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ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τὶς  μέρες  τῆς  πανδημίας  τοῦ  2020,* περιορισμένος  κατ'  οἶκον  καὶ  μὲ
ἀναπόφευκτη  διάθεση  ἐνδοσκόπησης,  ἄρχισα  νὰ  ἀσχολοῦμαι  μὲ  τὴν
σύνταξη μιᾶς ἀναλυτικῆς ἐργογραφίας, ποὺ ἀνακεφαλαιώνει τὸ συνολικὸ
ἐπιστημονικὸ συγγραφικό μου ἔργο.**

Ἡ  ἰδιομορφία  τοῦ  ἐγχειρήματος  συνίσταται  στὸν  διεξοδικὸ  τρόπο
τεκμηριώσεως τῶν δημοσιευμάτων.

Εἰσαγωγικὰ  προτείνεται  ὁ  πλήρης  πίναξ  τῶν  μονογραφιῶν  καὶ
ἐπιστημονικῶν  μου  ἄρθρων  (σὲ  ἑλληνικὴ  καὶ  ξένες  γλῶσσες),  ποὺ  ἐν
συνεχείᾳ  συμπληρώνεται  ἀπὸ  εἴκοσι  δύο  (22)  ἐπὶ  μέρους  κείμενα  ποὺ
ἀναφέρονται στὰ καθ' ἕκαστα ἔργα σὲ ἑλληνικὴ γλώσσα.

Κάθε κείμενο παρουσιάζει τὸν λόγο γενέσεως καὶ τὰ περιεχόμενα τῆς
ἀντίστοιχης ἐργασίας,  δίδοντας,  στὴν συνέχεια,  δεῖγμα τῆς γραφῆς της
καὶ ἀποσπάσματα τῆς κριτικῆς τὴν ὁποίαν ἐδέχθη.

Μία  «ἀναδρομὴ  βίου»,  σύντομο  ἀφήγημα  τῶν  σημαντικοτέρων
βιωμάτων τῆς πορείας μου, ὁλοκληρώνει τὸν τόμο.

Στὴν  ἐργογραφία  αὐτὴ  δίνω  τὸν  τίτλο  Θεωρήσεις  καὶ  πονήματα.
Θεωρήσεις:  ἡ  ἐπισήμανση  τῶν  θεμάτων.  Πονήματα:  ἡ  προσπάθεια
διερευνήσεώς τους.

Τὰ πονήματα*** εἶναι γεννήματα κόπου ἀλλὰ καὶ δημιουργικῆς χαρᾶς.
Στὸ μέτρον τῆς –μικρότερης ἢ μεγαλύτερης– εὐστοχίας τους, εὔχομαι νὰ
εἶναι  χρήσιμα στοὺς  μελλοντικοὺς  μελετητὲς  ποὺ θὰ ἐρευνήσουν πρὸς
τὴν ἴδια κατεύθυνση.

* Σὲ ἡλικία 88 ἐτῶν.
** Τὸ  ἀρχιτεκτονικὸ  συνθετικὸ  ἔργο  τῶν  νεανικῶν  μου  χρόνων  παρουσιάζεται  σὲ

ἀπεικονίσεις στὸν ἱστότοπό μου στὸ διαδίκτυο μὲ τίτλο www.papageorgiou-venetas.com.
*** Πονήματα: τὰ ἔργα ποὺ ἐπιτελοῦνται μὲ πόνο, δηλαδὴ κόπο: Τὰ συγγράμματα.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Τὸ πρῶτο μου βιβλίο δημοσίευσα σὲ ἡλικία τριάντα ἑνὸς (31) ἐτῶν τὸ 1964.
Εἶχε  προηγηθεῖ  ἡ  μετεκπαίδευσή  μου  στὴν  Πολεοδομία  στὸ  Παρίσι  σὲ
ἑξαμηνιαῖο  πρόγραμμα  τοῦ  γαλλικοῦ  Ὑπουργείου  Οἰκισμοῦ  ποὺ
ἐπικεντρώνονταν στὴν ἐθνικὴ προσπάθεια οἰκιστικῆς ἀνασυγκροτήσεως.

Λόγω  τῆς  συγκεντρωτικῆς  διοικητικῆς  διαρθρώσεως  τῆς  Γαλλίας,  ἡ
ὁποία παρουσίαζε σημαντικὴ ὁμοιότητα μὲ τὶς  ἑλληνικὲς συνθῆκες,  τὰ
ὀργανωτικὰ μέτρα ποὺ ἐφαρμόσθηκαν ἐκεῖ, προεβλήθησαν ὡς πρότυπη
στρατηγική,  τὴν  ὁποία  ἐθεώρησα  σκόπιμο  νὰ  δημοσιοποιήσω  στὴν
Ἑλλάδα.

Τὸ βιβλίο σελιδοποίησα ὁ ἴδιος (μία δημιουργικὴ διαδικασία στὴν ὁποία
κατέφυγα  γιὰ  τὴν  σύνθεση  ὅλων  ἀνεξαιρέτως  τῶν  μετέπειτα
δημοσιεύσεών  μου)  ἀλλὰ  καὶ  χρηματοδότησα  προσωπικῶς  ἀπὸ  τὶς
περιορισμένες  ἀποταμιεύσεις  μου  ποὺ  εἶχα  προσπορισθεῖ  ἀπὸ  τὴν
ἐξάσκηση τοῦ ἐλευθέρου ἐπαγγέλματος τοῦ Ἀρχιτέκτονος.

Τοὺς στόχους τῆς ἐργασίας μου αὐτῆς συνόψισα σὲ μία κεφαλίδα, μὲ
μία σειρὰ ἐρωτημάτων. Ἀντιγράφω ἐδῶ τὸ σύντομο αὐτὸ κείμενο:

— Πῶς θὰ ἀποκτήσουμε  νέους  οἰκισμούς,  σύμφωνους  πρὸς  τὶς  σύγχρονες
ἀρχιτεκτονικὲς καὶ πολεοδομικὲς ἐπιταγές, χωρὶς ταξικοὺς διαχωρισμοὺς καὶ
«λαϊκὴ κατοικία»;
— Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ κράτους καὶ ποιὰ τῶν ἰδιωτῶν στὴν
μελέτη  ἀλλὰ  καὶ  τὴν  χρηματοδότησιν  τῆς  οἰκιστικῆς  προσπαθείας  στὴν
Ἑλλάδα;
— Πῶς θὰ ἀξιοποιήσουμε τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τῆς χώρας;
— Πῶς θὰ δώσουμε εὐρυθμία καὶ νέα ζωή στὶς πόλεις μας;
— Ποιὲς εἶναι οἱ ἐνδείξεις τῆς οἰκονομικῆς πραγματικότητος στὸν οἰκιστικὸ
τομέα  μεταπολεμικῶς  εἰς  τὴν  Ἑλλάδα;  Πῶς  ἐξηγοῦνται;  Ποιὲς  εἶναι  οἱ
ἐπιθυμητὲς  κατευθύνσεις  τῆς  οἰκονομικῆς  οἰκιστικῆς  πολιτικῆς  στὸν  τόπο
μας;
— Ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος τῆς πολυθρύλητης «ἀποκεντρώσεως» στὴν οἰκιστικὴ
ἀνάπτυξη;
Σὲ  αὐτὰ  καὶ  πολλὰ  ἄλλα  σχετικὰ  ἐρωτήματα  γιὰ  τὸν  ἐπιτυχὴ
προγραμματισμὸ  τῆς  οἰκιστικῆς  πολιτικῆς  στὴν  Ἑλλάδα ἀποβλέπει  νὰ
ἀπαντήσει ἡ παρούσα μελέτη. Ἀποτελεί Ο Οἰκισμὸς στὴν Ἑλλάδα μιὰ πρόταση
ὀργανώσεως, ἐλάχιστη συμβολὴ στὸν εὐσυνείδητο προβληματισμό μας πάνω
στὸ ἐπίμαχο θέμα τοῦ μέλλοντος τῶν οἰκισμῶν μας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΜΕΛΕΤΗ

• Σκοποί: Σωστὴ ἔρευνα καὶ μελέτη τῶν προβλημάτων:
1. Χωροταξικὴ μελέτη τῆς χώρας.
2. Ρυθμιστικὰ καὶ διευθύνοντα σχέδια πόλεων.
3. Τεχνικὸς καὶ πολιτιστικὸς ἐξοπλισμὸς πόλεων.
4. Νέοι οἰκισμοί.

• Μέσα:
1.  Δημιουργία  ἀνεξαρτήτου  Ὑπουργείου  Οἰκισμοῦ  ἢ  κεντρικοῦ

πολεοδομικοῦ Ἰνστιτούτου, μὲ πλήρη ἀνάπτυξη καὶ ἐπάνδρωση.
2. Κατάργησις τῶν πολυπληθῶν φορέων μελέτης.
3.  Ἵδρυσις  κέντρου  οἰκοδομικῶν  ἐρευνῶν  γιὰ  μελέτη  τῆς  τεχνικῆς,  τῆς

προκατασκευῆς κ.λπ.
4.  Ἀξιοποίησις τοῦ ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ τῆς Χώρας,  δι'  ἀναθέσεως

μελετῶν  ὑπὸ  τῶν  Δήμων  καὶ  Κοινοτήτων  εἰς  ὀργανωμένας  ὁμάδας
ἰδιωτῶν μελετητῶν, τῶν πολεοδομικῶν τους θεμάτων.

5. Ἵδρυσις ζωνῶν ἐπεκτάσεως οἰκισμῶν, νέων οἰκισμῶν καὶ βιομηχανικῶν
περιοχῶν.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Σκοποί:
1.  Ἀποτελεσματικὴ  οἰκοδομικὴ  δραστηριότητα  ὥστε  νὰ καλυφθῇ  ἐντὸς

20ετίας  τὸ  ἐτήσιον  ἔλλειμμα  20.000  κατοικιῶν  γιὰ  τὴν  ἀνύψωσι  τῆς
μέσης πυκνότητος οἰκήσεως εἰς τὴν ἀνεκτὴν στάθμην τῶν 1,5 ἀτόμων
ἀνὰ δωμάτιον, καὶ τὴν ἐξάλειψιν τῶν ἀνθυγιεινῶν κατοικιῶν.

2. Ταχεῖα στέγασις τάξεων μὲ χαμηλότερον εἰσόδημα.
3. Σύγχρονος τεχνικὸς καὶ πολιτιστικὸς ἐξοπλισμὸς τῶν πόλεων.
4. Ἡ σύμμετρη ἀνάπτυξις ὅλων τῶν διαμερισμάτων τῆς χώρας.

• Μέσα:
1.  Σημαντικὴ  αὔξησις  τῆς  κρατικῆς  συμμετοχῆς  στὶς  ἐπενδύσεις  γιὰ

κατοικία.
2.  Σωστὴ  ἑρμηνεία  τοῦ  φαινομένου  τοῦ  ὑφισταμένου  ρεύματος  τῆς

«ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας» εἰς τὴν κατασκευήν.
3. Θετικὰ μέτρα πρὸς ἀναδιοργάνωσιν τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς εἰς τὸν

οἰκιστικὸν τομέα:
Α.  Ὁ  τομεὺς  τῆς  κρατικῆς  δραστηριότητος:  Βοήθεια  πρὸς  τὴν

κατασκευήν.
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Β.  Μέτρα  ἀρωγῆς  πρὸς  τὰς  ἀσθενεστέρας  τάξεις  πρὸς  ἐπίλυσιν  τοῦ
στεγαστικοῦ τους προβλήματος: Βοήθεια πρὸς τοὺς ἰδιώτας.

Γ. Καθοδήγησις τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας: Πειθάρχησις τοῦ κεφαλαίου.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΙΣ

• Σκοποί:
1.  Ἡ  ταχεῖα  μελέτη  καὶ  ἡ  ἀπρόσκοπτος  ἐκτέλεσις  τοῦ  οἰκιστικοῦ

προγράμματος.
2. Ἡ ἐνημέρωσις καὶ ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων τάξεων εἰς

τὴν πραγματοποίησιν τοῦ προγράμματος.
3. Ἡ πλήρης ἀπασχόλησις καὶ χρησιμοποίησις τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ

τῆς χώρας.

• Μέσα:
1. Τοπικὴ καὶ Κοινοτικὴ ἀνάπτυξις.
2. Διαχωρισμὸς καὶ σύμμετρος ἐπιφόρτισις τοῦ Κράτους, τῶν Δήμων καὶ

τοῦ  ἰδιωτικοῦ  παράγοντος  διὰ  τὴν  μελέτην  καὶ  τὴν  ἐκτέλεσιν  τῶν
ἔργων.

3. Νομοθετικὴ πρόβλεψις τοπικῶν ἐπιχειρήσεων κοινῆς ὠφελείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Συχνὰ γίνεται  λόγος γιὰ  πρόβλημα «Λαϊκῆς  στέγης» στὴν  Ἑλλάδα.  Ἡ
ἔκφρασις  εἶναι  ἀτυχεστάτη  καὶ  ξεπερασμένη,  θυμίζει  λύσεις
ἐμβαλωματικὲς καὶ εἰς μικρὰν κλίμακα ἐνέργειες μιᾶς συγκαταβατικῆς
κοινωνικῆς προνοίας ποὺ προσπαθεῖ νὰ θεραπεύσῃ ἐκ τῶν ἐνόντων τὶς
πιὸ  σκανδαλώδεις  ἀνεπάρκειες  στὸν  τομέα  τῆς  στέγης,  καὶ  ἡ  μεγάλη
ἀτυχία εἶναι ὅτι ἡ ματιὰ τῶν ἰθυνόντων σ' αὐτὸν τὸν τόπο ἔφθασε ἕως
σήμερα μόνο μέχρις ἐκεῖ.

Τὸ  ἀληθινὸ  ὅμως  πρόβλημα  εἶναι  τελείως  ἄλλο,  ἀφάνταστα  πιὸ
ἐκτεταμένο καὶ προστακτικὴ ἡ ἀντιμετώπισίς του. Εἶναι πρόβλημα:

1. Ὀργανώσεως τοῦ Ἐθνικοῦ χώρου.
2. Πολεοδομικῆς διαρθρώσεως τῶν πόλεων.
3.  Ἐθνικῆς  οἰκιστικῆς  πολιτικῆς  (ἀναπτύξεως  δηλαδὴ  τοῦ  οἰκισμοῦ,

χωρὶς  ταξικοὺς  διαχωρισμοὺς  καὶ  «λαϊκὴ  στέγη»)  καὶ  ἐξασφάλισις
πολιτισμένου  δείκτου  πυκνότητος  οἰκήσεως,  δηλαδὴ  κάτω  ἀπὸ  1,3
κατοίκους ἀνὰ δωμάτιον.
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4.  Τεχνικοῦ  καὶ  πολιτιστικοῦ  ἐξοπλισμοῦ  τῶν  πόλεων  (δίκτυα
ἐνεργείας,  κυκλοφορίας  καὶ  ἀποχετεύσεως,  κοινοτικὰ  καὶ  κρατικὰ
ἱδρύματα, πνευματικὰ καὶ ἀθλητικὰ κέντρα κ.λπ.).

5. Ἐντατικῆς ἀπασχολήσεως στὸν τομέα τῆς κατασκευῆς:
α) τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας ποὺ ἐκπατρίζεται,
β) τοῦ ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας ποὺ ὑποαπασχολεῖται καὶ ἢ

δημιουργεῖ πνευματικὸν προλεταριάτον ἢ ἐγκαταλείπει τὴν ἐπιστημονική
του ἀποστολὴ γιὰ τὴν ἐπιχείρησι καὶ τὴν κερδοσκοπία.

Ἡ Ἑλλάδα κυβερνᾶται  μὲ τὸ σύστημα τῆς ἐλευθέρας οἰκονομίας.  Ἡ
ἐποχὴ ὅμως τοῦ «laissez faire,  laissez passer» ἔχει  περάσει ἐδῶ καὶ μισὸ
αἰώνα γιὰ τὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Σὲ ὅλους τοὺς τόπους ποὺ προκόβουν
στὸν  δρόμο  τῆς  κοινωνικῆς  ἀναπτύξεως,  ἡ  ἐλεύθερη  οἰκονομία  εἶναι
διευθυνομένη. Συχνὰ μιλοῦμε στὸν τόπο μας γιὰ κρατικὸ παρεμβατισμό,
ἡ ἀνάμιξις ὅμως τοῦ Κράτους εἶναι κατὰ κανόνα ἀρνητική, ἀνασταλτικῆς
ἢ καὶ τὸ πολὺ προστατευτικῆς μορφῆς.

Αὐτὸ ποὺ δὲν γνωρίσαμε ἀκόμη εἶναι:
1. Κρατικὸ προγραμματισμὸ τῶν προβλημάτων στὴν μελέτη.
2.  Οἰκονομικὴ  ἐπιστημονικὴ  καθοδήγηση πρὸς τὴν  δημιουργικὴ  ἀλλ'

ἀναρχουμένη ἰδιωτικὴ οἰκονομία.
3. Ὀργάνωσι κρατικὴ καὶ κοινοτικὴ τέτοια ὥστε νὰ ἐνδιαφερθῇ ὅλο καὶ

μεγαλύτερος  ἀριθμὸς  ἀτόμων  γιὰ  τὰ  κοινὰ  καὶ  νὰ  ἀξιοποιηθῇ  τὸ
ἀνθρώπινο καὶ ἐπιστημονικὸ δυναμικὸ τῆς Χώρας.

Τὸ μεγάλο πρόβλημα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ  στὴν πολυσύνθετη μορφὴ
τοῦ  πεντάπτυχου  ποὺ  παρουσίασα  παραπάνω,  μποροῦμε  νὰ  τὸ
πλησιάσουμε βασικὰ ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς σκοπιές:

— Μελέτη - προγραμματισμός.
— Οἰκονομικὴ πολιτική.
— Διοικητικὴ ὀργάνωση - Κοινοτικὴ ἀποκέντρωση.

Α. ΜΕΛΕΤΗ

1.  Δημιουργία  ἀνεξάρτητου  Ὑπουργείου  Οἰκισμοῦ  ἢ  Κεντρικοῦ
Πολεοδομικοῦ Ἰνστιτούτου μὲ πλήρη ἀνάπτυξι καὶ ἐπάνδρωσι

Πολλὰ ἔχουν λεχθῆ γιὰ τοὺς περίφημους ἓξ (6) ἀσυντονίστους φορεῖς τῆς
οἰκιστικῆς πολιτικῆς, διὰ τὴν ἀνεπάρκεια τῆς κεντρικῆς διοικήσεως, γιὰ
τὴν  ἀνυπαρξία  ἀποκεντρώσες,  γιὰ  τὴν  ἵδρυσι  εἰδικοῦ  πολεοδομικοῦ
φορέως.

Ἐπὶ τοῦ προκειμένου: Ἡ Ἑλλάς, ὡς Χώρα χαμηλῆς ἀκόμη οἰκονομικῆς –
ἀλλὰ καὶ γιατί νὰ τὸ ἀποσιωποῦμε– καὶ μορφωτικῆς ἀναπτύξεως, πάσχει
ἀπὸ  τὸν  γνωστὸ  γιὰ  τὰ  εἰς  αὐτὴν  τὴν  φάσιν  εὑρισκόμενα  κράτη
συγκεντρωτισμόν. Συγκεντρωτισμὸς στὴ Διοίκησι, ἀλλὰ καὶ στὴν μελέτη
καὶ τὸν ὑποτυπώδη προγραμματισμό.
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Οἱ  ἄκρες  ἀπόψεις  ἀκούστηκαν  πάντα  καὶ  εἰς  τὰ  Ἀρχιτεκτονικὰ
συνέδρια. Ὁ κ. Κ. Δοξιάδης ὑποστηρίζει ὀρθῶς (ἀλλ' ἀνεδαφικῶς διὰ τὴν
σημερινὴν  Ἑλλάδα)  τὴν  πλήρη  ἀποκέντρωση,  ὁ  κ.  Π.  Βασιλειάδης
(Διευθυντὴς  Πολ.  Μελετῶν Ὑφ.  Οἰκισμοῦ)  τὸν  πλήρη συγκεντρωτισμό,
ρίχνοντας καὶ πρὸ 2 ἐτῶν τὴν περίφημη ἰδέα τοῦ «Πολεοδομικοῦ φορέως».
Ὑπάρχει  μία  ὀρθολογιστικὴ  λύση  τοῦ  μέσου  δρόμου.  Ὁ  μέσος  δρόμος
συνίσταται  στὸ  νὰ  ἐνισχυθῇ  κατ'  ἀρχὴν  μὲ  κατάλληλη  ἐπιστημονικὴ
ἐπάνδρωσι καὶ ὀργάνωσι ὁ κεντρικὸς κρατικὸς φορεὺς ὁ ἐπιφορτισμένος
μὲ τὴν μελέτη τῶν πολεοδομικῶν καὶ οἰκιστικῶν θεμάτων, ἐν συνδυασμῷ
δὲ νὰ ἐπιχειρηθῇ διὰ καταλλήλων μέτρων ἡ δημιουργία ἐπιστημονικῶν
πυρήνων μελετῶν ἀποκεντρωμένων κοντὰ στὴν κοινοτικὴ διοίκησι.

Ἐὰν  ὁ  φορεὺς  αὐτὸς  θὰ  εἶναι  τὸ  Ὑπουργεῖον  Οἰκισμοῦ (ἰδιαίτερον
Ὑπουργεῖον καὶ ὄχι ὑπηρεσία) ἢ ἐὰν θὰ εἶναι ὁ «Πολεοδομικὸς φορεὺς»*
δὲν ἔχει οὐδεμίαν σημασίαν. Καὶ ἰδοὺ διατί: Ὁ πολεοδομικὸς φορεὺς θὰ
ἦταν χρήσιμος καὶ ἡ ὕπαρξίς του τελέσφορος μόνον ἐὰν αἱ ἀποφάσεις του
εἶχαν  ὑποχρεωτικὸν  χαρακτῆρα  διὰ  τὴν  Κυβέρνησι  (καὶ  ὄχι
συμβουλευτικόν,  ὅπως  προετάθη  καὶ  εἰς  τὸ  τελευταῖον  ἀρχιτεκτονικὸν
συνέδριον Ναυπλίου παρὰ τοῦ κ. Μομφεράτου) καὶ ἡ διοίκησίς του ἦτο
αἱρετὴ (καὶ ὄχι διοριζομένη) ἀπὸ τὸ σύνολον τῶν ἀρχιτεκτόνων (800 τὸν
ἀριθμὸν)  καὶ  πολεοδόμων  τῆς  Χώρας.  Μὲ  τὰς  προϋποθέσεις  αὐτὰς  ὁ
πολεοδομικὸς φορεὺς θὰ ἦταν τὸ ὑπεύθυνον ἐπιστημονικὸν ὄργανον τῆς
χώρας,  ὑποκαθιστὸν  πλήρως  τὸ  ἀντίστοιχον  Ὑπουργεῖον  (κατάργησίς
του)  καὶ  μὲ  τὰ  πλεονεκτήματα  (ἐκ  τοῦ  κανονισμοῦ  του)  ἔναντι  τῆς
κλασσικῆς καθιερωμένης τάξεως ἑνὸς Ὑπουργείου, ὅτι:

1.  Θὰ ἐβασίζετο ἐπὶ τῆς συνεργασίας μεγάλου τμήματος τοῦ εἰδικοῦ
ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ τῆς χώρας,

2.  θὰ  εἶχε  μεγαλυτέραν  διοικητικὴν  εὐελιξίαν  ἀπὸ  τὴν  σημερινὴν
μορφὴν τοῦ Ὑπουργείου,

3. θὰ ἠδύνατο νὰ ἀντιμετωπίσῃ μισθολογικὴν κλίμακα εἰς λογικὰ ἀλλὰ
ὑψηλότερα  ἐπίπεδα,  ἐπιτρέπουσαν  τὴν  προσέλκυσιν  εἰς  συνεργασίαν
ἐπιστημόνων.

Πρέπει  νὰ  γίνῃ  ἀντιληπτὸν  ὅτι  δημιουργία  φορέως  πολεοδομίας  ὡς
συμβουλευτικοῦ  ὀργάνου,  μόνον  περαιτέρω  σύγχυσι  μπορεῖ  νὰ
δημιουργήσῃ διὰ τῆς προσθήκης καὶ 5ου ἀσυντονίστου ὀργάνου μελετῶν.
Ὁ  «πολεοδομικὸς  φορεὺς»  μόνον  ὡς  ὑποκαταστάτης  τοῦ  Ὑπουργείου
μπορεῖ νὰ νοηθῇ.

