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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
(ΕΥ)ΤΟΠΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ. 
Η «ύφανση» μικρο_τοπίων  μέσα από την τοποφιλική   εμπειρία. 
 

Αυτή  η διπλωματική εργασία έχει ως οδηγό την τοποφιλική εμπειρία. Ο 
τόπος που επιλέχθηκε είναι το νησί παλαιό Τρίκερι , στο νομό Μαγνησίας,  ως τόπος 
αναφοράς μιας συλλογικής μνήμης, καθώς εκεί είχε στηθεί ένα από τα στρατόπεδα 
του εμφυλίου για τις εξόριστες γυναίκες  από το 1949 μέχρι το 1953. 

Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί με χωρικές επεμβάσεις η εμπλοκή σε μια 
εμπειρία ανάδειξης της μνήμης. Η ενεργοποίηση της μνήμης  των επισκεπτών , θα 
πραγματοποιηθεί με την βοήθεια των «αναμνησιακών αρχείων»  των  ανθρώπων 
που βίωσαν δραματικά αυτό τον τόπο. Επομένως  πρόκειται για μια  ενεργοποίηση 
και επικαιροποίηση της μνήμης,  μέσα από την ίδια την εμπειρία της επίσκεψης.  

Η διπλωματική εργασία επιχειρεί ουσιαστικά να αναδείξει τη συλλογική 
μνήμη, ως μια τελούμενη ανάμνηση διάρκειας, ενεργοποιούμενη με τους όρους 
του εκάστοτε επισκέπτη, ο οποίος θα  παρακινηθεί να καταστεί  προσωρινός 
κάτοικος ενός τοπίου μνήμης. Οι ίδιοι οι επισκέπτες καλούνται να  ενεργοποιήσουν 
με τη δική τους παρουσία στην ανάγνωση του τοπίου , διαβάζοντας  το σαν ένα 
χάρτη μνήμης που παραπέμπει στην καθημερινότητα μιας «εξαίρεσης» , για την 
ανάδυση του παρελθόντος. Η επίσκεψη επομένως, οφείλει να είναι μια εμπειρία 
ανακάλυψης και  ίσως επίγνωσης του παρελθόντος, που ανάγει δράσεις του 
παρόντος σε αναμνήσεις του παρελθόντος. Λέξεις κλειδιά σωματικών ενεργημάτων  
είναι «μαζεύω  ελιές», «ξαποσταίνω», «γευματίζω στην ύπαιθρο».  

Η συλλογική μνήμη θα αποτελέσει εργαλείο  άρθρωσης του χώρου, στοιχεία 
της οποίας μπορεί να είναι  η καθημερινή κουλτούρα των εξόριστων γυναικών , 
αναφορές  εκδηλώσιμες , που δεν αναπαριστούν το  παρελθόν , αλλά το 
εκδηλώνουν  σαν δρώμενο στο παρόν. Με αυτή την έννοια το παρελθόν δεν 
αναπαρίσταται, αλλά ενεργοποιείται στο παρόν. 

Τα ίχνη που θα κατασκευαστούν από αυτές τις εκφραστικές συμπεριφορές-
τελέσεις των επισκεπτών , θα δημιουργούν κάθε φορά ένα καινούργιο διαδραστικό 
χάρτη εμπειρίας ,καθώς η ενεργοποίηση του παρελθόντος θα έγκειται κάθε φορά 
στη προσωπική βιωματική κατοίκηση του τοπίου. Με αυτόν τον τρόπο , η επιλογή 
τοποθεσιών για δρώμενα θα αποτελούν πυκνωτές μνήμης. 
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INTRODUCTION 
 

(EU)TOPIA OF HABITAT AT  OLD TRIKERI ISLAND. 

“Weaving” micro-topia through the experience of topophilia. 

 

This diploma project is driven by the experience of topophilia. The case 
study selection is regarding the Old Trikeri Island, being located at the county of 
Magnesia. It was chosen as a reference to the collective memory of a camp created 
on the island for the exiled women during the civil war in Greece (1949-1954). 
  The aim is to encourage the enhancement of memory through spatial 
interventions. The visitors’ memory activation will be facilitated by the release of 
the “memory files” of people who had a dramatic experience at this place. 
Therefore, this is an update and activation of memory, being achieved via the 
experience of visiting the place. 

This project aims to highlight the collective memory, as a conduct of a long-
term memory being triggered by the terms set by each visitor who will be 
encouraged to become a temporary resident of a landscape of memory. These 
visitors will be required to activate the landscape’s identification through their own 
presence, reading it as a memory map that refers to a routine “opt” for the 
emergence of the past. Therefore, this visit has to be an experience of discovery 
and perhaps awareness of the past dating current actions in past memories. 
Keywords of bodily activities are "I collect olives", "I relax", "Dining at an open-air 
area”. 

The collective memory will become a space joint tool, details of which can 
be the everyday culture of the exiled women, manifestations that do not represent 
the past, but reenact it as something happening in the present. In these regards 
the past is not represented, but becomes activated in the present.  

The traces that will occur from the visitors’ expressive behaviors will 
generate each time a new interactive map of experience, as the activation of the 
past will depend each time on the personal experiential residence of the 
landscape. By this, the selection of the location that events take place will 
constitute memory capacitors. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
(ΕΥ)ΤΟΠΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ. 
Η «ύφανση» μικρο_τοπίων  μέσα από την τοποφιλική   εμπειρία. 
 

 
Αυτή  η διπλωματική εργασία έχει ως οδηγό την τοποφιλική εμπειρία. 

Ο τόπος που επιλέχθηκε είναι το νησί παλαιό Τρίκερι , στο νομό Μαγνησίας,  
ως τόπος αναφοράς μιας συλλογικής μνήμης, καθώς εκεί είχε στηθεί ένα από 
τα στρατόπεδα του εμφυλίου για τις εξόριστες γυναίκες  από το 1949 μέχρι 
το 1953. 

Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί με χωρικές επεμβάσεις η εμπλοκή σε μια 
εμπειρία ανάδειξης της μνήμης. Η ενεργοποίηση της μνήμης  των 
επισκεπτών , θα πραγματοποιηθεί με την βοήθεια των «αναμνησιακών 
αρχείων»  των  ανθρώπων που βίωσαν δραματικά αυτό τον τόπο. Επομένως  
πρόκειται για μια  ενεργοποίηση και επικαιροποίηση της μνήμης,  μέσα από 
την ίδια την εμπειρία της επίσκεψης.  

Η διπλωματική εργασία επιχειρεί ουσιαστικά να αναδείξει τη 
συλλογική μνήμη, ως μια τελούμενη ανάμνηση διάρκειας, ενεργοποιούμενη 
με τους όρους του εκάστοτε επισκέπτη, ο οποίος θα  παρακινηθεί να 
καταστεί  προσωρινός κάτοικος ενός τοπίου μνήμης. Οι ίδιοι οι επισκέπτες 
καλούνται να  ενεργοποιήσουν με τη δική τους παρουσία στην ανάγνωση 
του τοπίου , διαβάζοντας  το σαν ένα χάρτη μνήμης που παραπέμπει στην 
καθημερινότητα μιας «εξαίρεσης» , για την ανάδυση του παρελθόντος. Η 
επίσκεψη επομένως, οφείλει να είναι μια εμπειρία ανακάλυψης και  ίσως 
επίγνωσης του παρελθόντος, που ανάγει δράσεις του παρόντος σε 
αναμνήσεις του παρελθόντος. Λέξεις κλειδιά σωματικών ενεργημάτων  είναι 
«μαζεύω  ελιές», «ξαποσταίνω», «γευματίζω στην ύπαιθρο».  

Η συλλογική μνήμη θα αποτελέσει εργαλείο  άρθρωσης του χώρου, 
στοιχεία της οποίας μπορεί να είναι  η καθημερινή κουλτούρα των 
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εξόριστων γυναικών , αναφορές  εκδηλώσιμες , που δεν αναπαριστούν το  
παρελθόν , αλλά το εκδηλώνουν  σαν δρώμενο στο παρόν. Με αυτή την 
έννοια το παρελθόν δεν αναπαρίσταται, αλλά ενεργοποιείται στο παρόν. 

Τα ίχνη που θα κατασκευαστούν από αυτές τις εκφραστικές 
συμπεριφορές-τελέσεις των επισκεπτών , θα δημιουργούν κάθε φορά ένα 
καινούργιο διαδραστικό χάρτη εμπειρίας ,καθώς η ενεργοποίηση του 
παρελθόντος θα έγκειται κάθε φορά στη προσωπική βιωματική κατοίκηση 
του τοπίου. Με αυτόν τον τρόπο , η επιλογή τοποθεσιών για δρώμενα θα 
αποτελούν πυκνωτές μνήμης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



7 
 

 

Α.  ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ 
 
1. Ιστορικά 
 

Το Παλαιό Τρίκερι 1 είναι νησίδα και οικισμός του νομού Μαγνησίας 
και βρίσκεται στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου. Έχει έκταση 2,5 τ.χλμ. 
και πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2001, 86 κατοίκους. 
Διοικητικά υπάγεται στην κοινότητα Τρικερίου. Το ψηλότερο σημείο του 
νησιού είναι 109μ. Στο νησί βρίσκεται το μοναστήρι της Παναγιάς 
Ευαγγελίστριας, χτισμένο τον 19ο αιώνα. Kαλύπτεται από πυκνή βλάστηση 
που αποτελείται κυρίως από ελαιώνες, και θυμίζει αρκετά την βλάστηση της 
απέναντι ακτής. Βορειότερά του βρίσκεται η μικρή νησίδα Πυθού. 
Επίπρόσθετα, φέρει έντονη συναισθηματική και ιστορική αξία ως τόπος 
αναφοράς μιας συλλογικής μνήμης, καθώς εκεί είχε στηθεί ένα από τα 
στρατόπεδα του εμφυλίου για τις  εξόριστες γυναίκες  από το 1949 μέχρι το 
1953. 

