




Στο μέλλον, το παρελθόν δεν θα ξεθάβεται - θα ανακτάται.

Η διπλωματική “Ψυχρά Δεδομένα” ξεκινάει με την παραδοχή πως, καθώς μεγαλώνει ο όγκος προσωπικών δεδομένων 
του κάθε ατόμου στο Cloud, αρχίζει και αμφισβητείται το κατά πόσο η ψηφιακή του ύπαρξη και παρουσία είναι 
υποδεέστερη ή ακόμα και απλώς συμπληρωματική της φυσικής. Βάσει αυτής της σκέψης, εξετάζει τους τρόπους 
με τους οποίους αυτή η νέα συνθήκη μπορεί να ενημερώσει τα τοπία θανάτου και να τα επανανοηματοδοτήσει 
ως κατεξοχήν τοπία μνήμης, διαχείρισης του σώματος και αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, 
αποτελεί μία πρόταση ανάκτησης της πρακτικής του αρχείου ως τον πυρήνα μίας κοινής, απολύτως προσβάσιμης 
κουλτούρας του θανάτου και προτείνει μία νέα τυπολογία για την αρχιτεκτονική του θανάτου της ψηφιακής εποχής. 

Ο σχεδιασμός αντλεί πληροφορία από την αρχιτεκτονική υποδομών όπως server farms, data storage vaults και 
modular data centers ενώ παράλληλα διατηρεί ως πυρήνα του τη σχέση αρχιτεκτονικής και τοπίου, ειδικά όπως αυτή 
έχει εξελιχθεί στους τόπους θανάτου από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται τόσο στην ιδέα της 
νήσου ως ένας αυθύπαρκτος και αυτοτελής κόσμος ορίων, ετεροτήτων και φαντασιώσεων όσο και στην ανάγνωση 
του εδάφους ως τον κατεξοχήν γεωφυσικό κόσμο μετάδοσης, αποθήκευσης και αρχειοθέτησης πληροφορίας. Τέλος, η 
αφήγηση της αρχιτεκτονικής πρότασης δομείται επάνω σε τρεις, βασικές και συμπληρωματικές σχέσεις: τη σχέση του 
ανθρώπου με το τοπίο (νησί), την πληροφορία (κενοτάφιο) και το σώμα (αποτεφρωτήριο). 
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In the future, the past will not be excavated; it will be retrieved.

The thesis “Cold Data” builds on the premise according to which, as the volume of each individual’s personal data on 
the Cloud is growing exponentially larger, we collectively start questioning whether this digital existence is inferior or 
even simply supplementary to the corporeal one. Based on this thought, the thesis examines the ways through which 
this new condition is able to inform the landscapes of death and recharge their symbolical aspect as the prime land-
scapes of memory, body management and personal data archiving. More specifically, it attempts to reclaim the practice 
of archiving as the core of a commonly shared, accessible death culture and introduce a new typology for the death
landscape of the digital era.

The proposed design draws references from the architecture of technological infrastructure such as server farms, data 
storage vaults and modular data centers while simultaneously keeping at its core the relationship between architecture 
and landscape, especially how the latter has marked the evolution of the death spaces since the 18th century. Special 
attention is paid on the reading of the island as a self-contained, existing-in-itself world of limits, otherness and imag-
inaires and the reading of the ground as the geophysical world of transmission, storage and archiving of information. 
Finally, the narrative of the architectural proposal is constructed on three, fundamental and complementary connec-
tions: the relationship between man and landscape (island), man and cognition - information (cenotaph) and finally, 
that between man and body (crematorium).

COLD DATA

ABSTRACT

Student: Sotiriou Ioanna
Supervisor: Paniyiris Costis

Digital Cenotaph and Crematorium on Gyali Island

University of Thessaly
Department of Architecture

February 2018



ψυχρά δεδομένα
ψηφιακό κενοτάφιο και αποτεφρωτήριο στη νήσο γυαλί

διπλωματική εργασία

φοιτήτρια
Ιωάννα Σωτηρίου
επιβλέπων καθηγητής
Κωστής Πανηγύρης

πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών

φεβρουάριος 2018





“
”

Όλα τα κτίρια είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και με το λιμάνι 
και με αυτό που βρίσκεται πέραν του λιμανιού. Το Μουσείο 
είναι επίσης κομμάτι του βασιλικού συγκροτήματος. Έχει έναν 
περίπατο και μία εξέδρα και ένα μεγάλο κτίριο που φιλοξενεί 
το μέρος όπου οι Φιλόλογοι που συμμετέχουν στο Μουσείο 
δειπνούν. Η έννοια της ιδιοκτησίας επίσης μοιράζεται ανάμεσα 
σε αυτή την ομάδα ανθρώπων και επικεφαλής αυτών είναι ο 
ιερέας που έχει τοποθετηθεί ως ο υπεύθυνος του Μουσείου, 
τον οποίο συνήθως εξέλεγαν οι βασιλιάδες, αλλά τώρα τον 
εκλέγει ο Αύγουστος Καίσαρας. Ένα άλλο κομμάτι αυτού 
του βασιλικού συγκροτήματος είναι αυτό που αποκαλούμε 
«Σώμα». Αυτό είναι ένας κλειστός χώρος όπου βρίσκονται οι 
τάφοι των βασιλιάδων και του Αλεξάνδρου.

Περιγραφή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας από τον Στράβωνα (64 πΧ 
-29 μΧ )
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αναφέρεται στον τόπο ως την ψυχολογικά απλούστερη 
εκδοχή της έννοιας του χώρου. Σύμφωνα με τον Einstein, 
ο τόπος είναι αρχικά ένα συγκεκριμένο κομμάτι της γήινης 
επιφάνειας το οποίο ταυτοποιείται μέσω ενός ονόματος. 
Το πράγμα του οποίου ο “τόπος” προσδιορίζεται είναι 
ένα “υλικό αντικείμενο” ή ένα “σώμα” ενώ μία απλή 
ανάλυση δείχνει ότι ο “τόπος” είναι μία ομάδα υλικών 
αντικειμένων. Ωστόσο, αναρωτώμενος εάν η λέξη “τόπος” 
έχει νόημα πέραν αυτής της συλλογιστικής, ο Einstein 
περνά στην ανάλυση της ιδιότητας του τόπου ως χώρο. 
Συγκεκριμένα, φέρνοντας το παράδειγμα ενός κουτιού, 
αναρωτιέται εάν μπορεί κανείς να αποδώσει στο κουτί 
τον “χώρο” ως ιδιότητα καταλήγοντας στο συμπέρασμα 
πως εάν δεχτούμε ότι το κουτί “έχει χώρο” τότε όλα τα 
κουτιά “έχουν χώρο” και συνεπώς η έννοια του “χώρου” 
επιτυγχάνει ένα νόημα απαλλαγμένο από οποιαδήποτε 
σύνδεση με ένα συγκεκριμένο υλικό αντικείμενο. Με αυτό 
τον τρόπο, μέσω μίας φυσιολογικής επέκτασης του “χώρου 
του κουτιού” μπορεί κανείς να καταλήξει στην έννοια ενός 
ανεξάρτητου (απόλυτου) χώρου, απεριόριστο σε όλη του 
την έκταση, μέσα στον οποίο όλα τα υλικά αντικείμενα 
εμπεριέχονται. Συνεπώς, καταλήγει ο Einstein, ένα υλικό 
αντικείμενο που δεν βρίσκεται στον χώρο είναι πολύ απλά 
αδιανόητο.5 

Με την ιδέα του τόπου ως ένα σύνολο οντοτήτων φαίνεται 
να συμφωνεί και ο αρχιτέκτονας Christian Norberg-Schulz. 
Κατά τον Schulz ωστόσο, αυτές οι οντότητες δεν είναι 
μόνο υλικές: ο τόπος αποτελείται και από συναισθήματα 
ενώ ιδιότητες όπως το χρώμα, η υφή του και το σχήμα 
συγκροτούν την ουσία του, την “ατμόσφαιρά του”. Για 
τον νορβηγό αρχιτέκτονα, ο τόπος είναι ένα ποιοτικό, 
“απόλυτο” φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να μειωθεί σε 
κάποια από τις ιδιότητές του (όπως πχ. χωρικές σχέσεις 
που αναπτύσσονται μέσα του). Τονίζει επίσης πως η ιδέα 
του τόπου ξεπερνά την ιδέα της τοποθεσίας, ανάγοντας 
έτσι την πρώτη σε κάτι ευρύτερο, λιγότερο κατανοητό 
με όρους μαθηματικούς και περισσότερο με όρους 
φιλοσοφικούς. Η φύση αποτελεί μία εκτενή, αντιληπτή 
ολότητα - έναν “τόπο” ο οποίος, κατά τις εκάστοτε, 
επιτόπιες συνθήκες φέρει και μία συγκεκριμένη ταυτότητα. 

Η τελευταία σημείωση του Schulz ωστόσο, αποτελεί και 
την πρώτη μας μετάβαση από την έννοια του τόπου στην 
έννοια του τοπίου: αυτή η συγκεκριμένη ταυτότητα του 
τόπου (ή αλλιώς “ψυχή”) μπορεί να περιγράφει μέσω 

τόπος
////////////

“Το τοπίο αποτελεί κύημα της φαινομενολογικής 
προσέγγισης ενός τόπου” γράφει ο Δουκέλλης 
Παναγιώτης.1 Ο διαχωρισμός της έννοιας του τόπου από 
την έννοια του τοπίου είναι ίσως η καλύτερη βάση για 
να ξεκινήσει μία συζήτηση περί της μαθηματικοποίησης 
και εκλογίκευσης του τόπου αλλά και της θέσης του 
ανθρώπου μέσα σε αυτόν. Ως τόπος ορίζεται μία 
έκταση γης που δεν είναι ακριβώς προσδιορισμένη 
και οριοθετημένη2 ενώ ταυτόχρονα, στον πεδίο των 
μαθηματικών μπορεί να αναφέρεται και σε ένα σύνολο 
σημείων του επιπέδου ή του χώρου με μία κοινή ιδιότητα3. 
Στην υλική του, φυσική υπόσταση λοιπόν ο τόπος φαίνεται 
να είναι μία απροσδιόριστη ενότητα (εφόσον μιλάμε για 
μία έκταση) χωρίς αυστηρά όρια ενώ στην άυλη μορφή 
του γίνεται ο ίδιος το αυστηρό όριο γύρω από ένα σύνολο 
καθορισμένων ενοτήτων.

Θα μπορούσε να πει κανείς πως αυτό το δίπολο ερμηνείας 
της έννοιας του τόπου είναι χαρακτηριστικό της ιδέας 
που έχει ο άνθρωπος για αυτόν. Η δυναμικότητα που 
προκύπτει από την ανικανότητα περαιτέρω προσδιορισμού 
των ιδιοτήτων του έχει απασχολήσει κατά καιρούς 
κοινωνιολόγους, φυσικομαθηματικούς, γεωγράφους 
και αρχιτέκτονες ενώ έχει αποτελέσει έμπνευση για 
καλλιτέχνες και δημιουργούς. Για παράδειγμα, ο 
κοινωνιολόγος Georg Simmel, συνδέοντας την έννοια 
του τόπου ως φυσική οντότητα με την έννοια της φύσης, 
περιγράφει τον τόπο/φύση ως μία ατέρμονη συνάφεια 
πραγμάτων, μία αδιάκοπη γένεση και καταστροφή 
μορφών ενώ σημειώνει πως ο τόπος/φύση αποτελεί στην 
πραγματικότητα μία έκφραση συνέχειας μέσα στον χώρο 
και τον χρόνο.4 

Στον πεδίο των φυσικών επιστημών, ο Albert Einstein 
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Με την εμφάνιση του μοντέρνου πεδίου της 
Ανθρωπιστικής Γεωγραφίας, ερευνητές όπως ο Yi-Fu 
Tuan και ο Edward Relph προσέγγισαν την έννοια του 
τοπίου ως ένα φαινόμενο που γίνεται υποκειμενικά 
αντιληπτό και αισθητό. Έχοντας εμφανείς επιρροές από 
τον τομέα της Φαινομενολογίας, οι ανθρωπογεωγράφοι 
θεωρούσαν το τοπίο όχι μόνο ως ένα φαινομενολογικό 
έδαφος για την γεωγραφία αλλά και ως ένα αμείωτο 
απόσπασμα της ανθρώπινης εμπειρίας, χωρίς το οποίο 
η ανθρώπινη εμπειρία από μόνη της δεν θα μπορούσε 
να συγκροτηθεί και ερμηνευτεί. Το σύνολο αυτών των 
εμπειριών αποτελείται από την αντίληψη του τόπου, τις 
αισθήσεις του χώρου και την μνήμη. Αυτά γινόντουσαν 
αντιληπτά ως διαμορφωτικοί παράγοντες των ξεχωριστών 
εμπειριών του κάθε ατόμου ενώ παράλληλα αναφέρονταν 
και συνδέονταν με συγκεκριμένες κουλτούρες. Τα ίδια τα 
τοπία γινόντουσαν αντιληπτά ως ξεχωριστές, φορτισμένες 
νοηματικά υλικές κατασκευές οι οποίες ανακλούσαν και 
άρθρωναν πολιτισμικές αντιλήψεις και συνήθειες.9

Κατά μία γενική έννοια λοιπόν, ως “τοπίο” νοείται 
μία γεωγραφική τοποθεσία ανεξαρτήτως μεγέθους ή 
διαμόρφωσης και ως έννοια μπορεί να συγκριθεί με εξίσου 
γενικές έννοιες όπως έκταση και τοποθεσία. Για την 
ανθρωπογεωγραφία και γενικώς για την ανθρωπολογία, 
το τοπίο ως όρος έχει ευρύτερες έννοιες και ερμηνείες (βλ. 
landscape). Πολλές φορές ορίζεται ως μία ανθρωπογενή 
μεταμόρφωση ενός κομματιού της επιφάνειας της γης ή 
ενός προ υπάρχοντος, αδιαφοροποίητου χώρου. Συνήθως 
διαφοροποιείται από πολιτισμικά και υποκειμενικά 
νοήματα μέσα από τα οποία κατασκευάζεται και γίνεται 
αντιληπτό από τους περισσότερους ανθρωπογεωγράφους 
ως μία αδιάκοπη κατάσταση του “γίγνεσθαι”. Το τοπίο 
αποτελεί κεντρική ιδέα της ανθρωπογεωγραφίας και της 
πολιτισμικής γεωγραφίας γενικότερα αλλά τελευταία ο 
κλάδος που δείχνει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον 
για το τοπίο είναι η οικονομική γεωγραφία. Κατά την 
τελευταία, το τοπίο απαντά στην ανάγκη για αγκύρωση 
των οικονομικών διαδικασιών σε συγκεκριμένες 
τοποθεσίες και στην ανάγκη αυτές οι τοποθεσίες να είναι 
ενεργητικοί αντίπαλοι μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας 
οικονομίας. 

Βλέπει κανείς λοιπόν πως το τοπίο, πέραν μίας 
υποκειμενικής ερμηνείας ενός παρατηρητή φορτισμένη 
από συναισθήματα και σκέψεις, είναι ταυτόχρονα και 

συγκεκριμένων, ξεκάθαρων ποιοτικών όρων. Μέσω 
μίας τέτοιας περιγραφής, κατά τον αρχιτέκτονα, μπορεί 
κανείς να οδηγηθεί σε μία υπαρξιακά σχετική κατανόηση 
του τοπίου το οποίο και πρέπει να γίνει αντιληπτό ως 
ο βασικός χαρακτηρισμός και παράλληλα ένας τρόπος 
συμπύκνωσης και ερμηνείας του νοήματος του τόπου/
φύσης.6

τοπίο
////////////

Ο τόπος φαίνεται πως είναι αυθύπαρκτος και συνεπώς 
οποιαδήποτε προσπάθεια ερμηνείας του εν τέλει δύναται 
να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Γίνεται αποδεκτός ως μία 
οντότητα δυναμική, πολυδιάστατη και περίπλοκη ενώ 
φαίνεται πως η πλειοψηφία των αναλύσεων συμφωνεί 
στο ότι ο τόπος έχει χαρακτήρα, ατμόσφαιρα αλλά και 
υλική υπόσταση. Αντίθετα, εάν δεχτούμε πως το τοπίο 
είναι συνδεδεμένο με την έννοια της ερμηνείας τότε 
αυτομάτως χαρακτηρίζεται ως μία έννοια υποκειμενική 
και για αυτό η ύπαρξή του απαιτεί την σύγχρονη ύπαρξη 
ενός υποκειμενικού βλέμματος, ενός παρατηρητή. Όπως 
σημειώνει και ο Κώστας Μανωλίδης:

Η έννοια του τοπίου υφίσταται μέσα 
από μία αποφασιστική αμφισημία που 
αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο πόλους: 
τον τόπο και το υποκείμενο. Με την λέξη 
“τοπίο” αναφερόμαστε ταυτόχρονα σε μία 
καθορισμένη γεωγραφική ενότητα αλλά 
και στην πρόσληψή της από το βλέμμα 
μας, δηλαδή σε μία νοητική κατάσταση 
που επιλέγει, ερμηνεύει και ανασυνθέτει τα 
δεδομένα αυτής της ενότητας.7

Η ύπαρξη ενός υποκειμενικού παρατηρητή φαίνεται πως 
αξιολογείται ως σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τοπίου 
και τόπου. Κατά τον Παναγιώτη Δουκέλλη, το τοπίο 
αποτελεί κύημα της φαινομενολογικής προσέγγισης του 
τόπου.8 Επίσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
του Τοπίου (Φλωρεντία, 2000), ως τοπίο ορίζεται ένα 
μέρος μίας γεωγραφικής περιοχής, έτσι όπως αυτό 
γίνεται αντιληπτό από τους ανθρώπους, και του οποίου 
ο χαρακτήρας προκύπτει από τη δράση φυσικών και 
ανθρωπογενών παραγόντων, όπως και από τις αναμεταξύ 
τους αμοιβαίες επιδράσεις.

που δημιουργεί την εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου 
για ασφάλεια και οικειότητα.11 Στο έργο του “Being and 
Time”, ο Heidegger συνδέει αυτή τη θέση με την ιδέα 
πως οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μία εγγενή «μη - 
αυθεντικότητα». Αυτό τους το χαρακτηριστικό προκύπτει 
από την ανάγνωση της ύπαρξης ως μία «σκηνή άπειρων 
δυνατοτήτων» - αντίληψη που προκαλεί συναισθήματα 
αβεβαιότητας και ευθύνης στο άτομο. Η ευθύνη αυτή 
εκφράζεται ως προσωπικό κίνητρο του ανθρώπου να 
«ξεφύγει από τα ίδια του τα όρια» και εν τέλει, καταλήγει 
σε μία συνεχή κατάσταση άγχους. Για τον Heidegger αυτό 
το άγχος είναι η πιο αυθεντική έκφραση της ιδέας του 
ανοίκειου στην ψυχολογία του ατόμου και συνεπώς, το 
ανοίκειο δεν προκαλείται, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 
από κάτι το οποίο ξαφνικά, παράλογα αποκτά ζωή αλλά 
αυτό που ήταν ζωντανό αλλά μη αντιληπτό ως τέτοιο εξ 
αρχής.

Ωστόσο, οι ρίζες του όρου βρίσκονται στην πραγματεία 
του Ernst Jentsch με τίτλο “On the Psychology of the 
Uncanny” ο οποίος και είχε ορίσει το ανοίκειο ως την 
αβεβαιότητα στο επίπεδο της λογικής. Ως βάση του, ο 
Jentsch θέτει το τέχνασμα της λογικής αβεβαιότητας, 
ενορχηστρωμένο έτσι ώστε να παραμένει όχι στο 
επίκεντρο αλλά στην περιφέρεια της προσοχής του 
αναγνώστη, ώστε να μην εξαναγκαστεί ο τελευταίος να 
διερευνήσει το σύστημα ενεργά και λογικά. Ωστόσο, 
στην πραγματεία του, o Jentsch σημειώνει πως, με σκοπό 
να διατηρήσει την «ουσία» της λέξης, κανείς πρέπει να 
αποφεύγει την απόδοση ενός ξεκάθαρου ορισμού και αντ’ 
αυτού να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κατάλληλες 
ψυχικές συνθήκες πρέπει να συστηθούν έτσι ώστε να 
προκύψει η αίσθηση του ανοίκειου. Παρατηρεί πως από τη 
στιγμή που το οτιδήποτε παραδοσιακό και βαθιά ριζωμένο 
στον χρόνο έχει την αίσθηση του προσωπικού και οικείου, 
οι άνθρωποι συνήθως αντιλαμβάνονται το νέο και το 
ασυνήθιστο με δυσπιστία, ανησυχία και ορισμένες φορές 
ακόμα και εχθρικά. Επιπροσθέτως, ο εγκέφαλος μπορεί 
να είναι «απρόθυμος να υπερπηδήσει τις αντιστάσεις που 
αντιτίθενται στην αφομοίωση του ανοίκειου φαινομένου». 
Έτσι, σταδιακά εμφανίζεται μία δυναμική σχέση μεταξύ 
«νέου / ξένου / εχθρικού» και «παλιού / γνωστού / 
οικείου» και είναι ακριβώς αυτός ο συσχετισμός που γεννά 
τα συναισθήματα αβεβαιότητας και κατ’ επέκταση, το 
ανοίκειο.12 

μετρήσιμο καθώς αποτελεί πεδίο ή/και αντικείμενο 
πυροδότησης οικονομικής δραστηριότητας. Η 
μαθηματικοποίηση του τόπου επιτρέπει στον άνθρωπο 
να τμήσει, οργανώσει και αξιοποιήσει το τοπίο - να το 
εξορθολογήσει μέσω σχέσεων οι οποίες αποτελούν βάση 
για τη μετέπειτα εκμετάλλευσή του. Όπως γράφει και 
η Tania Kovats, διαχειριζόμαστε ένα τοπίο αισθητικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά. Τα τοπία βρίσκονται 
υπό συνεχή επεξεργασία και διαμόρφωση. Έχουμε φτιάξει 
λέξεις για να περιγράψουμε την εσωτερική τους λογική 
και για να εξηγήσουμε τις συνεχείς μεταβολές τους, ακόμα 
και όταν δεν έχει προηγηθεί ανθρώπινη παρέμβαση. 
Αντιλαμβανόμαστε τη φυσική υπόσταση του τοπίου 
ως μία σειρά στρώσεων οι οποίες μας επιτρέπουν να 
το διαβάζουμε μέσα από το πρίσμα του χρόνου και της 
υλικότητας.10 

Συνεπώς, εάν και εφόσον δεχθεί κανείς τα παραπάνω, το 
τοπίο όχι μόνο δεν είναι αυθύπαρκτο αλλά αποτελεί ίχνος 
της ανθρώπινης παρέμβασης στον τόπο -είτε αυτή είναι 
νοητή όπως μία προσπάθεια ερμηνείας είτε απτή όπως 
μία βίαιη αρχιτεκτονική παρέμβαση στον χώρο. Πρόκειται 
για μία εκλογικευμένη, μετρήσιμη και υποκειμενική 
οντότητα η οποία φέρει πάνω της τα σημάδια ενός 
βλέμματος φορτισμένου πολιτικά και πολιτισμικά - είναι 
το αποτέλεσμα της προσπάθειας του ανθρώπου να 
οικειοποιηθεί αυτό που δεν μπορεί να εξηγήσει με τη 
λογική και κατ’ επέκταση, τον λόγο. Με άλλα λόγια, το 
τοπίο είναι το αποτέλεσμα του εξ ορθολογισμού του 
ανοίκειου που χαρακτηρίζει αυτό που κάποτε ήταν τόπος 
- μία απροσδιόριστη ολότητα η οποία δεν επιδέχεται 
μαθηματικοποίησης και εκλογίκευσης.