Ἐξ ἄλλου τὸ ἔργο ποὺ προέχει παντὸς ἄλλου, τῆς μορφώσεως δηλαδὴ
εἰδικῶν  ἐπιστημόνων,  θὰ  μποροῦσε  νὰ ἐπιτελεσθῇ  εἰς  τὰ  πλαίσια  τοῦ
νέου  φορέως.  Χαρακτηριζόμενος  αὐτὸς  ὡς  Ἐθνικὸν  Ἰνστιτοῦτον
Χωροταξίας καὶ Πολεοδομίας, θὰ πρέπει νὰ περιλάβῃ δύο σώματα:

1.  Τὴν  ἀνωτέρα  Σχολὴ  Χωροταξίας  καὶ  Πολεοδομίας,  μὲ  ἰδίαν
σύγκλητον  καθηγητῶν,  εἰς  τὴν  ὁποίαν  θὰ  ἐδίδασκον  οἱ  ὑπάρχοντες
εἰδικοὶ  ἐπιστήμονες  τῆς  Χώρας,  καθὼς  καὶ  μετακαλούμενες  ξένες
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αὐθεντίες.  Οἱ  σπουδές,  διετεῖς  ἢ  καὶ  τριετεῖς,  θὰ  ἀπέβλεπαν  στὴ
μετεκπαίδευσι  διπλωματούχων  ἐπιστημόνων  (ἀρχιτεκτόνων,  πολ.
μηχανικῶν,  μαθηματικῶν,  οἰκονομολόγων,  γεωγράφων  κ.λπ.)  εἰς  τὰ
εἰδικὰ θέματα τῆς Χωροταξίας.

2. Τὴν Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Χωροταξικῶν καὶ Πολεοδομικῶν Μελετῶν, μὲ
διεύθυνσι αἱρετὴ καὶ μὲ πλήρη ἀνάπτυξι ὅλων τῶν ἀναγκαίων ὑπηρεσιῶν
καὶ  κλάδων  της,  διὰ  τὸν  προγραμματισμὸ  καὶ  τὴ  μελέτη  σὲ  ἐθνικὴ
κλίμακα, μὲ τὴν ὑποχρέωσι τῆς ἀναθέσεως τῶν ἐπὶ μέρους μελετῶν σὲ
ἰδιῶτες ἐπιστήμονες,  διὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν πληρεστέραν ἀξιοποίησι
τοῦ ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ τῆς Χώρας.

Ἡ  ἄλλη  ἀντιμετωπίσιμος  λύσις  εἶναι  ἡ  δημιουργία  Ὑπουργείου
Οἰκισμοῦ μὲ πλήρη ἀνάπτυξιν καὶ ἀναδιοργάνωσι τῶν ὑπηρεσιῶν του.

Καὶ εἰς τὴν μίαν καὶ εἰς τὴν ἄλλην λύσιν ἡ οὐσία ἔγκειται εἰς τὸ ἑξῆς:
Δημιουργία κεντρικοῦ φορέως μελέτης καὶ προγραμματισμοῦ εἰς τὸν τομέα
Χωροταξίας, Πολεοδομίας καὶ Οἰκισμοῦ.  Ὁ φορεὺς αὐτὸς θὰ ἐπηνδροῦτο
διὰ 200 τουλάχιστον ἀρχιτεκτόνων καὶ ἰσαρίθμων εἰδικῶν ἐπιστημόνων
(πολεοδόμων, γεωγράφων, κοινωνιολόγων, οἰκονομολόγων, στατιστικῶν
κ.λπ.) (έναντι τῶν 60 περίπου ἐργαζομένων σήμερον ἀρχιτεκτόνων εἰς τὴν
Ὑπηρεσίαν Οἰκισμοῦ καὶ ἐπὶ συνόλου 800 ἀρχιτεκτόνων εἰς τὴν χώραν
αὐξανομένων πλέον μὲ ρυθμὸν 100 κατ' ἔτος). Βασικαί του ἐπιστημονικαὶ
διευθύνσεις:

1. Διεύθυνσις Χωροταξίας.
2. Διεύθυνσις Ρυθμιστικοῦ σχεδίου μείζονος πρωτευούσης (μελέτη).
3.  Διεύθυνσις  Ρυθμιστικοῦ  σχεδίου  ἀστικῶν  οἰκισμῶν  (ἔλεγχος

περιφερειακῶν μελετῶν).
4. Διεύθυνσις κυκλοφοριακῶν μελετῶν.
5. Διεύθυνσις Πολεοδομίας (οἰκοδομικοὶ κανονισμοί, ὅροι δομήσεως).
6. Διεύθυνσις Στατιστικῆς.
7.  Διεύθυνσις  Συντονισμοῦ  εἰδικῶν  μελετῶν  (ἐκπονουμένων  ὑπὸ

ἰδιωτῶν ἐπιστημόνων).
Ποῦ  εὑρισκόμεθα  σήμερα; Ἡ  ὀρθολογιστικὴ  αὐτὴ  ὀργάνωσις  εἶναι

ἀνύπαρκτος εἰς τὴν σημερινὴν Ὑπηρεσίαν Οἰκισμοῦ: Ἡ δημοσία ὁμολογία
ἀδυναμίας τῆς Ὑπηρεσίας λόγῳ ἐλλείψεως ἐπιστημονικῆς ἐπανδρώσεως
δὲν ἀρκεῖ διὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὰ πάντα. Τὸ ὑφυπουργεῖον αὐτὸ ἔχει εἰς
τὴν διάθεσίν του ὅπως προανέφερα 60 ἀρχιτέκτονας (οἱ πλεῖστοι νέοι καὶ
μὲ δημιουργικὴ διάθεσι). Πῶς τοὺς ἐχρησιμοποίησε ἐπὶ 10 χρόνια;

Ὑπάρχουν σήμερον τρεῖς  οὐσιαστικῶς ἐπιστημονικαὶ  διευθύνσεις  εἰς
τὴν Ὑπηρεσίαν Οἰκισμοῦ:

1.  Ἡ Διεύθυνσις  Οἰκιστικῶν Μελετῶν (περὶ  τοὺς 25 ἀρχιτέκτονες καὶ
πολ. μηχανικοὶ) ἐπιφορτισμένη μὲ θέματα λαϊκῆς κατοικίας, ἡ ὁποία παρ'
ὅλον ὅτι εὑρίσκεται σὲ συνεχῆ ἀσυντόνιστον ἐμπλοκὴν μὲ τὰς τεχνικὰς
ὑπηρεσίας  τοῦ  Ὑπουργείου  Κοινωνικῆς  Προνοίας,  ἐπετέλεσε  μικρὸν  τὸ
δέμας ἀλλὰ μεγάλον καὶ εὐσυνείδητον ἔργον διὰ τὰς δυνατότητάς της.
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2. Ἡ  Διεύθυνσις  Πολεοδομικῶν  Μελετῶν,  ἡ  ὁποία  διαθέτουσα  35
περίπου ἀρχιτέκτονας εὑρίσκεται  εἰς  ἕνα συνεχῆ περισπασμόν,  ἐκ  τῶν
ἐνόντων  ἀντιμετωπίσεως  διαφόρων  «ἐπειγόντων»  θεμάτων,  ὡς  «ἡ
παραλία  τῆς  Θεσσαλονίκης,  τὸ  Περίπτερον  Φιλοπάππου,  ἡ  Πλατεία
Ὁμονοίας κ.λπ.», ἔργα δηλαδὴ ἐπὶ μέρους καὶ ἄσχετα πρὸς τὸν ὀρθόν της
προσανατολισμόν:  Τὰ  ρυθμιστικὰ  διευθύνοντα  σχέδια  τῶν  οἰκισμῶν
(μελέτη τῶν μεγάλων κέντρων, ἔλεγχος τῶν περιφερειακῶν μελετῶν τῶν
μικροτέρων). Εἰς τὸν τομέα αὐτὸν τὸ μόνον ἔργον (τμηματικὸν) ποὺ ἔχει
ἐπιτελεσθῆ εἶναι ἡ συλλογὴ ὡρισμένων στατιστικῶν καὶ ἄλλων στοιχείων
γιὰ τὴν πρωτεύουσα καὶ ἡ κατὰ καιροὺς διατύπωσις γενικῶν προτάσεων
ρυθμιστικοῦ  σχεδίου,  αἱ  ὁποῖαι  ποτὲ  δὲν  προωθήθησαν  ὥστε  νὰ
ἀποκτηθῇ,  ἔστω  καὶ  γιὰ  τὴν  πρωτεύουσα  μόνον,  ἕνας  σκελετὸς
διευθύνοντος σχεδίου (κάθε διευθῦνον σχέδιον πρέπει ἐκ τῆς φύσεώς του
νὰ  εἶναι  «σκελετὸς»  λύσεως,  ἐπιτρέπων  τὴν  συνεχῆ  ἀναπροσαρμογήν
του).

3. Ἡ Διεύθυνσις Πολεοδομίας, ἔργον τῆς ὁποίας εἶναι ὁ καθορισμὸς καὶ
ἐπεξεργασία τῶν ὅρων δομήσεως καὶ τῶν λεγομένων «σχεδίων πόλεως»
ὑπὸ τὴν στενὴν ἔννοιαν τῶν «ὅρων δομήσεως». Περιττὸν νὰ τονισθῇ εἰς τί
ἀναχρονιστικόν, παράλογον καὶ ὑποτυπῶδες σχέδιον εὑρίσκεται ὁ τομεὺς
αὐτὸς καὶ κυρίως εἰς τί ἀντιαισθητικὰ καὶ ἀντιοικονομικὰ ἀποτελέσματα
ὁδηγεῖ τὶς πόλεις μας.

Ἡ  βασικὴ  δεοντολογία  τῆς  προτεινομένης  ἀναδιαρθρώσεως  τοῦ
Ὑπουργείου Οἰκισμοῦ εἶναι ἡ ἑξῆς:

Ὡς κεντρικὸν ὄργανον μελέτης καὶ προγραμματισμοῦ τὸ Ὑπουργεῖον
ἐπιφορτίζεται:

1.  Μὲ  τὴν  μελέτην  (χωροταξικὴν)  τοῦ  Ἐθνικοῦ  χώρου  (σκελετὸς
ἐθνικῶν  συγκοινωνιακῶν  ἀρτηριῶν,  ἀνάπτυξις  περιοχῶν,  τάσεις
δημογραφικῆς πολιτικῆς ἐποικισμοῦ περιοχῶν, ἐξασφάλισις ἰσορροπίας
οἰκονομικῆς  ἀναπτύξεως  μεταξὺ  τῶν  περιοχῶν).  Εἰς  τὸν  τομέα  αὐτὸν
στενὴ  συνεργασία  μὲ  τὸ  Ὑπουργεῖον  Συντονισμοῦ,  ἐπιφορτισμένον  ἐν
Ἑλλάδι μὲ τὰ πενταετῆ σχέδια οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως.

2. Μὲ τὴν μελέτην τοῦ Διευθύνοντος σχεδίου τῆς μείζονος πρωτευούσης
ὡς θέματος ἐθνικῆς σημασίας.

3. Μὲ τὸν ἔλεγχον τῶν, εἰς τὰς περιφερειακάς του διευθύνσεις καὶ τῇ
συνεργασίᾳ  ἰδιωτῶν  ἀρχιτεκτόνων  καὶ  πολεοδόμων  συντασσομένων
μελετῶν  διευθυνόντων  σχεδίων  ἁπάντων  τῶν  λοιπῶν  οἰκισμῶν  τῆς
Χώρας (ἄνω τῶν 10.000 κατοίκων).

4.  Μὲ  τὰς  γενικὰς  κυκλοφοριακὰς  μελέτας  τοῦ  ἐθνικοῦ  δικτύου  (ἐν
συνεργασίᾳ πρὸς τὰ ΚΤΕΛ καὶ ΣΕΚ) καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων
ὡς ὑπευθύνου διὰ τὴν κατασκευήν.

5.  Μὲ  τὴν  νομοτεχνικὴν  μελέτην,  διατύπωσιν  καὶ  ἐνημέρωσιν  τῶν
οἰκοδομικῶν κανονισμῶν καὶ τῶν ὅρων δομήσεως τῶν οἰκισμῶν.
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6.  Μὲ  τὴν  συλλογὴν  τῶν  ποικίλων  στοιχείων  στατιστικῆς
(δημογραφικῶν, ἀπασχολήσεων, μετακινήσεων κ.λπ.),  ἀπαραιτήτων διὰ
τὴν  κατάρτισιν  τῶν  μελετῶν,  ἐν  στενῇ  συνεργασίᾳ  μετὰ  τῆς  Ἐθνικῆς
Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας.

7. Μὲ τὸν ἔλεγχον τῶν ὑπὸ ἰδιωτῶν μελετητῶν ἐκπονουμένων εἰδικῶν
πολεοδομικῶν μελετῶν καθὼς καὶ θεμάτων κτιριακῶν τῆς Περιφερείας
Πρωτευούσης.

Δὲν ἐπιφορτίζεται ὅμως τὸ κεντρικὸν Ὑπουργεῖον:
1.  Μὲ  τὴν  σύνταξιν  τῶν  Διευθυνόντων  σχεδίων  τῶν  οἰκισμῶν  τῆς

Χώρας,  τὰ  ὁποῖα  θὰ  πρέπει  νὰ  συντάσσονται  ὑπὸ  τῶν  παρὰ  ταῖς
Νομαρχίαις  ἱδρυθησομένων  περιφερειακῶν  διευθύνσεων  τοῦ
Ὑπουργείου.  Αἱ  διευθύνσεις  αὐταί,  εὑρισκόμεναι  ἐν  στενῇ  ἐπαφῇ  καὶ
συνεργασίᾳ μετὰ τῶν κοινοτικῶν διοικήσεων καὶ τῶν ὑπευθύνων τοπικῶν
παραγόντων  καὶ  ἰδιωτῶν  μελετητῶν,  θὰ  ἀποτελέσουν  ἕνα  πρῶτον
πυρῆνα ἀποκεντρώσεως εἰς τὸν τομέα τῆς μελέτης.

2.  Μὲ  μελέτας  οἰκιστικῶν  μονάδων  καὶ  συγκροτημάτων.  Αἱ  μελέται
αὐταί, ὡς ἐπὶ μέρους θέματα, ὅσο καὶ μεγάλης κλίμακος καὶ ἂν εἶναι, θὰ
πρέπει νὰ μελετῶνται ἢ ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν μελετητῶν κατόπιν ἀναθέσεως
αὐτῶν ἀπὸ τοὺς οἰκονομικοὺς φορεῖς ποὺ θὰ χρηματοδοτοῦν τὰ ἐν λόγῳ
ἔργα, ἢ ἐν ὑστάτῃ ἀνάγκῃ ἀπὸ εἰδικὰς τεχνικὰς ὑπηρεσίας, συνιστωμένας
παρὰ παρομοίοις  ὀργανισμοῖς  (ὅπως σήμερον ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία τοῦ
ΑΟΟΑ ἢ τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐργατικῆς Κατοικίας).

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ἡ  μελέτη  ἐξεδόθη  ἀπὸ  τὸν  συγγραφέα  μὲ  δική  του  πρωτοβουλία  καὶ
χωρὶς  τὴν  διαμεσολάβηση  ἐκδότου,  καὶ  διενεμήθη  ἀπὸ  τὸν  ἴδιο  στὰ
βιβλιοπωλεῖα.  Παρουσίαση τοῦ βιβλίου  δὲν  ἔγινε  (καὶ  οὔτε  συνηθίζετο
τότε).  Στὴν  πολιτικὴ  ἐκτάκτως  ταραγμένην  πολιτικὴν  ἀτμόσφαιρα  τῆς
ἐποχῆς,  αἱ  ἀπόψεις  ἑνὸς  νεαροῦ  ἰδιώτου  ἀρχιτέκτονος  εἶχαν  πολὺ
περιορισμένη δυνατότητα ἀπηχήσεως.

Βιβλιοκρισίες τῆς ἐργασίας δὲν ἔγιναν.
Μετὰ ἀπὸ 56 χρόνια ἡ κρίση μου γιὰ τὴν νεανική μου αὐτὴ ἐργασία

εἶναι ἀμφίθυμη. Μὲ ἐντυπωσιάζει ἀφενὸς ἡ πρωτοβουλία ἑνὸς ἐλευθέρου
ἐπαγγελματία  νὰ  ἀσχοληθεῖ  μὲ  συστηματικότητα  μὲ  τὰ  κοινά,  μὲ
ἀπογοητεύει ὅμως ἡ θεωρητικὴ προσέγγιση τῶν θιγομένων προβλημάτων
ποὺ ἐμφανίζεται μὲ χαρακτήρα εὐχολογίου.

Ἡ  αὐτόβουλη  ἐρευνητικὴ  διάθεση  τοῦ  ἐπιστήμονος  δίδει  ὡστόσο  τὸ
πρῶτο της παρὸν στὸ κείμενο αὐτό.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ἡ  προκείμενη  μελέτη  ἀνετέθη  ὑπὸ  τοῦ  Ἑλληνικοῦ  Ὀργανισμοῦ
Τουρισμοῦ  εἰς  τὴν  ὁμάδα  μελέτης  τοῦ  ἀρχιτέκτονος  Ἀλεξάνδρου
Παπαγεωργίου-Βενετᾶ καὶ  τῶν εἰδικῶν  αὐτοῦ  συνεργατῶν,  κατὰ  μῆνα
Αὔγουστον 1966.

Ἀντικείμενον  τῆς  μελέτης,  συμφώνως  πρὸς  τοὺς  ὅρους  τῆς
ὑπογραφείσης  συμβάσεως,  ἦταν  ἡ  ἐκπόνησις  ἀναγνωρίσεως,  ἤτοι
περιγραφὴ  τῆς  ὑφισταμένης  εἰς  τὸν  Νομὸν  καταστάσεως καὶ  συλλογὴ
ἀναλυτικῶν στοιχείων διὰ τὴν τουριστικὴν ἀνάπτυξιν τῆς περιοχῆς τοῦ
Νομοῦ Χίου.

Εἰδικώτερον  ἡ  παροῦσα  μελέτη,  ἀποτελοῦσα  τὸ  πρῶτον  μέρος  τῆς
ὁλοκληρωμένης  μελέτης  τουριστικῆς  ἀναπτύξεως  τοῦ  Νομοῦ  Χίου,
περιλαμβάνει:
1.  Ἀνάλυσιν  τῶν  τουριστικῶν  πόρων  τῆς  περιοχῆς,  ἤτοι  φυσικῶν,

λαογραφικῶν καὶ μνημειακῶν.
2. Στοιχεῖα τῆς οἰκονομίας τοῦ Νομοῦ.
3.  Ἀνάλυσιν  τοῦ  ὑφισταμένου  τουριστικοῦ  ἐξοπλισμοῦ  καὶ  τῆς

ὑφισταμένης τεχνικῆς ὑποδομῆς.
4.  Ἀνάλυσιν  τοῦ  ὑφισταμένου  τουριστικοῦ  ρεύματος,  καθὼς  καὶ  τῆς

χωρητικότητος τῆς περιοχῆς.
5.  Ἐξαγωγὴν  συμπερασμάτων  ἐκ  τῆς  ἀναγνωρίσεως  καὶ  διατύπωσιν

διαγράμματος ἀρχῶν καὶ προτάσεων διὰ τὴν τουριστικὴν ἀνάπτυξιν
τοῦ Νομοῦ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἀνακεφαλαιωτικὸν πόρισμα τῆς ἀναλύσεως
Ἀνάλυσις

Α. Τὰ φυσικὰ δεδομένα
Γεωγραφικὴ θέσις. Ἔκτασις
Γεωμορφολογία
Τὸ κλῖμα
Γεωλογία
Ὑδρολογία
Κατανομὴ ἐδαφῶν
Ἐπισήμανσις φυσικῶν τουριστικῶν πόρων
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Β. Ἡ οἰκονομία τοῦ χώρου
Δημογραφικὰ δεδομένα
Ἐνεργὸς πληθυσμός. Ἀπασχόλησις
Εἰσόδημα

Γ. Λαογραφικὰ στοιχεῖα
Χειροτεχνία
Γαστρονομία
Τοπικαὶ ἑορταί. Ἤθη καὶ ἔθιμα

Δ. Τὰ μνημεῖα τῆς Χίου
Γενικά. Κατάστασις μνημείων
Προχριστιανικὰ μνημεῖα
Βυζαντινὰ μνημεῖα
Νεώτερα μνημεῖα
Ἐνδιαφέροντες οἰκισμοί
Μουσεῖα. Ὀργάνωσις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας

Ε. Τουριστικὴ χωρητικότης τοῦ Νομοῦ
Γενικά. Ἡ μέτρησις τῆς χωρητικότητος
Ἀναλογία τοῦ τουριστικοῦ πλήθους πρὸς τὸν πληθυσμὸν καὶ τουριστικὴ

πυκνότης
Ἡ χωρητικότης τῶν ἐπιπέδων παραλιῶν (plages) καὶ τῶν περιοχῶν πρὸς

ἀνάπτυξιν
Ἀναλογία  τοῦ  τουριστικοῦ  πλήθους  πρὸς  τὸν  ἐνεργὸν  πληθυσμὸν  καὶ

τοὺς ἀσχολουμένους εἰς τὰ τουριστικὰ ἐπαγγέλματα
Συμπεράσματα ἐπὶ τῆς χωρητικότητος τῆς περιοχῆς καθ' ὅσον ἀφορᾶ τὸ

μέγεθος τοῦ τουριστικοῦ πλήθους
Ἡ χωρητικότης τῆς περιοχῆς καθ'  ὅσον ἀφορᾶ τὴν ποιοτικὴν σύνθεσιν

τοῦ τουριστικοῦ πλήθους

ΣΤ. Ὁ ὑφιστάμενος τουριστικὸς ἐξοπλισμός
Τὰ τουριστικὰ καταλύματα
Τὰ ἑστιατόρια
Ἐγκαταστάσεις ἀκτῆς. Ἀθλητισμὸς καὶ ναυταθλητισμός
Θεάματα. Πολιτιστικαὶ ἐκδηλώσεις
Διάφοροι τουριστικαὶ ὑπηρεσίαι

Ζ. Ἡ ὑφιστάμενη τεχνικὴ ὑποδομή
Συγκοινωνίαι
Ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια. Παραγωγὴ καὶ διανομή
Ὕδρευσις
Λιμένες. Μαρίνες
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Τηλεπικοινωνίαι

Η. Τὸ ὑφιστάμενον τουριστικὸν ρεῦμα εἰς τὸν νομόν
Γενικά
Τουριστικὸν ρεῦμα. Ποσοτικὴ ἀνάλυσις αὐτοῦ
Συμπεράσματα ἐκ τῆς ποσοτικῆς ἀναλύσεως
Τὸ  τουριστικὸν  ρεῦμα.  Ποιοτικὴ  ἀνάλυσις  αὐτοῦ.  Ἡ  δειγματοληπτικὴ

ἔρευνα
Ἀποτελέσματα ἐρεύνης ἐπὶ ἀλλοδαπῶν ἐπισκεπτῶν
Ἀποτελέσματα ἐρεύνης ἐπὶ ἡμεδαπῶν ἐπισκεπτῶν
Συμπεράσματα ἰδιαιτέρας σημασίας ἐκ τῆς συγκριτικῆς διερευνήσεως τῆς

δειγματοληπτικῆς ἐρεύνης

Παράρτημα Α´ Τόμου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Νεώτερα Μνημεῖα

Οἱ  μεταβυζαντινοὶ  ναοὶ  τῆς  Χίου,  οἱ  ὁποῖοι  ἐκτίσθησαν  κατὰ  τοὺς
νεωτέρους  αἰῶνας  τῆς  γενουατοκρατίας  καὶ  τῆς  τουρκοκρατίας,
παρουσιάζουν  σημαντικὸν  ἀρχιτεκτονικὸν  ἐνδιαφέρον  μὲ  τὰς  ἰσχυρῶς
ἐπηρεασμένας  ἐκ  τῆς  δυτικῆς  τέχνης  μορφάς  των  καὶ  τὸν  μεγάλον
ἀριθμόν  των.  Ἡ  Μονὴ  τοῦ  Ἁγίου  Μηνᾶ,  πλήρως  μετεσκευασμένη
προσφάτως,  ἔχει  ἱστορικὸν κυρίως ἐνδιαφέρον καὶ τιμᾶται μεγάλως εἰς
Χίον  (λείψανα  τῆς  μεγάλης  σφαγῆς  1822).  Ὁ  ναΐσκος  τοῦ  Ἁγίου
Θαλλελαίου εἰς  τὸ  χωρίον Ἅγιον Γάλας διασώζει  ὡραίας τοιχογραφίας
τῶν  χρόνων  τῆς  τουρκοκρατίας,  ὅπως  καὶ  ἕτερον  ναΐδριον  τοῦ  Ἁγίου
Γεωργίου εἰς τὸ χωρίον Ἀνάβατος. Ὁ Παλαιὸς Ταξιάρχης, ἐκκλησία τοῦ
χωρίου Μεστά, καθὼς καὶ ἡ ὁμώνυμος μεγάλη ἐκκλησία τοῦ χωρίου, εἶναι
ἐπίσης μνημεῖα λίαν ἀξιόλογα καὶ καλῶς διατηρούμενα.