Η ιστορία του χωριού2 χρονολογείται από τα μέσα του 1700. Ως τότε 
υπήρχαν κάτοικοι στο νησί Τρίκερι, οι οποίοι ταλαιπωρούνταν βάναυσα από 
ληστρικές επιδρομές πειρατών, με συνέπεια να αναζητήσουν έναν καλύτερο 
τόπο που θα τους παρείχε αποτελεσματικότερη ασφάλεια. Το νησί Τρίκερι 
είναι μικρό σε έκταση και στερείται ορεινών όγκων. Οπότε δεν εξασφάλιζε 
τους κατοίκους έναντι των πειρατών.  

Αντιθέτως, η σημερινή τοποθεσία της χώρας του Τρικερίου βρίσκεται 
σε υψόμετρο 340 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, προσφέρει 
πανοραμική θέα σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Οπότε, ο έλεγχος της 
θαλάσσιας κυκλοφορίας ήταν εύκολος, ενώ οι κάτοικοι μπορούσαν να 
εντοπίζουν άμεσα εχθρικές κινήσεις νηοπομπών. 

                                                           
1 (πηγή : http://el.wikipedia.org/wiki/Παλαιό_Τρίκερι_Μαγνησίας) 
2 (πηγή : http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Magnisia_Trikeri2.asp) 
 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Magnisia_Trikeri2.asp
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Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη θάλασσα (ψάρεμα, οστρακαλιεία, 
ταξίδια κ.λπ.) και σταδιακά το Τρίκερι αναπτύχθηκε οικονομικά και 
πολιτισμικά. Η ενασχόληση με την αλιεία, αλλά και η έλλειψη εναλλακτικής 
οικονομίας, λόγω έλλειψης νερού οδήγησε τους ντόπιους στην ανάπτυξη 
των δύο κυριοτέρων αλιευτικών καταφυγίων, τους οικισμούς Αγία Κυριακή 
στο μυχό του Παγασητικού και Κόττες εντός του Παγασητικού.  Eπίσης,  κατά 
τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, τα τρικεριώτικα καράβια 
βοηθούν σημαντικά είτε κρυφά είτε φανερά και υπολογίζονται από τη 
στρατιωτική ηγεσία σε μεγάλο βαθμό για την αρωγή τους.  
 
 

2.Η καθημερινή κουλτούρα της «εξαίρεσης»  
 
 Σύμφωνα , με τις μαρτυρίες των εξόριστων αυτών γυναικών, το νησί 
Παλαιό Τρίκερι αποτελεί  για αυτές ένα τόπο συλλογικής μνήμης έντονα 
φορτισμένο συναισθηματικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η καθημερινή 
τους δραστηριότητα , καθώς με εφευρετικότητα κατάφεραν να 
ανταπεξέλθουν των δυσκολιών  και να δημιουργήσουν συνθήκες 
διαβίωσης και κατοίκησης στο νησί. Σαν μέσο μεταφοράς της μνήμης θα 
χρησιμοποιηθούν οι μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί σε βιβλία από τις 
ίδιες τις εξόριστες. Συγκεκριμένα , κάποια αποσπάσματα υπό μορφή 
κολάζ, από αυτές τις μαρτυρίες θα μεταφέρουν συναισθήματα και 
πρακτικές αυτής της καθημερινής κουλτούρας. 
 «Ήταν ένα ωραίο νησί 3 . Πράσινο από ελιές[…] μέχρι την κορυφή 
υπήρχαν σκηνές ατομικές. Ήταν στρατόπεδο αντρών , τους οποίους είχαν 
πάρει και πάει στην Ικαρία τότε […] δεν είχαμε συνηθίσει και σκηνές χαμηλές , 
που τις χρησιμοποιούσαν μόνο για ύπνο. Έμπαινες με τα μούτρα. Πού να 

                                                           
3 Με αναφορά στο βιβλίο της Μαριγούλα Μαστρολέων-Ζέρβα , Εξόριστες : Χίος, Τρίκερι, 
Μακρονήσι (η Μαρούκλα αφηγείται) / Μαριγούλα Μαστρολέων-Ζέρβα. 
Αθήνα : Σύγχρονη εποχή , 1986, σελ. 44-56. 
 

http://library.lib.uth.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/333073/search.egw/2+0?menu1=%D3%F5%E3%E3%F1%E1%F6%DD%E1%F2&entry1=%CC%E1%F3%F4%F1%EF%EB%DD%F9%ED-%C6%DD%F1%E2%E1+%CC%E1%F1%E9%E3%EF%FD%EB%E1+&logic1=And&menu2=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry2=&logic2=And&menu3=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry3=&submit=Search&hits=20
http://library.lib.uth.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/333073/search.egw/2+0?menu1=%C5%EA%E4%EF%F4%E9%EA%FC%F2-%EF%DF%EA%EF%F2&entry1=%D3%FD%E3%F7%F1%EF%ED%E7%20%E5%F0%EF%F7%DE%20%20%20&logic1=And&menu2=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry2=&logic2=And&menu3=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry3=&submit=Search&hits=20
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βάλεις τα πράγματα σου[…] Όλη την άλλη μέρα ήταν στο ύπαιθρο. Είχε και 
ορισμένες που είχαν χτίσει  τοίχο ένα μέτρο περίπου και εκεί πάνω είχαν βάλει 
τη σκηνή , κι έτσι μπορούσαν και έβαζαν ράντζο και τα πράγματα τους […] 
Για φαγητό μας είχαν μοιράσει ξηρά τροφή : χαλβά κι ελιές […]Ήρθε και η 
ώρα να κοιμηθούμε , αλλά καμιά δεν αποφάσιζε να μπει πρηνηδόν να 
κοιμηθεί μέσα στα χώματα που είχαμε στρώσει τα ρούχα μας , γιατί 
φοβόμασταν τα ζουζούνια […]Μας είχαν μεταφέρει στο Τρίκερι από τη Χίο. 
Ήταν πιο δύσκολη η ζωή αλλά πιο ελεύθερη , αφού ζούσαμε σε αντίσκηνα. 
Είχαμε και τη θάλασσα.[…] Και το μεγάλο πρόβλημα τώρα . Είχαμε φτάσει 
εξήμισι  χιλιάδες γυναίκες και έπρεπε να μπει μπροστά το μαγειρειό. Είχαν οι 
άντρες ένα μαγειρειό , ένα κιόσκι από τσίγκους , και εκεί είχαν κι αυτοί πέτρες  
και στερέωναν τα καζάνια . Μαγειρεύαμε ,με ξύλα βέβαια. Ήταν σχεδόν στο 
ύπαιθρο.[…] Είχαμε και το ξεφόρτωμα του καϊκιού . Τα τρόφιμα από την 
παραλία πήγαιναν  στο βουνό  που ήταν το μοναστήρι . Εκεί ήταν  η αποθήκη . 
Κάναμε αλυσίδα , η μια δίπλα στην άλλη  και έτσι έφταναν τα τρόφιμα στο 
βουνό . […] Μια μέρα πέταξαν  από το καΐκι  ένα ωραίο λαδόχαρτο , κόκκινο 
και χοντρό.  Μου άρεσε και το πήρα . Το πήγα στη σκηνή μου και σκεπτόμουν 
τι να το κάνω . Πιάνω και το κόβω καλαθάκι. Δύο καλαθάκια μισά και λίγο 
ψωμί , το μάσησα και το κολλάω . Έγινε ένα ωραίο  κλουβί. Βρίσκω και λίγο 
μαλλί και φτιάχνω και ένα πουλάκι.[…] Η Έλλη  Νικολαϊδου ετοίμαζε λαϊκά 
τραγούδια και χορούς της ηπείρου . Οι ηπειρώτισσες μάθαιναν τους χορούς , 
και η Βαγγελιώ η Φωτίου , σαν ηπειρώτισσα μοδίστρα , είχα αναλάβει τις 
στολές.» 
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Β. « ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ»  (ΕΥ)ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ 
 
1.Συλλογική μνήμη4 
    α. Χώρος και  συλλογική μνήμη   

 
 Ο Maurice Halbwachs5 εισήγαγε τον όρο «συλλογική μνήμη» για 
πρώτη φορά αναφέροντας ότι «η μνήμη δεν περιορίζεται απλώς στην 
ανάμνηση και ανάκληση του παρελθόντος, αλλά περιλαμβάνει ένα πλέγμα 
εξωτερικών προς το άτομο σχέσεων, μορφών και αντικειμένων που 
στηρίζουν, εξαντικειμενικεύουν και ενσαρκώνουν το παρελθόν». Η μνήμη για 
τον Halbwachs δεν αποτελεί αποθήκευση του παρελθόντος αλλά 
αναπλάθεται καθημερινά υπό την επήρεια του παρόντος. Η ατομική 
μνήμη αποτελεί σκοπιά της θεώρησης της αντίστοιχης συλλογικής, η 
οποία επαναδημιουργείται στο παρόν. Πεδίο συνεύρεσης και αναφοράς 
μιας τέτοιας διαδικασίας μπορεί να θεωρηθεί ο χώρος. Η συλλογική 
μνήμη αναφέρεται πάντα σε κοινωνικά χωρικά πλαίσια. « Οι μνήμες μας 
είναι τοποθετημένες μέσα στους νοητικούς και υλικούς χώρους της ομάδας». 
Έτσι, ο Halbwachs ενώνει ουσιαστικά ατομική και συλλογική θέτοντας τα 