ανοίκειο
////////////

Όπως και ο τόπος, έτσι και το ανοίκειο δεν επιδέχεται 
άμεσου ορισμού. Πολλοί κάνουν λόγο για μία διαισθητική 
κατάσταση μάλλον αλλόκοτη, ασυνήθιστη εάν όχι 
ενοχλητική και τρομακτική. Κατά τις Ανδρουλακάκη 
Ελευθερία και Γιοβάνη Αλεξάνδρα, η αίσθηση του 
ανοίκειου θα μπορούσε να ταυτιστεί με μία ανησυχία για 
την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου - μία ανησυχία που 
κατά τον Martin Heidegger, αποτελεί μόνιμη ψυχολογική 
κατάσταση της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και είναι αυτή 
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Εγώ. Για τον Freud, ο φόβος του θανάτου είναι άμεσα και 
ταυτόχρονα συσχετισμένος με την ιδέα του ναρκισσισμού 
η οποία και γέννησε την επιθυμία για εξασφάλιση της 
αθανασίας ενώ, για τη συνθήκη του σωσία ο Otto Rank 
υποστήριζε πως προκύπτει ως «εξασφάλιση ενάντια 
στην απόλυτη καταστροφή του εγώ» και «μία ενεργητική 
άρνηση της δύναμης του θανάτου».
Για τη θεωρία του αντίγραφου, ο Freud επικαλείται ως 
παράδειγμα τη δημιουργία αγαλματιδίων ως αναπόσπαστο 
κομμάτι ταφικών εθίμων κατά την αρχαιότητα. 
Συγκεκριμένα, η δημιουργία αντιγράφων ήδη από τον 
αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισμό, εξυπηρετούσε την ανάγκη 
μνημόνευσης των νεκρών μετά θάνατον και τη διατήρηση 
μίας υλικότητας η οποία εθεωρείτο πως “νικούσε τη 
φθορά του θανάτου”. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το 
αντίγραφο παύει να είναι διασφάλιση της μετά θάνατον 
ζωής και σταδιακά μετατρέπεται στο αντικείμενο που 
προαναγγέλλει ή και διασφαλίζει την ίδια τη στιγμή του 
τέλους της ύπαρξης. 

Συγκρίνοντας τις θέσεις του Freud, Jentsch και Heidegger 
θα ήταν ασφαλές να συμπεράνει κανείς πως το ανοίκειο 
είναι ένα συνονθύλευμα από ιδέες και αντιδράσεις, 
μία «θεωρητική κατασκευή». Επίσης, σε μία τέταρτη 
ανάγνωση του όρου από τον Schelling, το ανοίκειο είναι 
αυτό που αποκαλύπτεται ενώ όφειλε να παραμείνει 
κρυφό, αναφέρεται δηλαδή σε κάτι παλαιόθεν γνωστό και 
οικείο που έχει υποστεί απώθηση και επανέρχεται στην 
επιφάνεια.14 Ωστόσο, ίσως το πιο σημαντικό συμπέρασμα 
είναι πως η κοινή γραμμή μεταξύ των τεσσάρων αυτών 
θέσεων είναι πως το ανοίκειο εξετάζει και θέτει υπό 
αμφισβήτηση τα λεπτά όρια της ύπαρξης του ανθρώπου, 
μίας σκέψης που ενώ βρίσκεται στον πυρήνα του (υπό) 
συνείδητου, το άτομο δεν δύναται να την εξετάσει λογικά 
και για αυτό παραμένει «θαμμένη». Θα μπορούσε να πει 
κανείς λοιπόν πως το ανοίκειο φέρει στοιχεία συγκάλυψης, 
ενός καλά κρυμμένου οικείου το οποίο νοηματοδοτείται 
μόνο εάν και εφόσον παραμείνει κρυφό.

τόποι θανάτου
////////////

Ο Θάνατος κατέχει ίσως την κυρίαρχη θέση ανάμεσα 
στις πηγές του ανοίκειου και συνήθως εκφράζεται στον 
χώρο μέσω ταφικών δομών.15 H αρχιτεκτονική του 

Για τον Jentsch ένας από τους βασικούς «καταλύτες» 
του ανοίκειου συναισθήματος είναι οτιδήποτε οδηγεί 
στην συνειδητοποίηση πως η ανθρώπινη ύπαρξη δεν έχει 
υπερβατικές (transcendental) ρίζες και πως ένα μεγάλο 
της μέρος όχι μόνο είναι υλικό και συνεπώς φθαρτό 
αλλά είναι εντελώς πρώιμο. Η συνειδητοποίηση, με 
απλά λόγια, πως η φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και 
λειτουργίας είναι κατά βάση μηχανική οδηγεί άμεσα σε 
σκέψεις «δυσλειτουργικών» καταστάσεων ή ακόμα και 
«πιστής αντιγραφής» - εφόσον κάτι είναι πρώιμο, μπορεί 
να εξηγηθεί και συνεπώς να γίνει αντικείμενο μίμησης. 
Ως παράδειγμα μίας τέτοιας πιθανής μίμησης ο Jentsch 
αναφέρεται στην ιστορία του E. T. A. Hoffman “The 
Sandman” όπου ο κεντρικός χαρακτήρας ερωτεύεται ένα 
ρομπότ, την Ολυμπία. 

Στο ίδιο έργο έχει αναφερθεί και ο μεταγενέστερος του 
Jentsch, ο Sigmund Freud, ο οποίος διερεύνησε την έννοια 
του ανοίκειου σε μεγαλύτερο βάθος δεκαπέντε χρόνια 
αργότερα στο έργο του “Das Unheimlich”. Ωστόσο, για 
τον Freud η αίσθηση του ανοίκειου στο “The Sandman” 
δεν προκύπτει τόσο από την ιδέα ότι ο ανθρώπινος 
χαρακτήρας αναπτύσσει φαινομενικά παράδοξα 
συναισθήματα για ένα άψυχο ον αλλά επειδή αυτή η 
συνθήκη συνδέεται με τον παιδικό φόβο της κούκλας που 
ξαφνικά αποκτά ζωή. Γενικά, κατά τον Freud, το ανοίκειο 
είναι ένα συνονθύλευμα από ιδέες και αντιδράσεις, 
μία “θεωρητική κατασκευή¨ η οποία βρίσκει τις ρίζες 
της στα παιδικά χρόνια και συγκεκριμένα σε παιδικά 
συμπλέγματα τα οποία το άτομο, ενώ έχει υποσυνείδητα 
τις περισσότερες φορές απωθήσει, αναβιώνουν με αφορμή 
κάποιο ερέθισμα.

Ένα παράδειγμα τέτοιου συμπλέγματος είναι η ενδομήτρια 
ζωή το οποίο εκφράζεται ως φόβος για το οτιδήποτε 
ταφικό ή υπόγειο και πιο συγκεκριμένα, ο τρόμος 
στην ιδέα της ταφής λόγω νεκροφάνειας. Η ιδέα του 
αντιγράφου ή του σωσία επίσης αποτελεί ένα από τα πιο 
γνωστά ερεθίσματα ανοίκειου; ο σωσίας (the Double) 
υπονοεί μία υποκλοπή ταυτότητας και κατ’ επέκταση 
παραπέμπει στην ταύτιση με ένα άλλο πρόσωπο που 
δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά το Εγώ.13 Για ακόμα 
μία φορά, η ύπαρξη του σωσία - είτε αυτός σχετίζεται με 
μία ανάκλαση, ένα είδωλο ή απλά μία σκιά- καταλήγει 
στον φόβο του θανάτου ο οποίος είναι η δεύτερη 
πραγματικότητα που προσβάλει την μοναδικότητα του 

αγάλματα. Υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μία εξοικείωση με 
το νεκρό σώμα και τη δομή του μετά θάνατον. Αυτή η 
εξοικείωση θα μπορούσε να συνδέεται με την ταυτόχρονη 
διάδοση της επιστήμης της ανατομίας. Ο άνθρωπος, 
κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα έρχεται για πρώτη φορά 
αντιμέτωπος με τη διάδοση επιστημονικής γνώσης που 
αφορά στην υλικότητα, την κατασκευή και τη λειτουργία 
του σώματος. Εξαιτίας της τυπογραφίας, έργα ανθρώπων 
όπως του Andreas Vesalius αρχίζουν και κυκλοφορούν 
στους κύκλους της Ιατρικής και των Πανεπιστημίων 
ενώ πλέον, ιατροί μπορούν να ταξιδεύουν με σχετική 
ευκολία σε περιοχές όπου ήταν νόμιμη η χρήση νεκρών 
σωμάτων για ακαδημαϊκούς σκοπούς όπως η Padua. Μέχρι 
τον 18ο αιώνα, το θέατρο ανατομίας έχει γίνει θεσμός 
σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης ενώ το κοινό 
του δεν αποτελείται μόνο από άμεσα ενδιαφερόμενους 
ακαδημαϊκούς και ερευνητές αλλά και από απλούς 
πολίτες.17 

Βλέπει λοιπόν κανείς πως μεταξύ 15ου και 18ου αιώνα, ο 
άνθρωπος εκλογικεύει και μελετά το σώμα ιατρικά, το 
εξετάζει με όρους υλικότητας, λειτουργίας και δομής. 
Αυτό το χρονικό σημείο είναι κομβικό: το σώμα παύει 
να είναι κάτι ανεξήγητο και περνάει στη σφαίρα του 
λογικού. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος σταματά να είναι 
σώμα και γίνεται ο μελετητής αυτού, το οποίο, μέσα από 
αυτή τη διαδικασία, αποκτά μία διαφορετική αξία. Πλέον, 
δεν ανήκει στη σφαίρα του Ύψιστου (sublime) αλλά 
στον τομέα της επιστήμης ενώ ο άνθρωπος ουσιαστικά 
κατακτά το δικαίωμα να ερευνήσει λογικά την ίδια του τη 
θνητότητα. Συνεπώς, η σχέση του με τους αντίστοιχους 
χώρους γίνεται πιο ωμή, πιο αναπαραστατική και απόλυτη 
καθώς τα τοπία θανάτου δίνουν την ευκαιρία έκφρασης 
αυτής της γνώσης σε συνδυασμό με το ανοίκειο που 
συνεχίζει να περιβάλλει την ιδέα της ύπαρξης και των 
ορίων αυτής.

Παρ’ όλα αυτά, καθώς αυτή η νέα γνώση περί 
σωματικότητας και ανατομίας ωριμάζει, γεννιέται η 
ανάγκη για την επαναφορά του ρομαντικού στοιχείου 
όσον αφορά στον θάνατο. Tον 18ο αιώνα αλλάζει ριζικά 
η στάση του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο καθώς 
αντιλήψεις βαθιά ριζωμένες στη μεσαιωνική χριστιανική 
θεολογία αντικαθίστανται από μία ρομαντική θεώρηση 
της ύπαρξης και της ανθρώπινης θνητότητας. Όπως 
σημειώνει και η Γαλάτη, εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, 

θανάτου, όπως ορίζεται αυτή από τον Anthony Vidler, 
όχι μόνο σχετίζεται ανοιχτά με την ιδέα του ανοίκειου 
αλλά έχει διαγράψει την δική της εξελικτική πορεία 
μέσα στους αιώνες. Για τον Vidler, στη λέξη «ανοίκειο» 
έχει ιδιαίτερο βάρος η λέξη «οικία», όπως «κατοικία», 
και, σε μία ανάλυση που φέρει αρκετές ομοιότητες με 
τη συλλογιστική του Freud, ο Vidler θεωρεί ως πηγή 
«ανοίκειου» στην αρχιτεκτονική τη σχέση του ανθρώπου 
με το σπίτι του. Η αντίληψη που έχει ο άνθρωπος για την 
κατοικία του ως «το τελευταίο και πιο ενδόμυχο καταφύγιο 
προσωπικής παρηγοριάς και προστασίας» μετατρέπεται 
σε κάτι ανοίκειο στην εικόνα της στοιχειωμένης κατοικίας. 
Αυτή η θέση του Vidler συνδέεται με τη θεωρία του Otto 
Rank περί των απαρχών του σωσία (double) και του 
αρχικού του ρόλου ως προστασία ενάντια στον θάνατο. 
Τέλος, μία στοιχειωμένη κατοικία που θυμίζει τον σκελετό 
/ κουφάρι μίας πρωτύτερης ζεστής οικίας λειτουργεί ως 
υπενθύμιση της θνητότητας του ανθρώπου.16

Σε αυτό το σημείο βλέπουμε πως η αρχιτεκτονική δομή και 
το ανθρώπινο σώμα θεωρούνται αλληλένδετες έννοιες, 
ιδιαίτερα στον κόσμο του συμβολικού. Ωστόσο, αυτή η 
σύνδεση δεν γίνεται μόνο σε συμβολικό επίπεδο αλλά 
εκφράζεται και υλικά. Στα τέλη του 16ου και αρχές 17ου 
αιώνα, οι τόποι θανάτου χαρακτηρίζονται από μακάβριες 
ατμόσφαιρες και διακόσμους. Η εικόνα του μερικώς 
ακρωτηριασμένου ανθρώπινου σώματος ή του σκελετού 
κυριαρχεί στα νεκροφυλακεία. Τα σχέδια του Ταφικού 
Ναού από τον Jean-Charles Delafosse (1780) αποτελούν 
λαμπρό παράδειγμα αυτής της μακάβριας αρχιτεκτονικής 
που χρησιμοποιούσε τα ανθρώπινα οστά ως διάκοσμο. 
Συγκεκριμένα, ένας από τους ναούς που σχεδίασε ο Dela-
fosse περιλάμβανε στην κεντρική του όψη ένα άνοιγμα 
στο αέτωμα πάνω από την κύρια είσοδο που επέτρεπε τη 
θέαση μίας σωρού νεκροκεφαλών. Ένα ακόμα παράδειγμα 
αντίστοιχου διακόσμου βρίσκεται στο παρεκκλήσι Kost-
nice v Sedlci κάτω από την εκκλησία των Αγίων Πάντων 
στο Sedlec της Τσεχίας. Το συγκεκριμένο παρεκκλήσι 
διακοσμήθηκε με τα οστά περίπου 50.000 ατόμων το 1511 
όταν και χρειάστηκε να ανανεωθεί το νεκροταφείο της 
εκκλησίας για να στεγάσει περισσότερους τάφους.

Εκείνη την εποχή, το νεκροταφείο αποτελεί απόσπασμα 
της αρχιτεκτονικής του ναού και στεγάζεται είτε στον 
κήπο δίπλα από τον ναό είτε μέσα στον ίδιο τον ναό, ως 
απλές ταφόπλακες με μια επιγραφή, ή ως μαυσωλεία με 
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18. Γαλάτη, op.cit., σελ.97
19. Burke, Edmund. Harvard classics. New York: P.F. Collier & Son Corp., 1937

20. Vidler, op.cit., p.10
21.Richter, Joachim, Το Τοπίο, εκδ. Ποταμός, Αθήνα, 2004, σελ.94-95

με το πιο φαινομενικά μεγαλοπρεπές ύψιστο αλλά, 
παραδόξως, ταυτόχρονα είναι και αρκετά διαφορετικό από 
αυτό. 20

Σε μερικές περιπτώσεις, τα σχέδια των νεκροταφείων είναι 
φανερές προσπάθειες σύζευξης φύσης και αρχιτεκτονικής: 
η απουσία φράξης και η σίγαση των αρχιτεκτονικών 
επεμβάσεων είναι μόνο μερικά από τα εργαλεία των 
αρχιτεκτόνων που πίστευαν πως, η επίτευξη του υψίστου 
απαιτεί το σχέδιο να μην επιβάλλεται στον χώρο αλλά 
μονάχα να τον ενεργοποιεί μέσω διακριτικών προσθηκών.21

Στην αντίπερα όχθη, βρίσκονται αρχιτέκτονες οι οποίοι 
αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του υψίστου στην 
αρχιτεκτονική σύνθεση του νεκροταφείου ωστόσο 
επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το τοπίο ως απόσπασμα 
της σύνθεσης και ως καταλύτη αφηγήσεων που βρίσκονται 
στον πυρήνα του συνολικού σχεδιασμού. Η θέση αυτής 
της “σχολής” εκφράζεται κυρίως μέσω γκραβούρων και 
χαρακτικών που χρησιμοποιούσαν οι αρχιτέκτονες εκείνης 
της εποχής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς όπως το Grand 
Prix. Παράδειγμα τέτοιας δουλειάς είναι η πρόταση του 
Pierre Fontaine το 1785 για ένα κοιμητήριο στο Παρίσι: ο 
Fontaine επιλέγει να σχεδιάσει έναν “τρομακτικό” ουρανό 
με κεραυνούς και σύννεφα στο φόντο ώστε να αναδειχθεί 
το πρώτο επίπεδο της σύνθεσης, το κτίριο.

Το 1788 γίνεται ο πρώτος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
Grand Prix αφιερωμένος αποκλειστικά στον σχεδιασμό 
κοιμητηρίου στον οποίο η πλειοψηφία των προτάσεων 
είχαν ως κεντρική θεματολογία τη σύζευξη του τοπίου 
και της αρχιτεκτονικής. Το πρώτο βραβείο Prix d’Emula-
tion απονέμεται στον αρχιτέκτονα Vien για την πρόταση 
σχεδιασμού ενός κενοταφίου σε ένα εγκαταλελειμμένο 
λατομείο με τίτλο “Κενοτάφιο προς τιμήν των 
εξερευνητών που πέθαναν στο ταξίδι του M. de la Perouse”. 
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Dummanet ο οποίος επέλεξε 
να μετατρέψει μία ολόκληρη νησίδα σε κοιμητήριο, 
μπλέκοντας εξ’ ολοκλήρου το κτίριο με τη μορφολογία 
του εδάφους. Αργότερα, το 1799, το πρώτο βραβείο Grand 
Prix απονέμεται στους Louis Sylvestre Gasse και Auguste 
Henri Victor Grandjean de Montigny για ένα κοιμητήριο 
μήκους πεντακοσίων (500) μέτρων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Vidler, ο αρχιτέκτονας 

το κοιμητήριο αρχίζει να θεωρείται όχι απλώς ως μία 
λειτουργική κατασκευή, αλλά ως Υψηλή Αρχιτεκτονική. 

Αυτή η επαναφορά του μυστηρίου που συνδέεται με 
την ιδέα του Υψίστου επιτυγχάνεται με τη σύζευξη 
της αρχιτεκτονικής του θανάτου και του τοπίου. Ο 
αρχιτέκτονας καλείται να επαναφέρει / επανεφεύρει την 
τυπολογία των χώρων θανάτου μέσω μίας ερμηνείας 
του ίδιου του τοπίου, περνώντας από την εποχή του 
νεκροφυλακείου στην εποχή του κήπου, των Ηλύσιων 
Πεδίων.18

Η εμφάνιση των Ηλυσιων Πεδίων, των κοιμητηρίων που 
στο μεγαλύτερό τους μέρος αποτελούντο από κήπους, 
έχει τις ρίζες της στον αγγλικό τοπιακό κήπο και εκφράζει 
την τάση εξωραϊσμού της ιδέας του θανάτου που είχε 
η κοινωνία του 18ου αιώνα. Βασικό συνθετικό στοιχείο 
αυτών των χώρων ήταν ο περίπατος καθώς ο επισκέπτης 
ενός τέτοιου κοιμητηρίου, πήγαινε για να στοχαστεί, 
να αποδώσει φόρους τιμής στους νεκρούς αλλά και 
για να βρει μία εσωτερική γαλήνη στο ίδιο το τοπίο. Το 
“μακάβριο” των προηγούμενων αιώνων αντικαθίσταται 
από το “γαλήνιο” και ο χώρος θανάτου μετατρέπεται σε 
χώρο γαλήνης και περισυλλογής.

Η επανεφεύρεση του νεκροταφείου ως χώρο όπου οι 
ζωντανοί επισκέπτονται για να ικανοποιήσουν μία 
εσωτερική ανάγκη πέραν της μνημόνευσης των νεκρών 
βασίστηκε στην καλλιέργεια της έννοιας του Υψίστου στα 
τέλη του 18ου αιώνα. Όπως σημειώνει και ο Edmund Burke:

Οτιδήποτε διεγείρει τις ιδέας του πόνου και 
του κινδύνου, δηλαδή το οτιδήποτε τρομερό, ή 
το οτιδήποτε συσχετίζεται άμεσα με τρομερά 
αντικείμενα, ή λειτουργεί με τρόπο ανάλογο του 
τρόμου, είναι πηγή του ύψιστου. Το ύψιστο παράγει 
το πιο έντονο συναίσθημα που μπορεί να αισθανθεί 
ο νους.19 

Θα μπορούσε να πει κανείς πως, η αναζήτηση του υψίστου 
στο τοπίο μαρτυρά μία επιθυμία για επαναφορά εκείνων 
των στοιχείων που διαφοροποιούν τον τόπο από το 
τοπίο - κυρίως την αίσθηση του ανοίκειου. Πράγματι, 
αναφερόμενος σε γραπτά του Edgar Allen Poe, ο Vidler 
σημειώνει πως το ανοίκειο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 
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πολιτισμών με το απέραντο και ανεξερεύνητο της φύσης, 
έχει διαχρονική σημασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
αρχιτεκτονικής του θανάτου ήδη από τους αρχαίους 
χρόνους. Ιδιαίτερα για τον Ελληνικό πολιτισμό, του οποίου 
η παραγωγή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον μύθο και 
την εικόνα της θάλασσας, το νερό κατέχει ξεχωριστή 
θέση στην ταφική κουλτούρα τόσο στη μυθολογία της 
όσο και στις νεκρικές πρακτικές. Για παράδειγμα, ήδη 
από την αρχαία Αθήνα το νερό ταυτίζεται με την έννοια 
του θρήνου και της κάθαρσης: η άρνηση ενός ζωντανού 
να πλυθεί συμβολίζει τον βαθύ θρήνο και θλίψη ενώ οι 
ζωντανοί πλένονται με σκοπό να αναιρέσουν την όποια 
επαφή είχαν με τους νεκρούς (πνευματική ή σωματική). 
Επίσης, μετά την ταφή ένας άνδρας έπρεπε να καθαρίσει 
το σπίτι πρώτα με θαλασσινό νερό και έπειτα με γλυκό 
αφού είχε σκορπίσει χώμα.

