέλευση της όχι από το Λόγο, ούτε από την 

εθνολογία, αλλά από το Μύθο29  και την Εμπειρία30.  

 Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί ο Ludwig Wittgenstein, αυστριακός, 

σύγχρονος φιλόσοφος. Το 1913 επισκέπτεται τη Νορβηγία (Skjolden), όπου 

χτίζει στην άκρη ενός γκρεμού μια καλύβα, όχι τόσο για την επιστροφή στις 

ρίζες όπως ο Heidegger, αλλά για απομόνωση και περισυλλογή. Η ξύλινη 

καλύβα είναι μόλις 7x8 μέτρα, όπου κάτω απ’ την στέγη της ο Wittgenstein 

θα πάρει την απόφαση να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του γράφωντας. Εκεί 

θα δουλέψει και το κυριότερο φιλοσοφικό του έργο, το “Tractatus Logico-

Philosophicus”, καθώς επίσης κι ένα μέρος απ’ το “Πολιτισμός και αξία”. 

Ο ίδιος σημειώνει: 

“Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο μέρος για να ζήσω και να εργαστώ απ’ ότι εδώ, η ηρεμία 

και η ομορφιά αυτού του τοπίου με καθηλώνουν”. Την επόμενη χρονιά θα γράψει στον 

Russel: “Είσαι εντελώς μόνος σου εδώ, ούτε που διανοούμαι να ξαναβρεθώ μεταξύ 

ανθρώπων. Τα πάντα μέσα μου βρίσκονται σε μια κατάσταση ζύμωσης”. 

28 Για μια κριτική πάνω στις ρατσιστικές ιδέες που μπορεί να καλλιεργεί ο τοπικισμός του 
Heidegger ενδιαφέρον έχει το έργο του Adorno και του Zumthor.
29 Οι πολιτικές συνέπειες αυτού του «ηρωικού ρεαλισμού» του Heidegger έχουν αναλυθεί 
από τον Karl Löwith
30 Οι παραπάνω αναφορές είναι αυτές που ξεχωρίζουν στη βιβλιογραφία, αυτές που κατά 
κάποιο τρόπο εκπροσωπούν τις βασικότερες ερμηνείες που κατά καιρούς έχουν δοθεί στην έννοια 
της πρωτόγονης καλύβας. Το 1972, η μελέτη του Rykwert, On Adam’s House in Paradise, The 
idea of the primitive hut in architectural history, θα αναδείξει το βάθος και τον πλούτο του 
θέματος. Παράλληλα το βιβλίο της Dripps, The first house: Myth, Paradigm and The task of 
Architecture παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εκδοχή του μύθου της «πρωτόγονης καλύβας» του 
Vitruvius.
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Από το βιβλίο της έκθεσης “Το Πρόβατο, Οδοιπορικό 
στον Ποιμενικό Βίο: Αρχιτεκτονική και Τέχνη”, 
Ελληνικός Κόσμος, Αθήνα 2013
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Θέσεις προϊστορικών οικισμών και ίχνη κατοίκησης, πηγή: Θεοχάρη Δ. 1973 Νεολιθική Ελλάς, 
Αθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Δ- Οι καλύβες της Θεσσαλίας

 Μετά την ιστορία της καλύβας των τελευταίων αιώνων θα εστιάσουμε 

στη Θεσσαλία, που αποτελεί την περιοχή μελέτης. Η Θεσσαλία είναι ένας 

τόπος που παρουσιάζει πυκνότητα σε πρόχειρες κατασκευές. Ήδη, η ιστορία 

της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή ξεκινά τη Νεολιθική εποχή31  περί το 

6500 πχ.

 Οι καιρικές εναλλαγές υπαγόρεψαν το νομαδισμό αλλά και τις 

εποχιακές μετακινήσεις. Μια μεγάλης κλίμακας δημιουργία καταλυμάτων 

συντελέστηκε στα πλαίσια αυτού του φαινομένου, με αποτέλεσμα μια συνεχή 

31 Στη Θεσσαλία τα κτίσματα ήταν συχνά ορθογώνια με λίθινα θεμέλια και πλίνθινη 
ανωδομή, αν και υπάρχουν και πασσαλόπηκτα ορθογώνια κτίσματα (δηλ. κτίσματα με πασσάλους 
μπηγμένους στο έδαφος και πλεκτά κλαδιά ή καλάμια τα οποία επαλείφονταν με πηλό).
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επέμβαση στη φύση με υλικά που αποσπώνται από αυτή για τη δημιουργία 

καταλυμάτων ως καταφύγια. Από τους προϊστορικούς χρόνους, φαίνεται να 

προϋπάρχει μέσα στην συνείδηση των ανθρώπων η έμφυτη ικανότητα να 

δομούν με έναν ενστικτώδη τρόπο καταλύματα που χαρακτηρίζονται από 

μια καθαρή γεωμετρία στη δομή τους. Η γεωμετρία αυτή εξασφαλίζει την 

κατασκευαστική τους αρτιότητα για την ασφαλή ένταξή τους στη φύση.