Τὸ Κάστρο τῆς πόλεως Χίου παρουσιάζει πολλὰς οἰκοδομικὰς φάσεις,
τῆς  βυζαντινῆς  ἐποχῆς,  τῆς  Γενουατοκρατίας  καὶ  τῶν  χρόνων  τῆς
τουρκικῆς κατοχῆς. Ἄλλοτε περιεβάλλετο ὑπὸ βαθυτάτης τάφρου, ἡ ὁποία
τὸ μετέβαλλε εἰς νησίδα, μέχρι δὲ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Χίου, τὸ 1912,
διετήρει εἰς ἀρίστην κατάστασιν ὅλους τοὺς Πύργους καὶ τὰς ἐπάλξεις του
(διασώζονται  φωτογραφίαι  τῆς  ἐποχῆς).  Ἂν  καὶ  τὸ  ἀρχιτεκτονικὸν  καὶ
ἱστορικὸν ἐνδιαφέρον τοῦ φρουρίου εἶναι μέγα, ἔχει περιέλθει σήμερον εἰς
πλήρη ἀθλιότητα, λόγῳ αὐθαιρέτων ἐνεργειῶν τῶν κατοίκων του καὶ τῆς
ἀδυναμίας συντηρήσεως ὑπὸ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας. Σημαντικὸν
τμῆμα του πρὸς  τὴν  πλευρὰ τοῦ νέου λιμένος  κατεδαφίσθη,  ἡ  τάφρος
μερικῶς  ἔχει  ἐπιχωσθεῖ  καὶ  πλῆθος  νέων  κτισμάτων  ἀπέκρυψε  τὴν

16



θέαντου.  Ἐπιπροσθέτως μεγάλα ρήγματα διηνοίχθησαν διὰ τὴν δίοδον
νέων  δρόμων  καὶ  πλῆθος  παραπηγμάτων  καὶ  ρυπαρῶν  οἰκίσκων
εὑρίσκονται  ἐπὶ  τῶν τειχῶν  του.  Ὁ ἐντὸς  τοῦ  περιβόλου  τοῦ  φρουρίου
χῶρος  καλύπτεται  ἀπὸ  τὴν  παλαιὰν  τουρκικὴν  συνοικίαν  τῆς  πόλεως.
Ἐδῶ  διασώζονται  ἀκόμη  μερικὰ  ἀξιοθέατα  μνημεῖα.  Ἐρείπια  τοῦ
ἀνακτόρου  τῶν  Ἰουστινιάνι,  μαυσωλεῖον  τοῦ  Τούρκου  ναυάρχου  Καρὰ
Ἀλῆ,  τὸ  βυζαντινὸν  ναΐδριον  «Κεχρί»,  τουρκικὰ  λουτρά,  βυζαντινὴ
δεξαμενή,  ἡ  φυλακὴ  τῶν  ὁμήρων  τῆς  Χίου  τοῦ  1822  κ.ἄ.  Ὅλα
παρουσιάζουν ἀξιοθρήνητον θέαμα, λόγῳ τῆς πλήρους ἐγκαταλείψεως.

Δεύτερον  ἀξιόλογον  φρούριον  τῆς  νήσου  εἶναι  τὸ  κάστρον  τῶν
Ἀπολύχνων,  ἱδρυθὲν  ἐπὶ  λόφου  δυτικῶς  τοῦ  χωρίου  Ἁρμόλια  εἰς  τὴν
νότιον Χίον, κατὰ τὸ ἔτος 1440. Διατηρεῖται εἰς μετρίαν κατάστασιν, ἀλλὰ
εὑρίσκεται μακρὰν τῶν συγχρόνων οἰκισμῶν. Τὸ φρούριον τῆς Βολισσοῦ
σώζεται  καὶ  αὐτὸ  εἰς  σχετικῶς  καλὴν  κατάστασιν,  ἐπὶ  λόφου
δεσπόζοντος,  τῆς  κωμοπόλεως.  Εἰς  τὴν  περιοχὴν  τῶν  Δοτίων  εἰς  τὴν
νότιον Χίον σώζεται μέγας ὀρθογώνιος πύργος τῆς Γενουατικῆς ἐποχῆς,
πολὺ  ἐνδιαφέρων  ἀρχιτεκτονικῶς.  Μοναχικοὶ  πύργοι  οἱ  ὁποῖοι
ἐχρησίμευαν ὡς φρυκτωρίαι (βίγλες), σώζονται εἰς μέγαν ἀριθμὸν κατὰ
μῆκος  τῶν  ἀκτῶν  τῆς  Χίου.  Μία  ἐκ  τῶν  σπουδαιοτέρων  δεσπόζει  τοῦ
μεγάλου  φυσικοῦ  λιμένος  τῶν  Μεστῶν  (Πασᾶ  Λιμάνι).  Καὶ  αὐτὸ  τὸ
κτίσμα διατηρεῖται μετρίως.

Ὑπάρχουν  τέλος,  εἰς  τὴν  Χίον,  μερικὰ  νεώτερα  μοναστήρια,  χωρὶς
ἀρχαιολογικὸν  ἐνδιαφέρον  ἀλλ'  ἀξιοθέατα.  Ἀναφέρονται
χαρακτηριστικῶς  ἡ  Μονὴ  Μυρσινίδι,  βορείως  τοῦ  Βροντάδου  παρὰ τὴν
ἀκτήν, ἡ Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, εἰς τὸ Προβάτειον ὄρος εἰς ὡραῖον
ὀρεινὸν καὶ δασῶδες τοπίον, ἡ Μονὴ τῆς Βοηθείας παρὰ τὴν πόλιν τῆς
Χίου  καὶ  ἡ  Μονὴ  τοῦ  Ἁγίου  Κωνσταντίνου  εἰς  ἀκρωτήριον  παρὰ  τὸν
Κάμπον.

Ἐνδιαφέροντες οἰκισμοί

Εἰς τὴν νότιον Χίον σώζεται μία σειρὰ παλαιῶν χωρίων, τῶν ὁποίων τὸ
πολεοδομικὸν καὶ ἀρχιτεκτονικὸν ἐνδιαφέρον εἶναι μέγιστον. Πρόκειται
διὰ  τὰ  γνωστὰ  μεσαιωνικὰ  χωρία,  ἱδρυθέντα  κατὰ  τὸν  14ον  καὶ  15ον
αἰώνα, τὰ ὁποῖα παρουσιάζουν μερικὰ κοινὰ χαρακτηριστικά: Ἐξωτερικὸν
τεῖχος, τὸ ὁποῖον διαμορφοῦται ἀπὸ τὴν ἀδιάσπαστον σειρὰν προσόψεων
τῶν ἀκραίων οἰκιῶν,  κεντρικὸν  ὀχύρωμα ἐνισχυμένον ἀπὸ πυργίσκους
καὶ  ὀχυρότατον κεντρικὸν  πύργον,  ὁ  ὁποῖος δεσπόζει  τοῦ οἰκισμοῦ καὶ
χρησιμεύει διὰ τὴν τελικὴν ἄμυναν τῶν ἐγκλείστων χωρικῶν. Ὁ χαρακτὴρ
τῶν  οἰκισμῶν  εἶναι  φρουριακός,  ἡ  μορφὴ  τῶν  οἰκιῶν  καὶ  γενικῶς  ἡ
ἀτμόσφαιρα ἐντὸς αὐτῶν ἀποδίδει πιστῶς τὸ ὕφος παλαιᾶς μεσαιωνικῆς
πόλεως. Τὰ πλεῖστα τῶν χωρίων αὐτῶν, μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου καὶ
μετὰ τὸν σεισμὸν τοῦ 1881, ἀπώλεσαν τὸν χαρακτῆρα των. Τέσσαρα ἐξ
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αὐτῶν σώζονται εἰς  καλὴν σχετικῶς κατάστασιν καὶ ἀποτελοῦν ἀκόμη
ἀξιοθέατα σύνολα.

Τὸ  Πυργὶ  εἶναι  χωρίον  2.500  κατοίκων,  μὲ  ἰδιότυπον ἀρχιτεκτονικήν.
Ἐκτὸς  τοῦ  φρουριακοῦ  καὶ  μεσαιωνικοῦ  χαρακτῆρος,  τὸ  ὁποῖον
ὁπωσδήποτε διατηρεῖ, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὰς προσόψεις τῶν οἰκιῶν, αἱ
ὁποῖαι διακοσμοῦνται διὰ γραπτῶν γεωμετρικῶν στοιχείων τύπου sgrafiti.
Τὸ κεντρικὸν ὀχύρωμα καὶ ὁ μέγας κεντρικὸς πύργος διατηροῦνται ἀκόμη,
εἰς  πολὺ  κακὴν  κατάστασιν  ὅμως,  διότι  κατελήφθησαν  ἀπὸ  οἰκίας
χωρικῶν.  Ὁ ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ  ἡ  κεντρικὴ ἐκκλησία τῆς
Κοιμήσεως  τῆς  Θεοτόκου  εἶναι  δύο  μνημεῖα  τοῦ  Πυργίου  πολὺ
ἐνδιαφέροντα.  Τὸ  κῦμα  ἀνανεώσεως  τῶν  παλαιῶν  οἰκιῶν  ἀπειλεῖ  ἤδη
καιρίως τὸν οἰκισμόν.

Τὸ  χωρίον  Ὀλύμποι  διασώζει  ἐπίσης  τὸν  κεντρικόν  του  πύργον,  εἰς
κακὴν ὅμως κατάστασιν. Αἱ πῦλαι τοῦ οἰκισμοῦ, μερικαὶ μεταβυζαντιναὶ
ἐκκλησίαι  λαϊκοῦ  χαρακτῆρος  καὶ  ἡ  Κοινοτικὴ  Τράπεζα  ἀποτελοῦν  τὰ
ἀξιοθέατα  τοῦ  χωρίου,  τὸ  ὁποῖον  καὶ  αὐτὸ  ἀπειλεῖται  ἀπὸ  τὴν  τάσιν
ἀνανεώσεως τῶν οἰκιῶν. Κάτοικοι 720.

Τὰ Μεστὰ εἶναι  ἀσφαλῶς τὸ  καλύτερον  διατηρούμενον μεσαιωνικὸν
χωρίον τῆς νοτίου Χίου. Εἰς σχετικῶς μεγάλην ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν πόλιν,
ἀλλὰ  πλησιέστατα  πρὸς  τὸν  φυσικὸν  λιμένα  τοῦ  Πασᾶ  Λιμανιοῦ  τῆς
δυτικῆς  ἀκτῆς  τῆς  νήσου,  τὰ  Μεστὰ  ἔχουν  περίπου  2.000  κατοίκους,
ἀσχολουμένους  μὲ  τὴν  γεωργίαν.  Ὁ  φρουριακὸς  χαρακτὴρ  διατηρεῖται
ἐδῶ ἱκανοποιητικώτατα.  Δυστυχῶς  ὁ  κεντρικὸς  πύργος  δὲν  διασώζεται
πλέον· τὴν θέσιν του ἔχει καταλάβει τεραστία βασιλικὴ τοῦ τέλους τοῦ
παρελθόντος αἰῶνος, λαϊκοῦ χαρακτῆρος ἀλλ' ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσα.
Οἱ γωνιακοὶ πύργοι τοῦ ἐξωτερικοῦ τείχους, αἱ πῦλαι, ἡ κεντρικὴ πλατεία
καὶ κυρίως αἱ θολωταὶ στεναὶ ὁδοὶ διασώζονται ἀνέπαφοι, τὸ πλεῖστον δὲ
τῶν οἰκιῶν (τῶν ὁποίων ἡ χρονολόγησις ἀνέρχεται εἰς τὸν 14ον ἢ 15ον
αἰώνα) κατοικεῖται καὶ παραμένει ἄθικτον.

Ὁ  Ἀνάβατος  εἶναι  ἐπίσης  παλαιὸν  χωρίον,  ἐγκαταλελειμμένον
σήμερον.  Καταλαμβάνει  μίαν  φυσικῶς  ὀχυρωτάτην  θέσιν,  εἶδος
ἀκροπόλεως καὶ  ἀποτελεῖται ἀπὸ οἰκίας ἡμιερειπωμένας.  Κατοικοῦνται
ἐλάχιστα μόνον σπίτια εἰς τὴν βόρειαν παρυφήν του, εἶναι δὲ τὸ μόνον
χωρίον  τὸ  ὁποῖον  δὲν  ἀπειλεῖται  ἀπὸ  τὴν  ἀνανεωτικὴν  τάσιν  τῶν
χωρικῶν.  Μερικαὶμεταβυζαντιναὶ  ἐκκλησίαι  καὶ  ὁ  ἐρειπιών,  ὁ  ὁποῖος
ἀναπτύσσεται  εἰς  τὸ  χεῖλος  τῆς  ἐπιβλητικῆς  φάλαγγος,  ἀποτελοῦν  τὰ
ἀξιοθέατα τοῦ χωρίου.

Ἡ  περιοχὴ  τοῦ  Κάμπου  ἐκτείνεται  εἰς  μῆκος  περίπου  τριῶν
χιλιομέτρων  νοτίως  τῆς  πόλεως  Χίου.  Εἶναι  κατάφυτος  ἀπὸ  περιβόλια
ἑσπεριδοειδῶν  καὶ  χωρίζεται  εἰς  ἐκτεταμένας  ἰδιοκτησίας,  ἐντὸς  τῶν
ὁποίων σώζονται  συχνὰ παλαιαὶ  ἀρχοντικαὶ  οἰκίαι.  Ἐδῶ ἦσαν πρὸ τοῦ
1822 αἱ θεριναὶ κατοικίαι τῶν ἀρχοντικῶν οἰκογενειῶν τῆς Χίου, αἱ ὁποῖαι
χαρακτηρίζονται διὰ τὴν πολυτέλειάν των καὶ τὴν περίεργον γενουατικὴν
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ἀποικιακὴν  ἀρχιτεκτονικήν  των.  Μετὰ  τὴν  ἐρήμωσιν  τοῦ  1822  καὶ  τὸν
καταστρεπτικὸν σεισμὸν τοῦ 1881 τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ σπίτια  αὐτὰ
κατεστράφησαν ἢ μετεσκευάσθησαν.  Αἱ  ἀρχοντικαὶ  οἰκίαι  τοῦ Κάμπου
ἀνήκουν κυρίως εἰς τὸν 18ον αἰώνα. Χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὰς μεγάλας
των διαστάσεις, τὴν ἀρχιτεκτονικήν των, ἡ ὁποία σημαντικῶς ἐπηρεάσθη
ἀπὸ τὴν Γενουατικὴν τέχνην, καὶ τὴν γενικὴν χρῆσιν λαξευτοῦ ἐγχρώμου
πωρολίθου.  Συνοδεύονται  πάντοε  ἀπὸ  μεγάλην  τοξωτὴν  εἴσοδον,
βοηθητικὰς ἐγκαταστάσεις καὶ φρέαρ μὲ «μάγγανον» ἀνυψώσεως ὕδατος.

Τὸ παλαιὸν κτῆμα τῆς οἰκογενείας Ἀργέντη εἶναι τὸ μόνον τὸ ὁποῖον
ἐμφανίζεται σήμερον ἐπιμελημένον, μὲ ἀναστηλωμένα τὰ βοηθητικά του
κτίσματα  καὶ  εὐπρεπῆ  ἐμφάνισιν.  Τὸ  ἀρχοντικὸν  Καζανόβα  (νῦν
Μέρμηγκα), μὲ ἀριθμὸν εὑρετηρίου Smith 60, εἶναι ἕνα ἐκ τῶν καλύτερον
διατηρουμένων,  παρὰ  τὸν  χείμαρρον  τοῦ  Κοκκαλᾶ.  Εἰς  τὴν  περιοχὴν
«Φραγκοβούνι» σώζεται σχεδὸν ἀκέραιον τὸ ἀρχοντικὸν Μαυροκορδάτου
Λακανᾶ (Ἀριθμὸς εὑρετηρίου 127).  Τὸ ἀρχοντικὸν Ζυγομαλᾶ, τὸ ὁποῖον
ἀνηγέρθη  κατὰ  τὰ  τέλη  τοῦ  19ου  αἰῶνος,  διατηρεῖται  ἐπίσης  καλῶς
(Ἀριθμὸς  εὑρετηρίου  217).  Ἐπίσης  εἰς  καλὴν  κατάστασιν  σχετικῶς
διατηρεῖται τὸ ὑπ' ἀριθμ. 184 σπίτι τῆς οἰκογενείας Καλουτᾶ.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ἡ  προκείμενη  μελέτη  διερευνήσεως  τῶν  δυνατοτήτων  τουριστικῆς
ἀναπτύξεως  τοῦ  Νομοῦ  Χίου  ὑπεβλήθη  στὸν  Ἑλληνικὸν  Ὀργανισμὸν
Τουρισμοῦ σὲ  περιορισμένον ἀριθμὸν  ἀντιτύπων,  δὲν  κυκλοφόρησε  εἰς
τὴν  εὐρύτερη  δημοσιότητα  καὶ  ὡς  ἐκ  τούτου  δὲν  ἀπέσπασε  δημόσιες
κρίσεις ἢ σχόλια.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ἡ χωροταξικὴ μελέτη τοῦ συμπλέγματος τῶν νήσων Μυκόνου, Δήλου καὶ
Ρηνείας  ἦταν  ἡ  πρώτη  μιᾶς  σειρᾶςμελετῶν  μὲ  σκοπὸ  τὴν  λεπτομερὴ
μελέτη  τῶν  προβλημάτων  τουριστικῆς  ἀναπτύξεως  καὶ  ὀργανωμένης
προστασίας καὶ ἀναδείξεως τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας, σὲ ἐπιλεγμένα
διαμερίσματα  τῆς  χώρας,  καὶ  τὴν  διατύπωσιν  συναφῶν  προτάσεων
πολεοδομικῶν μέτρων καὶ ἔργων ὑποδομῆς.

Τὸ  Ὑπουργεῖον  Κυβερνητικῆς  Πολιτικῆς  ἀνέθεσε  τὴν  μελέτην  τὴν
24.12.1971  σὲ  ὁμάδα  μελετητῶν  μὲ  ὑπευθύνους  συντονιστὰς  τοὺς
ἀρχιτέκτονας  καὶ  πολεοδόμους  Ἀλέξανδρον  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ,
Ἀλέξανδρον Καλλιγᾶ καὶ Ἀριστείδην Ρωμανόν.

Ἡ πρώτη φάσις  τῆς  ἐργασίας –ἡ  προμελέτη–  ἐκάλυψε τὰ ἀκόλουθα
θέματα:

–  Ἀνάλυση  τῆς  ὑφισταμένης  καταστάσεως  τῶν  νήσων  καὶ  τῆς  Χώρας
Μυκόνου.

–  Ἀξιολόγηση  τῆς  ὑφισταμένης  καταστάσεως  καὶ  ἐπισήμανση  τῶν
γενικωτέρων  προοπτικῶν  ἐξελίξεως  τῶν  διαφόρων  τομέων  τῆς
οἰκονομίας, τοῦ πληθυσμοῦ, τῆς ἀπασχολήσεως κ.λπ.

–  Ἐπισήμανση  τῶν  ἐναλλακτικῶν  δυνατοτήτων  ἀναπτύξεως  τοῦ
συμπλέγματος τῶν νήσων καὶ διερεύνηση αὐτῶν.

– Ἐκτίμηση τῶν ἀναγκῶν εἰς ἐκτάσεις γῆς, ἐγκαταστάσεις καὶ ὑποδομὲς
διὰ  κάθε  ἐναλλακτικὴ  δυνατότητα  ἀναπτύξεως  ὣς  καὶ  στοιχεῖα
κόστους ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ αὐτές.

–  Ἀξιολόγηση  τῶν  ἐναλλακτικῶν  δυνατοτήτων  καὶ  διατάξεων  καὶ
εἰσήγηση γιὰ τὴν πρόκριση μιᾶς ἐξ αὐτῶν.

–  Προδιαγραφὴ  δυνατῶν  ἐξελίξεων  τῆς  Χώρας  Μυκόνου.  Ἐντοπισμὸς
προβλημάτων,  ἀναγκῶν  καὶ  τάσεων.  Ἐκτίμηση  δυνατοτήτων  καὶ
περιορισμῶν ἀναπτύξεως.

– Διατύπωση ἐναλλακτικῶν δυνατοτήτων ἐξελίξεως τῆς Χώρας Μυκόνου,
συγκριτικὴ ἀξιολόγηση καὶ εἰσήγηση γιὰ τὴν πρόκριση μιᾶς ἐξ αὐτῶν.

Ἡ  παρουσίαση  τῆς  προμελέτης  ἐνώπιον  τῆς  Ἐπιτροπῆς
Παρακολουθήσεως καὶ Παραλαβῆς μελέτης ἔγινε κατὰ μῆνα Αὔγουστον
1972.  Ἀκολούθησε ἡ  ἐκ μέρους  τῆς ἀνωτέρω Ἐπιτροπῆς παραλαβὴ τῆς
προμελέτης καὶ διατύπωση κατευθυντηρίων ὑποδείξεων, διὰ τὴν σύνταξη
τῆς ὁριστικῆς μελέτης.

Ἡ ἐκπόνηση τῆς ὁριστικῆς μελέτης περιέλαβε τὰ ἀκόλουθα:
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α.  Ὁριστικὲς  προτάσεις  γιὰ  τὸ  Χωροταξικὸν-Ρυθμιστικὸν  σχέδιον  τῆς
περιοχῆς μελέτης καὶ τὰ Πολεοδομικὰ-Ρυμοτομικὰ σχέδια πέντε ζωνῶν
ἀναπτύξεως καὶ τῆς Χώρας Μυκόνου.

β. Στρατηγικὴ καὶ θεσμικὸ πλαίσιο ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδίου ἀναπτύξεως,
προϋπολογιζόμενο  κόστος  τῶν  ἔργων  ἐφαρμογῆς  τῆς  μελέτης  καὶ
πρόγραμμα προτύπων ἔργων καὶ μελετῶν.

γ. Σχέδια Νομοθετικῶν Διαταγμάτων διὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν προτάσεων
καὶ  Οἰκονομοτεχνικὴν  Προμελέτην  Ἐπιχειρησιακῆς  Ὀργανώσεως
Προτύπου Ζώνης Ἀναπτύξεως.