Η πλύση με νερό είναι ένα έθιμο που διατηρείται μέχρι και 
σήμερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Αρχικά, αμέσως 
μετά την ταφή και αφού οι συγγενείς έχουν ρίξει χώμα 
επάνω από το φέρετρο, είθισται να πλένουν όλοι τα χέρια 
τους - παλαιότερα με νερό από κανάτα που ακολουθούσε 
το φέρετρο και σήμερα με ειδικά μαντηλάκια. Αντίθετα, 
στο παρελθόν το νεκρό σώμα πλενόταν μόνο με κρασί 
ή ξύδι και στις περιπτώσεις που έλουζαν τον νεκρό με 
νερό, φρόντιζαν να τον λούσουν τρεις ή πέντε φορές 
(πάντα μονός αριθμός που κατά την παράδοση αναιρεί 
την κακοτυχία). Επίσης, κατά την έξοδο του φερέτρου 
από το σπίτι οι συγγενείς σπάνε μία κανάτα με νερό, είτε 
για να καθαρίσουν το κατώφλι από το μίασμα του νεκρού 
είτε για να έχει η ψυχή του νεκρού δροσιά όπως γίνεται 
για παράδειγμα στη Λαγκάδα της Χίου. Στην ίδια λογική 
της Λαγκάδας, σε πολλές περιοχές δίπλα στο καντήλι του 
τάφου οι συγγενείς αφήνουν και ένα ποτήρι νερό για να 
μην διψάσει ο νεκρός καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, 
οι νεκροί μέσα στη δίψα τους πίνουν από τους ποταμούς 
της Λήθης και της Μνημοσύνης με κίνδυνο να ξεχάσουν 
την παρελθούσα εγκόσμια ζωή τους. Σύμφωνα με τον 
μύθο, στις αίθουσες του Άδη υπήρχε μία κρήνη με το νερό 
της Λήθης και μία λίμνη με νερό της Μνημοσύνης την 
οποία φιλούσαν φρουροί - ο νεκρός έπρεπε να αντισταθεί 
στον πειρασμό να πιει από την κρήνη και αντίθετα να 
παρακαλέσει τους φρουρούς να του επιτρέψουν να πιει 
από το κρύο νερό.22

Πέραν όμως της σπουδαιότητας του νερού στα ταφικά 

που “διατύπωσε την ιδέα μίας ουσιαστικά αρνητικής 
αρχιτεκτονικής, μίας αρχιτεκτονικής του θανάτου” 
ήταν ο Etienne Louis Boullée ο οποίος είναι γνωστός 
μέχρι και σήμερα για τα σχέδια των Κενοταφίων αλλά 
και για το έργο του “Ναός του Θανάτου”. Ωστόσο, το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των έργων του Boullée δεν 
είναι τόσο η ξεκάθαρη συσχέτιση με τον θάνατο μέσω 
της θεματολογίας αλλά η εισαγωγή της συμβολικής 
διάστασης ως αναπόσπαστο κομμάτι του αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού.22 Επιπροσθέτως, ο Boullée ήταν από τους 
πρώτους αρχιτέκτονες που ανοιχτά μιμήθηκαν δομές του 
τοπίου στην πιο αδρή μορφή του. Όπως γράφει και ο ίδιος 
στο κείμενό του Architecture, Essay on Art αναφερόμενος 
στον Newton:

Ήταν οι δικές σου ιδέες που με ενέπνευσαν να 
σχεδιάσω το ταφικό μνημείο στο σχήμα της ίδιας 
της γης [...] στο μυαλό μου όλη η μεγαλοπρέπεια 
της φύσης [...] ο φωτισμός του μνημείου, που θα 
έπρεπε να ομοιάζει με αυτόν του έναστρου ουρανού, 
παρέχεται από τους πλανήτες και τα αστέρια που 
διακοσμούν τον θόλο του ουρανού.23

Όπως σημειώνει και η Ματίνα Γαλάτη στην έρευνά της για 
τη χωρική γεωγραφία του Θανάτου, ο Boullée ήταν μία 
από τις πιο λαμπρές εκφάνσεις μίας γενικότερης τάσης που 
σημειώνεται τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη. Στα μέσα αυτού 
του αιώνα, το κοιμητήριο αρχίζει να θεωρείται όχι απλώς 
ως μία λειτουργική κατασκευή αλλά συνδέεται άμεσα με 
την ιδέα του Υψίστου (sublime) ενώ παράλληλα αρχίζει 
να γίνεται αντιληπτό ως πολιτισμικό μνημείο-κόσμημα 
μέσα στον αστικό ιστό. Έχοντας άμεση σχέση με την ιδέα 
του ανοίκειου, το κοιμητήριο σταδιακά παίρνει τον ρόλο 
ενός πολιτισμικού κτιρίου το οποίο, ως αρχιτεκτονικό 
έργο, αποτελεί τον κατ’ εξοχήν συνδετικό κρίκο μεταξύ 
σχεδιασμού και τοπίου. Η αρχιτεκτονική αρχίζει και μιλάει 
ουσιαστικά για τις έννοιες του θανάτου, της πνευματικής 
σωτηρίας και της κοινωνικής μνήμης - έννοιες που παύουν 
να αποτελούν απλή ρομαντική θεώρηση μίας αόριστης 
ιδέας και μετουσιώνονται σε αναπόσπαστα κομμάτια του 
σχεδιασμού. 

νερό
////////////

Το νερό, εκείνο το στοιχείο που έχει συνδεθεί για πληθώρα 

Εγώ πάντως δεν σ᾽ αφήνω.
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Ωραία. Τράβα και τη βάρκα σου στη στεριά, και περίμενε 
όσο θέλεις!
Τι να σου δώσω, αφού δεν έχω πεντάρα;
ΧΑΡΩΝ
Δεν ήξερες ότι έπρεπε να φέρεις τα ναύλα σου μαζί σου;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Το ήξερα, αλλά δεν είχα. Κι ύστερα; Έπρεπε γι᾽ αυτό να 
μην πεθάνω;
ΧΑΡΩΝ
Εσύ μόνο λοιπόν θα καυχιέσαι πως πέρασες τζάμπα;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Καθόλου τζάμπα, φίλε μου. Και νερό από τη βάρκα 
έβγαλα, και κουπί τράβηξα και, στο κάτω κάτω, ήμουν ο 
μόνος από τους επιβάτες που δεν έκλαιγα!
ΧΑΡΩΝ
Αυτά δεν είναι πληρωμή. Πρέπει να δώσεις τον οβολό, 
είναι νόμος.
Δεν γίνεται αλλιώς.24 

Όπως σημειώνει και η Γαλάτη, πιθανή ερμηνεία αυτής 
της τοπογραφικής σχέσης είναι η γενική πεποίθηση πως 
το νερό είναι ο καλύτερος φράχτης για να εμποδιστούν 
οι ψυχές να ξαναγυρίσουν ανάμεσά μας, πεποίθηση που 
προέρχεται από την αδυναμία του βρεγμένου πουλιού ή 
εντόμου να πετάξει. Η σύνδεση μεταξύ εντόμου, πουλιού 
και νεκρού προκύπτει από την ιδέα που είχαν οι αρχαίοι 
Έλληνες για την μετουσίωση των νεκρών σε πεταλούδες 
(για πρώτη φορά ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί την έννοια 
της “ψυχής” μέσω της λέξης “πεταλούδα”). Επιπροσθέτως, 
η απεικόνιση των νεκρών με φτερά αγγέλων εξηγεί την 
αντίληψη που είχαν οι αρχαίοι για το νερό ως αξεπέραστο 
εμπόδιο μεταξύ ζωντανών και νεκρών. Βεβαίως, μέσα 
στον αστικό ιστό η ύπαρξη ρεματιάς μεταξύ νεκροταφείου 
και κατοικημένης περιοχής είχε και υγειονομική σημασία 
καθώς διέκοπτε την σύζευξη των δύο υδροφόρων 
οριζόντων.25

Τη συνθήκη του νερού ως ορίου τη συναντά κανείς συχνά 
και στον χώρο της λογοτεχνίας αλλά και της ζωγραφικής. 
Στο “Καθαρτήριο” της Θείας Κωμωδίας του Δάντη, ο 
κόσμος των νεκρών αναπαρίσταται ως ένας βαθμιδωτός 
λόφος που περιβάλλεται από νερό στον οποίο οι ψυχές 
των νεκρών φτάνουν με μία βάρκα. Αντίστοιχα, ένα από 
τα πλέον φημισμένα έργα του συμβολιστή ζωγράφου 

έθιμα, μεγάλο ρόλο έπαιζε και ως ξεκάθαρο όριο μεταξύ 
του κόσμου των ζωντανών και εκείνου των νεκρών. Όπως 
είναι ευρέως γνωστό, κατά τη αρχαία ελληνική μυθολογία, 
ο νεκρός οδηγούταν στον “κάτω κόσμο” μέσα σε μία 
βάρκα η οποία διέσχιζε τον ποταμό Αχέροντα και την 
οποία οδηγούσε ο “ψυχοπομπός” Ερμής ή ο Χάρος. Στους 
Νεκρικούς Διαλόγους, ο Λουκιανός αναφέρεται σε μεγάλο 
βαθμό σε αυτή τη διαδικασία όπως για παράδειγμα στο 
παρακάτω απόσπασμα όπου διαβάζει κανείς τον διάλογο 
μεταξύ του Μενίππου και του Χάρου:

ΧΑΡΩΝ 
μάτην οὖν ἔσῃ πεπλευκὼς τοσοῦτον πλοῦν; 
ΜΕΝΙΠΠΟΣ 
ὁ Ἑρμῆς ὑπὲρ ἐμοῦ σοι ἀποδότω, ὅς με παρέδωκέ σοι.
ΕΡΜΗΣ 
νὴ Δί᾽ ὀναίμην, εἰ μέλλω γε καὶ ὑπερεκτίνειν τῶν νεκρῶν. 
ΧΑΡΩΝ 
οὐκ ἀποστήσομαί σου. 
ΜΕΝΙΠΠΟΣ 
τούτου γε ἕνεκα νεωλκήσας τὸ πορθμεῖον παράμενε· πλὴν 
ἀλλ᾽ ὅ γε μὴ ἔχω, πῶς ἂν λάβοις; 
ΧΑΡΩΝ 
σὺ δ᾽ οὐκ ᾔδεις κομίζειν δέον; 
ΜΕΝΙΠΠΟΣ 
ᾔδειν μέν, οὐκ εἶχον δέ. τί οὖν; ἐχρῆν διὰ τοῦτο μὴ 
ἀποθανεῖν; 
ΧΑΡΩΝ 
μόνος οὖν αὐχήσεις προῖκα πεπλευκέναι; 
ΜΕΝΙΠΠΟΣ 
οὐ προῖκα, ὦ βέλτιστε· καὶ γὰρ ἤντλησα καὶ τῆς κώπης 
συνεπελαβόμην καὶ οὐκ ἔκλαον μόνος τῶν ἄλλων 
ἐπιβατῶν. 
ΧΑΡΩΝ 
οὐδὲν ταῦτα πρὸς τὰ πορθμεῖα· τὸν ὀβολὸν ἀποδοῦναί σε 
δεῖ· οὐ γὰρ θέμις ἄλλως γενέσθαι.

μτφρ.
ΧΑΡΩΝ
Άδικα λοιπόν σου έχω κάνει τέτοιο ταξίδι;
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
Να σε πληρώσει για λογαριασμό μου ο Ερμής! Αυτός με 
παράδωσε σε σένα.
ΕΡΜΗΣ
[2] Τώρα μάλιστα, σώθηκα! Να πληρώνω και για τους 
νεκρούς!
ΧΑΡΩΝ

22. Γαλάτη, op.cit., σελ.10
23. Boullee Etienne-Luis, Architecture, Essay on Art: Helen Rosenau, Boullee & Visionary Architecture, εκδ. Academy Editions, Λονδίνο, 1974, σελ. 107

Εικόνα: Cenotaph for Newton, Etienne-Luis Boullée, πηγή: gallica.bnf.fr , Bibliotheque Nationale de France

24. Λουκιανός, Νεκρικοί Διάλογοι, μτφ. Π. Μουλλάς
25. Γαλάτη, op.cit., σελ.86

Εικόνα: Ugo Foscolo – Purgatorio, La Commedia di Dante Allighieri – Padua – 1822
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Φαίνεται εδώ πως ο χώρος ως ατύχημα της ύλης 
είναι, κατά τον Αριστοτέλη, πεπερασμένος καθώς 
και η ίδια η ύλη είναι και αυτή πεπερασμένη και 
μετρήσιμη. Ως χώρος εδώ εννοείται το σύνολο όλων 
των τόπων. Η ιδέα ενός πεπερασμένου φυσικού 
χώρου, όπως γίνεται αντιληπτή εδώ, δεν είναι τόσο 
παράλογη σήμερα συγκριτικά με το πως θα φαινόταν 
πριν πενήντα χρόνια, όταν οι φυσικοί αναγνώριζαν 
μόνο τη σύλληψη ενός απεριόριστου Ευκλείδειου 
χώρου και όταν ένα πεπερασμένο υλικό σύμπαν 
μπορούσε να γίνει αντιληπτό μόνο ως ένα νησί στον 
άπειρο ωκεανό του διαστήματος. 28

Είναι φανερό πως η ιδέα του νησιού είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ιδέα του κόσμου ως ένας τόπος που 
μπορεί να εξερευνηθεί και ,κυριότερα, να εξηγηθεί διότι 
έχει ξεκάθαρα όρια. Άμεσο επόμενο είναι λοιπόν τα νησιά 
να κατέχουν ιδιαίτερη θέση στον κόσμο της λογοτεχνίας. 
Περισσότερο από ένα ειδυλλιακό τοπίο, τα νησιά είναι 
λογοτεχνικές συσκευές των οποίων τα φυσικά όρια 
βοηθούν στο να κατασκευάσει και να τοποθετήσει κανείς 
επάνω τους αφηγήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητο 
να απαντούν σε υπαρκτές, πραγματικές συνθήκες.29 Τα 
φανταστικά νησιά υπάρχουν είτε ως χαμένοι παράδεισοι 
είτε ως ανήθικοι τόποι: Το νησί του Dr. Moreau του HG 
Wells, The Lord of the Flies, The Tempest του Shakespeare 
και το νησί της Καλυψούς στην Οδύσσεια του Ομήρου 
είναι μόνο μερικά από τα αμέτρητα παραδείγματα που έχει 
να προσφέρει η λογοτεχνία.

Βεβαίως αυτή η συνθήκη ξεπερνά τα όρια του 
λογοτεχνικού λόγου και βρίσκει την εφαρμογή της και 
στον πραγματικό κόσμο. Το Coney Island της Νέας 
Υόρκης, το νησί της Μυκόνου στην Ελλάδα, οι νήσοι 
Κέυμαν και το νησί Βοζρτοζντένιε στην θάλασσα Άραλ 
είναι μερικά παραδείγματα νησιών που είτε αποτελούσαν 
έδαφος για την υλοποίηση φαντασιώσεων - είτε επειδή 
παρείχαν προστασία για παράνομες και επικίνδυνες 
δραστηριότητες όπως την κατασκευή βιολογικών 
όπλων, είτε επειδή, ως οριοθετημένοι τόποι, επέτρεπαν 
τη δημιουργία και τον πειραματισμό με νέες κοινωνικές 
συνθήκες - παίζοντας τον ρόλο ενός καταφυγίου 
ετερότητας. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι νήσοι 
ανέκαθεν αποτελούσαν τόπους κοινωνικής και πολιτικής 
εξορίας. Νησιά-φυλακές όπως το Αλκατράζ στο San Fran-
sisco της Καλιφόρνια, το Hart Island της Νέας Υόρκης και 
η Μακρόνησος στην Ελλάδα αλλά και νησιά καραντίνας 

Arnold Böcklin είναι ο πίνακας «Isle of the Dead” («Η 
Νησίδα των Νεκρών») στην οποία απεικονίζεται μία βάρκα 
με έναν βαρκάρη σκυμμένο και μία όρθια φιγούρα στα 
λευκά να προσεγγίζει την είσοδο ενός νησιού. Ακριβώς 
πίσω από την φιγούρα βρίσκεται ένα αντικείμενο το οποίο 
αναγνωρίζεται ως φέρετρο ενώ ένα από τα πιο έντονα 
στοιχεία του πίνακα είναι τα κυπαρίσσια που κοσμούν τη 
νησίδα, χαρακτηριστικό των τοπίων θανάτου. 

Η σχέση θανάτου και νερού ωστόσο έχει πολλαπλά 
επίπεδα ανάγνωσης. Ο θάνατος, όπως είχε γράψει ο Ernst 
Bloch, αποτελεί την πιο “σκληρή αντι-ουτοπία” καθώς 
πρόκειται για τα αυστηρά όρια της ίδιας της ύπαρξης ενώ 
στο βιβλίο του “Principle of Hope” αναγάγει την ιδέα της 
ουτοπίας από μία ιδανική μορφή κοινωνικής οργάνωσης 
σε υπαρξιακή εμπειρία. Το νερό ως αυστηρό όριο θανάτου 
θα μπορούσε να πει κανείς πως έχει διττό ρόλο: ως 
όριο ταυτίζεται με την ανάγνωση του θανάτου ως “όριο 
ύπαρξης” ενώ παράλληλα περικυκλώνει τη δυστοπική 
εμπειρία σε έναν αυτόνομο, σχεδόν απομονωμένο κόσμο 
διασφαλίζοντας έτσι την αυθυπαρξία της αλλά και την 
υπόσχεση της ουτοπίας για τον κόσμο των ζωντανών. 

Τέτοιοι αυθύπαρκτοι κόσμοι είναι και τα νησιά. Η 
αυτοαναφορικότητα και αυτοτέλειά τους είναι οι βασικοί 
λόγοι που οι νήσοι είναι φορτισμένοι συμβολικά αλλά και 
που οι πρώτες προσπάθειες ερμηνείας και απεικόνισης 
της κοσμικής κατασκευής από τους περισσότερους 
πολιτισμούς θεωρούσαν τον κόσμο των ζωντανών ως 
νησί. Για παράδειγμα, η επικρατέστερη κοσμοθεωρία στην 
Αρχαία Ελλάδα την περίοδο του Ομήρου απεικόνιζε τη 
γη ως έναν επίπεδο δίσκο τον οποίο περίβαλε ο μεγάλος 
ποταμός Ωκεανός.26 O Θαλής ο Μιλήσιος επίσης πίστευε 
πως η γη ως σφαιρικός δίσκος έπλεε στο νερό το οποίο και 
έβλεπε ως την πηγή όλων των απόλυτων νόμων και ουσιών 
του κόσμου. Αντίστοιχα στη Μεσοποταμία επικρατούσε 
η αντίληψη της γης ως μία σανίδα που επέπλεε στη 
μυθική θάλασσα Abzu. Στην αρχαία Κίνα τα κοσμολογικά 
μοντέλα Gai Tian και Hun Tian ήθελαν τη γη επίσης να 
επιπλέει σε νερό και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και 
η Sun Xiaochun, πιστεύαν πως η δομή του κόσμου ήταν 
παρόμοια με αυτή του αυγού.27 Επίσης, αναφερόμενος 
στην ιδέα του χώρου στην αρχαιότητα και στον τρόπο με 
τον οποίο οι αρχαίοι κατανοούσαν τη δομή του κόσμου, ο 
Max Jammer γράφει:

26. Pherson Hector, The Cosmological Ideas of the Greeks, Popular Astronomy, Vol.24, p.358
27. Selin, Helaine, and Xiaochun Sun. Astronomy across cultures: the history of non-Western astronomy. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. 

p.441
28. Jammer, Max. Concepts Of Space. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.

29. Hadomi, Leah, “Islands of the Living: Death and Dying in Utopian Fiction.” Utopian Studies 6, no. 1 (1995): 85-101. http://www.jstor.org/sta-
ble/20719366.
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υπερ-αρχείο
////////////

Σε αυτό το σημείο αρχίζει και διαφαίνεται ο λόγος για 
τον οποίο θεωρείται, στα πλαίσια αυτής της εργασίας, 
η πληροφορία ως μεταβλητή στην περίπτωση της 
βιβλιοθήκης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο σκοπός της 
βιβλιοθήκης είναι η δημιουργία του απόλυτου αρχείου 
γνώσης ενός κόσμου που συνεχώς μεταβάλλεται. Η 
συμπύκνωση όλων των χρόνων απαιτεί την ταυτόχρονη 
συλλογή πληροφορίας σε όλους τους πραγματικούς 
χρόνους. Εάν δεχθεί κανείς τη συλλογιστική του Schnapp, 
δεν μπορεί παρά να δεχθεί επίσης ότι η μορφή και εν τέλει 
το πρόγραμμα μίας βιβλιοθήκης εξαρτάται άμεσα από το τι 
νοείται ως “γνώση” από την εκάστοτε κοινωνία και από τις 
πρακτικές μέσω των οποίων αυτή η κοινωνία παράγει την 
πληροφορία της.

Σύμφωνα με τον Mark Jarzombek, σήμερα διανύουμε 
αυτό που ο ίδιος αποκαλεί “μετα-οντολογική” εποχή. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά αυτής της εποχής είναι η απουσία 
της έννοιας του χρόνου, του τόπου, της διάστασης και 
του ρίσκου - ο άνθρωπος αυτής της εποχής, όπως λέει 
χαρακτηριστικά ο Jarzombek δεν είναι “εδώ και τώρα” 
αλλά “εδώ και τώρα”, “εδώ και όχι τώρα”, “όχι εδώ και 
τώρα” και “όχι εδώ και όχι τώρα” ταυτόχρονα.33 Πράγματι, 
σε έναν κόσμο που όλα είναι σταθερά συνδεδεμένα σε 
ένα κοινό δίκτυο, η πραγματικότητα δεν μπορεί παρά 
να θρυμματίζεται σε άπειρες παροδικότητες οι οποίες 
επιπλέον δεν έχουν σταθερό χωρικό σημείο αναφοράς. 
Ένας άνθρωπος συνδεδεμένος στο διαδίκτυο μπορεί να 
“επισκεφθεί” μία πόλη απλά ανοίγοντας μία εφαρμογή 
στο κινητό του, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται ο ίδιος 
ως φυσική παρουσία. Μία “έξυπνη συσκευή” αντίστοιχα 
σήμερα εξασφαλίζει στον χρήστη της την πρόσβαση σε μία 
τεράστια βάση δεδομένων η οποία, όπως σημειώνει και 
ο Schnapp, ξεπερνάει χιλιάδες φορές τη Βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας.