 Ευρήματα από ανασκαφές, πειραματικές αναπαραστάσεις και 

σχεδιαστικές απεικονίσεις από προϊστορικούς οικισμούς αποκαλύπτουν 

ομοιότητες με τις σύγχρονες καλύβες, ειδικά στον τρόπο άρθρωσης του 

ξύλινου σκελετού και της επικάλυψης με κλαδιά και χόρτα που πλέκονται 

στους ξύλινους πασσάλους. 

 Στα νεότερα χρόνια παρατηρείται μια συνεχιζόμενη δημιουργία 

καταλυμάτων όπως καλύβες, μαντριά και πρόχειρες, εφήμερες κατασκευές. 

Αυτά τα “δείγματα της παρακμής και της ανέχειας” ο Άρης Κωνσταντινίδης 

τα έχει βαφτίσει Θεόχτιστα πολλά χρόνια πριν32.  Στη συνέχεια παρατίθενται 

κάποια παραδείγματα τέτοιων δομών στην ευρύτερη Θεσσαλία33  τον τελευταίο 

αιώνα.

32 Γιώργος Τριανταφύλλου, Αρχέτυπα,Από τις καλύβες και τα μαντριά στη σύγχρονη 
τέχνη και αρχιτεκτονική, Κ. Αδάμ Εκδοτική, 2010
33 Η μελέτη της Νεολιθικής στην Ελλάδα εγκαινιάζεται με τις αρχαιολογικές έρευνες του 
Χρ. Τσούντα (1899-1906) στη Θεσσαλία. Οι έρευνες αυτές περιλάμβαναν τον εντοπισμό 63 
νεολιθικών θέσεων και την ανασκαφή μερικών οικισμών, όπως του Σέσκλου, του Διμηνίου, της 
’ργισσας κ.ά. Τα αποτελέσματα των πρώτων αυτών ερευνών δημοσιεύθηκαν από τον Τσούντα 
το 1908 στο μνημειώδη για την ελληνική Προϊστορία. Τις έρευνες του Τσούντα στη Θεσσαλία 
συνέχισε ο Α. Αρβανιτόπουλος (1906-1926) και οι A. Wace και M. Thompson (1907-1910). Οι 
τελευταίοι, πέρα από την ανασκαφή οικισμών στο Ραχμάνι, το Τσαγγλί κ.α., διεύρυναν τον 
ερευνητικό ορίζοντα προς νότο, με τις ανασκαφές στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας, στην Ελάτεια 
Φωκίδας και στη Χαιρώνεια Βοιωτίας, αλλά και προς βορρά με τον εντοπισμό νεολιθικών οικισμών 
στη Μακεδονία. Τα πορίσματα της δεύτερης αυτής ερευνητικής φάσης της Νεολιθικής στην 
Ελλάδα καταγράφηκαν από τους Wace και Thompson το 1912 στο έργο τους Prehistoric Thes-
saly.
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Αγγελική Χαντζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, Ίδρυμα Αγγελικής Χαντζημιχάλη, 2007
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α. Οι καλύβες των Σαρακατσάνων 

 Στον ελλαδικό χώρο, οι Σαρακατσάνοι είναι μια πανάρχαια νομαδική 

φυλή κτηνοτρόφων, οι οποίοι εναρμονισμένοι με το κλίμα στο επάγγελμά 

τους, ζουν στον κάμπο το χειμώνα και στο βουνό το καλοκαίρι34 . Στον 

προορισμό τους, η σαρακατσάνα είναι αυτή που χτίζει, σχεδόν χωρίς καμιά 

βοήθεια από τον άντρα, τα καλύβια και τα μαντριά όπου θα στεγαστούν οι 

ίδιοι και τα κοπάδια τους.