                                                           
4 Με αναφορά στο βιβλίο του Maurice Halbwachs, The Collective Memory 
Chicago:The University of Chicago Press, 1992. 
5 Ο Μωρίς Χώλμπβαχ  (Maurice Halbwachs  11 Μαρτίου του 1877 - 16 Μαρτίου 1945) ήταν 
Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, γνωστός για την ανάπτυξη της έννοιας της συλλογικής 
μνήμης. Γεννήθηκε στη Ρεμς, παρακολούθησε την École Normale Supérieure στο Παρίσι. Εκεί 
σπούδασε φιλοσοφία με τον Henri Bergson, ο οποίος τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό. 
Διαγωνίστηκε στη Φιλοσοφία το 1901 και διορίστηκε στο Γαλλικό Δημόσιο ως καθηγητής, 
δίδαξε σε διάφορα λύκεια πριν ταξιδέψει στη Γερμανία το 1904, όπου σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν και εργάστηκε στην καταγραφή των εργασιών του Leibniz. 
Επέστρεψε στη Γαλλία το 1905 όπου συναντήθηκε με τον Emile Durkheim και άρχισε να 
ενδιαφέρεται για την κοινωνιολογία μαρξισμό και την οικονομία στο Βερολίνο.  
(πηγή : http://elsito.gr/index.php/history/item/159-maurice-halbwachs-%CE%B7-
%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%83%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%84%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CE%9B%CE%AC%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%AF%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%BA%CE%AD%CE%BC
http://elsito.gr/index.php/history/item/159-maurice-halbwachs-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://elsito.gr/index.php/history/item/159-maurice-halbwachs-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://elsito.gr/index.php/history/item/159-maurice-halbwachs-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
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κοινωνικά τους πλαίσια. Επισημαίνει ότι οι πράξεις των ατόμων 
προσανατολίζονται από τη συλλογική μνήμη, η οποία  θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως ένα θραύσμα ιστορικών γεγονότων μιας κοινωνίας - ομάδας 
- συλλογικότητας, που διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τα άτομα 
που τη συγκροτούν. Επομένως , ο χώρος  αποτελεί ένα από τα κοινωνικά 
πλαίσια της μνήμης ,καθώς αυτή μεταφέρεται σ’ ένα χωροχρονικό 
περιβάλλον δράσης. 

         
 
     β. Εκδηλώσιμες αναφορές και συλλογική μνήμη6 

 
Η εμπειρία της μνήμης είναι καθοριστική στον τρόπο με τον οποίο 

μια κοινωνική ομάδα αντιλαμβάνεται το παρελθόν της και το προβάλλει 
στο παρόν. Ο όρος συλλογική μνήμη συχνά συναντάται ως κοινωνική 
μνήμη ή πολιτισμική μνήμη. Μπορούμε να πούμε ότι η συλλογική μνήμη 
διαμορφώνει διαρκώς πλαίσια υποδοχής του παρόντος . Συσχετίζει το 
παρελθόν με το παρόν  έχοντας σαν στόχο να επηρεάσει την έκβαση του 
παρόντος. Με τούτη την έννοια η συλλογική μνήμη πλάθει το μέλλον.                    
Όμως η συλλογική μνήμη κάνει κάτι περισσότερο από το να προεξοφλεί 
το μέλλον ως επανάληψη του παρελθόντος .Χειρίζεται μια κρίσιμη 
διαλεκτική του κοινωνικού χρόνου , αυτή που συνθέτει  την κοινωνική 
εμπειρία και αξία. Αν οι κοινωνικές πράξεις δραστηριοποιούν 
υποστρώματα συλλογικής μνήμης είναι γιατί η συλλογική μνήμη δεν είναι 
παρά μια τελούμενη ανάμνηση διάρκειας. 
«Αν η συλλογική μνήμη υπάρχει μόνο στις τελέσεις της, αν ο μόνος τρόπος για 
να βεβαιωθούμε ότι αναφερόμαστε στο παρελθόν με κοινούς τρόπους είναι 

                                                           
6 Με αναφορά στο βιβλίο του Σταύρου Σταυρίδη (επιμέλεια), Κείμενα: Χ. Ιωάννου, Μ. 
Κοπανάρη, Γ. Κουρμαδάς, Ε. Μαμουλάκη, Χ. Μαραθού, Σ. Νάσαινας, Α. Νικολαϊδου, Κ. 
Πολυχρονιάδη, Α. Σπυροπούλου, Σ. Σταυρίδης, Ν.-Ι. Τερζόγλου, Μ. Τσιγάρα, Α. ,  Μνήμη και 
εμπειρία του χώρου. Αθήνα: εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2006 , σελ.13-19. 
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να καταστήσουμε αυτές τις αναφορές εκδηλώσιμες , τότε στη συλλογική 
μνήμη δεν ανακαλείται το παρελθόν, το παρελθόν δείχνεται».  

«O R.Schencher στην θεωρία του για την performance η πιο σημαντική 
διαπίστωση είναι πως η ανθρώπινη  συμπεριφορά είναι επαναληψιμη. 
Εκφραστική συμπεριφορά υπάρχει όταν μια συμπεριφορά επαναλαμβάνεται 
τουλάχιστον για δεύτερη φορά (twice behaved behavior). Μια συμπεριφορά 
που μπορεί να επαναλαμβάνεται είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να 
ανακαλείται , να επανέρχεται (restored behavior).Με τα λόγια του Schencher,  
λοιπόν, «η ανακαλούμενη συμπεριφορά προσφέρει και στα άτομα και στις 
ομάδες , την ευκαιρία να ξαναγίνουν αυτό που ήταν κάποτε- ή ακόμα και πιο 
συχνά, να ξαναγίνουν αυτό που δεν ήταν ποτέ αλλά ήθελαν να είναι ή θέλουν 
να γίνουν» 

Μια τέτοια εννόηση της εκφραστικής συμπεριφοράς την καθιστά 
κατεξοχήν μέσο έκφρασης της συλλογικής μνήμης. Η τέλεση ως 
κοινωνική πράξη εδραίωσης κάποιας συλλογικής μνήμης, δείχνει κάτι 
που έχει ξαναγίνει. Η ίδια η τέλεση αναγνωρίζεται ως επανάληψη. Μια 
συμπεριφορά μπορεί να εκφράζει μια σχέση με το παρελθόν , μπορεί να 
δείχνει κάτι στο παρελθόν κρίσιμο για το τώρα , μόνο αν αναγνωρίζεται 
ότι συμβαίνει για δεύτερη φορά. Πρέπει λοιπόν η ίδια αυτή η 
συμπεριφορά ή δράση να παραπέμπει ή σε μια άλλη δράση που έχει 
ξανασυμβεί, ή όπως μας το επισημαίνει ο Schencher , σε μια άλλη δράση 
που θα μπορούσε να είχε συμβεί. 

Οι εκφραστικές συμπεριφορές δεν ανακαλούν αναπαριστώντας το 
κάποιο παρελθόν , το εκδηλώνουν δίνοντας του νόημα. Στην 
εκφραστικότητα τέτοιων δράσεων το παρελθόν μετατρέπεται σε  
δρώμενο. Σε πολλές   τελετουργίες η αναδραστηριοποίηση του 
παρελθόντος είναι στραμμένη στο μέλλον , θέτοντας έτσι συνθήκες για 
μια  ενεργοποίηση και επικαιροποίηση της μνήμης. 

Επομένως , η δημιουργία ενός συστήματος μνήμης, που αφορά την 
αποθήκευση και την προβολή της , ευνοεί την συλλογική εμπλοκή  και 
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την βιωματική δράση. Αυτό το σύστημα μπορεί να εμπεριέχει μνήμη 
λέξεων και αντικειμένων  , καθώς όπως αναφέρει ο   Henri Bergson7 , η 
μνήμη  μπορεί να είναι και  η αλληλεπίδραση του νου με την ύλη. Για να 
αποκωδικοποιηθούν αυτά τα μνημονικά ίχνη απαιτείται ένα σύστημα 
σημείων και εννοιών , που  ως μέσα θα συντελούν στην κυριολεκτική ή 
μεταφορική κατασκευή της συλλογικής μνήμης, επαληθεύοντας ιδέες και 
γεγονότα αυτής.  

 
 
γ. Τόποι μνήμης8 
 
 «Αν σε μια τοποθεσία κάτι συνέβη ή μια κοινωνική ομάδα θεωρεί ότι κάτι 
συνέβη ή  μια τέτοια ομάδα διηγείται ότι κάτι σημαντικό γι΄αυτήν συνέβη, τότε 
μια τέτοια τοποθεσία την θεωρούμε τόπο αναφοράς της συλλογικής μνήμης 
τούτης της ομάδας. Ο Κ.Βasso περιγράφει αυτές τις τοποθεσίες σαν τα  
« μνημονικά κρεμαστάρια» όπου λαοί κρεμούν «τα ηθικά διδάγματα της ιστορίας 
τους». Η σχέση της συλλογικής μνήμης με τον τόπο δεν είναι όμως μια σχέση που 
μια στιγμή εγκαθίσταται και μετά διαρκεί  αναλλοίωτη. Τούτη η σχέση τελείται, 
που σημαίνει κάθε φορά επιβεβαιώνεται με δράσεις , είτε τούτες είναι επισκέψεις 
νοηματοδομημένες   από πριν με εικόνες , λόγια και οδηγίες, είτε είναι 
συνθετότερα δρώμενα τελετουργικού χαρακτήρα. Η δύναμη ενός τόπου να 
ανακαλεί συλλογικές  μνήμες  στηρίζεται εντέλει στην ίδια την κατοίκηση του , αν 
στην κατοίκηση περιλάβουμε κάθε μορφής σχέσης με το χώρο που τον κάνει να 
υπάρχει ως χώρος κοινωνικών σχέσεων.» 
                                                           