Επιπλέον, το διαδίκτυο δεν είναι μία αποκομμένη οντότητα 
από τις φυσικές βιβλιοθήκες που γνωρίζουμε. Αντίθετα, η 
ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών ανά τον κόσμο άρχισε πολύ 

στοιχείο μεταξύ νεκροταφείου και βιβλιοθήκης 
βρίσκεται στον πυρήνα της λογικής αυτών των τόπων: 
η διατήρηση πληροφορίας με σκοπό την κατασκευή 
μίας πλούσιας, συλλογικής μνήμης. Αυτή η πληροφορία 
λειτουργεί ταυτόχρονα και ως αποδεικτικό στοιχείο 
ύπαρξης προσώπων και γεγονότων ενώ η πρακτική της 
συλλογής της εξυπηρετεί δύο, κυρίως, σκοπούς. Για το 
νεκροταφείο, αυτός ο σκοπός έχει άμεση σχέση με την 
ιδέα της υστεροφημίας μέσω της αποτύπωσης ενός 
αποσπάσματος του εαυτού -είτε αυτό είναι απλά ένα 
όνομα και μία ημερομηνία γέννησης είτε η μορφή του 
ατόμου- σε κάτι υλικό (όπως πχ. μάρμαρο) χάριν της 
συνέχισης της ύπαρξης του ατόμου (ή της ιδέας του) μετά 
θάνατον. Αντίθετα, για τη βιβλιοθήκη ο σκοπός αυτός 
είναι απολύτως δυναμικός και έχει να κάνει με τη συνεχή 
συλλογή πληροφορίας για τη δημιουργία του απόλυτου 
συστήματος γνώσης - μία ιδεολογία που βρίσκει τις ρίζες 
της στην Αναγέννηση και τον Υψηλό Μοντερνισμό. 33

Συνεπώς, πρόκειται για δύο συστήματα των οποίων η 
δομή εξαρτάται άμεσα από την πληροφορία την οποία 
καλούνται να στεγάσουν. Αυτή η πληροφορία, στην 
αρχή, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με κάτι υλικό και στις 
δύο περιπτώσεις: για το νεκροταφείο, η πληροφορία 
φέρεται από ένα σώμα και αυτές οι δύο έννοιες είναι 
αλληλένδετες. Κάθε τάφος έχει συγκεκριμένες διαστάσεις 
και η εναπόθεσή του στο χώμα γίνεται βάσει ενός χωρικού 
κανάβου, αυστηρώς ορισμένου και σταθερών διαστάσεων. 
Για να αλλάξει η τυπολογία, πρέπει να αλλάξει η 
τελετουργία που αφορά στη διαχείριση του σώματος μετά 
θάνατον και όχι η φύση της πληροφορίας. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της βιβλιοθήκης, τόσο το υλικό 
όσο και η φύση της πληροφορίας μπορούν να αλλάξουν. 
Αρκεί να σκεφτεί κανείς την εξέλιξη των μέσων διάδοσης 
του γραπτού λόγου: από τον πάπυρο, στον κώδικα, στο 
βιβλίο και σήμερα στα bytes, οι διαστάσεις του σώματος 
μίας βιβλιοθήκης αλλάζουν με μεγαλύτερη ευκολία. Όπως 
σημειώνει και ο Schnapp, η βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε 
εξ’ αρχής ως το δοχείο που παίρνει το σχήμα του από 
τα αντικείμενα που περιέχει. Όπως και ο τάφος, το ιερό 
του νόημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα σώματα 
που φιλοξενεί. Ωστόσο, το σχήμα αυτών των σωμάτων 
δεν είναι αποκλειστικά ζήτημα φυσικού όγκου αλλά και 
ζήτημα προβολής τους πάνω στο κοινωνικό, το πολιτικό 
και το φαντασιακό της εκάστοτε κοινωνίας.32

τείνει στο άπειρο. Αυτοί οι τόποι, όπως σημειώνουν 
σήμερα και ο Jeffrey Schnapp, ο Matthew Battles και η 
Katherine Hayles, είναι κυρίως τόποι “συσσώρευσης” 
χρόνου υπό μορφή πληροφορίας - τόποι που εξυπηρετούν 
τη φαντασίωση της συγκέντρωσης, οργάνωσης και 
διατήρησης όλης της γνώσης του κόσμου σε ένα υπέρτατο 
αρχείο. Όπως και το νεκροταφείο, έτσι και η βιβλιοθήκη-
μουσείο διατηρεί τους δικούς της χρόνους, είναι τόπος 
αυθύπαρκτος και αυτοτελής χωρίς αυτό να σημαίνει 
ωστόσο πως δεν αφορά άμεσα στον καθημερινό τόπο 
και βίο. Αντιθέτως, οι εν λόγω ετεροτοπίες αντλούν 
συνεχώς πληροφορία από τον καθημερινό τόπο την οποία 
πληροφορία ωστόσο, ακριβώς επειδή είναι τόποι-νησίδες 
με σαφή όρια τόσο χωρικά όσο χρονικά, διαχειρίζονται 
με όρους που ξεφεύγουν της καθημερινής λογικής και 
πρακτικής.

Για τον Schnapp ωστόσο η σχέση νεκροταφείου και 
βιβλιοθήκης-μουσείου είναι ακόμα μεγαλύτερη: αυτοί 
οι δύο τόποι όχι μόνο είναι καθαρά παραδείγματα 
ετεροτοπιών αλλά μοιράζονται ακόμα και το ίδιο 
πρόγραμμα, εξυπηρετούν κατά μία έννοια τους ίδιους 
σκοπούς. Στο βιβλίο του “The Library Beyond the 
Book”, ο Schnapp σημειώνει πως οι βιβλιοθήκες δεν 
είναι απαραίτητα μόνο χώροι όπου συλλέγονται και 
φυλάσσονται ντοκουμέντα και βιβλία αλλά κυρίως είναι 
τόποι όπου οι ζωντανοί μπορούν να “συνδιαλεχθούν” 
με τους νεκρούς. Αυτή η θεωρία βασίζεται στην 
παρατήρηση ότι οι πρώτες βιβλιοθήκες εξέφραζαν 
ποιότητες παρόμοιες με αυτές του Μαυσωλείου και της 
σημερινής βάσης δεδομένων. Η αποτύπωση γεγονότων 
σε γραπτή μορφή, σε ένα υλικό αντικείμενο το οποίο θα 
παρέμενε αναλλοίωτο στον χρόνο, είχε την αξία απόδοσης 
τιμής στους προγόνους αλλά και την αναγνώριση μίας 
πληροφορίας ως άξια να περάσει στις επόμενες γενεές 
και να διατηρηθεί στους αιώνες. Για παράδειγμα, χρονικά 
αυτοκρατοριών, αρχεία επιτυχημένων εκστρατειών και 
αξιομνημόνευτα κατορθώματα επιφανών ανθρώπων 
λειτουργούσαν και ως επιτάφια επιγράμματα. Η μετέπειτα 
αναζήτηση και ανάγνωση αυτών των γραπτών είχε 
επομένως την έννοια της απόδοσης τιμής σε πρόσωπα και 
γεγονότα, ένα ιδιαίτερο μνημόσυνο σε όλα αυτά που ήταν 
κάποτε άξια αποτύπωσης σε γραπτό λόγο.32

Πέραν όμως αυτής της ιδιότροπης “διάλεξης” μεταξύ 
ζωντανών και νεκρών, ίσως το πιο σημαντικό κοινό 

όπως το Poveglia της Βενετίας και η Σπιναλόγκα της 
Κρήτης είναι παραδείγματα αυτής του φαινομένου. Αυτά 
τα νησιά αποτελούν περιθωριοποιημένους τόπους ταφής 
που συνήθως αφορούσαν στα εξίσου περιθωριοποιημένα 
μέλη μίας κοινωνίας όπως τους αρρώστους, ψυχολογικά 
διαταραγμένους και εγκληματίες.

Ο Jacky Bowring χαρακτηρίζει τα νησιά, με έμφαση στα 
νησιά εξορίας, φυλακής και θανάτου, ως “ζώνες ορίων, στα 
άκρα της συνείδησής μας (“liminal zones, at the end of 
our consciousness”).30 Φαίνεται πως ακριβώς επειδή στο 
συλλογικό συνειδητό γίνεται αποδεκτή η συνθήκη της 
αυτοτέλειας ενός νησιού, αυτοί οι τόποι προσφέρουν όχι 
μόνο έδαφος φυσικά και γεωγραφικά ανεξάρτητο από τον 
“καθημερινό” κόσμο αλλά και έναν διαφορετικό χρόνο 
- μία ξέχωρη χωροχρονική εμπειρία. Στη βάση αυτής της 
λογικής ανέπτυξε ο Michel Foucault και την ιδέα της 
ετεροτοπίας και πιο συγκεκριμένα την τέταρτη αρχή αυτής 
της ιδέας. Σύμφωνα με τον Foucault:

Οι ετεροτοπίες συνδέονται πολύ συχνά με 
τμήματα του χρόνου, δηλαδή ανοίγονται σε αυτό 
που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κατά πλήρη 
αντιστοιχία, ετεροχρονισμούς. Η ετεροτοπία ξεκινάει 
να λειτουργεί πλήρως όταν οι άνθρωποι βρίσκονται 
σε ένα είδος απόλυτης ρήξης με τον παραδοσιακό 
τους χρόνο.31

Στο έργο του, ο Foucault αναφέρεται εκτενώς στην 
ιδέα του νεκροταφείου ως ετεροτοπία βασισμένος στη 
συλλογιστική του ότι, στις αρχές του 19ου αιώνα, το 
νεκροταφείο παύει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
του αστικού ιστού και, με πρόσχημα τον υγειονομικό 
κίνδυνο, αρχίζει και εξοστρακίζεται από την πόλη. Το 
αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η δημιουργία ενός 
“αντιγράφου” της πόλης, ενός μακάβριου καθρεφτίσματος 
του οικισμού όπου θεωρητικά ο χρόνος παύει να κυλάει.

μουσείο - βιβλιοθήκη
////////////

Απέναντι από το νεκροταφείο αλλά ακόμα μέσα στα όρια 
της ετεροτοπίας, ο Foucault τοποθετεί τα μουσεία και 
τις βιβλιοθήκες καθώς, σε αυτούς τους τόπους, ο χρόνος 

30. Schramm, Katharina. Landscapes of violence: memory and sacred space. Bloomington, IN: Indiana Univ. Press, 2011.
31. Foucault, Michel, 1926-1984. Ετεροτοπίες και άλλα κείμενα / Michel Foucault · μετάφραση Τάσος Μπέτζελος. - 1η έκδ. - Αθήνα : Πλέθρον, 2012.

32. Schnapp, Jeffrey Thompson, and Matthew Battles. The library beyond the book. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014. 

30. Schramm, Katharina. Landscapes of violence: memory and sacred space. Bloomington, IN: Indiana Univ. Press, 2011.
31. Hayles, Katherine. Electronic literature: new horizons for the literary. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2010.

32. Schnapp, Battles, op.cit.
33. Jarzombek, Mark. Digital Stockholm syndrome in the post-ontological Age. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016. 

Εικόνα: Κάρτες Βιβλιοθήκης, από το αρχείο της Erin Zamrzla, http://erinzam.com/blog/2009/08/12/vintage-library-pockets/
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ψηφιακή εποχή, η ικανότητα ψηφιοποίησης υλικού και η 
μετέπειτα συλλογή του σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, έχει 
οδηγήσει στη δημιουργία μίας ιδιαίτερης αντίληψης περί 
χρόνου με το παρελθόν και το παρόν πλέον να μπλέκονται 
αισθητά. Στο παρελθόν, οι βιβλιοθήκες και τα εταιρικά 
αρχεία κρατούσαν ένα μικρό κομμάτι του υλικού τους 
κρυφό, είτε για οικονομικούς, τεχνικούς ή και πολιτικούς 
λόγους.34 Πλέον, αυτή η συνθήκη έχει αντιστραφεί και 
ολοένα και μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων γίνονται 
προσβάσιμες από το δημόσιο καθώς όσο αναγνωρισμένα 
μεγαλύτερο αρχείο παρουσιάζει κανείς, τόσο μεγαλύτερη 
δύναμη έχει. Στα πλαίσια αυτής της νέας κανονικότητας 
όσον αφορά στη λειτουργία των αρχείων, πλέον μπορεί 
κανείς να ανατρέξει σε τεράστιες βάσεις δεδομένων που 
αναφέρονται σε παλαιές εκδόσεις βιβλίων (πχ. Project 
Gutenberg), να περιηγηθεί στο διαδίκτυο του 1993 (πχ. 
The Wayback Machine του Internet Archive) και να 
ακούσει δίσκους του 1930 σε άψογη ποιότητα (πχ. Spoti-
fy).

Καταλαβαίνει κανείς από αυτά τα ελάχιστα παραδείγματα 
πως αυτό το νέο είδος αρχείου δεν επιτρέπει απλά μία 
αποστασιοποιημένη ανάγνωση αρχειακού υλικού αλλά 
προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία του παρελθόντος 
(ανάγνωση, ακρόαση, περιήγηση). Όπως αναφέρει και ο 
Paul Ford, εταιρείες όπως η Spotify, Netflix, Apple και η 
Youtube έχουν ήδη χτίσει εταιρίες πάνω στην οργάνωση 
του παρελθόντος για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεδομένης 
της δημοτικότητας αυτών των κολοσσών, μπορεί κανείς να 
αντιληφθεί ότι αυτή η επιχειρηματική κίνηση είναι αρκετά 
επιτυχής αλλά και ότι το κοινό των εταιριών ενεργητικά 
χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Ωστόσο, έχει 
ενδιαφέρον να αναφερθεί πως η χρήση αυτών των 
υπηρεσιών δεν γίνεται μόνο σε προσωπικό επίπεδο από 
ανεξάρτητους χρήστες. Για παράδειγμα, με αφορμή το 
κλείσιμο πενήντα (50) χρόνων από τη δολοφονία του 
προέδρου Kennedy, το κανάλι CBS αποφάσισε να εκπέμπει 
για τέσσερις ημέρες συνεχόμενα όλο το πρόγραμμα που 
έπαιζε τις ημέρες της δολοφονίας.35 Με άλλα λόγια, όταν 
κάποιος άνοιγε την τηλεόρασή του στο CBS εκείνες 
τις ημέρες, αυτομάτως μεταφερόταν και βίωνε (σ)
τον Νοέμβριο του 1963. Στην Αμερική, παραδοσιακά, 
αντίστοιχα γεγονότα συνήθως μνημονεύονται με 
θεατρικές (ανα)παραστάσεις στον δρόμο όπου ηθοποιοί 
και πολίτες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τους ρόλους 
των εμπλεκομένων. Αυτή τη φορά, αυτόν τον ρόλο τον 
ανέλαβε το CBS. 

πριν αποκτήσει το διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε σήμερα 
το πρώτο του κοινό. Η ψηφιακή εποχή επηρέασε από την 
πρώτη στιγμή τη βιβλιοθήκη και θα μπορούσε κανείς να 
πει ότι η πρώτη μεγάλη αλλαγή έγινε με την εφαρμογή του 
συστήματος του Διεθνούς Μοναδικού Αριθμού Βιβλίου 
(International Standard Book Number ή ISBN) το 1970 
και των κεντρικών καταλογικών συστημάτων όπως το 
MARC to 1973. Σταδιακά, οι βιβλιοθήκες άρχισαν να 
συμπεριλαμβάνουν στη λειτουργία τους βάσεις δεδομένων 
και servers ενώ, με την εμφάνιση του web 1.0, άνοιξαν τα 
τερματικά τους στο ευρύτερο δίκτυο. Τα φυσικά όρια της 
βιβλιοθήκης αρχίζουν και χάνουν την αξία τους - σε σημείο 
όπου σήμερα αναρωτιέται κανείς εάν το ίδιο το διαδίκτυο 
έχει μετουσιωθεί σε αυτή την Απόλυτη Βιβλιοθήκη που 
χαρακτήρισε τις φιλοδοξίες της Αναγέννησης ή, πιο απλά, 
την έμπνευση πίσω από την πλειοψηφία των έργων του 
Borges. 

Σήμερα, κανένα βιβλίο δεν γεννιέται ως υλικό αντικείμενο 
παρά ξεκινάει σχεδόν πάντα ως ένα ψηφιακό αρχείο 
και πλέον, με τεχνολογίες όπως το Kindle και τα tab-
lets, μεγάλος όγκος πληροφορίας παραμένει ψηφιακό 
για πάντα. Σχεδόν κάθε βιβλίο και κάθε έγγραφο πλέον 
υπάρχει σε δύο μορφές, μία ψηφιακή και μία υλική, και, 
όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η ιδέα του ποια μορφή 
είναι η πιο ασφαλής για τη διατήρηση των δεδομένων στο 
μέλλον έχει αρχίσει και αλλάζει ριζικά. 

Συνεπώς, γίνεται φανερό πως αυτή η νέα υπερ-βιβλιοθήκη, 
το σύγχρονο υπερ-αρχείο, ενημερώνεται διαρκώς σε δύο 
ταχύτητες. Αρχικά, πληροφορία η οποία στο παρελθόν 
είχε κριθεί “άξια αρχειοθέτησης” στο παρελθόν, πλέον 
ψηφιοποιείται και τα αντίγραφά της τοποθετούνται στο 
υπερ-αρχείο. Ταυτόχρονα, ό,τι συμβαίνει στο “τώρα” 
μεταφράζεται σε πληροφορία η οποία επίσης καταχωρείται 
στο υπερ-αρχείο γιατί αφενός, στη μετα-οντολογική εποχή 
η φυσική και ψηφιακή ύπαρξη ενός ανθρώπου παύουν 
να είναι διακριτές έννοιες και αφετέρου, διότι η συνθήκη 
παραγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων 
έχει μετατραπεί σε μηχανή παραγωγής κεφαλαίου για 
την αγορά. Η πληροφορία σταδιακά αλλάζει ουσία και 
πλέον όλοι οι τόποι, όλες οι συνθήκες, όλες οι πρακτικές 
του καθημερινού βίου είναι δυνητικά χώροι παραγωγής 
γνώσης άξιας συλλογής και αποθήκευσης.

Αρκετοί θεωρητικοί και αναλυτές υποστηρίζουν ότι, στην 

το «τώρα» συνυπάρχουν με ακριβώς τους ίδιους όρους; Σε 
αυτό το αιώνιο παρόν, όλα μπορούν να γίνουν σύγχρονα.37

Όπως σημειώνει και ο Brandon Ambrosino, αυτή η νέα 
πραγματικότητα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο 
με τον οποίο θρηνούμε σήμερα. Αυτό το ψηφιακό υπερ-
αρχείο δεν επιτρέπει στον χρήστη να ξεχάσει παρά 
μόνο να επιλέξει να μη θυμηθεί. Στο βιβλίο του “De-
lete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age”, ο Vik-
tor Mayer-Schonberger υποστηρίζει πως κεντρική ιδέα 
στην ανθρώπινη συνθήκη είναι η ικανότητα του ατόμου 
να ξεχνά, η οποία επιτρέπει στο ατόμο να “ενεργεί στο 
τώρα έχοντας υπ’ όψιν του αλλά χωρίς να τον επηρεάζει 
καθολικά το παρελθόν”. 

Ωστόσο, από το 2015 η Facebook δίνει την επιλογή στους 
χρήστες να ορίσουν φυσικά πρόσωπα ως “κληρονόμους” 
και διαχειριστές του λογαριασμού τους αφού οι ίδιοι 
πεθάνουν. Η επιλογή ονομάζεται “legacy contact” και 
επιτρέπει στον “κληρονόμο” να κάνει μία τελευταία 
ανάρτηση, να ανανεώσει τη φωτογραφία του λογαριασμού 
και την “ταπετσαρία” της σελίδας και να δεχθεί νέα 
αιτήματα φιλίας. Η πρόσβαση σε προσωπικά μηνύματα 
και ρυθμίσεις απαγορεύεται ακόμα και αν το facebook 
επιτρέπει σε άλλους χρήστες να στέλνουν προσωπικά 
μηνύματα στον αποθανόντα. Τέλος, παρόμοια πολιτική 
έχουν υιοθετήσει και άλλες μεγάλες πλατφόρμες 
κοινωνικής δικτύωσης όπως η Twitter και η Google.

Στο παρελθόν, το μνημόσυνο είχε συγκεκριμένο τόπο και, 
σε πολλές κουλτούρες, συγκεκριμένο χρόνο. Αποτελούσε 
μία τελετουργία η οποία είχε δική της αρχιτεκτονική και 
δική της αφήγηση. Από την επίσκεψη σε ένα νεκροταφείο, 
μία εκκλησία ή ένα μνημείο μέχρι και την επίσκεψη στο 
σπίτι του αποθανόντα, αυτές οι διαδικασίες μαρτυρούσαν 
μία βασική ανταλλαγή: για να θυμηθεί κανείς τον 
αποθανόντα, έπρεπε να ανταλλάξει χρόνο από το παρόν 
για να πάρει πίσω μία ολοκληρωμένη εμπειρία, βασικά 
υλική και χωρικά συγκεκριμένη, ριζωμένη στο παρελθόν. 

Σήμερα, το υπερ-αρχείο μπλέκει τους χώρους που 
γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σαν βιβλιοθήκη, μουσείο και 
νεκροταφείο. Αυτές οι νησίδες, οι έτεροι τόποι, ανοίγονται 
στον καθημερινό χώρο καθώς αλλάζουν τόσο τα όρια 

Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2015, εάν ένας χρήστης 
του Facebook έφευγε από τη ζωή, η διαδικτυακή του 
παρουσία στη συγκεκριμένη πλατφόρμα “πάγωνε” ως είχε. 
Οι υπόλοιποι χρήστες μπορούσαν να συνεχίσουν κανονικά 
να τον επισημαίνουν σε αναρτήσεις, να τον προσθέτουν 
σε φωτογραφίες, να “γράφουν στον τοίχο του” και να 
του στέλνουν προσωπικά μηνύματα. Η μόνη διαφορά 
ήταν πως ο λογαριασμός του αποθανόντος δεν σημείωνε 
καμία δράση. Ο αποθανών, εν ολίγοις, συνέχιζε να υπάρχει 
ως ψηφιακή παρουσία: από τη χρήση ενεστώτα στην 
περιγραφή του λογαριασμού του μέχρι την παρουσία του 
avatar του ως ενεργό μέλος σε κάποια ομάδα, θα μπορούσε 
κανείς να πει πως, ακόμα και μετά θάνατον, ο χρήστης 
συνυπήρχε με τους ζωντανούς χρήστες της πλατφόρμας 
υπό ακριβώς τους ίδιους όρους και με ακριβώς την ίδια 
εμφάνιση.