Ἡ  παρουσίαση  τῶν  τελικῶν  προτάσεων  ἐνώπιον  τῆς  Ἐπιτροπῆς
Παρακολουθήσεως  καὶ  Παραλαβῆς  τῆς  μελέτης  ἔγινε  κατὰ  μῆνα
Φεβρουάριον  1973.  Ἀκολούθησε  ἡ  ἐκ  μέρους  τῆς  Ἐπιτροπῆς  ὁμόφωνος
ἔγκριση τῆς Τελικῆς Μελέτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περίληψις τῆς Μελέτης

Ὑφιστάμενη κατάσταση
Σύνολον περιοχῆς μελέτης

Φυσικὰ χαρακτηριστικά
Δημογραφικὰ στοιχεῖα
Ἡ Οἰκονομία
Συγκοινωνίαι καὶ μεταφοραί
Τουρισμός
Λαογραφικὰ καὶ πολιτιστικά
Κοινωνικὴ δομή
Θεσμικὸν καθεστὼς προστασίας τῆς περιοχῆς μελέτης

Εἰδικὰ δεδομένα Μυκόνου
Εἰδικὰ δεδομένα Δήλου καὶ Ρηνείας

Γενικὰ συμπεράσματα τῆς ἀναλύσεως

Μεθοδολογία μελέτης
Στόχοι τῆς μελέτης
Ἀρχαί
Πρότυπα
Διερεύνηση ἐναλλακτικῶν ἐπιπέδων τουριστικῆς ἀναπτύξεως
Κριτικὴ ἐξέτασις ἐναλλακτικῶν ἐπιπέδων ἀναπτύξεως
Ἐναλλακτικαὶ χωροταξικαὶ προτάσεις

Ἐκτίμηση ἀναγκῶν κατὰ ἐναλλακτικὸν πρότυπον ἀναπτύξεως
Συγκριτικὴ ἀξιολόγηση καὶ ἐπιλογὴ προτύπου ἀναπτύξεως
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Προτάσεις ἀναπτύξεως
Γενικά
Δῆλος
Ρήνεια
Μύκονος

Χρήσεις γῆς
Κατανομὴ δραστηριοτήτων καὶ πληθυσμοῦ
Δίκτυα μεταφορῶν - συγκοινωνίαι
Δίκτυα ὑπηρεσιῶν κοινῆς ὠφελείας
Τὸ τοπίον

Ζῶνες τουριστικῆς ἀναπτύξεως
Πολεοδομικὸν-Ρυμοτομικὸν Σχέδιον Χώρας Μυκόνου

Στρατηγικὴ ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδίου
Γενικά
Ἡ στρατηγικὴ ἐφαρμογῆς
Θεσμικὸν πλαίσιον ἐφαρμογῆς
Ἐπενδύσεις Δημοσίου καὶ Ἰδιωτικοῦ τομέως

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Τὸ τοπίον

Τὰ  χαρακτηριστικῶς  σημαντικὰ  στοιχεῖα  τῆς  αἰσθητικῆς  δομῆς  τοῦ
φυσικοῦ χώρου τοῦ συμπλέγματος τῶν τριῶν νήσων εἶναι:
– Φυσικαὶ ἑνότητες διακεκριμένων τμημάτων τοῦ φυσικοῦ χώρου.
– Χαρακτηριστικαὶ κορυφαὶ λόφων (σημεῖα ἀναφορᾶς-προσανατολισμοῦ).
–  Χαρακτηριστικὰ  περιγράμματα  λοφοσειρῶν  προβαλλόμενα  ἐπὶ  τοῦ

ὁρίζοντος.
– Βραχώδεις ἀκταὶ ἰδιαιτέρου φυσικοῦ κάλλους.
–  Σημαντικαὶ  θέαι  (θέσεις  γενικῆς  ἐποπτείας  τμήματος  τοῦ  φυσικοῦ

χώρου).
– Διαμπερεῖς θέαι ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος διαμέσου ἰσθμῶν.
– Περιοχὴ ἀρχαίας πόλεως τῆς Δήλου (ἀνασκαφεῖς, ἀρχαιολογικὸς χῶρος

καὶ ἄμεσον περιβάλλον αὐτοῦ, πρὸς ἀνασκαφήν).
Τὰ  ἀνωτέρω  στοιχεῖα  ἐλήφθησαν  ὑπ'  ὄψιν  κατὰ  τὴν  σύνταξιν  τοῦ
Χωροταξικοῦ-Ρυθμιστικοῦ Σχεδίου καὶ  ἐτηρήθησαν αἱ  ἀκόλουθοι  ἀρχαὶ
σχεδιασμοῦ:
α.  Ἔνταξις  τῶν Ζωνῶν Τουριστικῆς  Ἀναπτύξεως ἐντὸς τῶν δεδομένων

φυσικῶν ἑνοτήτων τοῦ τοπίου.
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β. Προστασία τῶν χαρακτηριστικῶν καὶ καιρίως προβαλλομένων φυσικῶν
σχηματισμῶν.

γ. Διάταξις τῶν εἰδικῶν χρήσεων, ἀναλόγως τῆς φύσεώς των εἰς σημεῖα
μὴ  θίγοντα,  ἐν  τῷ  μέτρῳ  τοῦ  δυνατοῦ,  τὴν  γενικὴν  ἐμφάνισιν  τοῦ
τοπίου.

Εἰδικώτερον τὸ Χωροταξικὸν-Ρυθμιστικὸν σχέδιον προβλέπει, καθ' ὅσον
ἀφορᾶ εἰς τὸν σχεδιασμὸν τῆς ἁρμονικῆς συνυπάρξεως τοῦ φυσικοῦ καὶ
ἀνθρωπογενοῦς στοιχείου ἐπὶ τοῦ συμπλέγματος τῶν νήσων, τὰ ἑξῆς:
α.  Ἔργα  τουριστικῆς  ἀναπτύξεως  ἐντὸς  τῶνμυχῶν  τῶν  ἀκολούθων

νοτίων  ὅρμων  τῆς  νήσου  Μυκόνου:  Ὀρνός,  Πλατὺς  Γυαλός,
Καλαμοπόδι,  Ἀγράδι,  Ἐληά,  Ἁγία Ἄννα, Καλαφάτης,  καθὼς καὶ  τῶν
δυτικῶν: Ἅγιος Στέφανος, Τοῦρλος, Ἅγιος Ἰωάννης. Τὰ κτιριακὰ ἔργα
εἰς  τὰς  περιοχὰς  ἀναπτύξεως  διατάσσονται  κατὰ  κανόνα  ἐπὶ  τῶν
κλιτύων τῶν πέριξ λόφων εἰς ἀπόστασιν 50-200 μ. ἀπὸ τῆς θαλάσσης.
Αἱ ἀμμώδεις παραλίαι καὶ αἱ ἐπίπεδοι ὄπισθεν αὐτῶν μικραὶ ἐκτάσεις
προβλέπονται  ἐλεύθεραι  πάσης  δομήσεως.  Αἱ  ἀρτηρίαι  ὁδικῆς
κυκλοφορίας  περιορίζονται  ἐλεύθεραι  πάσης  δομήσεως.  Αἱ  ἀρτηρίαι
ὁδικῆς  κυκλοφορίας  περιορίζονται  εἰς  τὸ  ἐλάχιστον  ἀναγκαῖον.
Παραλιακαὶ χαράξεις νέων ἁμαξιτῶν ὁδῶν ἀποφεύγονται γενικῶς. Τὰ
καιρίως  προβαλλόμενα  ἢ  καὶ  εὐπαθῆ  στοιχεῖα  τοῦ  φυσικοῦ  χώρου
(ἀκρωτήριο,  νησῖδες,  κορυφαὶ  μικρῶν  ὑψωμάτων  καθὼς  καὶ  μία
περιφερειακὴ  λωρὶς  ἐντὸς  εἰδικῆς  ζώνης  ἀναπτύξεως)  προβλέπονται
ἐλεύθερα πάσης δομήσεως.

β. Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω ζωνῶν ἀναπτύξεως, δώδεκα (12) ζώνας ἀπολύτου
προστασίας κρισίμων σημείων τοῦ φυσικοῦ χώρου τῆς νήσου Μυκόνου
(κυρίως ἀκρωτήρια, ἰσθμοὶ καὶ βραχώδεις παραλιακαὶ ζῶναι ἰδιαιτέρου
φυσικοῦ  κάλλους  συνολικῆς  ἐκτάσεως  3.770  στρεμμάτων.  Τὸ  κόστος
ἐνδεχομένης  ἀπαλλοτριώσεως  προϋπελογίσθη  συνολικῶς  εἰς  113
ἑκατομμύρια δραχμῶν.

γ.  Ἓξ  (6)  ἑτέρας  ζώνας  σχετικῆς  προστασίας  τμημάτων  τοῦ  φυσικοῦ
χώρου.  Πρόκειται  περὶ  τῶν  πέντε  κυριωτέρων  κορυφῶν  τῆς  νήσου
Μυκόνου,  καθὼς  καὶ  τῆς  παραθαλασσίου  ζώνης  ἐντὸς  τοῦ  βορείου
Ὅρμου Πανόρμου. Δι' ἁπάσας τὰς ζώνας προτείνεται ἡ ἐπιβολὴ εἰδικοῦ
ἀρχιτεκτονικοῦ ἐλέγχου, καὶ εἰδικῶν ὅρων δομήσεως.

δ.  Ἐγκατάστασιν  τῶν  εἰδικῶν  χρήσεων  Σφαγείου  καὶ  κλιβάνου
ἀπορριμμάτων εἰς  σημεῖα  ἐκτὸς  κοινῆς  θέας,  ἐντὸς  κοιλωμάτων τῆς
ἐνδοχώρας.

ε. Κατασκευὴν τοῦ Δημοτικοῦ Γυμναστηρίου εἰς τὴν ἐπίπεδον περιοχὴν
τοῦ  Ἰσθμοῦ  Κόρφου-Ὀρνοῦ,  ἔνθα  τὸ  ἔργον  ἐντάσσεται  ἀνετώτερον
ἐντὸς τοῦ φυσικοῦ χώρου.

ζ. Ἀποκατάστασιν (μακροχρονίως, καὶ δὴ μετὰ τὴν λῆξιν τῆς ἀντιστοίχου
συμβάσεως ἐκμεταλλεύσεως) τῆς μορφῆς τοῦ τοπίου, εἰς τὸ ΒΑ ἄκρον
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τῆς νήσου καὶ εἰς περιοχὴν ἐκτάσεως 8.000 στρεμμάτων, ὡς ἔγγιστα,
ἔνθα αἱ ἐξορυκτικαὶ ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρείας Mycobar.

η. Διατήρησιν τῆς νήσου Δήλου ὑπὸ καθεστὼς ἀπολύτου προστασίας εἰς
τὸ σύνολόν της, ὡς ἀρχαιολογικοῦ χώρου.

θ. Διατήρησιν τῆς νήσου Ρηνείας ὡς ἐφεδρικῆς περιοχῆς πρὸς ἀνάπτυξιν
εἰς ἀπώτερον χρονικὸν ὁρίζοντα (Reserves).

Τέλος καὶ εἰς τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω πλαίσια, δὲν προβλέπεται συμφώνως τῇ
μελέτῃ ἀνάπτυξις εἰς τὰς ἀκολούθους ἐπὶ τῆς νήσου Μυκόνου περιοχάς:
α. Κατὰ μῆκος τῶν Βορείων Ἀκτῶν, λόγω τῶν ἐπὶ τῆς πλευρᾶς ταύτης τῆς

νήσου ἐπικρατούντων κατὰ τὸ θέρος ἰσχυρῶν ἀνέμων. Διὰ τὸν αὐτὸν
λόγον δὲν  προβλέπονται  ὑπὸ τοῦ Χωροταξικοῦ  σχεδίου  ἐκτεταμέναι
ἀπαλλοτριώσεις  ἐπὶ  τῆς  πλευρᾶς  αὐτῆς  τῆς  νήσου  καθ'  ὅσον  ἡ
ἀκαταλληλότης αὐτῆς πρὸς τουριστικὴν ἀνάπτυξιν ἀποτελεῖ σχετικὴν
ἐγγύησιν διατηρήσεως τοῦ περιβάλλοντος.

β. Ἐπὶ τῶν Δυτικῶν Ἀκτῶν, ἑκατέρωθεν τῆς Χώρας Μυκόνου καὶ εἰς τὰ
κατάντη  αὐτῆς,  ἐπὶ  τῆς  Χερσονήσου  Ἀναβολοῦσα,  ἐπὶ  τῷ  σκοπῷ
καταλλήλου  πλαισιώσεως  τοῦ  παραδοσιακοῦ  οἰκισμοῦ  καὶ
διατηρήσεως  τῆς  ἁρμονικῆς  ἐντάξεώς  του  ἐντὸς  τοῦ  φυσικοῦ
περιβάλλοντος τοπίου.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Μελέτες ἀναπτύξεως συντεταγμένες μὲ τὴν πρωτοβουλία τῆς κεντρικῆς
διοικήσεως  (Κυβερνήσεως)  δὲν  δημοσιεύονταν  σὲ  εὐρύτερον  κύκλο
ἀναγνωστῶν καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ὑπῆρχε ἡ δυνατότης νὰ διατυπωθοῦν
δημοσίως κρίσεις καὶ σχόλια γιὰ τὴν προκείμενη μελέτη.

Ἡ  μελέτη  αὐτὴ  εἶχε  ἐν  τούτοις  προδρομικὸν  χαρακτήρα  στὴν
προσπάθεια προστασίας καὶ ἀναδείξεως ἱστορικῶν ἀστικῶν πυρήνων καὶ
ἀρχαιολογικῶν  χώρων  στὴν  Ἑλλάδα.  Ἡ  λεπτομερέστατη  –
χαρτογραφημένη– ἀνάλυση τῶν πολεοδομικῶν δεδομένων ἀλλὰ καὶ τῶν
κοινωνικῶν καὶ  πολιτιστικῶν στοιχείων τῶν 3  νήσων καὶ  ἡ  διατύπωση
συγκεκριμένων  θεσμικῶν  μέτρων  καὶ  μεθοδεύσεων  πρὸς
πραγματοποίησιν τῶν προτεινομένων μέτρων, προσδίδουν στὴν ἐργασία
αὐτὴ ἀξία προτύπου ἐπιστημονικῆς προσεγγίσεως καὶ τῆς ἀναπτυξιακῆς
πολιτικῆς στὰ πρῶτα βήματά της.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ἡ ὁμάδα μελέτης, μὲ ὑπεύθυνους γιὰ τὶς βασικὲς κατευθύνσεις καὶ τὸν
συντονισμὸ τῆς μελέτης προστασίας καὶ ἀναδείξεως τῆς παλαιᾶς πόλεως
Χανίων  Κρήτης  τοὺς  ἀρχιτέκτονες  καὶ  πολεοδόμους  κ.κ.  Ἀλέξανδρο  Σ.
Καλλιγᾶ, Ἀλέξανδρο Ν. Παπαγεωργίου-Βενετᾶ καὶ Ἀριστείδη Γ. Ρωμανό,
ἐργάστηκε μὲ τὴ σύνθεση ποὺ προδιέγραψε στὴ δήλωση ἐνδιαφέροντος.

Κατὰ  τὴν  ἐκπόνηση  τῆς  μελέτης  δόθηκε  ἰδιαίτερη  σημασία  στοὺς
προγραμματικοὺς στόχους, ποὺ ἔθεσε ὁ ἐργοδότης, καὶ στὶς λεπτομερεῖς
προδιαγραφές.

Τὸ πρῶτο μέρος τῆς μελέτης περιλαμβάνει:
α) γενικὰ στοιχεῖα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς
β) τὴν ἀνάλυση τῆς παλιᾶς πόλεως
γ) τὴν ἀξιολόγηση τῶν δεδομένων τῆς ἀναλύσεως
δ) τοὺς στόχους καὶ τὸν γενικὸ προσανατολισμὸ τῆς μελέτης, καὶ
ε) τὸ προσχέδιο προτάσεως προστασίας καὶ ἀναδείξεως τῆς περιοχῆς.
Τὸ  δεύτερο  μέρος  τῆς  μελέτης  περιλαμβάνει  προτάσεις  γιὰ  τὴν

προστασία καὶ ἀνάδειξη τῆς παλιᾶς πόλεως.
Τὸ τρίτο μέρος περιλαμβάνει προτάσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς μελέτης.
Σὲ  παράρτημα  περιλαμβάνονται  διάφορες  ἐκθέσεις  εἰδικῶν

συνεργατῶν,  σχέδια  καὶ  φωτογραφίες  ἐκτὸς  κειμένου,  στοιχεῖα  καὶ
εἰσηγήσεις ποὺ ἐνισχύουν τὶς προτάσεις ἐφαρμογῆς καὶ τὸ πρακτικὸ τῆς
τελικῆς παραλαβῆς τῆς μελέτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρος Α´: Ἀνάλυση ὑφισταμένης καταστάσεως καὶ γενικὸς 
προσανατολισμὸς τῆς μελέτης

Κεφάλαιο 1: Εἰσαγωγή, ἡ πόλη τῶν Χανίων καὶ ἡ εὐρύτερη περιοχή της
1.1. Δυνατότητες ἀναπτύξεως

1.1.1. Γενικά
1.1.2. Γεωργία-Κτηνοτροφία
1.1.3. Βιομηχανία
1.1.4. Τουρισμός
1.1.5. Τὸ Πολυτεχνεῖο Κρήτης

1.2. Χωροταξικὸ πλαίσιο
1.3. Δημογραφικὰ καὶ πολεοδομικὰ στοιχεῖα

1.3.1. Ἡ οἰκιστικὴ δομὴ τοῦ νομοῦ Χανίων
1.3.2. Ἡ δημογραφικὴ κίνηση
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1.3.3. Ἡ δομὴ τῆς πόλεως τῶν Χανίων

Κεφάλαιο 2: Ἡ παλιὰ πόλη τῶν Χανίων
2.1. Τὰ φυσικὰ χαρακτηριστικά

2.1.1. Τὰ ὅρια τῆς περιοχῆς μελέτης
2.1.2. Τοπογραφία
2.1.3. Κλίμα
2.1.4. Χλωρίδα
2.1.5. Θάλασσα

2.2. Τὸ θεσμικὸ πλαίσιο τῶν πολεοδομικῶν ἐξελίξεων
2.2.1.  Πολεοδομικὴ  νομοθεσία  καὶ  θεσμικὸ  πλαίσιο  προστασίας

μνημείων καὶ περιβάλλοντος
2.2.2. Τὸ ἰσχῦον ρυμοτομικὸ σχέδιο καὶ οἱ ὅροι δομήσεως
2.2.3. Ἡ προστασία τῶν μνημείων καὶ τοῦ πολεοδομικοῦ συνόλου

2.3. Ἡ πολεοδομικὴ ἀνάλυση
2.3.1. Ἡ δομὴ τοῦ οἰκισμοῦ
2.3.2. Χρήσεις γῆς
2.3.3. Κυκλοφορία
2.3.4. Συνθῆκες οἰκήσεως
2.3.5. Ἰδιοκτησία καὶ ἀξία γῆς
2.3.6. Τεχνικὴ ὑποδομή

2.4. Ἀνάλυση τῆς κοινωνίας τῆς παλιᾶς πόλεως
2.4.1. Δημογραφικὴ ἀνάλυση
2.4.2. Ἀπασχόληση
2.4.3. Εἰσόδημα
2.4.4. Μορφωτικὴ στάθμη
2.4.5. Τρόπος στεγάσεως
2.4.6. Συνθῆκες κατοικίας
2.4.7. Λαογραφικὰ στοιχεῖα
2.4.8. Πολιτιστικοὶ πόροι

2.5. Ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἀνάλυση
2.5.1. Ἡ ὀγκομετρία τῶν κτιρίων
2.5.2. Ἡ δομικὴ κατάσταση τῶν κτιρίων
2.5.3. Οἱ τρόποι καὶ τὰ ὑλικὰ κατασκευῆς
2.5.4. Ἡ μορφολογικὴ κατάσταση τῶν κτιρίων
2.5.5. Οἰκοδομικὴ δραστηριότητα

2.6. Ἡ μνημειακὴ ἀνάλυση
2.6.1. Μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ πολεοδομικοῦ συνόλου
2.6.2. Μορφολογικὴ τυπολογία κτιρίων. Ἀρχιτεκτονικοὶ ρυθμοί
2.6.3.  Ὁδεύσεις  -  προσανατολισμός  -  θέες.  Διαμόρφωση  ἐλεύθερων

χώρων
2.6.4. Ἀρχιτεκτονικὲς ἀποτυπώσεις μνημείων καὶ συνόλων
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Κεφάλαιο 3: Ἀξιολόγηση τῶν δεδομένων τῆς ἀναλύσεως
3.1. Παράγοντες ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν σκοπιμότητα τῆς προστασίας
3.2.  Περιορισμοὶ  ποὺ  προκύπτουν  ἀπὸ  τὴν  ἀνάλυση  τῆς  ὑφισταμένης

καταστάσεως
3.3. Τάσεις γιὰ ἀλλαγὲς καὶ παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὶς ἐξελίξεις
3.4. Ἐπισήμανση ἀναγκῶν, προβλημάτων καὶ δυνατοτήτων ἐξελίξεως

Κεφάλαιο 4: Στόχοι καὶ γενικὸς προσανατολισμὸς τῆς μελέτης
4.1. Οἱ στόχοι τῆς μελέτης

4.1.1. Οἱ στόχοι ὅπως καθορίζονται ἀπὸ τὶς προδιαγραφὲς τῆς μελέτης
4.1.2. Τὸ διάγραμμα στόχων. Ἡ ἱεράρχηση τῶν στόχων ἀπὸ τὴν ὁμάδα

συνεργασίας
4.1.3. Τὸ διάγραμμα στόχων. Ἡ ἱεράρχηση τῶν στόχων ἀπὸ τὴν ὁμάδα

μελέτης
4.2. Ὁ προσανατολισμὸς τῆς μελέτης

4.2.1. Γενικὲς κατευθύνσεις προσανατολισμοῦ τῆς μελέτης κάτω ἀπὸ τὸ
πρίσμα τῆς ἀξιολογήσεως τῆς ἀναλύσεως καὶ τῶν στόχων ποὺ ἔχουν
τεθεῖ

4.2.2.  Προσχέδιο  προτάσεως  προστασίας  καὶ  ἀναδείξεως  τῆς  παλιᾶς
πόλεως Χανίων

Μέρος Β:  Προτάσεις προστασίας καὶ ἀναδείξεως τῆς μεσαιωνικῆς πόλεως
Χανίων

Κεφάλαιο 5: Ἡ παραλαβὴ τοῦ πρώτου μέρους τῆς μελέτης
5.1. Τὸ ἱστορικὸ τῆς παρουσιάσεως τοῦ Α´ Μέρους τῆς μελέτης
5.2. Τὸ Πρακτικὸ Παραλαβῆς τοῦ Α´ Μέρους τῆς μελέτης
5.3.  Προσαρμογὴ  τῶν  προτάσεων  τῆς  μελέτης  στὶς  παρατηρήσεις  τοῦ

Πρακτικοῦ Παραλαβῆς καὶ διερεύνηση τῶν ἐντολῶν του

Κεφάλαιο 6: Ἡ ὁριστικὴ θέση τῶν στόχων καὶ τοῦ γενικοῦ προσανατολισμοῦ
τῆς μελέτης

6.1. Ἡ ὁριστικὴ θέση καὶ ἱεράρχηση τῶν στόχων
6.2. Οἱ τελικὲς κατευθύνσεις προσανατολισμοῦ τῆς μελέτης

Κεφάλαιο 7: Τὸ σχέδιο προστασίας καὶ ἀναδείξεως τῆς μεσαιωνικῆς πόλεως
Χανίων

7.1. Ἡ ρύθμιση τοῦ μέλλοντος τῆς παλιᾶς πόλεως
7.1.1. Ἡ δομὴ τοῦ οἰκισμοῦ
7.1.2. Χρήσεις γῆς
7.1.3. Ὁδικὸ δίκτυο - κυκλοφορία
7.1.4. Συνθῆκες οἰκήσεως
7.1.5. Ἰδιοκτησία τῆς γῆς
7.1.6. Τεχνικὴ ὑποδομή
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7.1.7. Οἱ σκοπούμενες πληθυσμιακὲς ἐξελίξεις
7.1.8.  Οἱ  σκοπούμενες  βελτιώσεις  στὶς  συνθῆκες  κατοικίας  καὶ  τὸν

κοινωνικὸ ἐξοπλισμό
7.1.9. Ἡ ἀξιοποίηση τῶν τουριστικῶν καὶ πολιτιστικῶν πόρων
7.1.10. Μνημειακὴ προστασία

7.2. Οἱ ὅροι καὶ οἱ περιορισμοὶ γιὰ τὴ δόμηση καὶ τὴν ἀναστήλωση
7.2.1. Οἱ ὅροι δομήσεως
7.2.2. Οἱ ὅροι ἀναστηλώσεως
7.2.3. Τὸ ρυμοτομικὸ σχέδιο
7.2.4. Ἀπαλλοτριώσεις καὶ τακτοποίηση οἰκοπέδων
7.2.5. Στοιχεῖα κόστους τῶν ἀπαλλοτριώσεων
7.2.6. Ὁ εἰδικὸς οἰκοδομικὸς κανονισμός

Μέρος Γ: Προτάσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς μελέτης
Κεφάλαιο 8: Ἡ παραλαβὴ τοῦ δεύτερου μέρους τῆς μελέτης
8.1. Τὸ ἱστορικὸ τῆς παρουσιάσεως τοῦ Β´ Μέρους τῆς μελέτης
8.2. Τὸ Πρακτικὸ Παραλαβῆς τοῦ Β´ Μέρους τῆς μελέτης
8.3.  Προσαρμογὴ  τῶν  προτάσεων  τῆς  μελέτης  στὶς  παρατηρήσεις  τοῦ

Πρακτικοῦ Παραλαβῆς καὶ διερεύνηση τῶν ἐντολῶν του

Κεφάλαιο 9: Τὸ πλαίσιο ἀναφορᾶς τοῦ σχεδίου προστασίας
9.1. Ἡ ἐφαρμογὴ πολεοδομικῶν μελετῶν στὴν Ἑλλάδα