 Οι καλύβες, στην αυθεντική τους μορφή, αποτελούν δείγματα 

των πρωταρχικών τοπικών αρχιτεκτονικών μορφών, των Σαρακατσάνικων 

πληθυσμών35. Οι Σαρακατσάνοι ζουν νομαδικά, μετακινούμενοι χειμώνα  

καλοκαίρι, στα χειμερινά και θερινά χειμαδιά και βοσκοτόπια. Επιλέγουν τους 

τόπους εγκατάστασής τους με βάση το κλίμα της περιοχής αλλά και την 

ύπαρξη κατάλληλων βοσκότοπων. Εξαιτίας του τρόπου ζωής τους αλλά και 

της μακρόχρονης απομόνωσής τους στα βουνά, παντρεύονται μεταξύ τους 

και μόνο μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, οπότε και εγκαταλείπουν σταδιακά τη 

νομαδική ζωή, αρχίζουν να αναμιγνύονται κοινωνικά με άλλες ομάδες (γάμοι, 

φοίτηση των παιδιών στα σχολεία, κ.λ.π.).

 Οι περιοχές κατοικίας των Σαρακατσάνων ονομάζονται κονάκια. Οι 

μικροί οικισμοί τους περιλαμβάνουν 3-4 καλύβες και βοηθητικά κτίσματα - 

στάνες, εγκαταστάσεις για τα κοπάδια, τυροκομείο, γιδομαντρί κ.λ.π., ενώ 

οι μεγαλύτεροι οικισμοί περιλαμβάνουν και 12 καλύβες. Οι καλύβες τους 

είναι στρογγυλές με κωνικό θόλο ή παραλληλόγραμμες με δίρριχτη στέγη. 

Οι στρογγυλές είναι προγενέστερες, ενώ οι παραλληλόγραμμες αποτελούν 

εξελιγμένο τύπο 36. Κατασκευάζονται από ξύλο και άργιλο (κλαδιά επάνω σε 

ξύλινο σκελετό). Δεν χρησιμοποιούν πέτρα. Οι κατασκευές είναι απλές και 

εφήμερες - δεδομένων των συνεχών μετακινήσεών τους.

34 Η στάνη ξεκινάει τη νύχτα που ορίζει ο τσέλιγκας και δε το φανερώνει σε κανέναν από 
νωρίτερα από φυλαχτικό.
35 Οργανωμένη κοινωνική ομάδα νομάδων κτηνοτρόφων, με έντονη παρουσία στην 
περιοχή των Τρικάλων και των Ζαγοροχωρίων
36 (Μουτσόπουλος 1993) 
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Από το βιβλίο της έκθεσης “Το Πρόβατο, Οδοιπορικό 
στον Ποιμενικό Βίο: Αρχιτεκτονική και Τέχνη”, 
Ελληνικός Κόσμος, Αθήνα 2013
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 Αυτή η καλύβα αποτελεί το πρωταρχικό κύτταρο το οποίο εξελίχθηκε 

στον μονόχωρο τύπο σπιτιού (με πέτρινη τοιχοποιία και δίρριχτη στέγη), τον 

βασικό τύπο της αγροτικής κατοικίας. Σαν πρόχειρο κατάλυμα ή ανοιξιάτικη 

κατοικία χρησιμοποιούν την τέντα, μια τραγομαλλίσια σκηνή. Για τον τσοπάνο 

φτιάχνουν μια κυκλική καλύβα, τη χαλατζούκα, το ασκέπαγο καλύβι ή την 

ταράτσα. Είναι ένας μικρός ημικυκλικός φράχτης, γυρτός προς τα μέσα που 

τον προφυλάσσει από τον καιρό.

Αγγελική Χαντζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, Ίδρυμα Αγγελικής Χαντζημιχάλη, 2007
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β. Οι καλύβες του Αγιοκάμπου

 Τη δεκαετία του ΄40 τους καλοκαιρινούς μήνες, οι κάτοικοι 

της Λάρισσας παραθερίζανε στα παράλια του νομού, στην περιοχή του 

Αγιόκαμπου, που βρίσκεται ανάμεσα στα όρια των δύο κοινοτήτων Σκήτης και 

Σωτηρίτσας. Επειδή οι μετακινήσεις ήτανε δύσκολες, στήνανε ένα πρόχειρο 

κατάλυμα (τσαρδάκι) για να περάσουν εκεί δυο με τρείς μήνες. Η κοινότητα 

της Σκήτης έστηνε στη σειρά τσαρδάκια, με ξύλα και φτέρες για οροφή, για τη 

διευκόλυνση των παραθεριστών. Η κατασκευή της καλύβας γινόταν ως εξής: 

τέσσερα ξύλα στερεώνονταν στην άμμο, ενώ άλλα βοηθητικά μικρότερα ξύλα 

στήνανε το σκελετό. Η καλύβα ολοκληρωνόταν με φτέρες και για πόρτα είχε 

μια κουβέρτα. Στο πίσω μέρος υπήρχε μια υποτυπώδης κουζίνα37.  