Μέσα σε οχτώ χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας, 
τριάντα εκατομμύρια χρήστες είχαν πεθάνει. Υπολογίζεται 
πως σήμερα, περισσότεροι από οχτώ χιλιάδες χρήστες 
πεθαίνουν καθημερινά ενώ ο Randall Munroe, πρωην 
φυσικός της NASA, έχει υπολογίσει ότι οι “πεθαμένοι” θα 
έχουν ξεπεράσει σε αριθμό τους “ζωντανούς” στο Face-
book μέχρι το 2130.36 Διαβάζοντας αυτά τα νούμερα είναι 
μόνο λογικό να αναλογιστεί κανείς πόσο κοινό φαινόμενο 
είναι σήμερα κάποιος να έχει έναν συγγενή ο οποίος 
έχει φύγει από τη ζωή αλλά, παρ’ όλα αυτά, ανήμερα 
της επετείου των γενεθλίων του, μακρινοί συγγενείς και 
φίλοι να του εύχονται δημοσίως “χρόνια πολλά” και 
“πολύχρονος”. Για αυτούς τους ανθρώπους, ο χρήστης 
συνεχίζει να υπάρχει με τους ίδιους όρους και με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο που υπήρχε πριν τον θάνατό του - σκέψη 
που ανοίγει διαλόγους περί της έννοιας της ύπαρξης στην 
ψηφιακή εποχή.  

Ακόμα και αν δεν επιλέγει κανείς να «ζει στο παρελθόν» 
μέσα από αυτές τις υπηρεσίες, η δυνατότητα και μόνο ανά 
πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος να ανατρέξει 
ο χρήστης σε αρχειακό υλικό δεκαετιών δημιουργεί 
ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Η 
διακριτή γραμμή μεταξύ του «τώρα» και του «τότε» - ή του 
“ζωντανού” και του “νεκρού”- αρχίζει και θολώνει καθώς 
ο χρήστης σταδιακά αρχίζει και αντιλαμβάνεται υλικό 
του «τότε» με τους ίδιους όρους που αντιλαμβάνεται την 
αυθεντική πληροφορία που παράγουν οι σύγχρονοί του. 
Και πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει αφού το «τότε» και 

34. Ford Paul, The end of Then, WIRED 22.02 p.22
35. Ibid.

36. Ambrosino, Brandon. “Future - Facebook is a growing and unstoppable digital graveyard.” BBC. March 14, 2016. Accessed January 26, 2018. http://
www.bbc.com/future/story/20160313-the-unstoppable-rise-of-the-facebook-dead.

37.Ford, op. cit.,
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αυτόν τον αρχειακό χώρο μέσω της ταυτόχρονης αύξησης 
του όγκου δεδομένων που ανεβάζει και διαχειρίζεται. 

Ακόμα και αν η φράση του Steve Jobs “ένας σκληρός 
δίσκος στον ουρανό” είναι φαινομενικά η πιο ταιριαστή 
για να περιγράψει κανείς το Cloud, μία άλλη φράση του 
από την ίδια παρουσίαση είναι αυτή που αντανακλά 
την ουσία αυτής της “μηχανής”. Ο Jobs καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ομιλίας του επαναλάμβανε τη φράση “απλά 
δουλεύει” η οποία φάνηκε πως ήταν η φράση- “κλειδί” 
της παρουσίασης και επάνω στην οποία βασίστηκε όλη η 
προωθητική καμπάνια της υπηρεσίας iCloud. Ο χρήστης 
δεν χρειάζεται να ξέρει πως, γιατί, πότε και που δουλεύει 
το Cloud - αρκεί να ξέρει πως “απλά δουλεύει”. Για τον Ed-
mund Burke, όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή 
είναι η λογική του Υψίστου: κάτι το οποίο γεμίζει τον νου 
και δεν επιδέχεται λογικής εξήγησης και ανάλυσης. Ενώ 
στην αρχή το ύψιστο συσχετιζόταν με την αίσθηση του 
τρόμου και δέους που ένιωθε κανείς στη θέα φυσικών 
θαυμάτων και υπέροχων τοπίων, μετά από τη σταδιακή 
βιομηχανοποίηση αυτή η αίσθηση συνδέθηκε με το 
Τεχνολογικό Ύψιστο. Ο άνθρωπος χάνει τον ενθουσιασμό 
που του προκαλούσαν κάποτε τα υπέροχα τοπία και 
πλέον μαγεύεται από την αίγλη μεγάλων δομών οι οποίες 
μετατρέπουν το “φυσικό” σε απλή πρώτη ύλη προς 
επεξεργασία είτε σε ένα συμπληρωματικό background (βλ. 
φράγματα, ηλεκτρικά εργοστάσια, γέφυρες κλπ).  

Η εξέλιξη του Τεχνολογικού Υψίστου βασίστηκε στην 
αντίληψη πως οι εκάστοτε νέες τεχνολογίες είναι 
αξιόπιστες και εξαιρετικά περίπλοκες λογικές κατασκευές. 
Για παράδειγμα, την περίοδο της ανάπτυξης του 
συστήματος σιδηροδρόμων το 1850, ο μέσος χρήστης 
του τρένου αντιλαμβανόταν ως έναν βαθμό τη λογική 
πίσω από την ατμοκίνηση (έβλεπε τον ατμό, γνώριζε πως 
τα τρένα κουβαλούσαν πρώτη ύλη προς καύση κλπ), 
καταλάβαινε ένα απόσπασμα του δικτύου της κίνησης 
(έβλεπε τις ράγες, ήξερε ορισμένα δρομολόγια) και 
θεωρούσε εκείνη την τεχνολογία εξαιρετικά αξιόπιστη 
και ωφέλιμη. Ωστόσο, δεν γνώριζε ακριβώς το πως 
λειτουργούσε το τρένο αλλά ούτε και την πραγματική 
περιπλοκότητα της λειτουργίας όλου του σιδηροδρομικού 
συστήματος. Τα επόμενα παραδείγματα τέτοιων 
τεχνολογιών όπως οι νέες ενέργειες του ηλεκτρισμού και 
του αερίου το 1920, η έκρηξη των δημόσιων υποδομών 
όπως τα highways το 1950 και η θέσπιση του πυρηνικού 

μεταξύ του κόσμου της πληροφορίας και του κόσμου των 
αντικειμένων όσο και των φυσικών και κοινωνικών χώρων 
στους οποίους αυτά δημιουργούνται και αναμεταδίδονται. 
Εάν λοιπόν δεχθεί κανείς πως αυτοί οι χώροι πλέον 
είναι ά-χρονοι, ουσιαστικά ά-τοποι και α-διάστατοι 
ενώ διατηρούν τα ποιοτικά και λειτουργικά τους 
χαρακτηριστικά ως αναπόσπαστα μέρη του υπερ-αρχείου, 
μία ερώτηση μόνο μένει : εν τέλει, που βρίσκεται αυτό το 
υπερ-αρχείο;

cloud
////////////

Ο όρος “cloud” ή “cloud computing” περιγράφει μία 
παγκόσμια τεχνολογική υποδομή η πρόσβαση στην οποία 
επιτρέπει στους χρήστες υπολογιστών να διαχειριστούν 
δεδομένα (οργάνωση, αποθήκευση, λήψη) και η οποία το 
μόνο που απαιτεί είναι σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης, 
ασχέτως τοποθεσίας ή χρόνου, ουσιαστικά εκμεταλλεύεται 
την υπολογιστική δύναμη και τον αποθηκευτικό χώρο 
εξοπλισμού του οποίου τη δομή και την τοποθεσία ο 
ίδιος δεν γνωρίζει. Ο Steve Jobs στην παρουσίαση του 
iCloud της Apple το 2011 το περιέγραψε ως “έναν σκληρό 
δίσκο στον ουρανό”. Το Cloud αποτελεί ένα από τα πιο 
λαμπρά παραδείγματα εικονοποίησης (virtualization) 
καθώς πρόκειται για ένα πλήρως αφηρημένο μοντέλο 
πληροφοριακών διαμορφώσεων το οποίο βασίζεται σε 
έννοιες όπως αμεσότητα και αυτοματοποίηση.

Όπως σημειώνει ο Antonio Furgiuele, το Cloud 
υπάρχει ως μία σειρά πεποιθήσεων η οποία συνδέει 
τεχνολογικά τα άτομα με ένα πιθανά απεριόριστο 
αρχείο πληροφορίας, από οποιαδήποτε τοποθεσία 
και για οποιοδήποτε ενδεχόμενο33. Επιπροσθέτως, 
λειτουργεί μέσω της συνεχούς του ταλάντευσης μεταξύ 
ενός απεριόριστα άχρονου, άτοπου, α-διαστατού και 
ασφαλούς συνόλου θετικιστικών “πιστεύω” του χρήστη το 
οποίο και επηρεάζεται από την επιστημονική λογική της 
αρχιτεκτονικής του κέντρου δεδομένων και vice versa.38 
Για τον χρήστη, το Cloud δεν έχει όψη ή συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά αλλά ωστόσο του παρέχει πρόσβαση 
σε ένα τεράστιο, σχεδόν ύψιστο αρχείο το οποίο επίσης 
δεν έχει ξεκάθαρα όρια ή δομή. Αυτή η φαινομενική 
«απειρότητα» είναι που τρέφει την αντίληψη πως ο 
χρήστης μπορεί να αυξάνει την παρουσία του μέσα σε 

zombek, το μετα-οντολογικό σώμα δεν χωράει πλέον στο 
Βιτρουβιανό/Νταβιντσιανό πλαίσιο της γεωμετρίας και της 
αναλογίας αλλά ούτε και ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία 
του mandala ή του τελετουργικού li των Κομφουκιανών. 
Από την άλλη, το σώμα δεν είναι μία υπερ-εξωγενής 
προβολή των διαφόρων φαντασιώσεων μίας άυλης 
εξουσίας και δύναμης. Το μετα-οντολογικό σώμα λοιπόν 
δεν υπόκειται πλήρως ούτε σε κάποια αναπαράσταση αλλά 
ούτε και σε κάποια καταπίεση ή απώθηση. Ο Jarzombek 
συνεχίζει τη συλλογιστική του λέγοντας πως κάποτε, 
ο άνθρωπος πίστευε πως τα σώματα αποτελούντο από 
όργανα με λειτουργίες. Σήμερα ωστόσο, ο άνθρωπος 
καταλαβαίνει πως το σώμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
ένα τεράστιο μικροβιακό σύμπαν το οποίο, μέσα από τη 
συσσώρευση μοριακών και κυτταρικών δραστηριοτήτων 
και αντιδράσεων, παράγει αυτό που ορίζεται ως «η 
συνειδητοποίηση της ζωής».41 Η μετα-οντολογία βασίζεται 
σε αυτή τη συνειδητοποίηση και την μεταποιεί. Πλέον, 
«η συνειδητοποίηση της ζωής» παράγεται όχι από την 
οργανική ύλη αλλά από την τεράστια συσσώρευση 
αόρατων αλγορίθμων, κωδίκων και δεδομένων. 
Παραφράζοντας τη γνωστή φράση του συμβολιστή ποιητή 
Stephane Mallarme, “σήμερα, το κάθε τι υπάρχει για να 
γεννήσει δεδομένα”.

κέντρο δεδομένων
////////////

Ωστόσο, προφανώς το “σύννεφο” είναι μία 
απλουστευμένη, συμβολικά φορτισμένη εικόνα για το 
κοινό και η πραγματικότητα πίσω από αυτό είναι αρκετά 
περίπλοκη και, σε αντίθεση με το σύννεφο, εξόχως υλική. 
Το Cloud είναι ένας σχεδόν τέλειος βρόγχος μεταξύ 
ενός νέου συστήματος ιδεών και μίας αρχιτεκτονικής 
μηχανής τα οποία, με αμοιβαίο τρόπο, κυβερνούν, 
ορίζουν, διατηρούν και κινούν το ένα το άλλο. Αυτή η 
αρχιτεκτονική μηχανή, το κέντρο δεδομένων, είναι στην 
πραγματικότητα τεράστια εργοστάσια πληροφορίας τα 
οποία στο εσωτερικό τους φυλούν αναρίθμητες σειρές 
servers, ενεργοβόρα συστήματα αδιάκοπης παροχής 
ενέργειας και συνεχούς εξαερισμού και κυρίως, περίπλοκα 
συστήματα ελέγχου, επίβλεψης και φύλαξης του χώρου. 
Η έκταση ενός κέντρου δεδομένων κυμαίνεται από 
τη συμβατική έκταση που μπορεί να πιάνει ένα μικρό 
εργοστάσιο μέχρι και 5.900 στρέμματα. Για παράδειγμα, 
στην Αμερική το Lakeside Technology Center στο Chi-

εργοστασίου και ενέργειας το 1980 αρκούν για να 
αντιληφθεί κανείς πως όσο οι τεχνολογίες μεγαλώνουν 
και περιπλέκονται, τόσο ο χρήστης είναι σε θέση να 
γνωρίζει όλο και λιγότερα σχετικά με τη φύση τους και 
την κατασκευή τους. Τέτοια περίπλοκα τεχνολογικά 
συστήματα συσσωρεύουν μικρές, απλές στη λογική 
και δομή τους τεχνολογίες και τις συνδέουν μέσω 
συστημικών σχέσεων. Η τεράστια κλίμακα τους τους 
έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή και αισθητικοποίησή 
τους από το μέσο κοινό ενώ παράλληλα περιπλέκει τις 
ευδιάκριτες και αναγνωρίσιμες σχέσεις που τις διέπει. Αυτή 
η μετατροπή σε μία τεράστια συστηματοποίηση δύναται 
να καθηλώσει τον παρατηρητή/χρήστη, “μία κυριολεκτική 
έκρηξη συναισθήματος που στιγμιαία ξεπερνά τη λογική 
μονάχα για απορροφηθεί εν τέλει από αυτήν”.39

Σήμερα, ο χρήστης παράγει, οργανώνει και διαχειρίζεται 
νέα πληροφορία μέσα από ένα σύστημα το οποίο 
ουσιαστικά πότε δεν γνωρίζει. Αυτή η νέα συνθήκη, 
θα μπορούσε να πει κανείς, εξυπηρετεί τη φαντασίωση 
της ά-τοπης, ά-χρονης και α-διάστατης ύπαρξης - μία 
φαντασίωση που φαίνεται να υπερβαίνει το βασικό όριο 
της θνησιμότητας: την ύλη. Η αφήγηση και κατ’ επέκταση 
προώθηση του Cloud στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην 
εικόνα του ως κάτι άυλο και “πανταχού παρόντος” 
δίνοντας την ευκαιρία στον χρήστη να παράγει και να 
διαχειριστεί τα προσωπικά του δεδομένα οποτεδήποτε 
και οπουδήποτε. Για τον Furgiuele, αυτό το επιχείρημα 
στηρίζεται κυρίως στην ιδέα ότι το Cloud απελευθερώνει 
τον χρήστη από τη λήψη οποιουδήποτε ρίσκου. Τυπικά, 
ως ρίσκο ορίζεται η έκθεση ή η πιθανότητα έκθεσης σε 
απώλεια, καταστροφή ή οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη 
κατάσταση.40 Το Cloud υπόσχεται προστασία έναντι 
οποιασδήποτε μορφής ρίσκου, μία υπόσχεση που 
σταδιακά έχει μετατραπεί σε πεποίθηση πως η ασφάλεια 
των προσωπικών δεδομένων του χρήστη απαιτεί την 
απομάκρυνσή τους από το ίδιο του το σώμα. Έτσι, ο μέσος 
χρήστης προτιμά να εναποθέσει όλες του τις προσωπικές 
πληροφορίες σε ένα άγνωστο μαύρο κουτί ή άυλο 
σύννεφο παρά να τις διατηρεί στον υπολογιστή ή σκληρό 
του δίσκο τα οποία, ως υλικά αντικείμενα, εκτίθενται 
καθημερινά σε ένα “ακατάλληλο” περιβάλλον που, όπως 
και με το σώμα του, τα φθείρει και τα καταστρέφει.

Η θέση του σώματος σε αυτή τη νέα πραγματικότητα 
χρήζει περαιτέρω ανάλυσης. Όπως σημειώνει και ο Jar-

38. Furgiuele, Antonio. “Architecture of the cloud, virtualization takes command: learning from black boxes, data centers and an architecture of the 
conditioned environment.” Master’s thesis, Massachusetts Institute of Technology , 2013.

Εικόνα: Το logo της εφαρμογής iCloud, ιδιοκτησία της Apple.

39. Ibid.
40. “Risk”, Ocford English Dictionary, http://www.oed.com

41. Jarzombek, op. cit., p.21
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εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο διότι υπήρχε ήδη ένας 
υποσταθμός ενέργειας, η παροχή ρεύματος στη Φινλανδία 
είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και κυρίως γιατί το κτίριο 
βρισκόταν ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Το εξαιρετικά 
ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτού του κτιρίου είναι ένα 
σύστημα υπογείων τούνελ που φέρνουν κρύο νερό από τη 
θάλασσα για την ψύξη του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
υποδομή που ο Aalto είχε σχεδιάσει με σκοπό το 
εργοστάσιο να έχει τη δική του μορφή βιώσιμης ενέργειας. 
Η έκταση του κτιρίου, αν και δεν δηλώνεται ακριβώς, 
υπονοείται ως μεγάλη - τόσο ώστε ο δημοσιογράφος 
σημειώνει πως το κέντρο δεδομένων φαινόταν να έχει ένα 
δικό του μικροκλίμα και πως για να καλύψουν ορισμένες 
αποστάσεις έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ποδήλατα. Τέλος, 
το κτίριο είχε ήδη από τη βιομηχανική του περίοδο ένα 
μεγάλο δωμάτιο ελέγχου στο οποίο φτάνει κανείς μέσα 
από μία λαβυρινθοειδή σύνθεση διαδρόμων, κρυφών 
θυρών και σειριακή αλλαγή επιπέδων. 45 

Μιλώντας για μία αρχιτεκτονική μηχανή, η ενέργεια που 
καταναλώνει ένα τέτοιο κτίριο αλλά και οι υποδομές που 
συσχετίζονται με αυτή πολλές φορές είναι περισσότερο 
σημαντική από τους ίδιους τους servers που λειτουργούν 
στο εσωτερικό του. Αυτή τη στιγμή, το σύνολο των 
κέντρων δεδομένων καταναλώνει το 1.5-2% της 
παγκόσμιας ενέργειας (ίσο με 30 εργοστάσια πυρηνικής 
ενέργειας), το 3% της συνολικής ενέργειας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες - ή περίπου 76 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ανά 
έτος, ποσό το οποίο αναμένεται να τριπλασιαστεί μέχρι 
το 203040. Με άλλα λόγια, ένα μονάχα κέντρο δεδομένων 
καταναλώνει όσο ρεύμα καταναλώνει μία κωμόπολη και 
αναμένεται να αυξήσει την κατανάλωση του σε επίπεδα 
που θα είναι εύκολα συγκρίσιμο με μία μικρή μητρόπολη.43

Το πιο ενεργοβόρο κομμάτι αυτής της αρχιτεκτονικής 
μηχανής αδιαμφισβήτητα βρίσκεται στη λειτουργία των 
servers. Οι servers διαχειρίζονται τριών ειδών δεδομένα: 
τα Αυτο-Δεδομένα (Self Data), τα Δεδομένα Κεφάλαιο 
(Data Capital) και τα Δεδομένα των Άλλων (Others 
Data). Τα Αυτο-Δεδομένα είναι πληροφορία που παράγει 
το ίδιο το κτίριο αναφορικά με τη λειτουργία του και 
την κατάσταση του μικροκλίματός του και τα οποία το 
βοηθούν να χρησιμοποιεί, ελέγχει, διατηρεί και κινεί τα 
εσωτερικά του συστήματα41. Με αυτόν τον τρόπο, το 
κτίριο καταφέρνει να μετατρέψει την υλική του υπόσταση 
σε δεδομένα και να την αποθηκεύσει σε μία εικονική 

cago, Illinois καταλαμβάνει 1.030 στρέμματα, το Switch 
SuperNAP στο Las Vegas της Nevada 3.251 στρέμματα 
ενώ το Citadel στο Tahoe Reno της Nevada αναμένεται 
να καταλαμβάνει 6.700 στρέμματα.42 Στην Ευρώπη το 
μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων βρίσκεται στην Con-
vhila της Πορτογαλίας, είναι της εταιρείας Portugal 
Telecom, και καταλαμβάνει περί τα 800 στρέμματα. Ο 
σχεδιασμός του κτιρίου θυμίζει το “Monolith” του Jean 
Nouvel στην πιο “σκοτεινή” μορφή του: το κτίριο είναι 
ένας μαύρος κύβος δίχως ανοίγματα, περιτριγυρισμένος 
από νερό για την μεγαλύτερη προστασία του κτιρίου από 
ανεπιθύμητους επισκέπτες. Τέλος, εξίσου μεγάλα κτίρια 
είναι και το Next Generation Data στο Newport των Wales 
στα 720 στρέμματα ενώ τρίτο στην κατάταξη έρχεται 
το κέντρο δεδομένων της Microsoft στο Δουβλίνο της 
Ιρλανδίας καταλαμβάνοντας 530 στρέμματα.43

Λίγα είναι γνωστά για το εσωτερικό αυτών των 
αρχιτεκτονικών μηχανών και αυτό γιατί ένα από τα πιο 
σημαντικά αποσπάσματα της πολιτικής των εταιρειών 
διαχείρισης δεδομένων είναι η διατήρηση απόλυτης 
μυστικότητας όσον αφορά στις δομές τους, την 
οργάνωση της λειτουργίας τους και τις δυνατότητες 
των υπηρεσιών τους. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως 
η αρχιτεκτονική αυτών των κτιρίων αντανακλά πλήρως 
τη λογική λειτουργίας τους: σχεδιάζονται εξ’ αρχής ως 
μία λειτουργία που αναμένει την τεχνολογική αλλαγή.44 
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εταιρείες κατά γενική 
ομολογία αποφεύγουν να δημοσιεύουν εικόνες από το 
εσωτερικό τους, πόσο μάλλον τα αρχιτεκτονικά σχέδια 
των εγκαταστάσεών τους.