7Ο Ανρί-Λουίς Μπεργκσόν (γαλλ.: Henri-Louis Bergson,  
18 Οκτωβρίου  1859 - 4 Ιανουαρίου 1941) ήταν Γάλλος φιλόσοφος. Τα θέματα που θίγει ο 
Μπεργκσόν σχετίζονται με το χρόνο και την ταυτότητα, την ελεύθερη θέληση, την αντίληψη, 
την αλλαγή, τη μνήμη, τη συνείδηση, τη γλώσσα, και τα όρια τηςλογικής. Το 1927 τιμήθηκε 
με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
(πηγή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CF%80%CE%
B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%83%CF%8C%CE%BD) 
8 Οπ.αν στην υποσημείωση 6, σελ . 27-28, σελ. 297-305. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1859
http://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%83%CF%8C%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%83%CF%8C%CE%BD
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 «Η συλλογική τέλεση μιας σχέσης με το παρελθόν διαρκώς καθοδηγείται 
από σημάδια στο χώρο. Η αναγνώριση αυτών των σημαδιών  στηρίζεται σε μια 
ορισμένη πίστη για την προέλευση τους .Κυρίως όμως  η αναγνώριση αυτών των 
σημαδιών προϋποθέτει ότι ο χώρος μπορεί να προσφέρει , ως ένα σύστημα 
σχέσεων , ένα κατευθυντήριο πλαίσιο για δράσεις σημαίνουσες.» 
 Η ενεργοποίηση της μνήμης στην προσπάθεια σύνδεσης του 
παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον , μπορεί να γίνει  με την  αξιοποίηση 
των αναμνήσεων των ανθρώπων που βίωσαν δραματικά τους χώρους. 
Πρόκειται για μια ενεργοποίηση που σημαίνει επικαιροποίηση της μνήμης , 
μέσα από την ίδια την εμπειρία της επίσκεψης. Η επίσκεψη πρέπει να είναι 
μια εμπειρία αναρώτησης , μια εμπειρία ανακάλυψης , εμπειρία ίσως 
επίγνωσης. Οι ίδιοι οι επισκέπτες καλούνται να ενεργοποίησουν με τη δική 
τους παρουσία την ανάγνωση του τοπίου , και να το αφουγκραστούν ως ένα 
δίκτυο από χωρικά ερεθίσματα που παραπέμπουν στην καθημερινότητα 
μιας εξαίρεσης . Οι τόποι μνήμης μπορούν να αναδυθούν στο παρόν, μόνο 
αν παρακινηθεί κανείς να βρεθεί προσωρινός  κάτοικος αυτού του τόπου και 
εμπλακεί σε μια εμπειρία ανάδειξης της μνήμης . 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν  οι τόποι που χρησιμοποιήθηκαν, ως 
χωρικά εργαλεία για την χειραγώγηση της μνήμης, όπως αυτός στην 
περίπτωση του  Παλαιού Τρικερίου, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας 
τόπος λήθης. Στόχος  ήταν η καταστολή της ιδεολογίας του έγκλειστου μέσα 
από μία διαδικασία απώλειας της συνειδήσεως του. Σήμερα, είναι τόποι 
μνήμης, έντονα φορτισμένοι συναισθηματικά,  με συμβολισμούς   και  
υπερβάσεις. 
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2. Τόπος και Τοποφιλία   
 
 Η  περιπατητική διαμεσολάβηση της κίνησης μέσα στο τοπίο παύει 
να το ορίζει  ως αντικείμενο στο χώρο και καθίσταται οργάνωση του χώρου, 
δημιουργώντας συνθήκες για μια  ποιητική θέαση. Η κατανόηση ενός 
φυσικού τοπίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με κατασκευές, που θα 
προσφέρουν ένα είδος εμπειρίας , με το κοίταγμα των αντικειμένων από μια 
ιδιαίτερη σκοπιά. Οι χωρικές σχέσεις μπορούν να γίνουν γλώσσα μιας 
υποκειμενικής συνείδησης και στην συνέχεια  ερέθισμα χρήσης9 . 

Κριτήριο για την επιλογή  του τόπου για την κατασκευή των μικρό-
τοπίων , είναι η ενότητα της εικόνας που προσφέρουν. Κάθε τοπίο είναι μια 
αισθητική εμπειρία έτοιμη να προσφέρει συγκίνηση και υλική φαντασίωση. 
Είναι μία κατάσταση της ψυχής που εκφράζει ένα ψυχολογικό υπερβατικό , 
μια κρυμμένη μεγαλοσύνη, ένα μυστηριακό βάθος που δίνει χώρο για 
ονειροπόληση. Βιώνοντας το τοπίο βρισκόμαστε μπροστά σε μία  επιτόπου 
απεραντοσύνη  του βάθους , χαρακτηριστικά που προκαλούν υπερβατική 
ησυχία και γαλήνη 10. 

Η έρευνα αυτή στηρίζεται στην εμπειρία  της τοποφιλίας ( 
topophilia 11 ), δηλαδή στην εξέταση εικόνων που σκοπό έχουν να 
προσδιορίσουν την συναισθηματική αξία που έχουν για τον άνθρωπο τόποι 
συνδεδεμένοι με εμπειρίες και αντικείμενα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο Y.Tuan στην εισαγωγή του βιβλίου του : «Η Τοποφιλία είναι το 
συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ των ανθρώπων και ενός τόπου ή μιας 
τοποθεσίας. Διάχυτη ως ιδέα, ζωντανή και ισχυρή ως προσωπική εμπειρία.»  
                                                           
9   Με αναφορά στο βιβλίο του Γ.Πεπονή , Χωρογραφίες , ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του 
νοήματος, στο κεφάλαιο 1: «Το σχήμα του τοπίου στην Κυλλήνη».Αθήνα:Αλεξάνδρεια,1997. 
Σελ. 17-32 
10 G. Bachelard ,Η ποιητική του χώρου,2η έκδοση. Αθήνα:Χατζηνικολή,1992,σελ 210 
11 Y.Tuan,Topophilia,a study of environment perception, attitudes and values. New     
Υork:Columbia university press,1974, σελ.93. 
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Το νησί παλαιό Τρίκερι είναι ένας τέτοιος τόπος , καθώς καλλιεργεί 
και εκτονώνει τοποφιλικά συναισθήματα. Ένας μηχανισμός , ανάδειξης 
αυτών των συναισθημάτων είναι η έρευνα  και η προσομοίωση των 
αντικείμενων που χρησιμοποιούσαν τότε στην περίοδο της εξορίας , όπως  
για παράδειγμα , οι  βαλίτσες-μπαούλα που μετέφεραν τα πράγματα τους  , 
ως ένα δείγμα τοποφιλικού  θραύσματος.  

 
3. Αναγνώσεις συμβόλων στο σχεδιασμό   
 

Ο R. Venturi 12  υπογραμμίζει ότι μέχρι τα 1960s η αρχιτεκτονική 
σκέψη είχε στραφεί  αποκλειστικά στη μορφή και στη λειτουργικότητα, 
καθώς στο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο έλειπε ο συμβολισμός. Με αναφορά στην  
μορφολογική ψυχολογία  (gestalt  psychology 13   ) υπογραμμίζει τον 
συμβολισμό που μπορεί να κρύβουν τα προϊόντα της αρχιτεκτονικής, σε μία 
πιο ολιστική προσέγγιση. Με αυτό τον τρόπο  ο συμβολισμός κυριαρχεί, και 
δίνεται έμφαση  στο design , και την επικοινωνιακή λειτουργία των 
αντικειμένων και των μηνυμάτων που μπορούν να μεταδώσουν. Το 1980 με 
την έναρξη του μεταμοντερνισμού, δίδεται έμφαση στα συμβολικά νοήματα 

                                                           
12 B E.Burdek , Design: History, Theory and Practice of Product Design. Germany : Birkhauser,  
2005, σελ. 367 
13 Ψυχολογία του Gestalt ή gestaltism (γερμανικά: Gestalt - "ουσία ή το σχήμα του 
ολοκληρωμένη μορφή μιας οικονομικής οντότητας") είναι μια θεωρία του νου και του 
εγκεφάλου. Η λειτουργική αρχή της ψυχολογίας Gestalt είναι ότι ο εγκέφαλος έχει ολιστικές, 
παράλληλες, και αναλογικές, με αυτο-οργάνωση, τάσεις. Η αρχή υποστηρίζει ότι το 
ανθρώπινο μάτι βλέπει τα αντικείμενα στο σύνολό τους πριν από την αντίληψη επιμέρους 
τμημάτων τους. Οι Gestalt ψυχολόγοι ορίζουν ότι η αντίληψη είναι προϊόν πολύπλοκων 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων ερεθισμάτων. Σε αντίθεση με την προσέγγιση της 
συμπεριφορικής για την κατανόηση των στοιχείων των γνωστικών διεργασιών, οι gestalt 
ψυχολόγοι προσπαθούν να κατανοήσουν την οργάνωσή τους (Carlson και Heth, 2010). Το  
gestalt αποτέλεσμα είναι ικανότητα των αισθήσεών μας να δημιουργούν μορφές, ιδιαίτερα 
σε σχέση με την οπτική αναγνώριση των αριθμών και των  συνολικών μορφών και όχι μόνο 
με την συλλογή από απλές γραμμές και καμπύλες. Στην ψυχολογία, το φαινόμενο gestaltism 
έρχεται συχνά σε αντίθεση με τον δομισμό. 
(πηγή:http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology) 
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και στις λειτουργίες οι οποίες μπορούν να ερμηνευτούν μέσα από το φίλτρο 
κοινωνικοπολιτικών ερεθισμάτων. Νέα απαίτηση είναι η επικοινωνία των 
αντικειμένων με τον χρήστη. O Tilmann Ηabermas14  (1999)  στην ανάλυσή 
του  για την συμβολική λειτουργία των προϊόντων-αντικειμένων, αναφέρει  
ότι με αφορμή τον κατάλογο του Umberto Eco με τις κατηγορίες των 
αντικειμένων με βάση τη χρησιμότητα και το συμβολισμό ,ορίζει τα 
συμβολικά αντικείμενα  ως αυτά,  των οποίων η χρήση είναι τέτοια ώστε να 
σημαίνει κάτι.  Τα αντικείμενα χρηστικότητας  τα οποία ουσιαστικά 
εκπληρώνουν πρακτικές ανάγκες φέρουν και αυτό τον συμβολικό 
χαρακτήρα. Ουσιαστικά είναι ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ δημιουργού και 
χρήστη, χρήστη και κοινωνίας. 
 Οι B.Hillier και  J.Hanson15 , υποστηρίζουν ότι ο σχεδιασμός ενός 
αντικειμένου ή τεχνουργήματος , από μια γέφυρα μέχρι ένα χειρουργικό 
εργαλείο έχει μια συγκεκριμένη λογική . Αρχικά , πρέπει να επιτευχθούν οι 
λειτουργικοί στόχοι : υλικά ή στοιχεία πρέπει να ενσωματωθούν στην μορφή , η 
οποία λειτουργεί για έναν καλά προσδιορισμένο σκοπό ή εύρος σκοπών . Όταν 
αυτό ολοκληρωθεί , μια δεύτερη παράμετρος προστίθεται , αυτή του στυλ. Με 
αυτό , εννοείται ότι η διακόσμηση ή και ακόμα οι μεταλλαγές του σχήματος 
μπορούν να δώσουν στο αντικείμενο μία σημασία που μπορεί να ξεπερνά την 
πρακτική του χρήση και να το εμπλουτίζει με κοινωνικά και πολιτιστικά  
μηνύματα ή νοήματα. Επομένως , υπάρχει μια διπλή φύση ενός αντικειμένου-
κατασκευής : η λειτουργικότητα και η σημασία . Η πρώτη αφορά την πρακτική 
χρήση και η δεύτερη την κοινωνική χρήση . Έτσι , με αυτό τον τρόπο αυτά τα 
αντικείμενα γίνονται ένα μέσο , με το οποίο ερμηνεύονται κοινωνικές ταυτότητες. 