 Μετά το 1960 έγινε νέα χάραξη του δρόμου για τον Αγιόκαμπο και 

έτσι άρχισε η τακτική συγκοινωνία με λεωφορεία και η περιοχή πήρε μια άλλη 

μορφή με τη δημιουργία πολλών κατοικιών από ντόπιους και ξένους. 

37 «Τσαντίρ μαχαλά το λέγαμε και ήταν έτσι ακριβώς. Τέσσερα ξύλα μπηγμένα στην 
άμμο, μια κουβέρτα στην είσοδο της πόρτας και ο ύπνος κάτω. Υπήρχαν βέβαια και οι λουξ 
καλύβες, όπως αυτή της οικογένειας Βαγενά που ήταν δίπατη». Στο πίσω μέρος κάθε καλύβας 
οι μανάδες έφτιαχναν μια υποτυπώδη κουζίνα. Οι διακοπές διαρκούσαν τουλάχιστον δυο μήνες, 
από τον Ιούλιο έως τα μέσα Αύγουστο, οπότε ο καιρός χαλούσε φούσκωνε η θάλασσα, το ρέμα 
κατέβαζε νερό και ο δρόμος έκλεινε». κ. Αθανασία Γαζέπη Μητροπούλου

Παραθεριστές στον Αγιόκαμπο, καλύβες στο βάθος, 1952.
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γ. Οι καλύβες των ψαράδων στην Κάρλα

Οι καλύβες των ψαράδων στη λίμνη Κάρλα, δεκαετία ’50

 Στο νομό Μαγνησίας, στη λίμνη Κάρλα, αναπτύχθηκε ένας οικισμός 

μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’60, ο οποίος κέρδιζε τα προς το ζην 

μέσω της αλιείας και άλλων πρακτικών διαβίωσης που εμφάνιζαν πολλά 

κοινά με τις προϊστορικές κοινωνίες της περιοχής. Το φουντάνι (ο τόπος 

όπου κατασκευάζονταν οι καλύβες) επιλεγόταν προσεκτικά. Οι άνδρες των 

παρακάρλιων χωριών για 9 μήνες έμεναν σε καλύβες μέσα στη λίμνη. Η 

κατασκευή τους γινόταν ως εξής: τοποθετούσαν χοντρά ξύλα μέσα στη λίμνη, 

δημιουργώντας κάτι σαν σχεδία. Έπειτα έδεναν τα καλάμια και τα ραγάζια σε 

σχήμα κωνικό. Ο οικισμός αυτός χάθηκε με την αποξήρανση της λίμνης.
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Τσαρδάκι-Δραγασιά, Αμπελώνας Λάρισας, Θεσσαλία, 1960, του Τάκη Τλούπα

[ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ :‹ δραγάτης] Δραγασιά, η (ουσιαστικό), πρόχειρη καλύβα του δραγάτη, συχνά 
πάνω σε δέντρα. Αλλιώς δραγατσά, δραγατσούλα. Προέρχεται από τη λέξη δραγάτης < από 
τη σύνθετη βυζαντινή λέξη αρχιδραγάτης, από την οποία αποσπάστηκε η λέξη δραγάτης = 
ο αγροφύλακας και ειδικά ο φύλακας των αμπελιών. Πιθανόν επίσης, να προέρχεται από τη 
λέξη αμπελιδεργάτης, της Τσακωνικής διαλέκτου, από την οποία αποσπάσθηκε το δεργάτης και 
μετατράπηκε σε δραγάτης. Κατ΄ άλλους προέρχεται από τη Σλάβικη λέξη draga. 
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Athens Absolut Realism, Futura, 2002, σελ. 70,71,72,74,79.
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δ. Οι καλύβες των πόλεων

 Πέραν αυτών των ιστορικών παραδειγμάτων, οι σύγχρονες πόλεις 

και η ύπαιθρος εξακολουθούν να φιλοξενούν ομάδες πληθυσμών που στο 

πέρασμά τους κατασκευάζουν προσωρινά ή άλλες φορές μόνιμα καταλύματα. 