Το 2012, μετά από αρκετές πιέσεις στη Google για 
δημοσίευση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με 
τα κέντρα δεδομένων της, η εταιρεία αποφάσισε να 
ανοίξει τις πόρτες τις σε τρία περιοδικά και να επιτρέψει 
τη δημοσίευση τριών ρεπορτάζ. Ο Steven Levy του 
περιοδικού Wired βρέθηκε στο κέντρο δεδομένων της 
Google στη Φινλανδία, στην παραθαλάσσια πόλη της 
Hamina. Το κτίριο που χαρακτηρίζεται ως ένα από τα 
πλέον πρωτοπόρα στον συγκεκριμένο τομέα, παραδόξως 
δεν σχεδιάστηκε εξ’ αρχής για τον σκοπό που υπηρετεί 
σήμερα. Σε σχέδια του Alvar Aalto, το κτίριο ανεγέρθη 
στις αρχές του 1950 για λογαριασμό του εταιρείας 
επεξεργασίας χαρτιού Stora Enso. Η Google επέλεξε 
να στεγάσει το νέο κέντρο δεδομένων στο εν λόγω 

Έχουμε παράξει 1.2 zettabytes ψηφιακής πληροφορίας 
μέσω tweets, youtube βίντεο, Facebook status updates, 
iTunes downloads, emails και άλλων μετακινήσεων 
δεδομένων μέσα σε έναν χρόνο. Επιπροσθέτως, υπάρχουν 
πέντε δισεκατομμύρια χρήστες κινητών παγκοσμίως και 
πάνω από 50 δισεκατομμύρια συνδέσεις κινητών εκτιμάται 
πως θα πραγματοποιηθούν μέχρι το 2020, μαζί με άλλες 
“έξυπνες” συσκευές. Το μέγεθος του ψηφιακού κόσμου 
αναμένεται να συνεχίζει να μεγαλώνει κατά 44% μέχρι το 
2020.48

ψυχρά δεδομένα
////////////

Τι ποσοστό όλης αυτής της πληροφορίας όμως είναι 
“ενεργό”, διακινείται δηλαδή σε καθημερινή βάση; Όσο 
ένας λογαριασμός του χρήστη υπάρχει (δηλαδή δεν έχει 
διαγραφεί από τον ίδιο), τόσο ο σκληρός δίσκος διατηρεί 
τα προσωπικά του δεδομένα ασχέτως της συχνότητας 
ανάκλησης αυτών των δεδομένων. Αυτή η συνθήκη 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγάλο μέρος αυτής 
της πληροφορίας να είναι “ανενεργό”, να καταναλώνει 
δηλαδή χώρο και ενέργεια χωρίς να ανανεώνεται ή εν 
τέλει να χρησιμοποιείται. Αυτό το είδος δεδομένων 
ονομάζεται “Ψυχρά Δεδομένα” και οφείλουν το όνομά 
τους στην ενέργεια που απαιτεί η αποθήκευσή τους 
και στις θερμοκρασίες που αναπτύσσουν οι μηχανισμοί 
διατήρησής τους. Σύμφωνα με τον Dan Gibson της IBM, 
είναι εξαιρετικά σημαντικό για μία εταιρεία ή ένα φυσικό 
πρόσωπο να γνωρίζει τη συχνότητα πρόσβασης και 
αλλαγής του μεγάλου όγκου δεδομένων που διαχειρίζεται 
καθώς ο διαχωρισμός σε Ζεστά, Χλιαρά και Ψυχρά 
δεδομένα επιτρέπει στην εταιρεία να λάβει ορθότερες 
αποφάσεις σε σχέση με την αποθήκευσή τους και έτσι 
να μειώσει δραματικά το κόστος αυτής. Για να δώσει ένα 
γρήγορο παράδειγμα του τι σημαίνει Ζεστά, Χλιαρά και 
Ψυχρά δεδομένα, ο Gibson φτιάχνει μία λίστα που συνδέει 
τα δεδομένα με τη συχνότητα αλλαγής/πρόσβασης σε 
αυτά. Συγκεκριμένα:

Δεδομένα που άλλαξαν / ανεκλήθησαν τελευταία φορά:
31 ή λιγότερες μέρες πριν θεωρούνται Ζεστά.
μεταξύ 31-90 μέρες θεωρούνται Ζεστά.
μεταξύ 91 και 180 μέρες θεωρούνται Χλιαρά.
μεταξύ 181 και 365 μέρες θεωρούνται Χλιαρά.

κατάσταση. Εν συνεχεία, τα Δεδομένα-Κεφάλαιο είναι ο 
τρόπος με τον οποίο το κτίριο μετατρέπει τα δεδομένα των 
χρηστών σε αγαθό προς πώληση. Κάθε μικρή πληροφορία 
που περνάει από τους servers ακολουθείται από μία σειρά 
μετα-δεδομένων (meta data) τα οποία αναφέρονται στον 
τρόπο δημιουργίας και στο αποτύπωμα της δεδομένης 
πληροφορίας. Αυτά τα μεταδεδομένα συγκεντρώνονται σε 
αυτό που αποκαλείται “Μεγάλα Δεδομένα” (Big Data) και 
μετέπειτα πωλούνται σε τρίτα πρόσωπα. Είναι ένας αρκετά 
αποτελεσματικός τρόπος για αυτά τα τρίτα πρόσωπα να 
αποκτήσουν μία καθαρή εικόνα για τα ενδιαφέροντα, 
τον τρόπο ζωής, τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις ενός 
μελλοντικά αγοραστικού κοινού ώστε να σχεδιάσουν 
αποδοτικές στρατηγικές προσέγγισης και διαφήμισης. 

Τέλος, τα Δεδομένα των Άλλων (Others Data) θα 
μπορούσε να πει κανείς πως είναι η “πρώτη ύλη” του 
κέντρου δεδομένων: είναι όλη αυτή η πληροφορία που ο 
χρήστης δημιουργεί, αποθηκεύει, διακινεί και διαχειρίζεται 
μέσω του Cloud. Είναι τα emails, οι φωτογραφίες, τα 
έγγραφα και όλα αυτά τα αρχεία που αντανακλούν τη 
ζωή, ψηφιακή και φυσική, του ατόμου και που εν τέλει το 
συνδέουν με αυτό το τεράστιο δίκτυο πληροφορίας. Η 
λογική πίσω από τα Δεδομένα των Άλλων είναι σχετικά 
απλή: ο χρήστης, αντί να αγοράσει έναν ολόκληρο δίσκο 
μεγάλης χωρητικότητας, ουσιαστικά νοικιάζει ένα μέρος 
του. Η εκάστοτε εταιρεία Cloud (πχ. Dropbox, Google 
Drive etc) παραχωρεί ένα ελάχιστο μέρος του δίσκου 
χωρίς χρηματική επιβάρυνση ενώ παράλληλα προσφέρει 
υπηρεσίες μεγαλύτερης χωρητικότητας έναντι κάποιου 
ποσού. Αυτό το ποσό αντανακλά το κόστος των bytes, της 
ενέργειας που θα καταναλωθεί για να λειτουργεί συνεχώς 
ο δίσκος και του μισθού των ανθρώπων που συντηρούν 
και επισκευάζουν τους δίσκους σε καθημερινή βάση. Για 
να αποκτήσει κανείς μία εικόνα του όγκου αυτών των 
δεδομένων αρκεί να διαβάσει την έρευνα των John Gantz 
και David Reinsel με τίτλο “Το Ψηφιακό Σύμπαν του 2020”:

Από το 2005 μέχρι το 2020, το ψηφιακό σύμπαν 
θα έχει μεγαλώσει 300 φορές, από 130 exabytes σε 
40.000 exabytes ή 40 τρισεκατομμύρια gigabytes 
(περισσότερο από 5.200 gigabytes για κάθε άντρα, 
γυναίκα και παιδί το 2020). Από τώρα μέχρι το 2020, 
το ψηφιακό σύμπαν ανά δύο έτη θα διπλασιάζεται.47

42. Mitchell, Justin. “Top 10 Largest Data Centers in the World.” RackSolutions. February 16, 2017. Accessed January 26, 2018. https://www.racksolu-
tions.com/news/data-center-news/top-10-largest-data-centers-world/.

43. ”EMEA Size Rankings.” World’s Top Data Centers. Accessed January 26, 2018. http://worldstopdatacenters.com/biggest-by-region/aema-size-rank-
ings/.

44. Furgiuele, op. cit., p.21
45. Levy, Steven. “Where Servers Meet Saunas: A Visit to Google’s Finland Data Center.” Wired. June 03, 2017. Accessed January 26, 2018. https://www.

wired.com/2012/10/google-finland-data-center-2/.
Εικόνες: Portugal Telecom Data Center, Google Data Center

46. Glanz, James, “Power Pollution and the Internet”, New York Times, September 22nd 2012 Greenpeace, “How Dirty is Your Data” (April, 2011) cited 
by Furgiuele, op. cit, p.43

47.Gantz, John and David Reinsel, THE DIGITAL UNIVERSE IN 2020: Big Data,Bigger Digital Shadow s, and Biggest Growth int he Far East, Spon-
sored by EMC Corporation, December 2012.

48. Jarzombek, op. cit., p.63
49. ”Is Your Big Data Hot, Warm, or Cold?” IBM Big Data & Analytics Hub. Accessed January 26, 2018. http://www.ibmbigdatahub.com/blog/your-

big-data-hot-warm-or-cold.
Εικόνα: FUJITSU Server PRIMERGY RX2560 M2.
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Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά μεταξύ κασέτας και δίσκου 
είναι η φύση της μνήμης του κάθε μέσου. Η μνήμη της 
κασέτας είναι ακολουθιακής (ή σειριακής) προσπέλασης 
(Sequential Access Memory - SAM) έναντι του δίσκου 
που χρησιμοποιεί μνήμη τυχαίας (ή άμεσης) προσπέλασης 
(Random Access Memory - RAM). Πρακτικά, αυτό 
σημαίνει ότι, για να ανακαλέσει κάποιος το νούμερο 4 
από την ακολουθία 0,1,2,3,4,5 διαβάζοντας μία κασέτα 
απαιτείται να “τρέξει” τα τρία ψηφία που προηγούνται του 
επιθυμητού ενώ ο δίσκος επιτρέπει την άμεση πρόσβαση 
στο ψηφίο τέσσερα. Αυτή η διαφορά γίνεται αισθητή 
μέσα από τον χρόνο που απαιτείται για την ανάκληση 
συγκεκριμένων δεδομένων: ενώ ο δίσκος επιτρέπει τυχαία 
επιλογή πληροφορίας, η κασέτα αναγκάζει τον χρήστη 
να ακολουθήσει τη σειρά με την οποία τα δεδομένα 
γραφτήκαν εξ’ αρχής επάνω στην ταινία, γεγονός που την 
κάνει να μοιάζει περισσότερο με ένα ημερολογιακό αρχείο 
παρά με έναν “κουβά πληροφορίας”. Η κασέτα, σε μία πιο 
ελεύθερη ανάγνωση, έχει στοιχεία αυστηρής αφήγησης 
καθώς επιβάλλει, μέσω της ίδιας της της κατασκευής, μία 
χρονολογική σειρά στην ανάγνωση της πληροφορίας που 
φέρει. Με άλλα λόγια, η κασέτα δεν αποθηκεύει μόνο 
πληροφορία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η 
πληροφορία επικοινωνείται κάθε φορά. 

Οι δομικές διαφορές μεταξύ κασέτας και δίσκου απαιτούν 
και διαφορετικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος στον 
οποίο αυτά τα δύο μέσα φυλάσσονται. Είναι σύνηθες, 
οι κασέτες να φυλάσσονται σε ειδικά κουβούκλια που 
ονομάζονται “Βιβλιοθήκες Κασέτας” (Tape Libraries). 
Αυτά τα κουβούκλια συνήθως αποτελούνται από θήκες 
για τις κασέτες, έναν ρομποτικό αξέσορα, μία μονάδα 
UPS (uninterrupted power supply), έναν drive ανάγνωσης 
και έναν drive γραψίματος πληροφορίας (Read and Write 
Drives). Όταν το σύστημα δεχθεί αίτηση ανάκλησης 
δεδομένων από έναν χρήστη, το μήνυμα αποστέλλεται στο 
κουβούκλιο το οποίο είναι συνδεδεμένο σε ένα κλειστό, 

περισσότερες από 365 μέρες θεωρούνται Ψυχρά.49

Μερικά κοινά παραδείγματα ψυχρών δεδομένων είναι 
νομικά δεδομένα, τριτογενή αντίγραφα πληροφορίας, 
δεδομένα που έχει συμφωνηθεί να διατηρηθούν για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αρχειακό υλικό. 
Η αποθήκευση αυτών, γνωστή κοινώς ως Ψυχρή 
Αποθήκευση, ορίζεται ως ταυτόχρονα μία λειτουργική 
κατάσταση και ένα αποθηκευτικό σύστημα αδρανών 
δεδομένων.50 Ενώ σαν πρακτική έχει σαφή  πλεονεκτήματα 
σε σχέση με τη χρήση servers ζεστών δεδομένων, ίσως το 
μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ο χρόνος ανάκτησης των 
δεδομένων: ενώ τυπικά ένα Cloud ανακτά δεδομένα σε 
χιλιοστά του δευτερολέπτου, η ανάκτηση δεδομένων από 
Ψυχρή Αποθήκευση κυμαίνεται από μερικά δευτερόλεπτα 
σε ώρες, ανάλογα με την εκάστοτε υπηρεσία. 

Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως σε έναν 
παράγοντα: η Ψυχρή Αποθήκευση παραδοσιακά δεν 
χρησιμοποιεί σκληρούς δίσκους παρά μαγνητική ταινία. 
Η μαγνητική ταινία, ακόμα και αν ακούγεται ένα μέσο 
αποθήκευσης που ανήκει στον προηγούμενο αιώνα, στην 
πραγματικότητα δεν εγκατελείφθη ποτέ. Αντίθετα, η 
έρευνα πάνω στη βελτίωση αυτού του μέσου συνεχίστηκε 
κανονικά με αποτέλεσμα τον Απρίλιο του 2017, η Sony 
σε συνεργασία με την IBM να παρουσιάζουν τη νέα σειρά 
μαγνητικών ταινιών με χωρητικότητα 330 terabytes. 
Επιπλέον, ο Δρ. Mark Lantz του κέντρου ερευνών της 
IBM δήλωσε πως οι δυνατότητες επέκτασης αυτής της 
χωρητικότητας είναι πραγματικές και πολλά υποσχόμενες, 
δεδομένου ότι μόλις το 2006 η μέγιστη χωρητικότητα μίας 
μαγνητικής ταινίας ήταν μόλις 8 terabytes ενώ το 2015 είχε 
ανέβει στα 220 terabytes.51 

Τα πλεονεκτήματα της μαγνητικής ταινίας σε σύγκριση 
με τον σκληρό δίσκο είναι πολλά: αρχικά, ο μέσος όρος 
ζωής μίας μαγνητικής ταινίας είναι 20-30 χρόνια, υπό την 
προϋπόθεση ότι φυλάσσεται σε κατάλληλο και ελεγχόμενο 
περιβάλλον, ενώ υπό τις αντίστοιχες συνθήκες ένας 
σκληρός δίσκος διαρκεί μόλις 3-5 χρόνια.52 Επιπλέον, 
σύμφωνα με την έρευνα του Chris Poelker για το 
περιοδικό Computerworld, η μαγνητική ταινία φαίνεται να 
έχει προβάδισμα και από πλευρά κόστους και απόδοσης με 
μόλις $0.02 ανά gigabyte.53 Μία σύγκριση με το συνολικό 
κόστος του δίσκου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:53

εσωτερικό δίκτυο, ο ρομποτικός αξέσορας λαμβάνει τον 
κωδικό, κινούμενος σε άξονες X και Y σκανάρει τις σειρές 
των κασετών, παραλαμβάνει την κασέτα και τέλος την 
οδηγεί στον Drive ανάγνωσης. Αυτή η αυτοματοποιημένη 
διαδικασία εξασφαλίζει τη διατήρηση της φαντασίωσης 
του “αύλου” (ο χρήστης ποτέ δεν γνωρίζει πραγματικά την 
όλη διαδικασία) ενώ στην πραγματικότητα είναι πλήρως 
αναλογική και φυσική διαδικασία και κανένα του μέρος 
δεν είναι ψηφιακό.

Ήδη από το 2016 γίνεται μία προσπάθεια οι βιβλιοθήκες 
κασέτας να ενταχθούν στα πλαίσια λειτουργίας του Cloud. 
“Η κασέτα παραδοσιακά χρησιμοποιείτο για αρχεία βίντεο, 
αρχεία back-up και ρέπλικες για ανάκτηση δεδομένων 
μετά από καταστροφές αλλά η βιομηχανία σταδιακά 
εξαπλώνεται και σε άλλα συστήματα και εφαρμογές του 
Cloud.” δήλωσε ο Ευάγγελος Ελευθερίου, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός στο τμήμα ερευνών της IBM στη Ζυρίχη.54 

50. Bill Kleyman | Jun 08, 2016. “Cold Storage in the Cloud: Comparing AWS, Google, Microsoft.” Data Center Knowledge. June 08, 2016. Accessed 
January 26, 2018. http://www.datacenterknowledge.com/archives/2016/06/08/cold-storage-in-the-cloud-comparing-aws-google-microsoft.

51. ”IBM Achieves the World’s Highest Areal Recording Density for Magnetic Tape Storage.” YouTube. August 02, 2017. Accessed January 26, 2018. 
https://youtu.be/Wm1JiI6CppU.

52. ”Data storage lifespans: How long will media really last? - StorageCraft.” StorageCraft Technology Corporation. January 06, 2017. Accessed January 
26, 2018. https://www.storagecraft.com/blog/data-storage-lifespan/.

53. Coughlin, Tom. “The Costs Of Storage.” Forbes. July 24, 2016. Accessed January 26, 2018. https://www.forbes.com/sites/tomcoughlin/2016/07/24/
the-costs-of-storage/#79198ad73239.
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53. ”The cost of tape vs. disk data backup.” SearchDataBackup. Accessed January 26, 2018. http://searchdatabackup.techtarget.com/tip/The-cost-of-
tape-vs-disk-data-backup.

54. Ong, Thuy. “IBM scientists have captured 330TB of uncompressed data into a tiny cartridge.” The Verge. August 02, 2017. Accessed January 26, 
2018. https://www.theverge.com/2017/8/2/16074568/ibm-330-terabytes-record-uncompressed-data-cartridge-cartridge-tape.

Εικόνα: Google Data Center - Tape Library Installation, Berkeley. Φωτογράφος: Connie Zhou. Πηγή: https://www.google.com/about/datacenters/gal-
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(ένα) ψηφιακό κενοτάφιο
////////////

Είδαμε λοιπόν πως τα νεκροταφεία είναι μία από τις 
πιο ξεκάθαρες μανιφεστοποιήσεις της σχέσης της 
κοινωνίας με το κοινό, το εφήμερο και το Ύψιστο. 
Αποτελούν παραδειγματικά τοπία κοινωνικών και 
ατομικών ανησυχιών, φόβων και φαντασιώσεων ενώ 
παράλληλα λειτουργούν και ως σημεία αναφοράς μεταξύ 
των ζωντανών και των νεκρών. Η αρχιτεκτονική αυτών 
των τόπων είναι η ενσάρκωση της ιδέας πίσω από την 
κουλτούρα του θανάτου, μία αυθύπαρκτη αφήγηση η 
οποία εξέχει των φυσικών ορίων της. Σήμερα, αυτή η 
αρχιτεκτονική είναι έτοιμη να αλλάξει ριζικά.

Η υλικότητα και ιδιαίτερα η ιερότητα της υλικότητας 
γίνεται αντιληπτή σταδιακά ως ολοένα και περισσότερο 
παρωχημένη, ειδικά μετά θάνατον. Αυτό φαίνεται στο 
αυξημένο ενδιαφέρον των ανθρώπων για εναλλακτικές 
μορφές διαχείρισης του νεκρού σώματος (καύση, 
μετατροπή σε πολύτιμους λίθους, επιταχυμένη 
βιοδιάσπαση κλπ.) και στην πληθώρα εναλλακτικών 
ταφικών μεθόδων που βασίζονται σε χημικές επεμβάσεις 
σε αυτό. Το δικαίωμα επέμβασης στο σώμα μαζί με την 
εναπόθεσή του σε διαφορετικά γενικότερα πλαίσια 
έχει ως αποτέλεσμα ο ρόλος του νεκροταφείου ως 
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Αρκεί να σκεφτεί κανείς τι είναι αυτό που κάνει τον 
μαζικό τάφο “αποτρόπαιο” και “απάνθρωπο” για να 
συνειδητοποιήσει το πόσο σημαντική είναι η καταγραφή 
και εξύμνηση της ατομικότητας μέσω της διατήρησης της 
προσωπικής πληροφορίας, ακόμα και αν αυτή είναι απλά 
η χάραξη ενός ονόματος πάνω σε ένα κομμάτι μάρμαρο. 
Η φράση “damnatio memoriae” είναι ίσως η καλύτερη 
έκφραση αυτής της ιδέας: κυριολεκτικά μεταφράζεται 
ως “Καταδίκη της Μνήμης” εννοώντας πως ένα άτομο 
δεν του αξίζει να μνημονεύεται. Ως μορφή κοινωνικής 
απαξίωσης και τιμωρίας ξεκίνησε στην Έφεσο αφού ο 
Ηρόστρατος έβαλε φωτιά στον ναό της Αρτέμιδος και 
αργότερα οι Ρωμαίοι, κρίνοντάς την ως χειρότερη και από 
τον ίδιο τον θάνατο, την υιοθέτησαν. Έτσι, εάν κάποιος 
έπραττε ένα σοβαρό αδίκημα στην αρχαία Ρώμη (και 
συνήθως ανήκε στην ελίτ ή ήταν επιφανής διότι αυτές 
οι τάξεις κυρίως είχαν σοβαρό αποτύπωμα στη δημόσια 
ζωή και χώρο) τότε η σύγκλητος θα έκανε κατάσχεση 
ολόκληρης της περιουσίας του, θα κατέστρεφε όλα τα 
ομοιώματα, νομίσματα και αγάλματα αυτού του προσώπου 
και τέλος θα διέγραφε το όνομά του από όλα τα έγγραφα 
του κράτους.58

Το 1995 λιγότερο από το 1% του συνολικού παγκόσμιου 
πληθυσμού χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο. Σήμερα αυτό το 
ποσοστό βρίσκεται στο 46% με τις εκτιμήσεις να θέλουν 
παραπάνω από τον μισό πληθυσμό της γης (53.7%) να 
είναι ενεργοί χρήστες του διαδικτύου μέχρι το 2021 και το 
ποσοστό των δεδομένων που παράγονται να έχει αυξηθεί 
πενήντα (50) φορές μέχρι το 2020. 59 60 61Αντιλαμβάνεται 
λοιπόν κανείς πως ο όγκος των προσωπικών δεδομένων 
μέχρι το 2021 θα είναι τόσο μεγάλος που η αξία της 
διατήρησής του θα είναι αδιαμφισβήτητη – αν όχι η 
κινητήριος δύναμη της αγοράς, φαινόμενο που ήδη έχει 
αρχίσει και διαφαίνεται σήμερα. 