Σε μια δεύτερη ανάλυση του Β.Hilllier16 στο βιβλίο του “Space is the 
machine” , υποστηρίζει ότι για να θεωρηθεί μια κατασκευή ¨κοινωνικό 
αντικείμενο¨ θα πρέπει η μορφή να ανταποκρίνεται στην λειτουργία και να 
                                                           
14 Οπ.αν. στην υποσημείωση 1.Σελ. 326 
15 B.Hillier,J.Hanson, The social logic of space.London: Cambridge University Press, 1984. 
16 B.Hillier , Space is the machine , a configurational theory of architecture . London: Space 
Syntax(electronic edition), 2007. 
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απαντά σε ερωτήματα που θέτει η κοινωνία . Συμπεραίνουμε ,λοιπόν , ότι ο 
χώρος στον οποίο εξελίσσεται ένα γεγονός-κατασκευή ,συνδέεται άμεσα με 
την κοινωνία μέσω των μηνυμάτων που θα μεταφερθούν. Έτσι , αποκτά αξία 
στην αλυσίδα των κοινωνικών εξελίξεων.  

Ο συμβολισμός και η μεταφορά στον σχεδιασμό παίζουν  σημαντικό 
ρόλο. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι μετά την δεκαετία του ΄60, ο σχεδιασμός 
συνδέθηκε με την αντίληψη ότι κάθε έργο απορρέει από ένα πυκνό σύνολο 
μηνυμάτων, αλληλεπίδρασης χρήστη και αντικειμένου και από μία αίσθηση 
λειτουργικότητας που θα παρείχε στον χρήστη τροφή για σκέψη, για 
ανάλυση κοινωνικών και συμβολικών εννοιών. Αντικείμενο του σχεδιασμού 
αποτελεί  το πώς τα άτομα αποδίδουν, κωδικοποιούν και ανταλλάσσουν 
σημασίες και νοήματα. Ο σχεδιασμός πλέον αποτελεί ένα εργαλείο 
μεταφοράς μηνυμάτων και σκέψεων σχετικά με τον τρόπο ζωής των 
σύγχρονων ανθρώπων και ορίζεται ως εννοιολογικός σχεδιασμός (conceptual   
design). 
 
 
4.Μορφοποίηση σωματικών ενεργημάτων17  
 

Η οικειοποίηση του φυσικού τοπίου με τον μηχανισμό χρήσης 
τοποφιλικών αντικειμένων, οργανώνονται με την χρήση  διαμεσολαβητικών 
μέσων, όπως η μνήμη και η βιωματική εμπειρία. Είναι ουσιαστικά ο τρόπος  
ενεργοποίησης της σωματικότητας   στο τοπίο. Το σώμα  λειτουργεί σαν ένα 
ζωντανό μνημονικό  διάγραμμα του κατοικείν  για την  μεταβολιστική  

                                                           
17 Με αναφορά στο βιβλίο του Ζ.Κοτιώνη ,Μορφοποιητική σωματικά ενεργήματα στο τοπίο, 
στα κεφάλαια: Κεφ 1.Αντηχήσεις : Για τη σωματική μορφοποίηση του τοπίου, σελ.11-24, 
 Κεφ 2.Στάσεις για την πολιτισμική μορφοποίηση του σώματος, σελ 25-48, Κεφ.6 
Μορφοποίηση του σώματος(Ι) : Πλοηγειν και οικοδομειν,σελ.97-112,Κεφ.7  Από το 
αναπαραστατικό αντικείμενο ως το αρχιτεκτονικό ενέργημα ή για ένα σπίτι που ταξιδεύει, 
σελ. 113-130.Αθήνα- Βόλος :πανεπιστημιακές εκδόσεις  Θεσσαλίας , 2007. 
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διαδικασία του τοπίου, μέσω του  τοποφιλικου  αντικειμένου που 
προτείνεται.  

Ως εργαλείο επικοινωνίας και οικειοποίησης , χρησιμοποιείται η 
διαδικασία μορφοποίησης σωματικών ενεργημάτων. Λέξεις κλειδιά 
σωματικών ενεργημάτων  είναι «μαζεύω  ελιές», «ξαποσταίνω», «γευματίζω 
στην ύπαιθρο», οι οποίες προτείνονται ως μετωνυμία του γενικού 
ενεργήματος  κατοικώ.  Αυτό απορρέει από την  αναμνησιακή εμπειρία 
κατοίκησης των εξόριστων γυναικών , καθώς όλα τα παραπάνω ενεργήματα 
αποτελούσαν την καθημερινότητα τους και αλλά ήταν απαγορευτικά , όπως 
αυτό του «μαζεύω  ελιές». Πλέον , η τοπολογία του νησιού λειτουργεί ως 
πεδίο για την οργάνωση του χώρου. Η προτεινόμενη  κατασκευή συνομιλεί 
με  το τοπίο, η οποία καθίσταται βιώσιμη με αντιληπτικούς μηχανισμούς 
μέσω της επαναφοράς  καταγεγραμμένων μνημών . Η βιωματική εμπειρία , 
στην οποία καλείται ο χρήστης να εμπλακεί αντλεί την έμπνευση της και  την 
νομιμοποιεί μέσω του αναμνησιακού αρχείου αυτών των γυναικών .  

Η μορφοπoιητική  αυτή διαδικασία επιχειρεί να ενσωματώσει στα 
χαρακτηριστικά και στις ιδιότητες του μορφοποιητικού της αντικειμένου 
εκείνες τις διαθέσεις, που δεν προβάλουν την διάθεση του αντικειμένου 
αλλά τις προσωπικές  βιωματικές εμπειρίες υπό μορφή συμπυκνωμένων 
εικόνων. Έτσι μεταφέρεται η προσωπική εμπειρία και στους υπόλοιπους 
χρήστες οι οποίοι οικειοποιούνται το αντικείμενο ,τροφοδοτώντας και 
κατοικώντας την κατασκευή με μια σειρά νέων ενεργημάτων, όπως 
σκεπάζομαι και προφυλάσσομαι.  
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5.Συμπύκνωση εικόνων 
 
Ο  εμπειρισμός18 με βασικό εκπρόσωπο τον Immanuel Kant, θέτει τα 

θεμέλια  για να αντιληφθεί ο άνθρωπος ένα αντικείμενο συνολικά και όχι 
μόνο τις επιμέρους ιδιότητές του, σχήμα, χρώμα, υφή κ.λπ. μέσα από μια 
εσωτερική λογική κατά την οποία ενοποιούνται τα επιμέρους στοιχεία της 
εμπειρίας. Αυτή αποτελείται από την εννοιολογική συνένωση και ενσωμάτωση 
που πραγματοποιείται από το νου μέσω εννοιών ή των «κατηγοριών της 
κατανόησης» που υπάρχουν στις αντιλήψεις μέσα στα πλαίσια του χώρου και 
χρόνου, που δεν είναι έννοιες, αλλά μορφές αισθαντικότητας, οι οποίες 
αποτελούν με τη σειρά τους απαραίτητους όρους για κάθε πιθανή καταγραφή 
εμπειρίας19. 