Τέτοιες ομάδες είναι οι Ρομά, οι άστεγοι, οι μετανάστες, οι άστεγοι και οι ίδιοι 

κάτοικοι των πόλεων. Παρατηρείται ειδικά στα αστικά περίχωρα το φαινόμενο 

της εξάπλωσης μέσω αυθαίρετης δόμησης και πρόχειρων κατασκευών. Οι 

χρήστες χρησιμοποιούν ρετάλια και τα επανασυνθέτουν για τη δημιουργία 

μιας κατασκευής.
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Εφημερίδα Μακεδονία, φύλλο 4 Ιουλιου 1982, σελ. 15

Athens Absolut Realism, Futura, 2002, σελ. 90.

Athens Absolut Realism, Futura, 2002, σελ. 90.
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Άρης Κωνσταντινίδης, Στοιχεία αυτογνωσίας. Για μια αληθινή αρχιτεκτονική,  Φωτογραφίες, 
σχέδια, σημειώσεις,  Αθήνα 1975, Εξώφυλλο και φωτογραφία.
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Άρης Κωνσταντινίδης, Στοιχεία αυτογνωσίας
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02.Αποθήκη στη Λίμνη Πλαστήρα, Νομός Καρδίτσας

Ε-Έρευνα και φωτογραφική τεκμηρίωση στη Θεσσαλία

 Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και όλου του ελληνικού 

τοπίου, συναντάμε έντονα αυτοσχέδιες κατασκευές, καλύβες, αποθηκευτικούς 

ή βοηθητικούς χώρους κατασκευασμένους με απομεινάρια άλλων κατασκευών, 

αντικείμενα παλιά και σκουπίδια. Σε μια λογική καταγραφής και παρατήρησης, 

δημιουργήθηκε το παρακάτω φωτογραφικό αρχείο. Η πλειοψηφία των 

κατασκευών είναι στην ύπαιθρο και τα υλικά ποικίλουν στα πλαίσια της 

λογικής της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

01.Μαντριά και αποθήκες προς Καλύβια Πεζούλας, Νομός Καρδίτσας

01
02

03

04
05

06

03.Στέγαστρο προς Μουζάκι, Νομός Καρδίτσας
04.Αποθήκη προς φράγμα Παναγιώτικο, Νομός Μαγνησίας
05.Ξύλινη αποθήκη, Κορώπι, Νομός Μαγνησίας
06.Κοτέτσι στην Κυψέλη, Νομός Καρδίτσας

07
08
09

10 11
12
1314

07.Καλύβα Heidegger, προς Εννιά Βρύσες, Νομός Καρδίτσας
08.Κατοικία στη μονή Αϊ-Γιάννη, Καλλίθηρο, Νομός Καρδίτσας
09.Παράγκα, Καρδίτσα, Νομός Καρδίτσας
10.Μαντριά στη Λίμνη Πλαστήρα, Ν. Καρδίτσας
11.Μαντρί προς φράγμα Παναγιώτικο, Νομός Μαγνησίας
12.Αποθήκη προς φράγμα Παναγιώτικο, Νομός Μαγνησίας
13.Αποθήκη από λαμαρίνα, προς Μηλιές, Νομός Μαγνησίας
14.Φορτηγό, Λίμνη Πλαστήρα, Νομός Καρδίτσας
15.Στέγαστρο στην παραλία Παπακώστα, Νομός Λαρίσσης

15

16

17

18

19

16.Αποθήκη στη Φυλακτή, Νομός Καρδίτσας
17.Μαντρί στις Εννιά Βρύσες, Νομός Καρδίτσας
18.Κατοικία στον Αγιόκαμπο, Νομός Λαρίσσης
19.Αποθήκη στη Φυλακτή, Νομός Καρδίτσας

20

20.Κατασκευή σε χωράφι,Κυψέλη, Νομός Καρδίτσας
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Χάρτης της πόλης της Καρδίτσας, θέση οικοπέδου της κατασκευής

Θέση κατασκευής και προετοιμασία
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Ζ- The bricolage Hut (Non plan project)

 Η εργασία αποσκοπεί στη μελέτη των πρόχειρων καταλυμάτων, της 

καλύβας και των πρακτικών του Bricolage. Ερμηνεύοντας τις έννοιες της 

αυτοκατασκευής γίνεται ένα εγχείρημα υλοποίησης ενός καταλύματος. Η 

κεντρική ιδέα είναι να κατασκευαστεί μια καλύβα-μακέτα σε κλίμακα 1:1 έτσι 

ώστε να μελετηθεί έμπρακτα αυτή η μέθοδος κατασκευής και οι πρακτικές 

του bricolaire. Αποτελεί έναν προσωπικό πειραματισμό όπου δημιουργείται 

μια σωματική, επιτόπια σχέση με τα υλικά και τους επανασυνδιασμούς τους.