9.1.1. Τὸ χάσμα μελέτης καὶ ἐφαρμογῆς
9.1.2. Οἱ ρεαλιστικὲς δυνατότητες ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδίου προστασίας

τῆς παλιᾶς πόλεως
9.2. Ἡ προβληματικὴ τῆς προστασίας τῶν παραδοσιακῶν οἰκισμῶν

9.2.1. Ἀρχὲς τυπολογίας τῶν παραδοσιακῶν οἰκισμῶν
9.2.2. Ἡ σύγχρονη προσέγγιση τῶν στόχων στὸ σχέδιο προστασίας τῆς

παλιᾶς πόλεως

Κεφάλαιο 10: Ἡ χρηματοδότηση τῶν ἔργων ἐφαρμογῆς – Κόστος – Ὠφέλεια
10.1. Τὸ πρόβλημα χρηματοδοτήσεως τῆς δυναμικῆς προστασίας

10.1.1. Ἡ παλιὰ πόλη Χανίων σὰν μνημεῖο ἐθνικῆς ἀκτινοβολίας
10.1.2. Ὁ ὑπολογισμὸς κόστους-ὠφελείας

10.2. Ἡ χρηματοδότηση ἀπὸ δημόσιους πόρους
10.2.1. Οἱ δυνατότητες τοῦ προϋπολογισμοῦ δημοσίων ἐπενδύσεων
10.2.2. Ἔκτακτοι πόροι καὶ ἀξιοποίηση τῶν ὑφισταμένων

10.3. Χρηματοδότηση ἀπὸ ἰδιωτικοὺς πόρους – Πολιτικὴ κινήτρων

Κεφάλαιο 11: Φορεῖς ἐφαρμογῆς
11.1. Κριτήρια προσδιορισμοῦ τῶν φορέων ἐφαρμογῆς

11.1.1. Διαδικαστικὰ κριτήρια
11.1.2. Κριτήρια ποὺ θέτουν οἱ λοιποὶ παράγοντες
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11.2.  Ὁ  ρόλος  τοῦ  δήμου  στὴν  ἵδρυση  καὶ  λειτουργία  τοῦ  φορέα
προστασίας
11.2.1. Οἱ ἐλλείψεις τῶν ὀργανισμῶν τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως
11.2.2.  Ἡ  ἀνεπάρκεια  τῶν  οἰκονομικῶν  πόρων  τῶν  δήμων  καὶ

κοινοτήτων
11.2.3. Ἡ ἐπιχειρηματικὴ δραστηριοποίηση τῶν δήμων καὶ κοινοτήτων
11.2.4. Ὁ ρόλος τοῦ Δήμου Χανίων

11.3. Θεσμικὴ μορφὴ τοῦ φορέα προστασίας καὶ τοπικῆς ἀναπτύξεως
11.3.1. Αὐτοτελὴς δημοτικὸς φορέας
11.3.2. Αὐτοτελὴς δημόσιος-δημοτικὸς φορέας
11.3.3. Ἀνώνυμη ἑταιρεία τοπικῆς ἀναπτύξεως
11.3.4. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ κράτους στὸν φορέα προστασίας
11.3.5. Ἡ ἀποκέντρωση τῶν ἁρμοδιοτήτων ἐλέγχου τῆς προστασίας
11.3.6. Πρόταση γιὰ τὸν φορέα προστασίας

Κεφάλαιο 12: Πρόγραμμα καὶ δαπάνη ἔργων προστασίας
12.1. Ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἔργων
12.2. Πρότυπα ἔργα
12.3. Ἐναλλακτικὸ πρόγραμμα ἀπαλλοτριώσεων
12.4. Δαπάνη ἔργων προστασίας

Παράρτημα 1: Εἰδικὲς Ἐκθέσεις
Εἰδικὴ Ἔκθεση 1: Ἡ στάση τῶν κατοίκων ἀπέναντι στὶς συνθῆκες ζωῆς καὶ

στὸ μέλλον τῆς παλιᾶς πόλεως
Εἰδικὴ Ἔκθεση 2:  Σύνοψη τῶν προτάσεων σχετικὰ μὲ τὴν παλιὰ πόλη, τῆς

«πολεοδομικῆς μελέτης ἀναπτύξεως τῶν Χανίων, 1967»
Εἰδικὴ Ἔκθεση 3: Ἱστορικὰ στοιχεῖα τῆς παλιᾶς πόλεως Χανίων
Εἰδικὴ Ἔκθεση 4: Ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα στὴν περιοχὴ τοῦ Καστελλιοῦ
Εἰδικὴ  Ἔκθεση  5:  Ἐνδεικτικὴ  πρόταση  πολεοδομικῆς  ἐξυγιάνσεως  στὴν

περιοχὴ «Σπλάντζια» τῆς παλιᾶς πόλεως
Εἰδικὴ Ἔκθεση 6: Ἡ μέθοδος συλλογῆς τῶν στοιχείων τῆς ἀναλύσεως
Εἰδικὴ Ἔκθεση 7: Ἀρχεῖο κτιρίων τῆς παλιᾶς πόλεως

Παράρτημα 2: Σχέδια καὶ φωτογραφίες ἐκτὸς κειμένου
2.1. Γενικὲς διατάξεις δικτύων ὑποδομῆς
2.2. Ἀρχιτεκτονικὲς ἀποτυπώσεις μνημείων καὶ συνόλων
2.3. Παλιὲς φωτογραφίες καὶ χάρτες

Παράρτημα  3:  Στοιχεῖα  καὶ  εἰσηγήσεις  ποὺ  ἐνισχύουν  τὶς  προτάσεις
ἐφαρμογῆς

3.1. Στοιχεῖα δημοσίων ἐπενδύσεων στὸν τομέα τῆς προστασίας
3.2. Εἰσήγηση πρὸς τὸν ὑφυπουργὸ Δημοσίων Ἔργων γιὰ τὴν καθιέρωση

εἰδικοῦ τέλους προστασίας τῶν παραδοσιακῶν οἰκισμῶν

31



3.3.  Εἰσήγηση τῆς Γραμματείας Χωροταξίας καὶ Περιβάλλοντος γιὰ τὴν
πολιτικὴ κινήτρων προστασίας τῶν παραδοσιακῶν οἰκισμῶν

3.4. Τοπικοὶ φορεῖς ἀναπτύξεως
3.5. Δεῖγμα μελέτης πρότυπου ἔργου

Παράρτημα 4: Ἡ τελικὴ παρουσίαση καὶ παραλαβὴ τῆς μελέτης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΆ

Θεώρηση εὐρύτερης περιοχῆς

Ἀντικείμενο αὐτῆς τῆς μελέτης εἶναι ἡ παλιὰ πόλη τῶν Χανίων. Ἡ μελέτη
τῶν προβλημάτων τῆς παλιᾶς πόλεως καί, στὴ συνέχεια, οἱ προτάσεις γιὰ
τὴν ἀντιμετώπισή τους προϋποθέτουν ἀρχικὰ μιὰ θεώρηση τῆς εὐρύτερης
περιοχῆς,  στὴν  ὁποία  ἐντάσσεται.  Αὐτὸ  εἶναι  ἀπόρροια  τῆς  ἴδιας  τῆς
φύσεως τοῦ ἀντικειμένου τῆς μελέτης: Ἡ παλιὰ πόλη, ὄντας ἕνα μικρὸ
τμῆμα  τῆς  πόλεως  τῶν  Χανίων,  εἶναι  ἀπόλυτα  συναρτημένη  μὲ  τὶς
οἰκονομικοκοινωνικὲς διαδικασίες, τῆς πόλεως γενικότερα, ἐνῶ τὰ Χανιὰ
πάλι  εἶναι  ἄρρηκτα συνδεδεμένα μὲ  τὰ  ἀναπτυξιακὰ  δεδομένα καὶ  τὶς
δυνατότητες  ὁλόκληρου  τοῦ  νομοῦ  Χανίων,  ἀφοῦ  ἀποτελοῦν  τὸ
ἀναντίρρητο καὶ μοναδικὸ σχεδὸν κέντρο τῆς οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς καὶ
διοικητικῆς δομῆς του. Αὐτὸ τεκμηριώνεται παρακάτω στὸ κεφάλαιο τῶν
πληθυσμιακῶν ἐξελίξεων.

Ἔτσι, οἱ πιθανὲς ἐξελίξεις στὴν παλιὰ πόλη δὲν διαγράφονται μόνο μὲ
γνώμονα  τοὺς  πόρους  καὶ  τὶς  δυνατότητές  της,  ἀλλὰ  ἀναγκαστικὰ
ἐπηρεάζονται,  θετικὰ  ἢ  ἀρνητικά,  ἀπὸ  τὶς  πιθανὲς  ἐξελίξεις  στὴν
εὐρύτερη  περιοχή,  ποὺ  ἀποτελεῖ  τὸ  γεωγραφικὸ  πλαίσιο  τῆς  παλιᾶς
πόλεως, δηλαδὴ τὸ νομὸ Χανίων. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ μελέτη αὐτὴ ξεκινᾶ ἀπὸ
μιὰ  προσπάθεια  γενικῆς  ἀξιολογήσεως  τῆς  καταστάσεως  καὶ  τῶν
ἀναπτυξιακῶν δυνατοτήτων σὲ ὅλο τὸ νομό.

Κύριες πηγὲς τῶν στοιχείων τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ εἶναι ἡ πολεοδομικὴ
μελέτη Ἀναπτύξεως Χανίων τῶν Θ. Ἀργυρόπουλου καὶ Α. Τρίτση καὶ τὸ
Σχέδιο Πενταετοῦς Προγράμματος Ἀναπτύξεως τοῦ Νομοῦ Χανίων, ποὺ
ἐκπόνησε  τὸ  ΤΕΕ-Τμῆμα  Δυτικῆς  Κρήτης  μὲ  τὴ  συνεργασία  τῶν
παραγωγικῶν τάξεων, τὸ 1976.

Γενικὲς διαπιστώσεις

Πρώτη διαπίστωση ἀπὸ τὴ θεώρηση τῆς εὐρύτερης περιοχῆς εἶναι ὅτι ὁ
νομὸς  ἔχει  πολλὲς  ἐλλείψεις  καὶ  ὅτι  ὑπάρχει  διαθέσιμο  δυναμικό,  σὲ
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ὑλικοὺς  καὶ  ἀνθρώπινους  πόρους,  ποὺ  σήμερα  παραμένει
ἀνεκμετάλλευτο  καὶ  ὑποαπασχολούμενο.  Τεκμήριο  τῆς  διαπιστώσεως
αὐτῆς εἶναι ὅτι τὸ κατὰ κεφαλὴν εἰσόδημα στὸ νομὸ Χανίων φτάνει μόνο
τὸ 65% τοῦ μέσου ἐθνικοῦ εἰσοδήματος. Ἂν καὶ τὸ εἰσόδημα ἀνὰ κάτοικο
ἀμφισβητεῖται σὰν κριτήριο θετικῆς ἀξιολογήσεως, ἐδῶ δὲν παύει νὰ ἔχει
ἀξία  σὰν  δείκτης  ἑνὸς  γενικὰ  χαμηλοῦ  ἐπιπέδου  ἀναπτύξεως.  Ἄλλη
ταυτόσημη ἔνδειξη ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι, ἀπὸ τὸν οἰκονομικὰ ἐνεργὸ
πληθυσμό, ποὺ τὸ 1971 ἔφτανε τὸ 19% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, ἀρκετὰ
ψηλὸ ποσοστὸ ἀπασχολεῖται στὶς ὑπηρεσίες, ἐνῶ στὸν δευτερογενῆ τομέα
τὰ ἐπίπεδα εἶναι σχετικὰ χαμηλά: 56% στὴν πρωτογενῆ παραγωγή, 19%
στὴ  δευτερογενῆ,  25%  στὶς  ὑπηρεσίες.  Τὰ  ἀντίστοιχα  ποσοστὰ  γιὰ
ὁλόκληρη τὴν Κρήτη εἶναι: 63%, 19%, 21%. Μέσα στὴ δεκαετία 1961-1971,
σημειώθηκαν  ἐξελίξεις,  ποὺ  εἶναι  χαρακτηριστικὲς  μιᾶς  οἰκονομικῆς
στασιμότητας: Ὁ οἰκονομικὰ ἐνεργὸς πληθυσμὸς μειώθηκε κατὰ 17%. Οἱ
ἀπασχολούμενοι  στὴ  γεωργία  μειώθηκαν  κατὰ  28%.  Μικρὴ  αὔξηση
σημειώθηκε  στοὺς  ἄλλους  τομεῖς.  Γενικὸ  ἀρνητικὸ  ἀποτέλεσμα  τῆς
καταστάσεως  εἶναι  ἡ  ἔντονη  κίνηση  μεταναστεύσεως  τοῦ  πληθυσμοῦ,
ποὺ καὶ αὐτὴ ἀναλύεται σὲ εἰδικὸ κεφάλαιο παρακάτω.

ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Γενικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Νομοῦ

Ἀπὸ  τὶς  οἰκονομικὲς  δραστηριότητες  τοῦ  νομοῦ  ἐξαιρετικῆς  σημασίας
θέση  κατέχει  ἡ  πρωτογενὴς  παραγωγὴ  καὶ  μάλιστα  ἡ  γεωργία  καὶ  ἡ
κτηνοτροφία·  ἡ  ἁλιεία  εἶναι  ποσοτικὰ  ἀμελητέα  καὶ  δὲν  παρέχει
δυνατότητες μεγάλης ἀναπτύξεως.

Τὰ χαρακτηριστικά, ποὺ διαφοροποιοῦν τὸ νομὸ Χανίων στὸ γεωργικὸ
τομέα εἶναι ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρὰ ἡ μορφὴ καὶ τὸ ἀνάγλυφο τοῦ ἐδάφους καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ ὑδατικὸ δυναμικό. Καὶ τὰ δύο ὀφείλονται στὸ μεγάλο καὶ
συμπαγῆ ὄγκο τῶν Λευκῶν Ὀρέων, ποὺ δεσπόζει σ' ὁλόκληρο τὸ χῶρο τοῦ
νομοῦ. Ἀπὸ τὴ συνολικὴ ἔκταση τοῦ νομοῦ ποὺ εἶναι 2.379.000 στρέμματα,
τὰ  1.453.000  (δηλαδὴ  ποσοστὸ  πάνω  ἀπὸ  60%)  ἀνήκουν  σὲ  ὀρεινὲς
κοινότητες. Ἡ μορφολογία αὐτὴ τοῦ ἐδάφους δίνει τὸ μικρότερο ποσοστὸ
καλλιεργουμένων ἐκτάσεων (στὸ σύνολο τῆς ἐκτάσεως τοῦ νομοῦ) μεταξὺ
τῶν τεσσάρων νομῶν τῆς Κρήτης: 26% γιὰ τὸ νομὸ Χανίων καὶ 37,7% γιὰ
τὸ  σύνολο  τῆς  Κρήτης.  Πάνω  ἀπὸ  τὸ  50%  τῆς  ἐκτάσεως  τοῦ  νομοῦ
ἀντίθετα ἀποτελεῖ βοσκοτόπους.

Ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  πλευρὰ  οἱ  ἀρδευόμενες  ἐκτάσεις  στὸ  σύνολο  τῆς
γεωργικῆς γῆς τοῦ νομοῦ φτάνουν τὸ 13% (ἀντίστοιχα ποσοστὰ γιὰ τὴν
Κρήτη  καὶ  τὴν  Ἑλλάδα  10%  καὶ  28%),  ἐνῶ  τὸ  ὑδατικὸ  δυναμικὸ
ὑπολογίζεται ὅτι ἀποτελεῖ τὸ 65% τοῦ συνολικοῦ ὑδατικοῦ δυναμικοῦ τῆς
Κρήτης.
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Στὶς  ἀρδευόμενες  ἐκτάσεις  καλλιεργοῦνται  κυρίως  ἑσπεριδοειδῆ,
κηπευτικὰ  καὶ  κτηνοτροφικὰ  φυτά.  Ἀπὸ  τὰ  ἑσπεριδοειδῆ,  τὰ  κύρια
παραγόμενα  εἴδη  εἶναι  πορτοκάλια,  μανταρίνια,  κίτρα  καὶ  πρόσφατα
grape fruits. Γενικὰ ἡ δενδροκαλλιέργεια καταλαμβάνει πάνω ἀπὸ τὰ 70%
τῶν συνολικῶν καλλιεργουμένων ἐκτάσεων. Οἱ κύριες καλλιεργούμενες
ἐκτάσεις βρίσκονται στὴ βορεινὴ πεδινὴ ζώνη κατὰ μῆκος τῆς ἀκτῆς καὶ
δυτικὰ τῆς πόλεως, στὸν κάμπο τῶν Χανίων, ποὺ συγκεντρώνει τὸ 7-%-
80% τοῦ συνόλου τῶν πεδινῶν ἐκτάσεων τοῦ νομοῦ.

Ἡ σημασία τοῦ γεωργικοῦ καὶ κτηνοτροφικοῦ τομέα

Στὸ  εἰσόδημα  τῆς  γεωργικῆς  παραγωγῆς  συμβάλλουν  κατὰ  σειρὰ
σπουδαιότητας ἡ ἐλιά, τὰ ἑσπεριδοειδῆ καὶ τὰ ἀμπέλια. Τὸ εἰσόδημα ὅμως
αὐτὸ δὲν ἔχει ἀκόμη μεγιστοποιηθεῖ, καὶ αὐτὸ γιατὶ δὲν ἔχει ἀξιοποιηθεῖ
τὸ  παραγωγικὸ  δυναμικὸ  τοῦ  κάμπου  καὶ  τῶν  λοιπῶν  γεωργικῶν
ἐκτάσεων. Μιὰ τέτοια ἀξιοποίηση, ποὺ θὰ πολλαπλασίαζε τὸ γεωργικὸ
εἰσόδημα  τοῦ  νομοῦ  καὶ  θὰ  σταθεροποιοῦσε  τὸν  πληθυσμὸ  τῶν
ἀγροτικῶν  περιοχῶν,  θὰ  ἀποτελοῦσε  τὸ  βασικὸ  σκέλος  ἑνὸς
προγράμματος  ἀναπτύξεως,  μὲ  ταυτόχρονη  τόνωση  τῶν  λοιπῶν
οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων,  καὶ  τῶν παρεχομένων ὑπηρεσιῶν καθὼς
καὶ μὲ ἀνύψωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου γενικά. Στὴν ἀναπτυξιακὴ αὐτὴ
προσπάθεια  ἀναγνωρίζεται  ὅτι  ὁ  γεωργικὸς-κτηνοτροφικὸς  τομέας  θὰ
ἔπαιζε τὸν πρωταρχικὸ ρόλο, καὶ γιὰ τὴ σπουδαιότητα τοῦ ἴδιου τοῦ τομέα
ἀλλὰ  καὶ  γιατὶ  θἂ  μποροῦσε  νὰ  ἀποτελέσει  τὴν  πρώτη  ὕλη  γιὰ  τὴν
ἀνάπτυξη τῆς δευτερογενοῦς παραγωγῆς σὲ ὑγιεῖς βάσεις (τὴν ἀνάπτυξη
δηλαδὴ τῆς γεωργικῆς βιομηχανίας, ποὺ εἶναι οἰκονομικὰ πρόσφορη γιὰ
τὸ νομό, δὲν ἔχει τὶς δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις τῆς βαριᾶς βιομηχανίας στὸ
οἰκιστικὸ περιβάλλον, μπορεῖ νὰ συνυπάρξει ἁρμονικὰ μὲ τὴν τουριστικὴ
ἀνάπτυξη, καὶ ποὺ ἄλλωστε ὑπάρχει ἤδη στὸ νομὸ ἀρκετὰ ἑδραιωμένη).

Προϋποθέσεις γεωργικῆς ἀναπτύξεως

Οἱ  κύριες  προϋποθέσεις  γιὰ  τὴν  ἐπίτευξη  τοῦ  παραπάνω  στόχου  τῆς
γεωργικῆς ἀναπτύξεως εἶναι:

1)  Ἡ  ἄρδευση  ὅσο  τὸ  δυνατὸ  μεγαλύτερων  ἐκτάσεων  τῶν
καλλιεργουμένων περιοχῶν σὲ συνάρτηση μὲ τὴ βελτίωση καὶ ἐπέκταση
τοῦ  ἀποχετευτικοῦ  δικτύου  καὶ  τὴ  διευθέτηση  τῶν  χειμάρρων,  τοῦ
ἀποστραγγιστικοῦ  δικτύου  καὶ  τοῦ  ὁδικοῦ  καὶ  ἀγροτικοῦ  δικτύου
προσπελάσεως τῶν γεωργικῶν περιοχῶν.

2)  Ἡ  συγκέντρωση  τῆς  κατακερματισμένης  γῆς  καὶ  ἡ  δημιουργία
ὁμαδικῶν ἐκμεταλλεύσεων.

3)  Ἡ  ἀναδιάρθρωση  τῶν  καλλιεργειῶν  μὲ  ἔμφαση  κυρίως  στὰ
ἑσπεριδοειδῆ,  τὰ  ὑποτροπικά,  τὰ  πρώιμα  κηπευτικά,  τὰ  ἄνθη,  τὴ
φράουλα, τὰ πεπονοειδῆ ὑπὸ κάλυψη, κ.λπ.
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4)  Ἡ ἔρευνα τῆς εὐρωπαϊκῆς  ἀγορᾶς ἀπὸ ἀπόψεως ζητήσεως,  καὶ  ἡ
μείωση τοῦ κόστους διακινήσεως τῶν προϊόντων.

5) Ἡ ἐνίσχυση τῶν γεωργικῶν συνεταιρισμῶν καὶ ἡ δραστηριοποίησή
τους  στὸν  προγραμματισμό,  τὴν  ὀργάνωση  παραγωγῆς,  τὴ  διακίνηση
συγκεντρώσεως, καὶ τὴν ἐμπορία καὶ ἐξαγωγὴ τῶν προϊόντων.