                                                           
18 Εμπειρισμός στη φιλοσοφία ονομάζεται η θεωρία που υποστηρίζει πως η πηγή και τα 
συστατικά της ανθρώπινης γνώσης προέρχονται από την εμπειρία που αποκτάται μέσω των 
αισθήσεων. Αυτές μπορεί να είναι είτε οι πέντε (5) παραδοσιακές αισθήσεις 
(ακοή, όραση, αφή, οσμή, γεύση) ή εσωτερικές αισθήσεις όπως ο πόνος και η ευχαρίστηση. 
Αν και στοιχεία του εμπειρισμού συναντώνται από την εποχή της διδασκαλίας 
του Αριστοτέλη και σε σημαντικό βαθμό στο έργο του Τόμας Χομπς, η κλασσική εμπειριστική 
θεώρηση συνδέεται κυρίως με τον Άγγλο εμπειριστή Τζων Λοκ, κατά τον οποίο ο ανθρώπινος 
νους παρομοιάζεται με άγραφο πίνακα (tabula rasa), αποκλείοντας κάθε προϋπάρχουσα (a 
priori) σκέψη. Οι θέσεις του εμπειρισμού, εξελίχθηκαν υπό μια συνεχιζόμενη διαμάχη με 
τον Σκεπτικισμό, όπου έγινε εντονότερη με τους διαδόχους του, Μπέρκλεϊ και Ντέιβιντ 
Χιουμ. Αυτό οδήγησε στην κριτική θεώρηση των θέσεων του εμπειρισμού από 
τον Εμμάνουελ Καντ και μετέπειτα, κατά τον 20ο αιώνα, από τον Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν στον 
τομέα της Λογικής. 
Ο εμπειρισμός έχει τις ρίζες του στην ιδέα πως οτιδήποτε γνωρίζουμε για τον κόσμο, είναι 
αυτά που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε οι αισθήσεις μας και είναι επαληθεύσιμα μέσω 
της εμπειρικής απόδειξης. Στηρίζεται στην a posteriori γνώση, δηλαδή στην μη ύπαρξη 
έμφυτων αλλά ύστερων κατακτήσιμων ιδεών, και διακρίνει την εξωτερική αίσθηση μέσω της 
οποίας λαμβάνουμε τα εξωτερικά ερεθίσματα και την εσωτερική αίσθηση, μέσω της οποίας 
τα επεξεργαζόμαστε και δημιουργούμε τις έννοιες και στη συνέχεια τις γνώσεις.  
(πηγή : http://el.wikipedia.org/wiki/Εμπειρισμός) 
 
19 B E.Burdek , Design: History, Theory and Practice of Product Design. Germany : Birkhauser,  
2005, σελ. 229 με αναφορά στον Immanuel Kant 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%83%CE%BC%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%A7%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%BF%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa
http://el.wikipedia.org/wiki/A_priori_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_a_posteriori_%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/A_priori_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_a_posteriori_%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/A_priori_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_a_posteriori_%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%8A&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84_%CE%A7%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B5%CE%BB_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CE%92%CE%AF%CF%84%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/A_priori_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_a_posteriori_%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://library.lib.uth.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/312875/search.egw/2+0?menu1=%C5%EA%E4%EF%F4%E9%EA%FC%F2-%EF%DF%EA%EF%F2&entry1=Birkhauser&logic1=And&menu2=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry2=&logic2=And&menu3=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry3=&submit=Search&hits=20
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Με βάση την θεωρία αυτή του Kant γίνεται η σύνδεση στη νοητική 
διαδικασία που επιτελέστηκε υπό την μορφή συμπυκνωμένων εικόνων. 
Συγκεκριμένα , αυτή η συμπύκνωση αφορά μια αναδρομή στο παρελθόν 
σχετικά με την οικειοποίηση  των αντικειμένων . Γίνεται μια γεφύρωση 
μεταξύ οικείων αντικειμένων που αφορούν το  κατοικειν των εξόριστων 
γυναικών και της νέας κατασκευής . Ο σχεδιασμός αυτών των αντικειμένων , 
στοχεύει στην απελευθέρωση αυτών των συμπυκνώσεων και στη συνέχεια 
στην μετάφραση τους σε χωρικές μορφές.  Προφανώς ,  αυτό το αρχείο των 
συμπυκνωμένων εικόνων στηρίζεται στα  αντικείμενα οικειοποίησης , γι΄ 
αυτό και η χρήση τους ως μηχανισμός  συγκρότησης του χώρου. 
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Γ. Η «ΥΦΑΝΣΗ» ΜΙΚΡΟ_ΤΟΠΙΩΝ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΦΙΛΙΚΗ       
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1.Χάρτες και διαγράμματα,
         α. Χαρτογράφηση του νησιού
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β.Χάρτης μνήμης

Μοναστήρι.1950-1953 οι σκηνές
στήθηκαν εκεί

    ΥΛΙΚΑ                ΣΚΗΝΩΝ

Ξύλο
Σεντόνια
Χαρτόνι
Χόρτα

Ξερά φύλλα 
ασφοδειλίας
Πέτρα
Λάσπη

Πηγάδι

Σκηνές

       Συνεργεία          επισκευής
       γύρω από το    μοναστήρι.

1949 εγκατάσταση γυναικών σε ήδη υπάρχουσες σκηνές στη 
παραλία του Αγ.Γεωργίου απο εξόριστους άνδρες το 1946-1949



Μοναστήρι.1950-1953 οι σκηνές
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    ΥΛΙΚΑ                ΣΚΗΝΩΝ

Ξύλο
Σεντόνια
Χαρτόνι
Χόρτα

Ξερά φύλλα 
ασφοδειλίας
Πέτρα
Λάσπη

Πηγάδι

Σκηνές

       Συνεργεία          επισκευής
       γύρω από το    μοναστήρι.

1949 εγκατάσταση γυναικών σε ήδη υπάρχουσες σκηνές στη 
παραλία του Αγ.Γεωργίου απο εξόριστους άνδρες το 1946-1949



2. Η επίσκεψη





1947-1953

2013

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ KΑΤΟΙΚΗΣΗ

ΦΑΓΗΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΛΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

3. Η ιδέα



1947-1953

2013

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ KΑΤΟΙΚΗΣΗ

ΦΑΓΗΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΛΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ







Αναφορές











 Με  βάση όλα τα παραπάνω , έγινε μια προσπάθεια 
κατασκευής   ενός θραύσματος αυτής της συλλογικής μνήμης, 
υπό την μορφή αυτού του αντικειμένου-υφαντού. Πρόκειται για 
ένα τοποφιλικό αντικείμενο , που ενθαρρύνει την εμπλοκή σε 
μια εμπειρία ανάδειξης της μνήμης , για το νησί Παλαιό Τρίκερι. 
   Αρχικά , έγινε μια έρευνα για την καθημερινότητα 
και τις δραστηριότητες των εξόριστων γυναικών. 
Οι αναφορές ,αποτέλεσμα αυτής της έρευνας ,αφορούν  τα κύρια 
χαρακτηριστικά του τοπίου του νησιού τα οποία προσδιόριζαν την 
καθημερινότητα των γυναικών, όπως οι ελιές και τα αντικείμενα που 
συσχετίζονται με την συγκομιδή της , καθώς  και  η σκιά που παρείχε 
για το μεσημεριανό γεύμα. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό , είναι 
η επαναχρησιμοποίηση υλικών για την δημιουργία αντικειμένων. Η 
ραπτική και η μαστορική κυριαρχούσαν στη καθημερινή τους κουλτούρα 
, όπως το ράψιμο ρούχων, με σαφείς αναφορές στην παραδοσιακή 
στολή του νησιού. Σίγουρα, η εφευρετικότητα είναι έκδηλη σε κάθε 
τους δραστηριότητα, λόγω δύσκολων συνθηκών και ελλείψει μέσων. 
   Επιπρόσθετα, διαβάζοντας κείμενα και σκέψεις από μαρτυρίες 
αυτών των γυναικών , δίνεται η αίσθηση ότι πρόκειται για γυναίκες 
περιπλανώμενες με βαλίτσες. Ο τόπος διαμονής μεταλλασσόταν 
συνεχώς , ενώ  η βαλίτσα τους με τα προσωπικά τους αντικείμενα  
ήταν το μόνο αντικείμενο που παρείχε μια υποτυπώδη μονιμότητα.
Στην συνέχεια , η αποκωδικοποίηση αυτών  στοιχείων οδήγησε 
στο  σχεδιασμό αυτού του αντικειμένου. Πρόκειται , ουσιαστικά για 
ένα υφαντό  προσωρινής κατοίκησης που εμπεριέχει όλες αυτές 
τις μνήμες, και μπορεί να φιλοξενήσει μια σειρά  στιγμιότυπων.   Η 
κεντρική ιδέα είναι , η κατασκευή μιας υφαντής «βαλίτσας» , για 
το  σύλλογο εξόριστων γυναικών , που ο επισκέπτης θα μπορεί 
να προμηθεύεται με την  άφιξη του στο νησί . Στην συνέχεια 
περιπλανώμενος στο νησί θα μπορεί να επιλέγει το σημείο προσωρινής 
του κατοίκησης , στήνοντας την δική του υφαντή «σκηνή», που έχει 
την δυνατότητα να του παρέχει στάση,  γεύμα στην ύπαιθρο  και ύπνο.  
  



3α.Πρώτες προσεγγίσεις 





Υφές





Μακέτες εργασίας

















Προμακέτα σε κλίμακα 1/2









ΛΙΜΑΝΑΚΙ
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ΜΟΝΟΠΑΤΙ
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4. Σχέδια
    α.Χαρτογράφηση πύκνωσης υφαδιών
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ΥΦΑΔΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ



 Τα υλικά  για την υφαντή «βαλίτσα» επιλέχθηκαν   έτσι ώστε 
να εξυπηρετούν την εύκολη μεταφορά και την αναφορικότητά  
τους σε σχέση με το τοπίο μνήμης που μελετάται. Η μεταφορά και 
η προστασία του υφαδιού προσωρινής κατοίκησης γίνεται με ένα 
αυτοσχέδιο είδος ταγαριού, το οποίο φοριέται στη μέση.Τα υλικά 
κατασκευής είναι ένα σακί αποθήκευσης αλευριού , ως δηλωτικό 
της αγροτικής παραγωγής της Θεσσαλίας  και για το ζωνάρι ιμάντας 
πλεξίματος καρέκλας .Σε αυτό το στιγμιότυπο , το αντικείμενο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και σαν κάθισμα στο έδαφος κατά την διάρκεια 
της περιπλανητικής διαδικασίας στο τοπίο.Κύριο δομικό υλικό  του 
υφαδιού είναι το ύφασμα ψάθας , που χρησιμοποιείται ουσιαστικά 
σαν καμβάς για το «γάζωμα» των υπόλοιπων στοιχείων. Το στοιχείο 
του κεντήματος είναι βασικό χαρακτηριστικό .Υπάρχει στις δυο θήκες-
τσέπες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αποθηκευτικός  χώρος. 
Ο χρήστης μπορεί να βρει σε αυτές ένα υφαντό τραπεζομάντηλο, 
μια μαξιλαροθήκη και  μια βελόνα με κλωστή , ως ένα σετ «πρώτων 
βοηθειών» σε περίπτωση «ατυχήματος» της κατασκευής του υφαντού.
 Το  υφαντό τραπεζομάντηλο, κατασκευάστηκε από σακί 
αποθήκευσης καρπών, το οποίο αφού κόπηκε σε λωρίδες πλέχτηκε με 
την μέθοδο “tabby weaving” ή“plain weaving.”  Πρόκειται , για έναν από 
τους τρεις βασικούς τρόπους ύφανσης. Η δομή του υφαντού, αποτελείται 
από κατακόρυφα υφάδια και  οριζόντια στημόνια , τα οποία πλέκονται 
μεταξύ τους εναλλάξ. Από το ίδιο το υλικό κατασκευάστηκε και η «υφαντή  
σελίδα ημερολογίου», η οποία τοποθετείται στο ψάθινο υφαντό με μια 
παραμάνα. Στη σελίδα αυτή κεντήθηκαν μαρτυρίες από τις εξόριστες 
γυναίκες υπό μορφή κολάζ κειμένου, και έχει ως σκοπό ο χρήστης 
να γίνει  μάρτυρας και αναγνώστης αυτής της συλλογικής μνήμης.
 Επίσης , το κέντημα συναντάται, υπό μορφή μάλλινου γαζώματος 
, σε σημεία που καθορίζουν διαγραμματικά τις λειτουργίες στην  
έκταση της ψάθας. Στην συνέχεια, δημιουργείται  ένας ορθοκανονικός  
κάνναβος από γαζιά, που ουσιαστικά χρησιμεύει ως οδηγός για 
το δίπλωμα του αντικειμένου.Το κόκκινο χρώμα των  μάλλινων 
νημάτων και των κλωστών, αναφέρεται  στην παραδοσιακή στολή 
του νησιού,  καθώς  και στο  χαρακτηριστικό χρώμα της ιδεολογίας
των εξόριστων γυναικών. 



 Ακόμα, μέσα στην υφαντή  βαλίτσα , υπάρχει ένα 
«αρωματικό μαξιλάρι μνήμης». Πρόκειται για μια θήκη η οποία 
είναι γεμάτη με αρωματικά βότανα, τα οποία εκτός από  το γεγονός 
ότι αρωματίζουν το αντικείμενο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από το χρήστη για τις δικές του ανάγκες, όπως φαγητό  . 
 Το μαξιλάρι αυτό έχει δύο όψεις. Η μια είναι αδιαφανής 
κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό του υφαντού τραπεζομάντηλου, και η 
άλλη είναι ημιδιαφανής από γάζα, από την οποία τα βότανα είναι εμφανή.
Επιπλέον, για την θέση ύπνου, έχουν προνοηθεί τρεις πιθανές 
θέσεις. Το τελικό αντικείμενο , διπλώνεται σε διαστάσεις 0,50 Χ 
0,25 μ., το σχήμα της οποίας καθορίζεται  από τις διαστάσεις του 
μαξιλαριού, το οποίο «αρωματίζει» με μνήμες την κατασκευή. 

Απόσπασμα - κολάζ μαρτυριών  για την  «υφαντή  σελίδα ημερολογίου»  

 Ήταν ένα ωραίο νησί . Πράσινο από ελιές[…] μέχρι την κορυφή υπήρχαν 

σκηνές ατομικές. Ήταν στρατόπεδο αντρών , τους οποίους είχαν πάρει και πάει στην 

Ικαρία τότε […] δεν είχαμε συνηθίσει και σκηνές χαμηλές , που τις χρησιμοποιούσαν 

μόνο για ύπνο. Έμπαινες με τα μούτρα. Πού να βάλεις τα πράγματα σου[…] Όλη την 

άλλη μέρα ήταν στο ύπαιθρο. Είχε και ορισμένες που είχαν χτίσει  τοίχο ένα μέτρο 

περίπου και εκεί πάνω είχαν βάλει τη σκηνή , κι έτσι μπορούσαν και έβαζαν ράντζο και 

τα πράγματα τους […] Για φαγητό μας είχαν μοιράσει ξηρά τροφή : χαλβά κι ελιές […]

Ήρθε και η ώρα να κοιμηθούμε , αλλά καμιά δεν αποφάσιζε να μπει πρηνηδόν να 

κοιμηθεί μέσα στα χώματα που είχαμε στρώσει τα ρούχα μας , γιατί φοβόμασταν 

τα ζουζούνια […]Μας είχαν μεταφέρει στο Τρίκερι από τη Χίο. Ήταν πιο δύσκολη η 

ζωή αλλά πιο ελεύθερη , αφού ζούσαμε σε αντίσκηνα. Είχαμε και τη θάλασσα.[…]

Με αναφορά στο βιβλίο της Μαριγούλα Μαστρολέων-Ζέρβα , Εξόριστες : Χίος, Τρίκερι, 
Μακρονήσι (η Μαρούκλα αφηγείται) / Μαριγούλα Μαστρολέων-Ζέρβα.
Αθήνα : Σύγχρονη εποχή , 1986, σελ. 44-56.
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Τα υφάδια

σακί αποθήκευσης 
αλευριούΗ μεταφορά

υφαντό ψάθας για προσωρινή κατοίκηση

ιμάντας για
πλεξιμο καρέκλας



σακί αποθήκευσης 
αλευριού

κεντητή θήκη-αποθηκευτικός χώρος

υφαντό τραπεζομάντηλο απο λωρίδες
σακιού αποθήκευσης αλευριού

υφαντό ψάθας για προσωρινή κατοίκηση

ιμάντας για
πλεξιμο καρέκλας



βότανα για το γέμισμα του μαξιλαριού

μάλλινη κλωστή

υφαντές  σελίδες ημερολογίου με κεντήματα



βότανα για το γέμισμα του μαξιλαριού

μάλλινη κλωστή

5.Η «βαλίτσα- Υφάδι» σε κλίμακα 1/1





































































 
 

 

Δ.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Με αφορμή την ιστορία των γυναικών στο Τρίκερι , περισσότερο 
όσον αφορά την καθημερινή τους κουλτούρα , ήρθε η  συνειδητοποίηση ότι  
η νοητική διαδικασία σχεδιασμού αντικειμένων που προκύπτει από μια  
άμεση ανάγκη  και στην συνέχεια η κατασκευή τους ,  αποτελεί ένα καίριο 
ζητούμενο της εποχής.  Η εφευρετικότητα και η επαναχρησιμοποίηση 
υλικών (assemblage) , με φειδωλό τρόπο στη χρήση αυτών , οδηγεί σε  
πειραματισμούς που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από την 
επαναφορά της ιδιότητας του τεχνίτη. Η μαζική παραγωγή δεν αφήνει 
περιθώριο για μετασχηματισμούς και φαντασιακά παιχνίδια. Ακόμα 
περισσότερο στην τωρινή περίοδο κρίσης ο τεχνίτης μπορεί να επαναφέρει 
κατασκευές δίνοντας σε αυτές ξανά  ζωή με  νέους όρους 
επαναχρησιμοποίησης ,επανοικείωσης  και επαναπροσδιορισμό  τύπων, 
λειτουργιών, αναγκών, μορφών και επιθυμιών (bricolage)20. 

Ο bricoleur αποτελεί ένα  σχεδιαστικό και αισθητικό παράδειγμα στο 
οποίο η σκέψη προηγείται της πράξης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νοητικό 
μαστόρεμα, συνδυάζοντας το νοητικό επίπεδο και το επίπεδο της τεχνικής, 
όπου θεωρία και πρακτική γίνονται ένα. Είναι επιτακτική, λοιπόν, η ανάγκη 
για έναν homo faber (άνθρωπος κατασκευαστής-τεχνίτης) ο οποίος θα είναι 
κριτής της υλικής εργασίας και πρακτικής, αναρωτώμενος το «γιατι?» και όχι 
το «πώς?». Το έργο του τεχνίτη  ενέχει μια πολύ εκλεπτυσμένη , περίπλοκη 
δραστηριότητα που αναδύεται από απλές νοητικές ενέργειες , όπως τον 

                                                           
20 Γαλλικός όρος. Στην πρώτη του χρήση το ρήμα bricoleur  χρησιμοποιείται για τα παιχνίδια 
με μπάλα και το μπιλιάρδο , για το κυνήγι και την ιππασία , αλλά πάντοτε για να δηλώσει μια 
απροσδόκητη κίνηση: της μπάλας που αναπηδά, του σκύλου που χάνει τον δρόμο ,του 
αλόγου που απομακρύνεται από την ευθεία , για να αποφύγει ένα εμπόδιο. Στις μέρες μας 
bricoleur  λέγεται αυτός που εργάζεται με τα χέρια του, χρησιμοποιώντας μέσα που 
αποκλίνουν ωε προς τα μέσα του ανθρώπου της τέχνης.(πηγή :C.Levi –Strauss, Άγρια σκέψη, 
μετάφραση Εύα Καλπουρτζή, προλεγόμενα-επιμέλεια: Άλκη Κυριακίδου- Νέστορος. Αθήνα: 
Παπαζήση , 1977. Εισαγωγή , σελ.372. 



 
 

 

προσδιορισμό των γεγονότων και κατόπιν την ανάλυση τους 21 . Το 
ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στην εμφάνιση ενός αντικειμένου αλλά 
στην ιδέα και την πρακτική δυναμική του. 