 Μέσω μιας διαδικασίας ρακοσυλλογής, δημιουργήθηκε ένα αρχείο 

υλικών από σκουπιδότοπους, μάντρες, αποθήκες και χωματερές. Αυτά τα υλικά 

ανασυντίθενται, επεξεργάζονται σε ένα βαθμό για να επαναχρησιμοποιηθούν 

- ανακυκλωθούν στο προσωρινό κατάλυμα.

 Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία αυτής της κατασκευής 

χωρίς να προηγηθεί κάποια σχεδιαστική μελέτη. Η μορφή προκύπτει in situ 

βάσει των βέλτιστων συνδυασμών των ιδιοτήτων και των διαστάσεων των 

υλικών.  

 Ως τόπος της κατασκευής έχει επιλιχθεί ένα κτήμα στα περίχωρα της 

πόλης της Καρδίτσας. Πέραν των υλικών που έχουν συγκεντρωθεί μέσω της 

ρακοσυλλογής  χρησιμοποιούνται γωνιές, λάμες, βίδες, καρφιά, μεντεσέδες 

και ένα ηλεκτρικό κατσαβίδι.
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Τοποθεσίες συλλογής υλικών
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Αρχείο υλικών
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Στάδια Κατασκευής
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Υπό κατασκευή
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Οψεις της καλύβας
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Η-Επίλογος

 Ο bricoleur (μάστορας) εκφράζεται μέσα από την επανα-οικειοποίηση 

μιας συλλογής από παράξενα απομεινάρια ανθρώπινων εγχειρημάτων, ώστε 

να υποστηρίξει ότι το bricolage βρίσκεται αναγκαστικά εντός μιας ιδιαίτερης 

κατάστασης του πολιτισμού, όπου ο σκοπός και το μέσο αντιστρέφονται: 

το ‘τέλος’ ενός δημιουργού γίνεται μέρος του ‘μέσου’ αυτό-έκφρασης ενός 

άλλου δημιουργού38.  Ο διάλογος μεταξύ των υλικών και το έργο του bricoleur 

συνεχίζεται καθ ‘όλη τη δημιουργική διαδικασία, δεδομένου ότι οι αποφάσεις 

του να χρησιμοποιήσει κάτι για ένα συγκεκριμένο σκοπό έχουν συνέπειες που 

δεν μπορεί να προβλέψει.

 Τέτοιου είδους πρακτικές συναντούμε στις σύγχρονες πόλεις και στην 

ύπαιθρο και δεν παύουν να αποτελούν δείγμα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας δεν είναι να αντιπροτείνει μια μέθοδο μη 

σχεδιασμού αλλά να μελετήσει μια πρακτική που παράλληλα με την επίσημη 

αρχιτεκτονική συνυπάρχει, εξελίσσεται και χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της 

ελληνικής υπαίθρου. 

 Η εργασία αποτελεί μια πειραματική προσέγγιση του bricolage και 

της αυτοκατασκευής. Ο επιτελεστικός(performative) χαρακτήρας της και η 

επιτόπια επαφή με τα υλικά δίνουν στην παρούσα εργασία τη μορφή μιας 

πρότασης εναλλακτικού τρόπου δόμησης και μπορεί να αποτελέσει έναυσμα 

για περαιτέρω έρευνα σε αυτό το πεδίο.

38 Laventure D. Bricolage. International Collaborative Dictionary of Communications 
[URL: http:// mediaresearchhub.ssrc.org/icdc-content-folder/bricolage/]
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Φωτογραφική αποτύπωση
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I went to the woods because I wished to live 

deliberately, to front only the essential facts 

of life, and see if I could not learn what it 

had to teach, and not, when I came to die, 

discover that I had not lived. I did not wish 

to live what was not life, living is so dear; nor 

did I wish to practice resignation, unless it 

was quite necessary. I wanted to live deep 

and suck out all the marrow of life, to live so 

sturdily and Spartan-like as to put to rout all 

that was not life, to cut a broad swath and 

shave close, to drive life into a corner, and 

reduce it to its lowest terms, and, if it proved 

to be mean, why then to get the whole and 

genuine meanness of it, and publish its 

meanness to the world; or if it were sublime, 

to know it by experience, and be able to give 

a true account of it in my next excursion.

Henry David Thoreau
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