Η ψηφιακή εποχή χαράσσει την ιστορία της σε δεδομένα 
(data) και μετα-δεδομένα (metadata) τα οποία μαρτυρούν 
περισσότερα για την καθημερινότητα και τον πολιτισμό 
μας από τα υλικά μας αντικείμενα και ίσως, σε έναν βαθμό, 
το ίδιο μας το περιβάλλον. Όπως αναφέρει και ο Ford, 
η ιστορία και εξέλιξη της Wikipedia βρίσκεται τόσο στα 
τελικά κείμενα που διαβάζει ο χρήστης όσο και στον 
κατάλογο όλων των αλλαγών που έχει υποστεί το κείμενο 
από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησής του. Η λειτουργία 
των περισσότερων εταιριών βασίζεται ακριβώς στη 

προκαθορισμένος χώρος των νεκρών σταδιακά να χάνει 
το κοινό του. Αντίθετα, φαίνεται πως έχουμε εναποθέσει 
τις προσπάθειές μας και τις ελπίδες μας στην προσεκτική 
κατασκευή του φαντασιακού του αύλου: τη συλλογή, 
οργάνωση και αποθήκευση της πληροφορίας σε μορφή 
ψηφιακών δεδομένων.

Πέραν του πεδίου της επιστημονικής φαντασίας, 
σήμερα συζητούμε δημόσια θέματα όπως νέες μορφές 
διαγεννετικής (inter-generational) συλλογικής 
νοημοσύνης και την πιθανή δυνατότηταγια αντιγραφής 
της προσωπικής ταυτότητας μέσω τροφοδότησης ενός bot 
με προσωπική πληροφορία. Στα τέλη του 1970, ο Mark 
Duchaineau είχε δηλώσει πως χωρίς έναν υπολογιστή 
“είναι σαν να μην έχεις την όρασή σου ή την ακοή σου. Ο 
υπολογιστής είναι μία άλλη έννοια ή κομμάτι της ίδιας 
σου της ύπαρξης”.55 Σαράντα χρόνια αργότερα ο Δρ. 
Hossein Rahnama δηλώνει πως η ψηφιακή μας ταυτότητα 
έχει γίνει τόσο πλούσια και εγγενής με αποτέλεσμα 
χωρίς αυτή, πολλοί από εμάς να θεωρούνται πλέον 
μισοί άνθρωποι.56 Πράγματι, σε μία έρευνα του 2007 
απεκαλήφθη πως ένας στους πέντε εργαζομένους στην 
Αμερική δήλωσε πως ο εργοδότης τους είχε μία ξεχωριστή 
πολιτική για το πως οι εργαζόμενοι παρουσιαζόντουσαν 
στο διαδίκτυο – συμπεριλαμβανομένου του τι μπορούσαν 
να μοιράζονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε blogs 
και άλλες ιστοσελίδες.57 Στη μετα-οντολογική εποχή 
του Jarzombek, το «είναι» ψηφιοποιείται και τα Μεγάλα 
Δεδομένα δεν έρχονται σε δεύτερη μοίρα από την ύπαρξη 
αλλά συνυπάρχουν με αυτή, εμπλουτίζοντάς το απλώς με 
περισσότερο «είναι». Συνεπώς είναι λογικό, ακόμα και αν 
η πρακτική της διατήρησης της εναπομείνασας ύλης ενός 
ανθρώπου μετά θάνατον αρχίζει και χάνεται, η συλλογική 
φαντασίωση της υστεροφημίας διατηρείται μέσω της 
διασφάλισης μίας προσωπικής γωνιάς στο ίντερνετ όπου 
το άτομο δημιουργεί το προσωπικό του, ψηφιακό αρχείο με 
την ελπίδα το τελευταίο να διαρκέσει για πάντα.

Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, αυτή 
η πρακτική δεν είναι καινούρια: η αρχειοθέτηση 
εξυπηρετούσε από πάντα αυτή τη φαντασίωση. Οι 
βιβλιοθήκες και τα νεκροταφεία, υπό αυτό το πρίσμα, 
παίζουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο - της διατήρησης της 
πληροφορίας μέσω της δημιουργίας μίας βάσης για την 
οργάνωση και διασφάλιση της συλλογικής νοημοσύνης 
και την ικανοποίηση της φαντασίωσης της υστεροφημίας. 

ορθότητας. Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν 
συμβαδίσει με τους αυστηρότατους όρους χρήσης αυτών 
των πλατφορμών, οι λογαριασμοί τους είτε “κατεβαίνουν”, 
είτε δέχονται κυρώσεις (δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τον λογαριασμό για κάποιες ώρες ή μέρες) ή τους 
αφαιρείται το δικαίωμα κέρδους επί του υλικού που 
ανεβάζουν (βλ. youtube). Βλέπει λοιπόν κανείς πως η 
βιωσιμότητα και τα κέρδη της εταιρείας υποβαθμίζουν 
την μοναδικότητα και την γενική αξία της προσωπικής 
πληροφορίας σε σημείο όπου εάν η εταιρεία δεν θεωρείται 
πλέον αρκετά ανταγωνιστική, κερδοφόρα ή απλά βιώσιμη 
στην αγορά, δύναται να κλείσει και μαζί της να χαθεί όλο 
το υλικό που οι χρήστες έχουν συγκεντρώσει στους servers 
της.

Η ιστορία σελίδων και εφαρμογών όπως το Vine, το Copy, 
του Formspring, του Heello και του Yik Yak είναι μερικά 
παραδείγματα αυτής της συνθήκης. Ίσως η πιο γνωστή 
αντίστοιχη ιστορία είναι η υπόθεση της σελίδας Picturelife 
η οποία το 2016, μόλις ανακοίνωσε το οριστικό κλείσιμό 
της, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων για το μικρό χρονικό 
περιθώριο που είχε δώσει στους χρήστες της για να 
κατεβάσουν το προσωπικό τους υλικό. Σε εκείνο το σημείο 
επενέβη η εταιρεία SmugMug η οποία προσφέρθηκε να 
παραχωρήσει χώρο από τους servers της ώστε το υλικό να 
μην χαθεί σε μία νύχτα. Το αποτέλεσμα ήταν η εταιρεία να 
καταφέρει να διασώσει 200 εκατομμύρια φωτογραφιών, 
κίνηση την οποία ο CEO της εταιρείας Jonathan Benassaya 
παρουσίασε ως “ηθική υποχρέωση” και επευφημήθηκε για 
αυτό από το κοινό της εταιρείας.62

Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη σχετικά νέα πραγματικότητα, 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι από τη μία σταδιακά χάνεται 
η σπουδαιότητα ενός συγκεκριμένου τόπου αναφοράς 
όσον αφορά στον θάνατο και από την άλλη, η πληροφορία 
μέσω της οποίας εν τέλει μνημονεύονται οι νεκροί είναι 
στην πραγματικότητα διασπασμένη ενώ η διατήρησή 
της εξαρτάται πλήρως από τους νόμους της αγοράς. 
Επιπροσθέτως και ίσως η πιο σημαντική παρατήρηση 
είναι πως πλέον, η πληροφορία που μας φέρνει πιο κοντά 
στη μνημόνευση ενός νεκρού προσώπου και που εν τέλει 
αποτελεί το ουσιαστικό του κληροδότημα, συνεχίζει 
να υπάρχει “κάπου” το οποίο σε πρώτη ανάγνωση δεν 
απασχολεί τον μέσο χρήστη (cloud) ενώ σε δεύτερη 
ανάγνωση είναι εντελώς απρόσιτο (κέντρο δεδομένων). 
Ακόμα και αν κάποιος παραβλέψει την ανάγνωση του 

λογική των metadata, αρχειακό υλικό που τους επιτρέπει 
όχι να αναγνώσουν το περιεχόμενο της πληροφορίας 
που διαχειρίζονται αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτή η 
πληροφορία δημιουργήθηκε και έκτοτε χρησιμοποιείται. 
Σε μία πιο ελεύθερη ανάγνωση, αρκεί να σκεφτεί κανείς 
την αξία που φέρουν τα χειρόγραφα του James Joyce σε 
σχέση με το τελικό του κείμενο ή οι πληροφορίες που 
έχουμε για το πως ο Brunelleschi κατάφερε να χτίσει την 
Santa Maria del Fiore στη Φλωρεντία από την ίδια την 
εκκλησία.  

Μερικές φορές είναι σχεδόν παρηγορητικό να θυμάται 
κανείς πως “το ίντερνετ δεν ξεχνάει ποτέ”. Εάν υποθέταμε 
πως το ίντερνετ είναι όντως κάτι άυλο και δημόσιο, τότε 
αυτή η φράση θα ίσχυε. Ωστόσο, η πραγματικότητα 
βρίσκεται στην ακριβώς αντίπερα όχθη. Αρχικά, όπως 
σημειώθηκε, το Τεχνολογικό Ύψιστο όχι μόνο έχει σαφή 
φυσικά όρια και υλική υπόσταση αλλά σήμερα οι υποδομές 
του ίντερνετ και του Cloud είναι ίσως οι μεγαλύτερες 
αρχιτεκτονικές μηχανές που αφορούν σε μία καθημερινή 
και τόσο διάσημη υπηρεσία. Ως τέτοιες προφανώς και 
είναι εκτεθειμένες στη φθορά του χρόνου και της χρήσης 
και ακόμα και αν λαμβάνονται δρακόντεια μέτρα για την 
προστασία και ασφάλειά τους, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος 
καταστροφής. Ακόμα μεγαλύτερος από αυτόν τον κίνδυνο 
είναι ο κίνδυνος υποκλοπής πληροφορίας. Αν γίνει 
δεκτή η υπόθεση του Δρ. Hossein Rahnama σύμφωνα με 
την οποία μέχρι το 2080 ο κάθε άνθρωπος θα παράγει 
1 zetabyte δεδομένων, ικανό να τροφοδοτήσει ένα bot 
με τόση πληροφορία ώστε το τελευταίο να αντιγράψει 
πλήρως την ταυτότητα του φυσικού προσώπου, τότε 
κανείς αντιλαμβάνεται το ρίσκο πίσω από μία τέτοια 
υποκλοπή. Μάλιστα, εταιρείες όπως η Legacy Locker, En-
trustet, Lifenaut, Memoto, LivesOn και η Eterni έχουν ήδη 
αρχίσει και κεφαλαιοποιούν αυτό το ρίσκο, προσφέροντας 
υπηρεσίες προστασίας δεδομένων μετά θάνατον.

Το δεύτερο λογικό λάθος της αρχικής μας υπόθεσης αφορά 
στο ίντερνετ ως δημόσιο χώρο και αγαθό. Το ίντερνετ 
όχι μόνο δεν είναι δημόσιος, ανοιχτός χώρος αλλά 
είναι το πλέον ιδιωτικοποιημένο μέρος που λειτουργεί 
καθολικά με όρους αγοράς. Χώροι όπως το twitter και 
το youtube, ενώ φαινομενικά είναι χώροι ελεύθερης 
έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων, στην πραγματικότητα 
ασκούν αυστηρή λογοκρισία και εμμέσως επιβάλλουν 
συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφορών και πολιτικής 
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ίντερνετ ως τον ιδιωτικό χώρο par excellance και την 
ύπαρξη των κέντρων δεδομένων, αναγνωρίζει εσφαλμένα 
το Cloud ως έναν χώρο όπου η έννοια του ρίσκου 
απουσιάζει πλήρως. Μία τέτοια ανάγνωση “κλέβει” την 
ιερότητα και την αξία του προσωπικού κληροδοτήματος 
ενός νεκρού καθώς τα δεδομένα μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να πολλαπλασιαστούν (mirror), να δημιουργηθούν 
εφεδρικά αντίγραφα και να μοιραστούν σε πολλαπλούς 
servers. Ως πρακτική, μία τέτοια ιδέα βρίσκεται διαμετρικά 
αντίθετα από τον συμβολισμό και την αξία που φέρουν τα 
αντικείμενα ενός νεκρού ή ακόμα και η εναπομείνασα ύλη 
του σώματός του, είτε αυτό είναι τα οστά του ή η τέφρα 
του.

Ο τελευταίος προβληματισμός που προκύπτει από την 
ανάλυση όλων των παραπάνω συνοψίζεται στη φράση 
“Με το φαντασιακό του άυλου να κερδίζει ολοένα και 
περισσότερο έδαφος στις καθημερινές πρακτικές της 
ψηφιακής κοινωνίας, πως θα είναι αλήθεια μία μελλοντική 
αρχαιολογία μεγάλων δεδομένων;” Μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί όπως το Internet Archive αποτελούν σοβαρές 
απόπειρες προστασίας μεγάλου όγκου δεδομένων 
ως απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Για παράδειγμα, 
στόχος του Internet Archive είναι να συλλέξουν και 
να διατηρήσουν ασφαλή όσο το δυνατόν περισσότερα 
αρχεία που έχουν ψηφιοποιηθεί ανεξαρτήτως χρονολογίας 
δημιουργίας τους. Ο οργανισμός δέχεται δωρεές από 
ανθρώπους που έχουν ψηφιοποιήσει φωτογραφίες και 
ηχητικά ντοκουμέντα από τις αρχές του 20ου αιώνα 
ενώ ταυτόχρονα αρχειοθετούν ιστοσελίδες, ταινίες, 
ακαδημαϊκά και λογοτεχνικά κείμενα και λογισμικό.63

Η παρούσα διπλωματική επιχειρεί να κάνει ακριβώς αυτό 
για την πληροφορία των νεκρών. Συγκεκριμένα, αποτελεί 
μία απόπειρα ανάκτησης της πρακτικής του αρχείου 
ως τον πυρήνα μίας κοινής, απολύτως προσβάσιμης 
κουλτούρας του θανάτου και προτείνει μία νέα τυπολογία 
για την αρχιτεκτονική του θανάτου της ψηφιακής εποχής. 
Η πρόταση βασίζεται στην ιδέα πως το κοιμητήριο και 
το κέντρο δεδομένων είναι, εν τέλει, δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος: είναι και οι δύο η φυσική αναπαράσταση πάνω 
στην οποία έχει θεμελιωθεί το φαντασιακό του αύλου, 
προκαλώντας μία απομάκρυνση από την πραγματικότητα 
η οποία και επιβάλλεται από την ίδια την πραγματικότητα 
-  η σύγχρονη εκδοχή του ανοίκειου του Vidler

“Traité de Documentation”, Paul Otlet, 1934, p.41
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Η ΘΥΡΙΔΑ
ΖΕΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

αποδοχή

Ο χρήστης αποδέχεται 
την ιδέα του θανάτου και 
ξεκινά την προετοιμασία 
της ψηφιακής του 
διαθήκης.

Το σύνολο των 
προσωπικών του 
δεδομένων αντιγράφονται 
(mirored) στους Servers 
Ζεστών Δεδομένων του 
Κοιμητηρίου.

Η τοποθεσία αυτών είναι 
κρυφή.

Ο χρήστης συνεχώς ενημερώνει 
και φιλτράρει την καταχωρημένη 
πληροφορία στην προσωπική του 
“θυρίδα” δεδομένων. Ο χρήστης 
είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και 
οργάνωση των δεδομένων του ενώ 
παράλληλα ελέγχει την ασφάλεια 
αυτών μέσω μίας σειράς privacy
filters.

Ο
ΧΡΗΣΤΗΣ

δημιουργία 
πληροφορίας

Read-Only

Post Mortem
Updates

Ο χρήστης έχει την 
επιλογή να “κλειδώσει” 
την κασέτα του ώστε να 
διασφαλίση τη διατήρηση 
δεδομένων που έχει 
αποκλειστικά ο ίδιος 
παράξει.

Σήμερα θρηνούμε online.
Πληφοροφία συνεχώς 
παράγεται για κάποιον 
άνθρωπο, ακόμα και μετά 
θάνατον. 

Ο χρήστης έχει την επιλογή 
να ανοίξει την κασέτα του σε 
ενημερώσεις μετά θάνατον 
που συσχετίζονται με το 
πρόσωπό του και τη ζωή του.

ΓΥ
Α

Λ
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ΨΥΧΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

διαγραφή

τελετή

μνημόσυνο+
Αμέσως μετά τον θάνατο, η σωρός 

μεταφέρεται στο νησί όπου οι 
συγγενείς και οι φίλοι μπορούν να 

παρακολουθήσουν την τελετή καύσης 
στο Αποτεφρωτήριο καθώς και την 

τελετή δημιουργίας της κασέτας στο 
Δωμάτιο Μνήμης της Μονάδας.

Το νησί είναι συνεχώς ανοιχτό σε 
επισκέπτες οι οποίοι επιθυμούν να 

“διαβάσουν” την κασέτα του χρήστη 
και να αποδώσουν τιμές στον νεκρό.

Τα δικαιώματα πρόσβασης στην 
κασέτα έχουν προκαθοριστεί από 

τον χρήστη. Ωστόσο η κασέτα 
απαγορεύεται να φύγει από τη 

μονάδα.

Ο χρήστης πεθαίνει.

Τα δεδομένα 
μεταφέρονται στις 
Μονάδες. Όλα τα 
αντίγραφα και οι 
εκδόσεις backup 
διαγράφονται από τη 
Θυρίδα και από το 
Cloud.

Τα Ζεστά δεδομένα μετατρέπονται 
σε Ψυχρά. Το προσωπικό του 
κενοταφείου λαμβάνει τα δεδομένα 
από τη Θυρίδα και τα καταγράφει σε 
μαγνητική ταινία.

Η κασέττα είναι μοναδική και δεν 
υπάρχει κανένα αντίγραφο.
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ΤΟ ΝΗΣΙ ~ έρευνα ΤΟ ΝΗΣΙ ~ έρευνα

απομονωμένο
ακατοίκητο

συνδυασμός πέτρας και νερού (βλάστηση όχι απαραίτητη)
προσβάσιμο

αντιλληπτή αλλαγή εποχής

“άχρηστο”

κριτήρια
εύρεσης νησιού

///////////////////////////////
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ΤΟ ΝΗΣΙ ~ έρευνα ΤΟ ΝΗΣΙ ~ έρευνα

Λίμνη Αρμαθιάς, Κάσσος

Βιδρονήσι, Μικρή Πρέσπα

Μόδι, Πόρος

Εσχάτη, Θήρα

Ασπρονήσι, Λειψοί

Πολύαιγος,
Κίμωλος

Πιπέρι, Κύθνος

Αυγό, Κρήτη
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ΤΟ ΝΗΣΙ ~ έρευνα

των θερμομονωτικών και ηχομονωτικών ιδιοτήτων των 
κατασκευών. Επίσης επιτυγχάνεται σημαντική μείωση 
του βάρους και αύξηση της αντοχής των κατασκευών με 
χαμηλό κόστος κατασκευής τοιχοποιίας (Lava, 2010). Η 
κίσσηρης χρησιμοποιείται επίσης στη
παραγωγή θερμομονωτικών και προκατασκευασμένων 
δομικών στοιχείων. Η χρήση της στη παραγωγή 
ελαφροσκυροδέματος (θερμομονωτικό, δομικό, 
πληρώσεως κ.α.) επιτυγχάνει υψηλές
αντοχές με περίπου 30% χαμηλότερο βάρος με σημαντικά 
πλεονεκτήματα για την οικονομία και τη συμπεριφορά της 
κατασκευής.

Άλλες χρήσεις της βρίσκουν εφαρμογές στην οικοδομή 
στη μόνωση ταρατσών, την πλήρωση δαπέδων και 
σε επιχωματώσεις. Το πλήθος τον εφαρμογών της 
κίσσηρης ως οικοδομικό υλικό το καθιστά χρήσιμο και 
σε γεωτεχνικά έργα όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ελαφροβαρές υλικό πλήρωσης, ως υπόστρωμα σε χαλαρά 
εδάφη, στην οδοποιία, σε λιμενικά έργα και σε άλλα 
έργα όπως την κατασκευή αεροδρομίων, γηπέδων κ.α.. 
Σημαντικές ποσότητες της κίσσηρης χρησιμοποιούνται 
σε βιομηχανικές χρήσεις όπως στην υφαντουργία για 
το πετροπλύσιμο των υφασμάτων (stonewash), στην 
υαλουργία, στη μεταλλουργία και βυρσοδεψία για την 
λείανση του γυαλιού, μετάλλων και του δέρματος και στη 
φαρμακοβιομηχανία (π.χ. οδοντόκρεμες, κ.α.). Σημαντική 
είναι συνεισφορά της κίσσηρης στις γεωργικές χρήσεις 
ως βελτιωτικό εδαφών, ως υπόστρωμα σε υδροπονικές 
καλλιέργειες, στον εμπλουτισμό και την παραγωγή 
φυτοχωμάτων και στην επικάλυψη εδαφών.

Η εταιρεία Λάβα Μεταλλευτική και Λατομική Α.Ε. 
δραστηριοποιείται με την εξόρυξη, επεξεργασία και 
εμπορία του βιομηχανικού πετρώματος της κίσσηρης από 
το 1952 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρία 
κίσσηρης στον κόσμο με την παραγωγή διαβαθμισμένης 
κίσσηρης. Η παραγωγή ανέρχεται περίπου σε 1000000 
τόνους. Πλοία χωρητικότητας έως και 30000 τόνων 
φορτώνονται με ρυθμό φόρτωσης 1000 τόνων την ώρα 
καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών της Ελληνικής 
αγοράς σε κίσσηρη (που αντιστοιχεί στο 25% της ετήσιας 
παραγωγής του ορυχείου) και πραγματοποιώντας 

γυαλί
/////////////////////

Το Γυαλί είναι ηφαιστειογενές νησί του νότιου Αιγαίου 
και ένα από τα Δωδεκάνησα. Βρίσκεται ανάμεσα στην 
Κω και την Νίσυρο (σε απόσταση περίπου 7 χιλιόμετρα). 
Έχει έκταση 4,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η μεγαλύτερη 
απόσταση στο νησί είναι 5 χλμ στον άξονα Βορρά/
ΒορειοΑνατολικά-Νότου/Νοτιοδυτικά. Το μεγαλύτερο 
πλάτος του νησιού είναι περίπου 2 χλμ, ενώ το μικρότερο 
είναι λιγότερο από 500 μ. Η δημιουργία του νησιού 
χρονολογείται πριν από περίπου 3 εκατομμύρια χρόνια 
όταν και ξεκίνησαν οι πρώτες ηφαιστειακές εκρήξεις στην 
ευρύτερη περιοχή της Νισύρου.