Βασική προϋπόθεση του μαστορέματος είναι το αντικείμενο να 
«μιλά» όχι μόνο με τα πράγματα ,αλλά και μέσω των πραγμάτων, καθώς 
αποτελεί ένα μέσο αφήγησης . Όπως  χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ρ.Σέννετ : 
«Οι άνθρωποι επενδύουν σκέψη σε πράγματα που μπορούν να  τ΄ αλλάξουν και 
η σκέψη αυτή περιστρέφεται γύρω από τρία καίρια ζητήματα : μεταμόρφωση 
/μετασχηματισμός , παρουσία , ανθρωπομορφισμός. Η μεταμόρφωση 
/μετασχηματισμός μπορεί να είναι τόσο άμεση όσο μια αλλαγή στη 
διαδικασία[…]. Η παρουσία μπορεί να καταγραφεί απλώς αφήνοντας ένα 
σημάδι του δημιουργού  , όπως η σφραγίδα ενός πλινθοποιού . 
Ανθρωπομορφισμό έχουμε όταν αποδίδουμε ανθρώπινες ιδιότητες σ΄ένα 
ακατέργαστο υλικό[…].22Η μεταμόρφωση /μετασχηματισμός  προκαλεί υλική 
συνείδηση με τρείς τρόπους: με την εσωτερική εξέλιξη μιας πρότυπης μορφής , 
με την κρίση για την ανάμειξη και τη σύνθεση , με τη σκέψη που εμπλέκεται στην 
αλλαγή της επικράτειας23. 

Με λίγα λόγια , ο πειραματισμός σε νέα εδάφη (αλλαγή επικράτειας) , 
που αφορά την ανάπτυξη μιας πρότυπης μορφής ή τον συνδυασμό μορφών 
μέσω της χρήσης μιας  γλώσσας , παράγει αντικείμενα τα οποία είναι  
κατασκευάσιμα  , και το κυριότερο , είναι «χειροποίητα». Προσφέρεται ,έτσι , 
μια πραγματική εμπειρία επί του αντικειμένου , καθώς κανείς, καθίσταται 
ικανός να καταλάβει πως είναι φτιαγμένο. Αυτή η σύλληψη του τρόπου 
κατασκευής δίνει την δυνατότητα εμπλοκής του χρήστη , τόσο νοητικής όσο 
και σωματικής. Η μαστορική αποδέχεται ή και απαιτεί μια ορισμένη 
πυκνότητα ανθρώπινου στοιχείου να ενσωματώνεται στην πραγματικότητα 
αυτή. Ο bricoleur αναζητά μηνύματα , τα οποία τα συλλέγει και στην 

                                                           
21 Ρ.Σέννετ, Ο τεχνίτης ,μετάφραση Βασίλης Τομανάς.Θεσσαλονίκη:Νησίδες , 2011, σελ.17 
22 Οπ.αν. Σελ. 105 
23 Οπ.αν. Σελ. 113 



 
 

 

συνέχεια τα επεξεργάζεται. Επομένως, βασίζεται στην βιωμένη εμπειρία και 
κατασκευάζει δομημένα σύνολα χρησιμοποιώντας υπολείμματα ή και λείψανα 
επεισοδίων, τα οποία τα διευθετεί και τα ξαναδιευθετεί προκειμένου να 
ανακαλύψει μέσα τους κάποιο νόημα24. 

Μια τεχνική εμπειρίας, θα μπορούσε να είναι η δημιουργία των  
εντυπώσεων από ανθρώπους ή και συμβάντα , έτσι ώστε οι εντυπώσεις 
αυτές να είναι κατανοητές σε άλλους που δεν γνωρίζουν τους ίδιους 
ανθρώπους ή δεν ζουν τα ίδια συμβάντα. Με αυτόν τον τρόπο, ο τεχνίτης 
δεν στοχεύει μόνο στη διαδικασία του αισθάνεσθαι ,αλλά και στην 
ενεργοποίηση της σωματικότητας των χρηστών, και γενικότερα της 
ποικιλίας των δημιουργικών δράσεων. 

Συνοψίζοντας , η λογική του ανθρώπου- τεχνίτη βοηθά στην 
πραγματοποίηση μιας πιο ανθρώπινης υλικής ζωής ,που εμπεριέχει την 
επιστροφή σ΄ ένα πιο απλό τρόπο ζωής , φτάνει να γίνει αντιληπτή  η  λογική 
των κατασκευών. Η  σύνδεση του χεριού με το κεφάλι (μυαλό) κρίνεται 
απαραίτητη και ερευνά τις διαστάσεις της δεξιότητας, της εμπλοκής και της 
κρίσης. Η  επιτόπια εμπειρία της συμμετοχής των χρηστών, συντελεί στην 
ολοκλήρωση της κατασκευής του bricoleur , καθώς μέσα από ένα σύστημα 
αλληλοτροφοδότησης εμπειριών , ενεργοποιούνται νοητικοί και σωματικοί 
μηχανισμοί.  

Ίσως ,είναι αναγκαία η επινόηση ενός νέου είδους τεχνίτη, με αρετές 
που θα αφορούν την συνένωση της θεωρίας και της τεχνικής. Σαν ένας 
σύγχρονος ταξιδευτής-περιπατητής (flaneur) θα ανακαλύπτει νέα συμβάντα , 
θα γίνεται «κάτοικος» τους και στην συνέχεια αφού χρησιμοποιήσει τα 
σχεδιαστικά του εργαλεία ,θα κατασκευάζει. Ο κοινωνικός του ρόλος ως 
μετατροπέας  μορφών, μετατροπέα εμπειριών, τον καθιστά το υποκείμενο 
εκείνο που κατασκευάζοντας  και εξερευνώντας βιώσιμα  μικρό-τοπία τα  
καθιστά εμφανή μέσα στα πλαίσια των σύγχρονων δυστοπιών. 

                                                           
24 C.Levi –Strauss, Άγρια σκέψη, μετάφραση Εύα Καλπουρτζή, προλεγόμενα-επιμέλεια: Άλκη 
Κυριακίδου- Νέστορος. Αθήνα: Παπαζήση , 1977.Σελ. 120 
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Ημερολόγιο συνθετικής διαδικασίας

Η Βαλίτσα και η σημασία της





Χριστιάνα Π., 20/5/2013 , Αθήνα

Σαν ορισμόζ για τη βαλίτσα έχει δοθεί το εξής

αποσκευή σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου

με σκληρά τοιχώματα, για τη μεταφορά ρούχων.

Είναι αλήθεια πωζ στο άκουσμα αυτήζ τηζ λέξη<;, οι συνειρμοί που

κάνουμε είναι λίγο - πού οι ίδιοι και περιορισμένοΙ. Περιορισμένοι,

στο χρώμα, στο ύφασμα, σΤΙζ διαστάσεΙζ. Τα πράγματα όμωζ

έχουν αλλάξει Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Υπάρχουν

πολλέζ βαλίτσεζ και βαλιτσάκια, που ανάλογα με τη χρήση

που τουζ κάνουμε, ΤΙζ ανάγκεζ μαζ και ΤΙζ προτεραιότητεζ

μα<;, έχουν διαφορετική θέση στην καθημερινότητά μαζ.

Για παράδειγμα, από την προσωπική μου εμπειρία,

κάθε μέρα, κουβαλάω το ίδιο βαλιτσάκι Μπορεί το περιτύλιγμα

(εννοώ την εξωτερική εμφάνιση) να αλλάζει κατά καιρούζ, αλλά

το ουσιαστικό κομμάτι, το περιεχόμενο παραμένει πάντα το

ίδιο. Ταυτότητα,πορτοφόλι, κλειδιά, κινητό, τα βασικότερα είδη,

και μετά τα υπόλοιπα (χαρτομάντηλα, σημειωματάριο, κλπ).

Σαν φοιτήτρια όμω<;, η πιο σημαντική βαλίτσα είναι η θήκη

του υπολογιστή μου. Χωρίζ αυτόν, δεν κάνουμε. Σαν άρρωστη,

το σακουλάκι από το φαρμακείο με όλεζ ΤΙζ προμήθειεζ.

Η βαλίτσα είναι και αυτή έναζ χώΡΟζ. Περιορισμένων

διαστάσεων, είτε την έχουν κάνει άλλη για εμάζ, είτε την

κατασκευάσαμε εμείζ οι ίδιοι, προκειμένου να είναι πρακτική και

εφαρμόσιμη. Έναζ χώρο<;, που αντανακλά την ταυτότητα αυτού που

την εμπλούτισε με διάφορα αντικείμενα. Έναζ χώΡΟζ που δηλώνει

στόχο (τελικό προορισμό, εποχή), περίοδο (χρονικό διάστημα

παραμονήζ σε ένα μέροζ/εποχή), διάθεση (πώζ σκοπεύει να περάσει

κανείζ αυτή την περίοδο), προνοητικότητα (eχtra προφυλάξεΙζ),

οργάνωση (τακτοποίηση ειδών ανάλογα με προτεραιότητεζ).





Ίρις Σ., 10/5/2013 ,Λωζάννη

Όντωςτην έχω αφήσει σε αυτή τη θέση στο σαλόνι... δεν τη

βάζω στο πατάρι τη χρησιμοποιώ συχνά!

Το αυτοκολλητάκι που έχω βάλει το αγαπώ γιατί τη κάνει

δικιά μου. Ξέρεις πόσο εύκολα τη σταμπάρω από μακριά στο

διάδρομο των αφίξεων?



Μάρθα Π., 3/5-2013, Πάτρα

Το μέγεθος της είναι ιδανικό για τα σαββατοκύριακα.

Επιπλέον επειδή είναι από μαλακό ύφασμα και δεν έχει σκελετό

είναι πολύ ελαφριά.

Επίσης το χερούλι είναι πολύ βολικό κ την κουβαλάω σαν

τσάντα ώμου.





Ελένη Μ.ι 25/5/2013 ι Αθήνα
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Οι πειραματισμοί με την μορφή της βαλίτσας
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