Γιὰ  τὴν  κτηνοτροφία  προβλέπεται  ὅτι  ὑπάρχουν  πολλὰ  περιθώρια
βελτιώσεως,  ἰδιαίτερα  μετὰ  τὴν  ἐκτέλεση  ἀρδευτικῶν  ἔργων,  ὁπότε
μπορεῖ  νὰ  ἀναπτυχτεῖ  ἡ  σταυλικὴ  ἀγελαδοτροφία  καὶ  ἡ  δημιουργία
μονάδων μόσχων σὲ συνδυασμὸ μὲ ἐργοστάσια γάλακτος καὶ  κρέατος.
Ἀναγκαία  εἶναι  ἐπίσης  ἡ  ἵδρυση  σταθμῶν  κτηνοτροφικῆς  ἔρευνας  καὶ
βελτιώσεως τοῦ τύπου τῶν ποιμενικῶν προβάτων.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Δυνατότητες καὶ προϋποθέσεις ἀναπτύξεως

Οἱ δυνατότητες βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως βασίζονται στὴν ἀξιοποίηση
τῶν  γεωργικῶν  προϊόντων,  τῶν  ὁποίων  ἡ  παραγωγὴ  θὰ  βελτιωθεῖ
σημαντικὰ ἀπὸ τὰ ἀρδευτικὰ ἔργα, ποὺ λειτουργοῦν ἢ κατασκευάζονται
(ἔργα Βαρυπέτρου, Ἁγίας Μαρίνας, Ἐπισκοπῆς, Κουρνᾶ καὶ Κουντούρας,
κοντὰ στὴν Παλιόχωρα), ποὺ μελετιοῦνται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας
(Κισσάμου,  Πλατανιᾶ-Κολυμβαρίου,  Στύλου-Ἀρμένων,  Γαλατᾶ-
Κολυμβαρίου, καὶ Φουρνέ) καὶ ἐκεῖνα ποὺ μελετᾶ τὸ Ὑπουργεῖο Δημοσίων
Ἔργων (ἀρδευομένων ἐκτάσεων 120.000 στρεμμάτων). Τὰ διάφορα αὐτὰ
ἔργα  καὶ  μελέτες  ἐλπίζεται  ὅτι  θὰ  ἀποτελέσουν  μέλη  ἑνὸς  ἑνιαίου
συστήματος  διαχειρήσεως  καὶ  διακινήσεως  τῶν  ὑδατικῶν  πόρων  τοῦ
νομοῦ μέσω τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀγωγοῦ Ὕδατος Δ. Κρήτης, μήκους 103 χιλιομ.,
καὶ διαφόρων ἀντλιοστασίων (ἡ  συνολικὴ ἀρδευόμενη ἔκταση θὰ εἶναι
τῆς  τάξεως  τῶν  200.000  στρεμμάτων).  Ἑπομένως,  ἀπὸ  κάθε  ἄποψη  ἡ
ἐπέκταση  τῶν  ἀρδευομένων  ἐκτάσεων  στὸ  νομὸ  ἀποτελεῖ  τὸν  πρῶτο
στόχο  μὲ  ἀναπτυξιακὴ  προτεραιότητα  ἀκόμα  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ἄποψη  τῆς
βιομηχανικῆς  ἀναπτύξεως.  Τὸ  πρόβλημα  τῆς  ἐπιλογῆς  θέσεως  τῆς
βιομηχανικῆς ζώνης στὰ Χανιὰ ἀναφέρεται παρακάτω, στὸ κεφάλαιο περὶ
Χωροταξικῆς Διαρθρώσεως τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς πόλεως.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουριστικὴ κίνηση, ὑποδομὴ καὶ πόροι

Ὁ  τουρισμὸς  τοῦ  νομοῦ  βρίσκεται  ἀκόμη  σὲ  κατάσταση  ἐμβρυακή.
Ἐνδεικτικὰ  γιὰ  τὴν  πόλη  τῶν  Χανίων  ἀναφέρεται  ὅτι  τὸ  1976
λειτούργησαν 25 ξενοδοχεῖα συνολικῆς δυναμικότητος 1.347 κλινῶν. Ἀπὸ
αὐτὲς 190 ἦταν πρώτης κατηγορίας, 440 δεύτερης, 448 τρίτης, 151 τέταρτης
καὶ 78 πέμπτης κατηγορίας. Λειτούργησαν ἀκόμα 59 τουριστικὰ δωμάτια
δυναμικότητας  133  κλινῶν.  Τὸ  σύνολο  τῶν  διανυκτερεύσεων  τῶν
ξενοδοχείων γιὰ τὸ 1976 ἦταν 220.149, ἐνῶ γιὰ τὸ μήνα Αὔγουστο ἔφτασε
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τὶς 31.995 (αἰχμή).  Αὐτὸ δίνει μιὰ ἀρκετὰ ψηλὴ μέση ἐτήσια πληρότητα
(44,8%)  καὶ  μιά  (συγκριτικὰ  μὲ  ἄλλες  τουριστικὲς  περιοχές)  σχετικὰ
χαμηλὴ  πληρότητα  κατὰ  τὸ  μήνα  Αυγουστο  (76,6%),  πράγμα  ποὺ
ὑποδηλώνει  τὴν  ἐμπορικὴ  μᾶλλον  παρὰ  τουριστικὴ  χρήση  τοῦ
ξενοδοχειακοῦ  δυναμικοῦ.  Ἡ τουριστικὴ  κίνηση εἶναι  πολὺ χαμηλὴ σὲ
σχέση μὲ τὶς ἀναπτυξιακὲς δυνατότητες τῶν φυσικῶν καὶ ἀνθρωπογενῶν
πόρων τῆς περιοχῆς. Μεταξὺ τῶν φυσικῶν, κυριότεροι εἶναι: Οἱ ἀμμώδεις
ἀκτὲς  Ἁγίων  Ἀποστόλων,  Ἀκτῆς  Χανίων,  Φαλασάρνων,  Ἐλαφονήσου,
Παλιόχωρας,  Κουντούρας  καὶ  Φραγκοκαστέλλου.  Τὰ  Λευκὰ  Ὄρη,  ὁ
Ὁμαλὸς καὶ Ἀσκύφου καὶ ὁ Ἐθνικὸς δρόμος τοῦ Φαραγγιοῦ τῆς Σαμαριᾶς.
Οἱ  σπηλιὲς  Κουρνᾶ,  Ἁγίας  Σοφίας,  Τζανῆ,  Ἁγίου  Ἰωάννου  Ἐρημίτη,
Ζοῦρες,  Λέντακα Ἀρκούδας,  Ἀχυρόσπηλιος.  Οἱ ἱαματικὲς πηγὲς Λισσοῦ
καὶ Τεμενίων.

Ἀπὸ  τοὺς  ἱστορικοὺς  ἢ  παραδοσιακοὺς  οἰκισμοὺς  οἱ  σημαντικότεροι
εἶναι: ἡ παλιὰ πόλη Χανίων, ὁ Πλατανιᾶς, ἡ Παλιόχωρα, ἡ Σαμαριά, ἡ Ἁγ.
Ρούμελη,  τὸ  Λουτρό,  ἡ  Ἀνώπολη,  ἡ  Χώρα  Σφακιῶν,  οἱ  Κομιτάδες,  ὁ
Καλλικράτης,  ἡ  Ἀσῆ  Γωνιά,  τὸ  Ἀμμουδάρι,  τὸ  Γώνι,  ὁ  Καρρές,  ἡ
Σκλαβοπούλα, τὸ Ἕλος, τὸ Κακοδίκι, τὸ Ροδοβάνι, ἡ Σούγια, ἡ Σκαλωτή.
Ὑπάρχουν  ἀκόμη  πολυάριθμα  ἑλληνικά,  ρωμαϊκά,  βυζαντινὰ  καὶ
φράγκικα μνημεῖα καὶ τόποι. Ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς πόρους δὲν πρέπει νὰ
παραλειφτεῖ  ἡ  κλιματολογικὴ  ποικιλία,  ἀπὸ  τὸ  μεσογειακὸ  κλίμα  τῶν
βόρειων  ἀκτῶν  μέχρι  τὸ  ὑποτροπικὸ  τοῦ  λιβυκοῦ  πελάγους  καὶ  τὰ
χιονοσκέπαστα βουνά, καθὼς καὶ ἡ μεγάλη ἡλιοφάνεια, πράγμα ποὺ θὰ
μποροῦσε νὰ σημαίνει χρονικὰ ἐκτεταμένη τουριστικὴ περίοδο.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Μελέτες πολεοδομικῆς προστασίας καὶ  ἀναδείξεως ἱστορικῶν πυρήνων
πόλεων δὲν δημοσιεύονται σὲ εὐρύτερον κύκλο ἀναγνωστῶν καὶ ὡς ἐκ
τούτου δὲν  ὑπῆρχε  ἡ  δυνατότης νὰ διατυπωθοῦν δημοσίως κρίσεις  καὶ
σχόλια γιὰ τὴν προκείμενη μελέτη.

Ἡ  ἐργασία  αὐτὴ  ἔθεσε  ἐν  τούτοις  τὶς  βάσεις  γιὰ  τὶς  σημαντικὲς
πρωτοβουλίες  ποὺ  ἀνέπτυξαν  κατὰ  τὶς  τελευταῖες  δεκαετίες  ἡ
ἀρχαιολογικὴ  ὑπηρεσία,  ἡ  Περιφέρεια  καὶ  ὁ  Δῆμος  Χανίων  γιὰ  τὴν
ἀνάπλαση καὶ τὸν ἐξωραϊσμὸ τῆς μεσαιωνικῆς πόλεως τῶν Χανίων, ἐντὸς
τῶν τειχῶν.

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

36





ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Τὰ  μελετήματα  ποὺ  δημοσιεύονται  στὸν  τόμο  αὐτὸ  ἔχουν  ἀντικείμενό
τους  τὴν  Ἀθήνα.  Ἂν  καὶ  σημαντικὰ  τραυματισμένη  ἡ  πόλη  –ἢ
ἀκριβέστερα  τὸ  πολεοδομικὸ  συγκρότημα–  τῆς  Ἀθήνας,  ἐπιζεῖ  ἀκόμη
σήμερα ὡς φυσικὴ ὀντότητα. Ἐδῶ κατοικοῦν 3,6 ἑκατομμύρια ἀνθρώπων.
Ἐλάχιστοι ἀπ' αὐτοὺς εἶναι ὡστόσο Ἀθηναῖοι, ἂν μὲ τὴν ὀνομασία αὐτὴ
δὲν χαρακτηρίσουμε τοὺς γηγενεῖς ἢ καὶ ἐπήλυδες κατοίκους, ἀλλὰ τοὺς
ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ βρίσκονται σὲ συγκινησιακὴ σχέση ἐξάρτησης
καὶ  ὑπαρξιακῆς  ταύτισης  μὲ  τὸν  χῶρο  αὐτό.  Πόσους  πονάει  ἀκόμα
σήμερα –δίπλα στὸ ἀσύστολο κυνήγι τοῦ «ἐδῶ καὶ τώρα»– τὸ «πῶς καὶ τὸ
τί» μέσα στὴν πόλη;

Ἀπὸ νωρὶς ἀσκήθηκα στὴν αὐτογνωσία: ὁ ἔλεγχος τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν
ἀδυναμιῶν σου· ἀλλὰ καὶ ἡ γνώση τῶν καταβολῶν σου. Ἡ σχέση, ὡστόσο,
μὲ τὸν τόπο μου διχασμένη. Ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά: ἕνα βαθύτατο ὑπαρξιακὸ
δέσιμο μὲ τὸν χῶρο –κυρίως τῆς Ἀττικῆς–, μὲ τὸ φῶς, τὴν τοπογραφία καὶ
τὴν ἱστορία του. Ἀπὸ τὴν ἄλλη: ἐλάχιστη ταύτιση μὲ τὸ κοινωνικὸ σύνολο
μέσα στὸ ὁποῖο γεννήθηκα· ἀντίθετα ἔντονη κριτικὴ διάθεσή μέσα μου,
μὴ ἀποδοχή.

Ξένα  μοῦ  ἦσαν  καὶ  παραμένουν  ἀκόμα  σήμερα:  ἡ  κοντόφθαλμη
ἐπιχειρηματικότητα  τοῦ  Ἕλληνα,  ἡ  συχνὴ  ἔλλειψη  αὐτοπειθαρχίας,  ὁ
πραγματιστικὸς ὠφελιμισμός του, οἱ εὔκολοι ἐνθουσιασμοὶ καὶ τὰ εὔκολα
ξεφουσκώματα.  Τότε  ἐβάραιναν  μέσα  μου  ἀρνητικὰ  μόνο  αὐτά...  Τὶς
ἀρετὲς τοῦ μεσογειακοῦ ἀνθρώπου καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Ἕλληνα, τὸ ἐράσμιο,
τὴν ἀνθρωπιά, τὴν ἐγκαρτέρησή του, τὶς κατανόησα πολὺ ἀργότερα, μετὰ
ἀπὸ μιὰ θητεία εἴκοσι πέντε ἐτῶν ἐκτὸς τῶν πυλῶν.

Ἐκτὸς  τῶν  πυλῶν  ὅπου  ἔζησα  πολλὰ  χρόνια,  πληθαίνουν  οἱ
προσλαμβανόμενες  παραστάσεις,  ὀξύνεται  τὸ  αἰσθητήριο.  Οὔτε
ἀρνήθηκα τὸν τόπο μου, οὔτε ἔζησα ὅμως καὶ τὴ μισὴ –πιὸ ὥριμη– ζωή
μου σὲ μιὰ κατάσταση στείρας νοσταλγίας. Ἀντίθετα, ἡ καλοπροαίρετη
κριτικὴ  ματιὰ  ἐμβάθυνε  καλύτερα  στὰ  πράγματα  ἀπὸ  ἀπόσταση.  Ἡ
Ἀθήνα ἔμεινε  στὴ  ζωή μου τὸ  cantus firmus,  τὸ  σημεῖο  ἀναφορᾶς τῶν
ἐμπειριῶν μου. Ἐπέστρεφα συχνά, περιδιάβαζα, συνέλεγα πληροφορίες,
ἐρευνοῦσα καὶ συνέχιζα κατὰ διαστήματα νὰ βιώνω τὴ μαγεία ἀλλὰ καὶ
τὴν αὔξουσα κακοδαιμονία τῆς πόλης.

Ἡ ἐνασχόληση αὐτὴ ἀπέφερε ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἔνδον ὑπαρξιακὸ ἕρμα, ἀπὸ
τὴν ταύτιση μὲ τὸν χῶρο τῶν καταβολῶν μου, καὶ διάφορους καρπούς:
Δὲν ἔπαυσα ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια νὰ δημοσιεύω ἄρθρα μὲ ἐπίκεντρο
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τὴν  πόλη  στὴν  ὁποία  γεννήθηκα.  Μὲ  τὸν  τίτλο  Ἀθήνα·  δοκιμὲς  καὶ
θεωρήσεις συγκεντρώνονται στὸν παρόντα τόμο οἱ ἐργασίες αὐτές.

Δημοσιεύοντας  τὰ  κείμενα  αὐτὰ  τὰ  προσφέρω  κυρίως  ὡσὰν  μικρὴ
συμβολὴ  αὐτογνωσίας  στοὺς  νεότερους  ἀνθρώπους  ποὺ  κατοικοῦν  σ'
αὐτὴν τὴν  πόλη,  εἴτε  ἔχουν γεννηθεῖ  ἐδῶ εἴτε  ὄχι.  Δίπλα στὰ καθαρὰ
βιοτικὰ προβλήματα ποὺ προκαλεῖ  σήμερα ἡ  περιβαλλοντικὴ  μόλυνση
καὶ ἡ ὀπτικὴ ρύπανση ἔρχονται καὶ ἄλλες κακοδαιμονίες –πνευματικὲς
αὐτές– νὰ ἐπιβαρύνουν τὴ ζωὴ στὴν Ἀθήνα: ἐλάχιστοι γνωρίζουν σήμερα
ποῦ ζοῦν, ποιὰ εἶναι ἡ προϊστορία τοῦ χώρου αὐτοῦ, ποιὰ ἡ ἰδιομορφία καὶ
ἡ  μοναδικότητά  του.  Ἡ  ἀλλοτρίωση  θριαμβεύει.  Ἐπαληθεύεται  ἐδῶ  ἡ
ρήση τοῦ Ἡρακλείτου: «Ἀξύνετοι ἀκούσαντες κωφοῖσιν ἐοίκασιν· φάσις
αὐτοῖσι  μαρτυρεῖ  παρέοντες  ἀπεῖναι»  ἢ  στὰ  νεοελληνικά:  «οἱ  ἄμυαλοι
ἀκοῦνε καὶ μοιάζουν μὲ κουφούς· τὰ λεγόμενά τους τοὺς προδίδουν: εἶναι
παρόντες ἀλλὰ καὶ ἀπόντες συγχρόνως».

Καθῆκον  μας  νὰ  ἀντισταθοῦμε  σ'  αὐτὴ  τὴν  «ἀπουσία»,  στὴν
πνευματικὴ ἀλλοτρίωση· μὲ τὴν σπουδή, τὴν διδαχὴ καὶ τὴν πράξη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
1. Η νεοκλασικὴ Ἀθήνα (1963)
2. Πλάκα: Ἡ διάσωση τῆς παλιᾶς πόλης τῆς Ἀθήνας (1965)
3.  Ἡ  ἔννοια  τοῦ  μνημείου  τέχνης  καὶ  ὁ  ἐκσυγχρονισμὸς  τῆς  σχετικῆς

νομοθεσίας (1967)
4.  Ἡ  σύγχρονη  μεθοδολογία  γιὰ  τὴν  συντήρηση  καὶ  ἀνάπλαση  τῶν

ἱστορικῶν οἰκιστικῶν συνόλων καὶ ἡ εἰσαγωγή της στὴν Ἑλλάδα (1968)
5. Πολεοδομικὰ ἰδεογράμματα (1974)
6. Ἀναφορὰ στὴν Ἀθήνα τῆς δεκαετίας τοῦ 1930. Μιὰ συνομιλία μὲ τὴν

Μαρία Κοζαδίνου-Σπαχῆ (1985)
7. Τὸ νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης (1989)
8. Δημήτριος Πικιώνης: Δάφνη στὴ μνήμη τοῦ δασκάλου μου (1989)
9. Ἡ ἵδρυση τῆς νέας Ἀθήνας (1989)
10. Ἀρχὲς καὶ πρακτικὴ τοῦ ἀναστηλωτικοῦ ἔργου στὸν Παρθενώνα (1989)
11. Ἡ ὀργάνωση τοῦ χώρου στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ πόλη (1989)
12.  Ὁ  Friedrich von Gärtner στὴν  Ἑλλάδα  καὶ  ἡ  οἰκοδόμηση  τῶν

ἀνακτόρων τῆς Ἀθήνας (1993)
13. Τὸ Πολιτιστικὸ Πάρκο τῆς Ἀθήνας (1994)
14. Ἕνα ὅραμα γιὰ τὴν Ἀθήνα (1994)
15. Ἡ ἔρευνα τῆς ἱδρυτικῆς ἱστορίας τῆς νέας Ἀθήνας (1994)
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16.  Περιηγητισμὸς  καὶ  ἀρχαία  μνημειακὴ  κληρονομιὰ  στὴν  νεώτερη
Ἀθήνα (1994)

17. Τὸ ἀστικὸ τοπίο τῆς Ἀθήνας καὶ οἱ ὑποθετικὲς ἀναπαραστάσεις τῆς
ἐμφάνισής του στὴν ἀρχαιότητα (1995)

Ἐπιλογὴ Βιβλιογραφίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ (1989)

Τὸ  κείμενο  αὐτὸ  εἶναι  ἡ  ἑλληνικὴ  μετάφραση  τῆς  παρέμβασης  τοῦ
συγγραφέα  (ποὺ  ἔγινε  σὲ  ἀγγλικὴ  γλώσσα)  στὴν  Γ´  συνάντηση  γιὰ  τὴν
συντήρηση καὶ ἀναστήλωση τοῦ Παρθενώνα ποὺ ὀργανώθηκε τὸν Μάιο τοῦ
1989  στὴν  Ἀθήνα.  Γίνεται  προσπάθεια  νὰ  ἐξηγηθεῖ  ὁ  λόγος  τῆς
«πουριστικῆς»  καὶ  «μαξιμαλιστικῆς»  ἀντιμετώπισης  τῆς  συντήρησης  καὶ
ἀναστήλωσης τῶν μνημείων τῆς Ἀκρόπολης ποὺ κυριάρχησε ἐπὶ 160 χρόνια,
ἀπὸ τὶς ἡμέρες τοῦ Ludwig Ross μέχρι σήμερα.

Τονίζεται ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς περίπτωσης τῆς Ἀκρόπολης τῶν Ἀθηνῶν
ποὺ δικαιολογεῖ –τουλάχιστον ἱστορικά– τὴν κατ' ἀκολουθία παρέκκλιση
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἴσης μεταχείρισης τῶν καταλοίπων ὅλων τῶν ἱστορικῶν
περιόδων ὅπως αὐτὴ διατυπώθηκε στὴν Χάρτα τῆς Βενετίας (1964).

Γίνεται αὐστηρὴ κριτικὴ τῶν προσπαθειῶν «τεχνητῆς παλαίωσης» τῶν
νέων μαρμάρινων μελῶν (ὑλικὸ συμπλήρωσης) καθὼς καὶ τῆς θεωρίας τῆς
λεγόμενης «διαχρονικῆς ἀναστήλωσης»  καὶ  προτείνεται  ἡ ἠπιότερη λύση
μερικῆς ἀναστήλωσης τῆς ἀνατολικῆς πρόστασης τοῦ Παρθενώνα.

Στὴν πρώτη δημόσια συζήτηση γιὰ τὰ ἔργα στὸν Παρθενώνα, ποὺ ἔγινε
στὴν Ἀθήνα πρὶν ἀπὸ ἕξι περίπου χρόνια, οἱ ἐπιστήμονες καὶ οἱ εἰδικοὶ
ποὺ μετεῖχαν συμφώνησαν εὔκολα καὶ ὁμόφωνα στὴν ἀναγκαιότητα νὰ
ἐφαρμοσθοῦν τὰ πρῶτα δύο προγράμματα, δηλαδὴ ἡ μερικὴ διάλυση καὶ
ἡ ἀνασύνθεση τῶν δύο ἀνατολικῶν γωνιῶν τῆς κιονοστοιχίας τοῦ ναοῦ.
Τὰ ἔργα αὐτά, τὰ ὁποῖα βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη σήμερα, ἀποσκοποῦν στὴν
ἐνίσχυση  καὶ  δομικὴ  ἀποκατάσταση  τοῦ  μνημείου,  εἶναι  ἑπομένως
καθαρὰ στερεωτικὰ καὶ γι'  αὐτὸ κανεὶς δὲν ἀμφισβήτησε ποτὲ ὅτι ἦταν
πράγματι ἀναγκαῖα καὶ δικαιολογημένα.

Ἄν, ὡστόσο, οἱ στερεωτικὲς ἐργασίες σὲ ἕνα μνημεῖο τῆς τέχνης εἶναι τὸ
αὐτονόητο τεχνικὸ μέσο γιὰ νὰ ἐξασφαλισθεῖ καὶ νὰ παραταθεῖ ἡ ζωή
του,  δὲν  ἰσχύει  τὸ  ἴδιο  καὶ  γιὰ  τὶς  ἐργασίες  ἀνακατασκευῆς  –  ἢ
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«ἀναστήλωσης» γιὰ νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸν ἑλληνικὸ ὅρο ποὺ ταιριάζει
καλύτερα  στὰ  μνημεῖα  τῆς  ἀρχαίας  ἑλληνικῆς  τέχνης.  Αὐτὸ  ποὺ
ἐξετάζουμε σήμερα εἶναι ἕνα ἐκτεταμένο ἀναστηλωτικὸ πρόγραμμα ποὺ
ἀφορᾶ στὸν ἀνατολικὸ Πρόναο καὶ τοὺς πλευρικοὺς τοίχους τοῦ σηκοῦ, γι'
αὐτὸ καὶ εἶναι ἀνάγκη προηγουμένως νὰ διευκρινισθεῖ ἕνα θεμελιῶδες
ἐρώτημα  καὶ  νὰ  ἐξασφαλισθεῖ  μιὰ  κατὰ  τὸ  δυνατὸν  μεγαλύτερη
συναίνεση γιὰ τὸ κατὰ πόσον εἶναι ἐπιθυμητὸ καὶ δεοντολογικὰ ὀρθὸ ἕνα
τέτοιο ἐγχείρημα.

Ἡ  ἀναστήλωση,  ὀφείλουμε  νὰ  ὁμολογήσουμε,  ἰσοδυναμεῖ  πάντα  μὲ
ἄρνηση  τῆς  Ἱστορίας,  ἀφοῦ  εἶναι  μιὰ  προσπάθεια  νὰ  ἀνατρέψουμε  τὸ
ἀποτέλεσμα μιᾶς σειρᾶς ἱστορικῶν γεγονότων ποὺ εἶχαν ὡς συνέπεια νὰ
ἀλλοιωθεῖ  τὸ  μνημεῖο,  μιὰ  πρόθεση  δηλαδὴ  νὰ  ἐξαλείψουμε  ὣς  ἕνα
βαθμὸ  τὶς  ἀλλαγὲς  καὶ  τὶς  φθορὲς  ποὺ  ἔχει  ὑποστεῖ.  Ἡ  ἀναστήλωση
ἐνέχει στὸ βάθος της τὴν ἔννοια τῆς ἀναίρεσης τῆς Ἱστορίας, γι' αὐτὸ καὶ
ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦν τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια θέμα ὑψίστης προτεραιότητας
τὴν ἀποποιοῦνται ὡς πράξη αὐθαίρετης καταστρατήγησης τῶν ἱστορικῶν
ἀλλαγῶν ποὺ μὲ τὸν χρόνο συσσωρεύθηκαν στὸ μνημεῖο.

Παρόλο ποὺ πιστεύω καὶ ὁ ἴδιος ἀπόλυτα ὅτι ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια δὲν
πρέπει  ποτὲ  νὰ  παραγκωνίζεται  καὶ  νὰ  θυσιάζεται  γιὰ  χάρη  ἄλλων
σκοπῶν, ὅσο θεμιτοὶ κι ἂν εἶναι αὐτοί, εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ σᾶς θυμίσω
ὅτι στὴν δυτικὴ σκέψη ἀλλὰ καὶ στὴν πρακτικὴ τῆς συντήρησης ἡ ἄποψη
αὐτὴ  σπάνια  ἐπικρατεῖ.  Ἡ  συναισθηματικὴ  ταύτιση  τῶν  λαῶν  μὲ  τὰ
μνημεῖα  ἀλλὰ  καὶ  ἡ  ἐπιθυμία  μελετητῶν  καὶ  φίλων  τῶν  εἰκαστικῶν
τεχνῶν νὰ ἀπολαύσουν τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ μνημείου σὲ μιὰ μορφὴ
ὅσο  τὸ  δυνατὸν  πιὸ  ἄθικτη,  ἐπηρεάζει  τὴν  κοινὴ  γνώμη  ἔτσι  ὥστε  ἡ
συντριπτικὴ πλειοψηφία νὰ εἶναι ὑπὲρ τῶν ἀναστηλώσεων.

Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση τῆς Ἀκρόπολης τῶν Ἀθηνῶν καὶ  τῶν
μνημείων  της  ἀντιμετωπίζουμε  μιὰ  ἀκραία  περίπτωση  ἀναστηλωτικοῦ
ὁραματισμοῦ, τὸν ὁποῖο εἰσήγαγαν δυτικοευρωπαῖοι καὶ κυρίως Γερμανοὶ
μελετητὲς στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ἀσπάσθηκαν στὴ συνέχεια τόσο
οἱ Ἀρχὲς τοῦ τόπου ὅσο καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία στὸ σύνολό της ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ κιόλας τοῦ ἐλεύθερου ἐθνικοῦ βίου.  Ἔτσι,  τὸν τελευταῖο ἑνάμιση
αἰώνα  καλλιεργεῖται  τὸ  ὅραμα  μιᾶς  Ἀκρόπολης  «καθαρμένης»  καὶ
ἀπαλλαγμένης ἀπὸ ὅλα τὰ ἴχνη τῶν ὑστερότερων στοιχείων καὶ ὑλικῶν
ποὺ  συσσωρεύθηκαν  πάνω  της·  ὅραμα,  ποὺ  ἀντανακλᾶ  ὄχι  μόνο  τὴν
ἑλληνικὴ νοοτροπία ἀλλὰ καὶ τὴν συναίνεση τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς
κοινότητας.  Ἀπόρροια  τῆς  ἀκραίας  ἄρνησης  τῆς  Ἱστορίας  καὶ  τῆς
ἐπιθυμίας νὰ ἀποκατασταθεῖ ὅσο τὸ δυνατὸν ὁ «κλασικὸς» χαρακτήρας
τοῦ ἀρχαίου μνημειακοῦ συνόλου εἶναι ἡ ἀναστηλωτικὴ δραστηριότητα
ποὺ ἐκτελεῖται σχεδὸν μόνιμα πιά, σὲ πολλὰ συνεχόμενα στάδια.

Ὁ χρόνος δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀναλύσω σὲ βάθος τὰ κοινωνικὰ καὶ
ἰδεολογικὰ κίνητρα μιᾶς τέτοιας στάσης. Ἀρκεῖ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἀκρόπολη
ὑπῆρξε καὶ εἶναι πάντα γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἕνα εἶδος ἐθνικῆς «κιβωτοῦ»,
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ἕνα εἶδος «ναυαρχίδος» πάνω στὴν ὁποία ὑψώθηκε ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας
ὥρα τῆς ἀπελευθέρωσης ἡ ἑλληνικὴ σημαία (ἀναλογισθεῖτε ἂν ὑπάρχει
ἄλλο ἀρχαῖο  ἐρειπωμένο  μνημεῖο  στὸν  κόσμο,  στὸ  ὁποῖο  νὰ  κυματίζει
σημαία!).

Γιὰ τὴν διεθνὴ οἰκογένεια τῶν διανοουμένων καὶ τῶν καλλιτεχνῶν ἡ
«πουριστικὴ»  ἄποψη  ποὺ  ὑπεραμύνεται  μιᾶς  μόνιμης  ἀναστήλωσης
ὑπῆρξε ἀκόμα πιὸ ριζοσπαστική. Οἱ «καλλιεργημένοι» ἄνθρωποι, ἀντὶ νὰ
υἱοθετήσουν μιὰ συγκεκριμένη ἀντιληπτικὴ εἰκόνα ποὺ νὰ ἀντιστοιχεῖ σὲ
μιὰ  ὑποτιθέμενη  «οἰκεία»  μορφὴ  τῶν  ἐρειπωμένων  μνημείων  (τὸν
τελευταῖο καιρὸ ἡ ἄποψη αὐτὴ παρουσιάζεται συχνὰ ὡς ἐπιχείρημα κατὰ
τῆς  περαιτέρω  ἀναστήλωσης),  συντήρησαν  στὴν  φαντασία  τους  τὸ
ἐξιδανικευμένο ὅραμα μιᾶς Ἀκρόπολης ἄθικτης μέσα στὴν «ἀρχαία δόξα
της». Γι' αὐτὸ καὶ εἶδαν πολὺ θετικὰ ἕνα πρόγραμμα μόνιμης «βελτίωσης»
τῆς  ἀρχικῆς  της  ἐμφανίσεως,  ποὺ  στὴν  περίπτωση  αὐτὴ  ἦταν  ἕνα
ἀναστηλωτικὸ πρόγραμμα σὲ διαρκὴ ἐξέλιξη.

Ἂν καὶ  μερικοὶ  ἀπὸ μᾶς πιστεύουν ὅτι  οἱ  προτεραιότητες ποὺ ἔχουν
ἐπικρατήσει –ὅπως τὶς περιγράψαμε πιὸ πάνω– εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ
ἀμφισβητήσιμες,  λόγω  τῶν  ἀρνητικῶν  ἐπιπτώσεων  ποὺ  ἔχουν  στὴν
ἱστορικὴ αὐθεντικότητα, θὰ πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦμε ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη τὶς
ἔχει ἐπιβάλει μὲ ἕναν τρόπο ὁριστικὸ καὶ ἀμετάκλητο· καὶ ἐπιμένω στὸν
ὅρο ἀμετάκλητο, γιατὶ εἶναι ἀδύνατον πλέον νὰ ἀγνοήσει κανεὶς ἕνα εὐρὺ
πρόγραμμα  ἀναστηλωτικῆς  δραστηριότητας  ποὺ  βρίσκεται  σὲ  ἐξέλιξη
ἐδῶ καὶ 150 χρόνια. Ἐξίσου καθοριστικό, τέλος, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι
ἀδύνατον  πλέον  νὰ  ἀποκατασταθεῖ  ἡ  ἱστορικὴ  αὐθεντικότητα  τῶν
μνημείων  (ποὺ  περιλαμβάνει  ἀλλαγὲς  αἰώνων)  στὴν  κατάσταση  ποὺ
βρίσκονταν στὸ τέλος τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα.

Γιὰ  τοὺς  παραπάνω  λόγους  θὰ  ἤθελα  νὰ  κάνω  ἐπίκληση  στοὺς
συναδέλφους νὰ ἀποφύγουν τὴν ἄσκοπη καὶ ἀπρόσφορη συζήτηση γιὰ
τὴν ἐπιθυμία ἢ ὄχι νὰ συνεχισθεῖ μιὰ ἀναστηλωτικὴ παράδοση ὁριστικὰ
ριζωμένη στὴν ἀθηναϊκὴ τακτική. Ἡ ἀναίρεση τῆς ἱστορικῆς συνέχειας μὲ
ὁλοφάνερο σκοπὸ νὰ ἀπαθανατισθεῖ μιὰ συγκεκριμένη ἱστορικὴ περίοδος
ἄνθησης τῆς τέχνης εἶναι κι αὐτὴ μιὰ ἐπιλογὴ πού, καλῶς ἢ κακῶς, δὲν
μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ, ὅπως φαίνεται, στὸν ἑλληνικὸ χῶρο.

Ἀλλὰ ἂν ἡ ἀναίρεση τῆς Ἱστορίας μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ σὲ ἀκραῖες
περιπτώσεις,  ὅπως  αὐτὴ  ποὺ  ἐξετάζουμε  ἐδῶ,  οἱ  τακτικὲς  ἐκεῖνες  ποὺ
παραποιοῦν τὴν Ἱστορία καὶ  τὶς  μαρτυρίες  ποὺ φέρουν τὰ μνημεῖα θὰ
πρέπει  νὰ  ἀποδοκιμάζονται  μὲ  ἔμφαση  καὶ  νὰ  ἀποκλείονται  ἀπὸ  τὴν
ἀρχή.  Τὸ  νὰ  προλαμβάνουμε  τέτοιου  εἴδους  προδιαθέσεις,  ποὺ
ἐκδηλώνονται  στὰ πλαίσια  ἀναστηλωτικῶν ἐργασιῶν,  ὀφείλει  νὰ εἶναι
κύριο μέλημά μας.

Ἀφοῦ  μελέτησα  προσεκτικὰ  τὶς  προτάσεις  ποὺ  ἐξετάζουμε  ἐδῶ,  θὰ
ἤθελα νὰ ἐπιστήσω τὴν προσοχή σας σὲ τέσσερα βασικὰ θέματα τὰ ὁποῖα
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ἐνέχουν τὸν πιθανὸ κίνδυνο τῆς παραποίησης.  Θὰ ἀναφερθῶ σύντομα
στὰ παρακάτω θέματα:

—  Τὴν  ποσοστιαία  ἀναλογία  νέου  ὑλικοῦ  ποὺ  πρόκειται  νὰ
ἐνσωματωθεῖ στὸ μνημεῖο.

— Τὴν ἐνσωμάτωση στὸ κτίσμα ἀντιγράφων τοῦ γλυπτοῦ διακόσμου.
—  Τὴν  πολὺ  ἀμφισβητήσιμη  ἀπόπειρα  τῆς  ἐπονομαζόμενης

«διαχρονικῆς ἀναστήλωσης».
— Τὴν τεχνητὴ γήρανση τῆς ἐπιφάνειας τῶν νέων λίθων.
Θέμα 1: Σημαντικὰ ἀρχαῖα ἐρείπια τῶν Ἀθηνῶν, ὅπως τὸ Στάδιο τοῦ

Ἀδριανοῦ καὶ ἡ Στοὰ τοῦ Ἀττάλου, ἔχουν ἀνοικοδομηθεῖ παρὰ τὸ ὅτι τὸ
διαθέσιμο  αὐθεντικὸ  ὑλικὸ  ἦταν  λιγότερο  ἀπὸ  5%.  Οἱ  ἀνακατασκευὲς
αὐτὲς  δὲν  εἶναι  σὲ  καμιὰ  περίπτωση  ἀναστηλωτικὲς  ἀπόπειρες,  ἀλλὰ
ἁπλὰ ἀντίγραφα τῶν μνημείων σὲ φυσικὸ μέγεθος. Ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς
ἀναστηλωτικῆς δεοντολογίας καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς, ὑστερότερης,
Χάρτας τῆς Βενετίας (1964), τέτοιου εἴδους ἐγχειρήματα εἶναι κατὰ βάση
παραποιήσεις.

Θὰ ἦταν ὡστόσο παράλογο νὰ συγκρίνει  κανεὶς  τὴν  περίπτωση τῆς
ἀνοικοδόμησης  τῆς  ἀνατολικῆς  πρόστασης  τοῦ  Παρθενώνα  μὲ  τέτοια
προγενέστερα ἐγχειρήματα. Σὲ σύγκριση μὲ τὸν συνολικὸ δομημένο ὄγκο
τοῦ  ἐρειπωμένου  Παρθενώνα,  ἡ  ἀνατολικὴ  ἐσωτερικὴ  κιονοστοιχία
ἀντιπροσωπεύει λιγότερο ἀπὸ 4% τοῦ σωζόμενου αὐθεντικοῦ ὑλικοῦ. Ὑπὸ
τὸ  πρίσμα  τῆς  ἀναλογίας  τοῦ  νέου  προστιθέμενου  ὑλικοῦ  πρὸς  τὸ
διαθέσιμο  αὐθεντικό,  ἑπομένως,  δὲν  ἔχει  καμία  σημασία  ἂν  εἶναι
διαθέσιμο  τὸ  70%,  ἢ  καὶ  πολὺ  λιγότερο,  τοῦ  αὐθεντικοῦ  ὑλικοῦ  τῆς
πρόστασης.  Ἐν πάσῃ περιπτώσει,  ἡ  ποσότητα τοῦ νέου ὑλικοῦ ποὺ θὰ
προστεθεῖ κατὰ τὴν ἀναστήλωση τῆς πρόστασης εἶναι σχεδὸν ἀμελητέα
σὲ σύγκριση μὲ τὸ σύνολο τοῦ μνημείου. Εἶναι ἑπομένως παράλογο νὰ
μιλάει κανεὶς στὴν περίπτωση αὐτὴ γιὰ ἀνακατασκευὴ ποὺ ὑπερβαίνει τὰ
ἀποδεκτὰ  ὅρια  τῆς  ἀναστήλωσης,  τὴν  στιγμὴ  μάλιστα  ποὺ  ὑπάρχουν
δείγματα τῆς αὐθεντικῆς μορφῆς ὅλων τῶν στοιχείων τῆς πρόστασης. Τὸ
κριτήριο γιὰ τὴν ἔκταση τῆς ἀποκατάστασης θὰ πρέπει νὰ εἶναι, κατὰ τὴν
γνώμη  μας,  ἡ  δομικὴ  καὶ  μορφολογικὴ  συνοχὴ  τῆς  ἀποκαταστημένης
κατασκευῆς. Προτείνουμε, ἑπομένως, τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Προγράμματος 3
ποὺ ἐξασφαλίζει ἀναστήλωση ὣς τὸ ὕψος τοῦ ἐπιστυλίου (χωρὶς ὅμως τὴν
πρόταση τοῦ Προγράμματος 4, τὴν ἐγκατάσταση δηλαδὴ ἀντιγράφων τῆς
ἰωνικῆς ζωφόρου) καὶ τοῦ Προγράμματος 2, ὅσον ἀφορᾶ στὸν ἀνατολικὸ
τοῖχο τοῦ σηκοῦ.

Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους θὰ πρέπει νὰ γίνει δεκτὴ ἡ πρόταση τῆς μερικῆς
ἀνοικοδόμησης τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ, ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ὀπτικὴ
ἑνότητα  τοῦ  Παρθενώνα,  μὲ  τὸν  ὅρο  ὅτι  ἡ  ποσότητα  τοῦ  ὑλικοῦ
πληρώσεως  θὰ  μείνει  σὲ  λογικὰ  ὅρια.  Τὸ  ἐπιχείρημα  ὅτι  σημαντικὴ
ποσότητα  τοῦ  αὐθεντικοῦ  ὑλικοῦ  τῆς  ἀνατολικῆς  πρόστασης  καὶ  τῶν
τοίχων τοῦ σηκοῦ (ποὺ ὑπῆρχε καὶ ἐπιτέλους ταυτίστηκε) ἔχει σκορπισθεῖ
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σὲ  ὅλη  τὴν  ἐπιφάνεια  τοῦ  πλατώματος  κατὰ  τὶς  ἀνασκαφὲς  τῶν
τελευταίων δύο αἰώνων, καὶ ὅτι ἀφοῦ δὲν βρίσκεται στὴν ἀρχική του θέση,
«μετὰ  τὴν  καταστροφή»,  θὰ  προστατευθεῖ  καλύτερα  ἂν
ἐπανατοποθετηθεῖ  στὸ μνημεῖο,  εἶναι  πολὺ πειστικὸ καὶ  θὰ πρέπει  νὰ
ληφθεῖ σοβαρὰ ὑπόψη.

Θέμα 2: Ἂν μιὰ μαξιμαλιστικὴ ἀναστηλωτικὴ ἐπέμβαση στὸν Πρόναο
δὲν εἶναι κατὰ κανέναν τρόπο πράξη παραποίησης –γιὰ τοὺς λόγους ποὺ
ἀναφέρθηκαν  παραπάνω–  ἡ  ἐνσωμάτωση  στὸν  ναὸ  ἀντιγράφων  τοῦ
ἀρχικοῦ  γλυπτοῦ  διακόσμου  ἀγγίζει  τὰ  ὅρια  τοῦ  ἐπιτρεπτοῦ.  Στὴν
περίπτωση τῶν Κορῶν τοῦ Ἐρεχθείου ἡ ἀπομάκρυνση τῶν αὐθεντικῶν
γλυπτῶν ἔγινε ἀποδεκτὴ ὡς ὁ μόνος τρόπος νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τὴν
μόλυνση  τοῦ  περιβάλλοντος,  ἐνῶ  ἡ  ἀντικατάστασή  τους  μὲ  χυτὰ
ἀντίγραφα  ἔγινε  ἀνεκτὴ  μόνο  κατ'  ἐξαίρεση,  ἀφοῦ  τὰ  γλυπτὰ  στὴν
περίπτωση αὐτὴ παίζουν καθοριστικὸ ρόλο –καὶ ὄχι μόνο διακοσμητικό–
στὴν μορφολογικὴ καὶ δομικὴ ὀντότητα τοῦ κτιρίου. Τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύσει καὶ
στὴν  περίπτωση  μελλοντικῆς  ἀπομάκρυνσης  τῆς  δυτικῆς  ζωφόρου  τοῦ
Παρθενώνα  –  ἂν  κριθεῖ  ὡς  ἀπαραίτητο  μέτρο  προστασίας  in extremis.
Ἀλλὰ τὸ νὰ ἐγκαταστήσει κανεὶς ἐπιτόπου ἀντίγραφα τῶν διάσπαρτων
γλυπτῶν  μελῶν  τῆς  ἀνατολικῆς  ἰωνικῆς  ζωφόρου,  χάριν  αἰσθητικῆς
ἀπολαύσεως καὶ μόνο, θὰ ἦταν μιὰ αὐθαίρετη πράξη σκηνικῆς προβολῆς,
ἕνας  σκηνικὸς  διάκοσμος  σκόπιμα προσαρτημένος  στὸ  μνημεῖο  γιὰ  νὰ
ἱκανοποιεῖ  τὴν  ἁπλοϊκὴ  φαντασία.  Ἂς  μὴν  λησμονοῦμε  ὅτι  ὑπάρχει
μεγάλη διαφορὰ ἀνάμεσα στὰ ἔνθετα στοιχεῖα ἀπὸ πεντελικὸ μάρμαρο,
ποὺ  εἶναι  ἀναγκαῖα  γιὰ  τὴν  συμπλήρωση  ἀρχιτεκτονικῶν  μελῶν  στὴ
διάρκεια  τῶν  ἀναστηλωτικῶν  ἐργασιῶν,  καὶ  τὴν  ἔκθεση  ἀντιγράφων
γλυπτοῦ διακόσμου ἀπὸ διαφορετικὸ ὑλικὸ σὲ μιὰ ἀπομίμηση τῆς ἀρχαίας
τέχνης, ποὺ ὁ μέσος θεατὴς θὰ ἐκλάβει ὡς αὐθεντικά. Ἂς μὴν ἐνδώσουμε
στὸν  πειρασμὸ  τῶν  σκηνογραφικῶν  λύσεων  ποὺ  ὑποβαθμίζουν  τὸ
μνημεῖο σὲ ἕναν πειραματικὸ χῶρο αἰσθητικῶν ἀναζητήσεων.

Θέμα 3: Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς σκηνογραφικὲς παρουσιάσεις ὑπάρχουν κι ἄλλες
ἀμφισβητήσιμες τακτικὲς  ποὺ θὰ πρέπει  νὰ ἀποφευχθοῦν:  Ἡ ἰδέα τῆς
λεγόμενης  «διαχρονικῆς  ἀναστήλωσης»  εἶναι  μιὰ  ἀντίφαση  αὐτὴ
καθεαυτή.  Ἂν  μιὰ  «πουριστικὴ»  ἀναστηλωτικὴ  τακτική,  ποὺ  στοχεύει
στὴν  ἀποκατάσταση  τοῦ  μνημείου  σὲ  μιὰ  μορφὴ  ὅσο  τὸ  δυνατὸν
πλησιέστερη στὴν ἀρχική, μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ σὲ ἐξαιρετικὲς μόνο
περιπτώσεις –ὅπως αὐτὴ ἐδῶ– καὶ γιὰ συγκεκριμένους ψυχολογικοὺς καὶ
κοινωνικοὺς λόγους, ἡ ἰδέα τῆς ἐπανατοποθέτησης στὸ κτίσμα στοιχείων
διαφόρων  ἱστορικῶν  περιόδων  καὶ  προελεύσεων  εἶναι  μιὰ  αὐθαίρετη
πράξη  ποὺ  ἐπιβάλλεται  στὸ  μνημεῖο  γιὰ  κάποιους  ὑποτιθέμενους
«ἐκπαιδευτικοὺς λόγους».

Δὲν  ὑπάρχουν  ὅρια  στὴν  αὐθαιρεσία,  ἂν  στραφοῦμε  πρὸς  τὴν
κατεύθυνση αὐτή: ἂν πρόκειται νὰ ἐκθέσουμε ἐπιτόπου μερικὲς ἀπὸ τὶς
πέτρες  τῆς  χριστιανικῆς  ἁψίδας  καὶ  τῆς  ὑστερορωμαϊκῆς  ἐσωτερικῆς
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κιονοστοιχίας (ποὺ σημειωτέον δὲν ἀνῆκε ἀρχικὰ στὸν Παρθενώνα), γιατί
νὰ μὴν ξαναβάψουμε μὲ ἐγκαυστικὸ χρῶμα ἕνα μέρος τοῦ ἐπιστυλίου ἢ
νὰ  μὴν  τοποθετήσουμε  ἕνα  συμβολικὸ  συρμάτινο  πλέγμα  ποὺ  νὰ
ὑποδηλώνει τὸ περίγραμμα τοῦ κατεδαφισμένου τούρκικου τζαμιοῦ;

Ὄχι!  Ἐκπαιδευτικὰ  ἐκθέματα  δὲν  μποροῦν  καὶ  δὲν  πρέπει  ποτὲ  νὰ
τοποθετοῦνται  πάνω  στὸ  ἴδιο  μνημεῖο.  Ἂς  χρησιμοποιήσουμε  γιὰ  τὸν
σκοπὸ  αὐτὸ  προπλάσματα  –ἀκόμα  καὶ  σὲ  φυσικὸ  μέγεθος  ἂν  τὸ
θέλουμε!–,  προοπτικὰ  σχέδια  καὶ  περιγραφές,  καὶ  ἂς  ἀποφύγουμε  τὴν
βεβήλωση τοῦ ἴδιου τοῦ μνημείου.

Θέμα  4:  Ἕνας  τελευταῖος  κίνδυνος  διαπιστώνεται  στὴν  τάση,  ποὺ
κερδίζει  ἔδαφος  τελευταῖα,  νὰ  ἐπεμβαίνουμε  στὰ  μαρμάρινα
συμπληρώματα μὲ τεχνητὴ γήρανση ἢ χρωματισμό, ἔτσι ὥστε ἡ ὄψη τους
νὰ  προσαρμόζεται  στὴν  πατίνα  τῶν  αὐθεντικῶν  μελῶν  τοῦ  μνημείου.
Εἶναι  ἀρκετὰ  παράδοξη  ἡ  ἐξέλιξη  αὐτῆς  τῆς  ἄποψης  ποὺ  προωθοῦν
πολλοὶ συντηρητές. Γιὰ πολλὰ χρόνια πρεσβεύαμε (καὶ διακηρύξαμε μὲ
κάθε  σοβαρότητα  τὴν  Χάρτα  τῆς  Βενετίας)  τὴν  ἀπόλυτη  ἀνάγκη
αἰσθητικῆς εἰλικρίνειας καὶ σαφοῦς διάκρισης τοῦ αὐθεντικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ
τὰ  ὑστερότερα  συμπληρώματα.  Σήμερα  βρισκόμαστε  καὶ  πάλι
ἀντιμέτωποι  μὲ  κάποιες  νοσταλγικὲς  τάσεις  γιὰ  συγκάλυψη.  Μήπως
ἐπιθυμοῦμε  καὶ  πάλι  νὰ  ἀποκρύψουμε  τὶς  ἐπεμβάσεις  μας;  Μήπως
γυρνᾶμε πίσω σὲ μιὰ νοοτροπία τοῦ 19ου αἰώνα;

Καταλήγοντας, θὰ ἤθελα νὰ συγχαρῶ καὶ πάλι τοὺς συναδέλφους ποὺ
ἔχουν ἐπιφορτισθεῖ μὲ αὐτὴ τὴν μοναδικὴ προσπάθεια διάσωσης γιὰ τὴν
ἐκπληκτική τους ἀφοσίωση καὶ τὴν ὑψηλὴ ποιότητα τῆς ἐργασίας τους,
καὶ  νὰ  κάνω  ἔκκληση  στὴν  διεθνὴ  ἐπιστημονικὴ  κοινότητα  ποὺ
παρίσταται σήμερα ἐδῶ νὰ ἀσπασθεῖ τὴν ἱστορικὰ πλέον θεμελιωμένη
ἐκτεταμένη ἀναστήλωση –ὄχι ὅμως καὶ  ἀνακατασκευή– σὰν μιὰ εἰδικὴ
καὶ  ἑδραιωμένη  στάση  ὅσον  ἀφορᾶ  στὰ  μνημεῖα  τῆς  Ἀκρόπολης.  Θὰ
ἤθελα  ταυτόχρονα  νὰ  προειδοποιήσω  ὅτι  πρέπει  νὰ  ἀπέχουμε  ἀπὸ
σκηνογραφικὲς  παρουσιάσεις  ἢ  «ἐκπαιδευτικὲς»  περιπέτειες  ποὺ
παραποιοῦν καὶ ἑπομένως ὑποβαθμίζουν τὴν μοναδικὴ αὐτὴ κληρονομιά.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ὁ τόμος Ἀθήνα, δοκιμὲς καὶ θεωρήσεις, ποὺ κυκλοφόρησε πρὸ μηνῶν, δὲν
ἔχει μονογραφικὸ χαρακτήρα. Συγκεντρώνει δεκαεπτὰ ἑτεροειδῆ κείμενα-
μελετήματα δημοσιευμένα ὡς ἄρθρα σὲ περιοδικά (πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ σὲ
τεύχη τῆς  Ἀρχαιολογίας),  ὡς συμβολὴ σὲ συλλογικὰ ἔργα ἢ αὐτοτελῶς,
ἐπιστημονικὲς  ὁμιλίες  καὶ  εἰσηγήσεις  σὲ  συνέδρια  καί,  ἀκόμη,  δύο
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σύντομα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς μεγάλες του μελέτες, ποὺ καλύπτουν τὴν
περίοδο 1963-95, δηλαδὴ ἀπὸ τὶς πρῶτες «δοκιμὲς» τοῦ τριαντάχρονου τότε
συγγραφέα,  ὥς  τὶς  ὥριμες  κριτικὲς  «θεωρήσεις»  του  πάνω στὸ  μεγάλο
ζήτημα τῆς μορφῆς καὶ τῆς ζωῆς τῶν πόλεων μὲ ἱστορία, καὶ εἰδικὰ τῆς
Ἀθήνας.