Η νησίδα του Γυαλιού είναι το νεότερο ηφαιστειακό 
κέντρο της
περιοχής. Το νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού αποτελείται 
από παχιά στρώματα ελαφρόπετρας που έχουν αποτεθεί 
από δύο εκρήξεις, πριν περίπου 50.000 και 30.000 χρόνια. 
Το βορειοανατολικό τμήμα αποτελείται ολοκληρωτικά από 
παχιά ρεύματα φυσικού γυαλιού (από όπου παίρνει και το 
όνομά του το νησί), ο γνωστός οψιδιανός και περλίτης του 
Γυαλιού, ηλικίας περίπου 25.000 ετών.

Η κίσσηρη ή αλλιώς γνωστή ως «ελαφρόπετρα» λόγω 
χαμηλού ειδικού βάρους και μικρού ενεργού πορώδους σε 
σχέση με το μεγάλο ολικό πορώδες που της επιτρέπει να 
επιπλέι στο
νερό είναι ένα βιομηχανικό πέτρωμα το οποίο έχει άριστες 
ιδιότητες (φυσικές, μηχανικές, χημικές) οι οποίες την 
καθιστούν χρήσιμη σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι 
κυριότερες χρήσεις της κίσσηρης είναι οι οικοδομικές, 
οι γεωτεχνικές, οι βιομηχανικές και οι γεωργικές. Στην 
οικοδομή χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή 
ελαφροβαρών τσιμεντοπροϊόντων και δομικών 
στοιχείων τοιχοποιίας, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση 

ΤΟ ΝΗΣΙ ~ έρευνα

παράλληλα εξαγωγές του υπόλοιπου 75% της ετήσιας 
παραγωγής στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την 
Αμερική, την Ασία και αλλού.

Στο Γυαλί, συγκεκριμένα στον βόρειο λόφο, έχει 
ανασκαφεί αρχαίο νεκροταφείο ενώ έχουν βρεθεί επίσης 
και ερείπια οικισμού της Τελικής Νεολιθικής περιόδου 
(4η χιλιετία π.Χ.) μαζί με δυο χωνευτήρια με σκωρίες 
τήξης χαλκού τα οποία χρονολογούνται από το 6.000 
έως το 5.300 π.Χ., που αποδεικνύουν την πρώιμη άσκηση 
μεταλλουργίας. Πλήθος οστράκων ελληνιστικών αγγείων 
στο βορειοανατολικό τμήμα και αναλημματικός τοίχος 
μαρτυρούν την κατοίκηση στο Γυαλί, ενώ ο τάφος στην 
ίδια περιοχή χρονολογείται στην Παλαιοχριστιανική 
περίοδο.

1984 2004

1994 2014

Πηγή Φωτογραφίας: Google Earth (date of access: 14-07-2017)



56 57

ΤΟ ΝΗΣΙ ~ έρευνα ΤΟ ΝΗΣΙ ~ έρευνα

Το ορυχείο ελαφρόπετρας βρίσκεται στη νησίδα Γυαλί βόρεια της Νισύρου. Η ΛΑΒΑ εκμεταλλεύεται το 
ορυχείο, το οποίο ανήκει στο Δήμο Νισύρου, από το 1952. Το ορυχείο είναι υπαίθριο και η εκμετάλλευση του 
γίνεται με τη μέθοδο των ορθών βαθμίδων.

Πώς λειτουργεί το ορυχείο ελαφρόπετρας:

ΕΞΌΡΥΞΗ
Αρχικά γίνεται αποκάλυψη του κοιτάσματος από τους υπερκείμενους άγονους γεωλογικούς σχηματισμούς 
(8-25m). Στη συνέχεια γίνεται η εξόρυξη με προωθητές
και το εξορυγμένο υλικό μέσω μεταφορικών ταινιών οδηγείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ
Η επεξεργασία συνίσταται στην κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού σε κύκλωμα στατικών και δονητικών 
κοσκίνων και τη θραύση μικρού μέρους σε σπαστήρες.

AΠΌΘΕΣΗ 
Τα τελικά προϊόντα (ελαφρόπετρα διαφορετικής κοκκομετρίας) αποτίθενται με μεταφορικές ταινίες σε 
υπαίθριους σωρούς από όπου, πάλι μέσω τεχνητών τούνελ και μεταφορικών ταινιών, παραλαμβάνονται και 
φορτώνονται στα πλοία με προορισμό τους πελάτες.

Η παραγωγική ικανότητα του ορυχείου αγγίζει τους 1.000.000 τν/έτος, ενώ διαθέτει ιδιόκτητες λιμενικές 
εγκαταστάσεις φόρτωσης, με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων χωρητικότητας έως 27.000 τν και ρυθμό 
φόρτωσης 1.000 τν/ώρα.

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας LAVA (http://www.lava.gr) (date of access: 16-07-2017)
Πηγή Εικόνας: Google Earth
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Pinus Brutia
Ceratonia Siliqua

Juniperus Drupacea

Querqus

Olea Europaea

“Για την αποκατάσταση του λατομείου, δημιουργήθηκε ένα 
φυτώριο με περισσότερα από 2.200 φυτά - είδη, όπως όπως πεύκα, 
βελανιδιές, συκιές, κυπαρίσσια και ακακίες, καθώς και μερικά 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως ο κέδρος Juniperus macrocarpa. Η 
κατασκευή του φυτωρίου ξεκίνησε το 2009, και η πρώτη φύτευση 
έγινε τον Μάρτιο του 2010. Αργότερα, μετά τις φθινοπωρινές 
βροχές, τα φυτά μεταφυτεύθηκαν έξω στον ήλιο.”
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Φωτογραφίες Μακετών Νησιού
(χαρτόνι, πηλός, πλαστελίνη)
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Screenshots από τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για ψηφιακή επεξεργασία του μοντέλου του νησιού. 
Rhinoceros 3D, Grasshopper (Αριστερά) Ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM) Κτηματολογίου (Πάνω) 
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“Tον Απρίλιο του 2017, η 
Sony σε συνεργασία με την 
IBM παρουσίασε τη νέα 
σειρά μαγνητικών ταινιών με 
χωρητικότητα 330 terabytes. Ο 
Δρ. Mark Lantz του κέντρου 
ερευνών της IBM δήλωσε πως οι 
δυνατότητες επέκτασης αυτής της 
χωρητικότητας είναι πραγματικές 
και πολλά υποσχόμενες, 
δεδομένου ότι μόλις το 2006 
η μέγιστη χωρητικότητα μίας 
μαγνητικής ταινίας ήταν μόλις 8 
terabytes ενώ το 2015 είχε ανέβει 
στα 220 terabytes 37.”

“The Preservation Self-Assessment Program (PSAP) is a free online tool 
that helps collection managers prioritize efforts to improve conditions 
of collections. Through guided evaluation of materials, storage/exhibit 
environments, and institutional policies, the PSAP produces reports 
on the factors that impact the health of cultural heritage materials, and 
defines the points from which to begin care.

In short, the PSAP...

Supports targeted preservation assessments of paper documents, books 
and bound items, photographic and image materials, audio visual mate-
rial, and non-composite museum objects made of
ceramic, glass, stone, or metal.
Performs item- and collection-level assessments.
Provides textual and image-based educational resources to aid in the 
identification of different types of materials and their
preservation challenges.
Addresses factors of both storage and display, applicable from open ex-
hibitions to closed archives.”

https://psap.library.illinois.edu/
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A data center container is a self-contained 
module produced inside a custom-built shipping 
container that includes a series of rack-mounted 
servers, along with its own lighting, air condi-
tioning, dehumidification and uninterruptible 
power supply (UPS).

Designed to save deployment resources, data 
center containers can be easily relocated and in-
stalled in parallel with others to build large mod-
ular data centers. Another main advantage is 
that they can be up and running and replaced or 
upgraded in equally short order. To operate, all 
data center containers require electrical power.

A data center container is also known as a data 
center-in-a-box or modular data center.

In 2007, data center containers were popularized 
by Sun’s launch of “Project Blackbox.” Nearly two 
years later, Google revealed that in 2005, it actu-
ally predated Sun's project and built a data center 
container after developing the concept in 2003.

Many suppliers and vendors offer data cen-
ter containers as preinstalled and ready-to-go 
units. They are often designed for packaging in 
standard shipping formats and readily load on 
transporters, like semi-trailer trucks and rail/
road networks.

Modern units are designed for cheaper, faster 

Ένα data center container είναι μία ανεξάρτητη, 
αυτάρκης μονάδα η οποία κατασκευάζεται μέσα 
σε ένα shipping container ειδικής κατασκευής 
στο οποίο περιέχονται σειρές rack-mounted 
servers, αυτόνομο σύστημα φωτισμού, ψύξης, 
αφυγραντισμού και κύκλωμα αδιάκοπης 
παροχής ρεύματος (UPS).

Σχεδιασμένα για να εξοικονομούν πηγές 
ανάπτυξης, τα data center containers μπορούν 
εύκολα να μετακινηθούν και να εγκατασταθούν 
παράλληλα με άλλες τέτοιες δομές ούτως ώστε 
να συστηθούν μεγάλα κέντρα δεδομένων. 
Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα αυτών των 
δομών είναι ότι μπορούν να λειτουργούν, να 
αντικατασταθούν ή να αναβαθμιστούν με 
έναν εξίσου εύκολο και γρήγορο τρόπο. Για τη 
λειτουργία τους, όλα τα data center containers 
απαιτούν κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα data center containers είναι επίσης γνωστά 
και ως data-centers-in-a-box ή modular data 
centers.

Το 2007, τα data center containers έγιναν 
δημοφιλή λόγω του “Project Blacbox” της 
εταιρείας Sun. Σχεδόν δύο χρόνια μετά, 
η Google απεκάλυψε ότι το 2005, στην 
πραγματικότητα είχε χτίσει η ίδια ένα data 
center container το οποίο είχε προηγηθεί του 
Project Blackbox και πως δούλευε πάνω στο εν 
λόγω concept ήδη από το 2003.Εγ
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ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

DATA CENTER CONTAINERS
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Πολλοί προμηθευτές και πωλητές προσφέρουν 
data center containers ως προκατασκευασμένες 
και έτοιμες-για-χρήση μονάδες. Αυτές είναι 
συνήθως σχεδιασμένες εργονομικά έτσι ώστε 
να πακετάρονται και να μεταφέρονται εύκολα 
σε standard shipping formats, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές μεταφορικών φορτηγών, 
σιδηροδρομικών και οδικών δικτύων.

Οι σύγχρονες μονάδες σχεδιάζονται 
για πιο φθηνή και γρήγορη τοποθέτηση 
και εγκατάσταση αλλά και μεγαλύτερη 
ενεργειακή απόδοση, σε αντίθεση με σχέδια 
προηγούμενων γενεών, τα οποία προσέφεραν 
περιορισμένα πλεονεκτήματα αναφορικά με 
την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα σχέδια ήταν 
περίπλοκα λόγω των διαφορετικών δομών 
υποστήριξης της κατασκευής και λειτουργίας 
των μόντουλων, συμπεριλαμβανομένης και 
της αποθήκευσης νερού για τη λειτουργία 
των συστημάτων ψύξης. Οι μονάδες δεύτερης 
γενιάς είναι εξοπλισμένες με air-side economiz-
er δομές και ψύξη μέσω ατμών, καθιστώντας 
την ανάγκη για κρύο νερό περιττή.

Οι εν λόγω μονάδες είναι σχεδιασμένες για να 
αυξήσουν την χωρητικότητα ήδη υπάρχοντων 
κέντρων δεδομένων και για να μειώσουν 
το κόστος κατανάλωσης ενέργειας ενός 
οργανισμού. Η τοποθέτηση και εγκατάσταση 
των data center containers παίρνει μόνο ένα 
μικρό κομμάτι όλου του χρόνου που χρειάζεται 
για να εγκατασταθεί και να παραταχθεί ο ίδιος 
εξοπλισμός σε ένα αντίστοιχο κτίριο όταν δεν 
έχει προηγηθεί κάποια προετοιμασία

deployment and superior energy performance, 
in contrast to earlier generation data center 
designs, which offered limited energy efficiency 
benefits. Designs were complicated by different 
types of infrastructure support requirements, 
including water to run cooling systems. Second 
generation modular units include air-side econ-
omizer capabilities and evaporative cooling, 
obviating the need for chilled water supply.

Modular data centers are designed to increase 
existing data center capacity and minimize an 
organization's power consumption costs. The 
deployment of data center containers takes 
just a fraction of the time needed to install and 
deploy the same equipment in an unprepared 
building or other facility
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Ένας επιβλητικός μαύρος μονόλιθος δημιουργεί συνδέσεις μεταξύ του παρελθόντος και 
του μέλλοντος. Όταν ο Δρ. Ντέιβιντ Μπάουμαν (Keir Dullea) και άλλοι αστροναύτες 
στέλνονται στο διάστημα σε μία μυστική αποστολή, το computer system του σκάφους, ο 
HAL 9000, αρχίζει να αναπτύσσει μία παράξενη συμπεριφορά. Αυτή η “δυσλειτουργική” 
συμπεριφορά του υπολογιστή οδηγεί σε μία ρίξη μεταξύ ανθρώπου και μηχανής με 
αποτέλεσμα μία ασύλληπτη περιήγηση μέσα στον χρόνο και στον χώρο.

σκέψεις

Ο HAL9000 είναι ουσιαστικά ο δεύτερος μεγάλος ρόλος της ταινίας, ένας από τους 
βασικούς χαρακτήρες που βοηθάει την εξέλιξη της πλοκής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ταινίας, ο HAL 9000 παρουσίαζεται στον θεατή μόνο μέσω της φωνής του και της 
διάδρασής του με τους αστροναύτες. Ως άυλη παρουσία, η μόνη εικόνα που έχουμε για 
τον HAL 9000 είναι μία λάμπα και μία κάμερα πάνω στον βασικό υπολογιστή. Ωστόσο, 
γνωρίζουμε πως ο HAL 9000 δεν είναι εκεί αλλά η κάμερα και η λάμπα είναι απλά μία 
ένδειξη, ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ μηχανής και ανθρώπου. Ο θεατής αρκείται στο 
να ξέρει πως ο HAL 9000 υπάρχει “κάπου”.

Στην πιο κρίσιμη ίσως σκηνή της ταινίας, ο Kubrick παρουσιάζει την “ψυχή” του HAL 
9000. Ο Μπάουμαν, θέλοντας να “σκοτώσει” τον HAL 9000, μπαίνει μέσα στο δωμάτιο 
ελέγχου όπου και ουσιαστικά βρίσκεται το κέντρο νόησης της μηχανής. Αποκαλύπτεται 
πως ο χαρακτήρας χωρίς σώμα στην πραγματικότητα έχει μία εξαιρετικά περίπλοκη 
δομή / οργανισμό: η ύπαρξή του αποτελείται από χιλιάδες πλακέτες οι οποίες φέρουν τη 
λειτουργική του πληροφορία. Το σύνολο αυτής της πληροφορίας είναι, εν τέλει, η ουσία 
του.

Για να σκοτώσει τον HAL 9000, το μόνο που έχει να κάνει ο Μπάουμαν είναι να 
αφαιρέσει ορισμένες πλακέτες από το τερματικό της Μνήμης (Memory Terminal).

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ αναφορές
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ αναφορέςΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ αναφορές
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ αναφορές
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ ανάπτυξη ιδέαςΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ ανάπτυξη ιδέας



104 105

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδιαΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ ανάπτυξη ιδέας

Διαδικασία
Όρυγμα
Καλούπι

Τυποποιημένες Μονάδες
UPS / Δωμάτιο Ελέγχου
Βιβλιοθήκη Κασέτας
Είσοδος / Post Mortem Updated Βιβλιοθήκη

1
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3
4
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1

3

2

4 5
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδια
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1/ Γραμμική Πορεία - Σειριακή Πρόσβαση Δωματίων : Μίμηση λογικής 
timeline -  περνώντας μέσα από όλες τις βιβλιοθήκες, ο επισκέπτης 
αντιλαμβάνεται τον θάνατο ως ένα κοινό, ευρύ φαινόμενο.

2/ Το Δωμάτιο Μνήμης είναι τόσο μικρό ώστε ένας συμβατικός φακός (iP-
hone 6-Χ: focal length στα 29mm, DSLR 35mm equivalent, 35-55mm) να 
μην μπορεί να φωτογραφίσει όλο το εσωτερικό. Επίσης, οι καμπύλες της 
εγκατάστασης σε συνδιασμό με τον εσωτερικό έντονο λευκό φωτισμό έχει ως 
αποτέλεσμα ο επισκέπτης να χάνει τον προσανατολισμό του - προσομοίωση 
“φούσκας” ώστε να συγκεντρώνεται στην πληροφορία.

3/ Post Mortem Updated Βιβλιοθήκη: εδώ τοποθετούνται οι κασέτες των 
οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν αποφασίσει να αφήσουν ανοιχτές για post mor-
tem ενημερώσεις. Η Βιβλιοθήκη αυτή τοποθετείται στο μπροστινό μέρος του 
module (μονάδα εισόδου) ώστε το φως και η κίνηση που παράγεται από τον 
εξοπλισμό να μετατρέπει την εν λόγω μονάδα σε οθόνη.
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδιαΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδια

+

+ ground

Χωρητικότητα Μνήμης Βιβλιοθήκης: 
1.548 κασέτες (x 330 TB) 

Ανάλογα με τις ανάγκες μνήμης του κάθε αρχείου, το κτίριο έχει δυνατότητα επέκτασης.
Οι προηγούμενες μονάδες μετακινούνται προς το πίσω μέρος του καλουπιού, έτσι ώστε να 
προστεθεί μετά τη μονάδα εισόδου καινούρια μονάδα βιβλιοθήκης.

UPS & Δωμάτιο Ελέγχου

Αντίστοιχα, ανάλογα με τη χωρητικότητα 
μνήμης του κτιρίου, σε μικρότερη συχνότητα 
προστίθενται και μονάδες UPS. 
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδια

5.25 m 8.16 m
1.50 m

8.15 m

55.00 m
1.50 m

5.35 m
1.50 m 1.50 m 1.50 m 1.50 m 1.50 m

8.15 m 5.45 m3.10 m
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδιαΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδια
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδιαΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδια
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ ανάπτυξη ιδέαςΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ ανάπτυξη ιδέας
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ ανάπτυξη ιδέαςΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ ανάπτυξη ιδέας
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδιαΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδια

Κάτοψη μονάδων στον λόφο
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ~ τελικά σχέδια
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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ~ τελικά σχέδια

x

y

Εσ
ωτ

ερ
ικ

ό 
βι

βλ
ιο

θη
κώ

ν 
(i

llu
st

ra
tio

n)

Ο
δη

γο
ί ρ

ομ
πο

τι
κο

ύ 
αξ

έσ
ορ

α 
(2

 / 
ra

ck
)



126 127



iv. TO
ΣΩΜΑ

Ν
ότ

ια
 π

ρο
οπ

τι
κή

 ά
πο

ψη
 το

υ 
Απ

οτ
εφ

ρω
τη

ρί
ου

 (σ
κί

τσ
ο)

inventory
έρευνα
αναφορές
ανάπτυξη ιδέας
τελικά σχέδια
φωτορεαλιστικά

124
128
132
148
160



130 131

ΤΟ ΣΩΜΑ~ έρευναΤΟ ΣΩΜΑ ~ έρευνα

“Η χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών επιτρέπεται σε 
περιοχές που έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του 
π.δ. 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166) και των άρθρων 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
και 31 του ν. 4269/2014 (Α’ 142).”
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ΤΟ ΣΩΜΑ~ έρευναΤΟ ΣΩΜΑ ~ έρευνα
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ΤΟ ΣΩΜΑ ~ ανάπτυξη ιδέας
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ΤΟ ΣΩΜΑ ~ ανάπτυξη ιδέαςΤΟ ΣΩΜΑ ~ ανάπτυξη ιδέας



150 151

ΤΟ ΣΩΜΑ ~ ανάπτυξη ιδέαςΤΟ ΣΩΜΑ ~ ανάπτυξη ιδέας
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7. Η/Μ & Δεξαμενές Νερού
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& Βεράντα Προσωπικού

ΤΟ ΣΩΜΑ ~ τελικά σχέδια ΤΟ ΣΩΜΑ ~ τελικά σχέδια

ΟΡΟΦΟΣ Γ’
ΟΡΟΦΟΣ Δ’
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2. Δωμάτιο Ελέγχου
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5. Χώρος Αναμονής & Παρουσίασης Τέφρας
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ΤΟ ΣΩΜΑ ~ τελικά σχέδια

επισκέπτης

Κόμβος

Ψύξη

Αίθουσα 
Καύσης

Έξοδος

Στο σημείο αυτό ο 
επισκέπτης αποφασίζει 
εάν θα ακολουθήσει το 
φέρετρο προς την αίθουσα 
καύσης ή θα συνεχίσει 
προς το εστιατόριο.

Ο επισκέπτης έχει οπτική 
επαφή με το φέρετρο αλλά 
δεν μπορεί να το φτάσει.

Οι εγκαταστάσεις ψύξης 
και φιλτραρίσματος του 
αέρα βρίσκονται ακριβώς 
κάτω από την αίθουσα 
καύσης (σακόφιλτρα, ID 
ανεμιστήρες).

Στον χώρο βρίσκονται 
δύο (2) σετ συστημάτων 
ψύξης ώστε να μπορούν 
να δουλέψουν ταυτόχρονα 
δύο (2) από τους τρεις (3) 
κλιβάνους.

Σε πολλές χώρες 
συνηθίζεται οι συγγενείς 
να τοποθετούν οι ίδιοι 
τη σωρό στον κλίβανο 
και να τον ενεργοποιούν, 
ως μέρος της συνολικής 
τελετής.

Για αυτό, η αίθουσα 
καύσης είναι ανοιχτή για 
τον επισκέπτη. Ωστόσο, 
όποιος δεν επιθυμεί να 
μπει στην αίθουσα μπορεί 
να σταθεί στον διάδρομο ή, 
σε περίπτωση που επιθυμεί 
να καθήσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας, 
να καθήσει στην αίθουσα 
αναμονής. Σε κάθε 
περίπτωση, ο επισκέπτης 
δεν χάνει ποτέ οπτική 
επαφή με την αίθουσα 
καύσης.

Έχοντας φτάσει στο 
εστιατόριο, ο επισκέπτης 
μπορεί να φύγει από το 
κτίριο και να περπατήσει 
στον λόφο.

Η βασική πορεία του 
κτιρίου δεν έχει σαφές 
τέρμα.

φέρετρο
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http://colddata.tum
blr.com
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ευχαριστίες
////////////

αντωνίου λυδία / γεωργούλα όλγα / γρηγοριάδης γιώργος / 
χριστοπούλου μαρία / παπαβασιλείου αγγελική / πανηγύρης 

κωστής / προύσαλη νίνα / τσιλογιάννη μαρία / σωτηρίου 
αντώνης / σωτηρίου γιάννης 

Α
πόσπασμα από διαφημιστικό σποτ της T-M

obile (Ιανουάριος, 2016)