Τὰ κείμενα παρατίθενται μὲ χρονολογικὴ σειρά, πράγμα ποὺ ἐπιτρέπει
νὰ διαβάσουμε τὸ βιβλίο σὰν αὐτοβιογραφικὸ τεκμήριο, τεκμήριο δηλαδὴ
τῆς διαδικασίας προσωπικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς ὡρίμανσης, τῆς ἐξέλιξης
τῶν  ἐνδιαφερόντων  καὶ  τῆς  σκέψης  τοῦ  συγγραφέα  καὶ  –ἐξ
ἀντιδιαστολῆς–  τοῦ  ἐνδιαφέροντος  γιὰ  τὴν  πρωτεύουσα  καὶ  τῶν
προσπαθειῶν ποὺ ἀπαιτήθηκαν γιὰ νὰ βρεθοῦν τὰ πράγματα ἔστω καὶ
στὸ σημερινὸ σημεῖο. [...]

Τὰ «Πολεοδομικὰ ἰδεογράμματα» τοῦ 1974 ἐπιβεβαιώνουν τὸ ἄνοιγμα
τοῦ  Α.  Π.-Β.  στὸν  διεθνὴ  στίβο.  Θεωρίες  ἀντιληπτικῆς  ἀνάλυσης  τῆς
πόλης,  ποὺ στηρίζονταν στὴ μελέτη τῶν ψυχολογικῶν ἐμπειριῶν κατὰ
τὴν βίωση τοῦ ἀστικοῦ χώρου,  διατυπωμένες ἀπὸ τὸν  K.  Lynch καὶ  μὲ
ἰδιαίτερη ἀπήχηση γύρω στὸ 1970, ἀξιοποιοῦνται κατὰ τρόπο πρωτότυπο
γιὰ τὴν ἀνάλυση μιᾶς σειρᾶς ζωγραφικῶν ἔργων τοῦ ἑλληνοκεντρικοῦ
Ἀγήνορος Ἀστεριάδη μὲ θέμα τὴν πόλη. [...]

Τὸ κείμενο γιὰ τὸ «Νέο Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης» δημοσιεύθηκε πρὶν
ἀπὸ  τὴν  προκήρυξη  τοῦ  τελευταίου  διεθνοῦς  ἀρχιτεκτονικοῦ
διαγωνισμοῦ, ὡς συμβολὴ στὸν σχετικὸ διάλογο. Ἀποδείχθηκε προφητική.
Ὁ Α. Π.-Β. ἐπισημαίνει τοὺς κινδύνους ποὺ διαγράφονται ἀπὸ τὸ ὀγκῶδες
κτηριολογικὸ πρόγραμμα καὶ τὴν πληθώρα τῶν χρήσεων ποὺ σχεδιάζεται
νὰ συγκεντρωθοῦν στὸ νέο οἰκοδόμημα, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς ἐναλλακτικὲς
δυνατότητες χωροθέτησης.

Τὸ  ἑπόμενο  κείμενο  ἐπιγράφεται  «Δημήτριος  Πικιώνης,  δάφνη  στὴ
μνήμη τοῦ δασκάλου μου». Περιλαμβάνει πλῆθος στοιχείων ἱστορίας τῆς
ἀρχιτεκτονικῆς  τοπίου  στὴν  Ἀθήνα,  πρωτογενεῖς  πληροφορίες  γιὰ  τὴν
προσωπικότητα, τὶς ἀντιλήψεις καὶ τὸν τρόπο διδασκαλίας τοῦ Πικιώνη
καὶ –τὸ κυριότερο– διεισδυτικὴ ἀνάλυση τῆς συνθετικῆς διαδικασίας καὶ
τῆς  «μεθόδου  δημιουργικοῦ  αὐτοσχεδιασμοῦ»  ποὺ  ἐκεῖνος  ἀκολούθησε
στὴ διαμόρφωση τοῦ χώρου γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, ἀπὸ ἕναν αὐτόπτη.

Συστηματικὴ  κριτικὴ  προσέγγιση  ἐφαρμόζεται  καὶ  στὸ  κείμενο  «Ἡ
ἵδρυση τῆς νέας Ἀθήνας», του 1989. Πρόκειται γιὰ τὸ ἐκτενέστερο καὶ ἴσως
αὐτοτελῶς τὸ σημαντικότερο κείμενο τοῦ τόμου. Ὁ Α. Π.-Β. παρουσιάζει
ὅλα τὰ γνωστὰ πολεοδομικὰ σχέδια ποὺ συντάχθηκαν γιὰ τὴν Ἀθήνα τὴν
περίοδο 1830-40, ἐξηγεῖ τὶς πηγὲς καὶ τὶς προϋποθέσεις τους, ἀξιολογεῖ τὶς
συνθετικὲς  πηγὲς καὶ  τὶς  κύριες  διατυπώσεις  τους,  ἐπισημαίνει  μεταξύ
τους διαφορὲς καὶ τὶς λεπτομέρειες τῶν τροποποιήσεών τους.

Στὸ  κείμενο  «Ἀρχὲς  καὶ  πρακτικὴ  τοῦ  ἀναστηλωτικοῦ  ἔργου  στὸν
Παρθενώνα»,  ποὺ  ἀπετέλεσε  εἰσήγηση  στὸ  σχετικὸ  συνέδριο  τοῦ  1989,
προτείνεται  ἡ  ἑρμηνεία  τῆς  ἀναστήλωσης  ἐν  γένει  ὡς  ἄρνησης  τῆς
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ἱστορίας, καὶ –εἰδικότερα γιὰ τὴν Ἀκρόπολη– ἡ ἑρμηνεία τῆς ἐκκαθάρισης
τῶν μεταγενέστερων φάσεων καὶ τῆς ὁλικῆς ἀναστήλωσης στὴν κλασικὴ
μορφὴ ὡς ἀκραία ἐκδοχὴ τῆς ἄρνησης αὐτῆς.

Ἀκολουθεῖ  ἡ  πρώτη  (1992)  ἐπιστημονικὴ  δημοσίευση  γιὰ  τὰ  παλαιὰ
Ἀνάκτορα –ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ἀθηναϊκὰ οἰκοδομήματα ποὺ ἔγιναν κατὰ
καιροὺς ἀντικείμενα εἰς βάθος ἔρευνας–, μὲ τίτλο «Ὁ Friedrich von Gärtner
στὴν  Ἑλλάδα  καὶ  ἡ  οἰκοδόμηση  τῶν  ἀνακτόρων  τῆς  Ἀθήνας»,  ποὺ
βασίσθηκε στὴ μελέτη πρωτοτύπων σχεδίων τους καὶ ἄλλων τεκμηρίων,
τὰ ὁποῖα βρίσκονται στὸ Μόναχο.

Τὸ Πολιτιστικὸ πάρκο τῆς Ἀθήνας εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια ἀντικείμενα
ἐνδιαφέροντος  τοῦ  Α.  Π.-Β.  Τὸ  σχετικὸ  κείμενο  πρωτοδημοσιεύθηκε  τὸ
1994. Μετὰ ἀπὸ ἀνίχνευση τῆς ἀρχικῆς καταγωγῆς τῆς ἰδέας, ποὺ ἔχει ἤδη
παρελθὸν 160 ἐτῶν, καὶ τῆς ἱστορίας τῶν διαμορφώσεων τοῦ ἀθηναϊκοῦ
τοπίου  κατὰ  τὴν  ἴδια  περίοδο,  διατυπώνεται  μιὰ  σειρὰ  ἐξαιρετικὰ
εὐστόχων  παρατηρήσεων,  ποὺ  ἀφοροῦν  τὸ  περιεχόμενο  τοῦ
προγράμματος, τοὺς στόχους τῶν ἐπεμβάσεων, τὴν ἀνάγκη ἀποκάλυψης
τοῦ  Δημοσίου  Σήματος,  τὴν  κατεύθυνση  τῶν  συγκεκριμένων
παρεμβάσεων,  τὶς  λειτουργίες  (ἀνάμιξη  ἀθλητικῶν  καὶ  πολιτιστικῶν
ἐγκαταστάσεων ἢ «ἄβατος» ἱστορικὸς χῶρος), τὸν τρόπο πρόσκτησης τοῦ
χώρου (στοχαστικὴ περιδιάβαση ἢ «οἰκειοποίηση παίζοντας») καὶ ἄλλα.

Ὁ Α. Π.-Β., πάντως, θεωρεῖ ὅτι τὸ ἰσχύον καθεστὼς τῆς πλουραλιστικῆς
δημοκρατίας  καὶ  τοῦ  συβαριτικοῦ  καταναλωτισμοῦ  ἀποκλείει  κάθε
οὐσιώδη  ἀλλαγὴ  καὶ  βεβαίως  τὴν  πραγματοποίηση  ὁραμάτων.  Σὲ  μιὰ
εἰσήγηση στὸ Α´ Συνέδριο μὲ τίτλο «Ἕνα ὅραμα γιὰ τὴν Ἀθήνα» (1994)
συνηγορεῖ  ὑπὲρ  τῶν  «ἀνεξάρτητων  τοπικῶν  παρεμβάσεων»,  ποὺ
ἀξιοποιοῦν τὶς εὐνοϊκὲς συγκυρίες καὶ τὰ ἀπροσδόκητα θετικὰ δεδομένα
καὶ συγκλίνουν στὴ «σιγανή, ἀλλὰ σταθερὴ ποιοτικὴ βελτίωση τοῦ χώρου
ζωῆς» καὶ ποὺ καλλιεργοῦν «μόνο κάποιες προοπτικὲς ἐλπίδας».

Ἀκολουθοῦν  ἀποσπάσματα  τῶν  δύο  μεγάλων  μελετῶν  τοῦ  1994.  Τὸ
πρῶτο, «Ἔρευνα τῆς ἱδρυτικῆς ἱστορίας τῆς Ἀθήνας», ἀνακεφαλαιώνει τὶς
ἀξιόλογες  συμβολὲς  στὴν  ἔρευνα  τῶν  πρώτων  χρόνων  τῆς  νέας
πρωτεύουσας καὶ καταγράφει τὰ ἀνοιχτὰ ζητήματα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι
ἡ  ἑρμηνεία  τῆς  «δυσνόητης  διάστασης  μεταξὺ  ἑνὸς  καλλιτεχνικοῦ
βούλεσθαι,  ποὺ  θέτει  ὑψηλοὺς  στόχους,  καὶ  ἑνὸς  πολιτικο-κοινωνικοῦ
δύνασθαι ἐξαιρετικὰ ἀδύναμου. Τὸ δεύτερο, «Περιηγητισμὸς καὶ ἀρχαῖα
μνημειακὴ κληρονομιὰ στὴ νεώτερη Ἀθήνα», θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μιὰ
σύντομη  ἱστορία  τοῦ  ἑλληνικοῦ  τουρισμοῦ  καὶ  τῶν  μεταβαλλόμενων
ἑστιάσεών του.

Τὸ  βιβλίο  Ἀθήνα,  δοκιμὲς  καὶ  θεωρήσεις εἶναι  γραμμένο κατὰ τρόπο
σαφή, κυριολεκτικὸ καὶ καίριο. Παρ' ὅλο τὸ πλῆθος τῶν λεπτομερειῶν καὶ
τῶν  ἐξειδικευμένων  πληροφοριῶν  ποὺ  καταγράφονται,  ἡ  ἔμφαση
παραμένει τὸ οὐσιῶδες, ποὺ ἀναδεικνύεται μὲ ἀφαίρεση καὶ ἀναγωγὴ σὲ
συγκεκριμένες ἀρχές.
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Εἶναι  μιὰ  ἁρμόδια  εἰσαγωγὴ  τῆς  νεότερης  Ἀθήνας,  μὲ  πολλαπλὲς
παράλληλες θεωρήσεις καὶ κλειδὶ γιὰ τὴν ἀντίληψη καὶ κατανόηση τόσο
χρόνιων  προβλημάτων  (ἀκόμη  καὶ  αὐτῶν  ποὺ  ξεφεύγουν  ἀπὸ  τὰ
περιεχόμενά  του,  ὅπως  π.χ.  ἡ  ἀνεξέλεγκτη  διάχυση  τῆς  πόλης),
νοοτροπιῶν, παλινωδιῶν καὶ ἀντιφάσεων, ὅσο καὶ τῆς ἐπικαιρότητας, ποὺ
καλύπτεται  συνήθως μόνον ἐπιφανειακὰ ἀπὸ τὰ μέσα ἐνημέρωσης.  Οἱ
ἀρχιτέκτονες, οἱ πολεοδόμοι, οἱ ἀρχαιολόγοι, ὅλοι οἱ φιλενήμεροι πολίτες
καὶ οἱ φιλομαθεῖς νέοι –ἀλλὰ κυρίως αὐτοὶ ποὺ ἀποφασίζουν γιὰ τὶς τύχες
τῆς πόλης– πρέπει νὰ διαβάσουν καὶ νὰ ἀνταποκριθοῦν σ' αὐτὸ τὸ βιβλίο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΝΕΤΣΟΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ἀτονοῦν στὸν κάτοικο τῆς πόλης –καὶ  ἰδιαίτερα τῆς μεγαλούπολης– οἱ
προαιώνιοι  δεσμοὶ  ποὺ  τὸν  συνδέουν  μὲ  τὶς  χθόνιες  δυνάμεις  καὶ  τὸν
φυσικό  του  περίγυρο.  Ἡ  θέαση  τοῦ  τοπίου,  οἱ  ρυθμοὶ  τῆς  φύσης,  ἡ
εὐκρασία  τῶν  ὡρῶν,  τοῦ  εἶναι  ξένα.  Τὰ  βιώματά  του,  κοινωνικά:
ἀντιπαράθεση  –ἀνταγωνισμὸς  καὶ  φιλότητα–  μὲ  τὸν  συνάνθρωπό  του
μέσα στὸ τεχνητὸ ἀνθρωπογενὲς περιβάλλον. Τὸ τέχνασμα, ἡ πόλη, εἶναι
ὁ καθοριστικὸς βιότοπος.

Ἡ φύση –στὴν ἀρχέγονη ἢ δαμασμένη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο μορφή της–
περιβάλλει  ὡστόσο  τὴν  πόλη.  Σημαντικὰ  τοπόσημα  –λόφοι,  ἀκτές,
ποτάμια–  ὑπενθυμίζουν  τὴν  ὕπαρξή  της  καὶ  μέσα  στὸν  ἀστικὸ  χῶρο.
Πάρκα,  ἄλση,  δενδροστοιχίες  ἀποτελοῦν  μικρόκοσμους  «φυσικότητας»
μέσα  στὸ  δομημένο  περιβάλλον.  Στὸ  ὑποσυνείδητό  μας  ἡ  ἀνάγκη
ἀναφορᾶς στὴν φύση, τὴν πανδέκτειρα μήτρα, μένει ἀναλλοίωτη.

Ἰσχνότατη  ἡ  παράδοση  τῆς  κηποτεχνίας  στὴν  Ἀθήνα  καὶ  σχεδὸν
ἀνύπαρκτο  τὸ  αἰσθητικὸ  καὶ  βιωματικὸ  ἐνδιαφέρον τῶν Ἀθηναίων γιὰ
τοὺς χώρους πρασίνου καὶ τὰ φυσικὰ καὶ ἱστορικὰ τοπόσημα τῆς πόλης
τους.  Οἱ αἰτίες αὐτῆς τῆς πραγματικότητας,  πολλὲς τεχνικὲς ἐλλείψεις,
κοντόφθαλμος  ὠφελιμισμός,  πολιτιστικὴ  ἀπαιδευσία.  Ἡ  ὑστέρησή  μας
ὀδυνηρή.

Ἔτσι ἐλάχιστα γνωρίζουμε γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἀστικοῦ πρασίνου καὶ
τοῦ ἀθηναϊκοῦ τοπίου κατὰ τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες. Καὶ ὅμως δὲν
ἔλειψαν  καὶ  στὴν  πόλη  μας  οἱ  πεισματικὲς  προσπάθειες  –ἠθικὲς  καὶ
πρακτικές– στὸν τομέα αὐτόν.

Στὴν παρούσα ἐργασία γίνεται ἀπόπειρα νὰ καλυφθεῖ τὸ κενὸ αὐτὸ τῆς
αὐτογνωσίας  μὲ  μία  συνοπτικὴ  ἱστορικὴ  τεκμηρίωση.  Συγχρόνως  μία
ἐπιλογὴ  κειμένων  –λογοτεχνικῶν,  ἐπιστημονικῶν  καὶ  καλλιτεχνικῶν–
προσφέρει στὸν ἀναγνώστη ἕνα εὐρὺ φάσμα ἀπόψεων καὶ πληροφοριῶν
γιὰ  τὴν  νεότερη  Ἀθήνα,  τοὺς  χώρους  πρασίνου  της  καθὼς  καὶ  γιὰ  τὸ
φυσικὸ καὶ ἱστορικὸ τοπίο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή
Περιεχόμενα

Α. Τὸ ἱστορικὸ τοπίο καὶ οἱ χῶροι πρασίνου στὸ Λεκανοπέδιο τῆς Ἀθήνας
Σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομή
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Ἡ πόλη καὶ τὸ ἀθηναϊκὸ τοπίο στὰ χρόνια τοῦ κλασικισμοῦ (1833-1920)
Γεννιέται ἡ Μεγαλούπολη: 1920-1945
Ὁ σχεδιασμὸς τοῦ τοπίου στὸν ἀστικὸ χῶρο (1945-1980)
Νεότερες  προσπάθειες  προστασίας  καὶ  ἀνάδειξης  τοῦ  περιβάλλοντος

στὴν μητροπολιτικὴ περιοχή (1980-1998)

Β. Ἐπιλογὴ ἱστορικῶν τεκμηρίων
1. Lange,  Ludwig:  Ἐπιστολὴ  πρὸς  τὸν  Friedrich von Gärtner γιὰ  τὸν

σχεδιασμὸ  τοῦ  Βασιλικοῦ  (Ἐθνικοῦ)  Κήπου.  1836.  (Πρωτότυπο  σὲ
γερμανικὴ γλώσσα)

2. Pückler-Muskau,  Hermann:  Ἀποσπάσματα  ἀπὸ  τὸ  ἔργο
«Νοτιοανατολικὴ  Πινακοθήκη.  Ἑλληνικὰ  Δεινοπαθήματα.  1840.
(Πρωτότυπο σὲ γερμανικὴ γλώσσα)

3. Ροΐδης, Ἐμμανουήλ: «Αἱ ἐξοχαὶ τῶν Ἀθηνῶν». 1870 (;).
4. Κυριάκος,  Παναγῆς:  Ἀναφορὰ  τοῦ  Δημάρχου  Ἀθηναίων  πρὸς  τὸν

Νομάρχην Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας. 1878.
5. Κορδέλλας,  Ἀνδρέας:  Ἀπόσπασμα  ἀπὸ  τὸ  ἔργον  «Αἱ  Ἀθῆναι

ἐξεταζόμεναι ὑπὸ ὑδραυλικὴν ἔποψιν». 1879.
6. Τσίλλερ,  Ἐρνέστος:  «Ὁ  Λυκαβηττὸς  ὡς  ἀερικὸν  θεραπευτήριον».

Πρότασις πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Ἐσωτερικῶν. 1886.
7. Τσίλλερ, Ἐρνέστος: «Αἱ Ἀθῆναι τοῦ μέλλοντος καὶ ἱ  σύσκιοι αὐτῶν

ὁδοί». 1887.
8. Μπίρης,  Κωνσταντίνος:  «Φρειδερίκος  Σμίτ,  ὁ  δημιουργὸς  τοῦ

Βασιλικοῦ Κήπου». 1939.
9. Μπίρης,  Κωνσταντίνος:  «Τὰ  λατομεῖα  καὶ  οἱ  λόφοι  τῶν  Ἀθηνῶν».

1953.
10. Πικιώνης,  Δημήτρης:  «Ἐπιστολὴ  πρὸς  τὸν  Ὑπουργὸν  Δημοσίων

Ἔργων». 1955.
11. Πικιώνης, Δημήτρης: «Εἰσηγητικὴ ἔκθεσις ἐπὶ τῆς συνεργασίας μου

εἰς τὰ ὑπὸ ἐκτέλεσιν ἔργα τῶν περὶ τὴν Ἀκρόπολιν ἀρχαιολογικῶν
χώρων». 1955.

12. Μπίρης,  Κωνσταντίνος:  «Ἡ  καταστροφὴ  τοῦ  τοπίου  τῆς  Πνυκός».
1955.

13. Griswold,  Ralph:  Συνέντευξις  μὲ  θέμα:  «Ἡ  δενδροφύτευσις  εἰς  τὴν
Ἀρχαίαν Ἀγορὰν τῶν Ἀθηνῶν». 1955.

14. Griswold,  Ralph: «Σχέδιον ἐγχειριδίου συντηρήσεως τοῦ ἄλσους τῆς
Ἀρχαίας Ἀγορᾶς». 1955.

15. Δοξιάδης,  Κωνσταντίνος:  Ἀποσπάσματα  ἀπὸ  τὸ  ἔργο  «Ἡ
Πρωτεύουσά μας καὶ τὸ μέλλον της». 1960.

16. Ζενέτος,  Τάκης:  Διευκρινίσεις  πρὸς  τὸν  Γενικὸν  Γραμματέα  τοῦ
Ἑλληνικοῦ  Ὀργανισμοῦ  Τουρισμοῦ  ἐπὶ  τοῦ  ἔργου  τοῦ  θεάτρου
Λυκαβηττοῦ. 1965.

17. Ἀργυροπούλου, Καίτη: Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἔργο «Τὸ χρονικὸ τῆς
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Καισαριανῆς». 1974.
18. Τσαρούχης, Γιάννης: «Ἡ ὑστερία τοῦ πρασίνου». 1975.
19. Λάιος,  Γεώργιος:  Ἀποσπάσματα  ἀπὸ  τὸ  ἔργο  «Ὁ  πύργος  τῆς

Βασιλίσσης». 1977.
20. Ταμβάκης,  Νικόλαος:  Ἀποσπάσματα  ἀπὸ  τὸ  ἔργο  «Συνοπτικὴ

περιγραφὴ τῆς ἐξέλιξης καὶ τῆς κηποτεχνικῆς μορφῆς τοῦ Ἐθνικοῦ
Κήπου». 1981.

21. Καυκουλᾶ,  Κική:  Ἀποσπάσματα  ἀπὸ  τὸ  ἔργο  «Ἡ  Ἰδέα  τῆς
Κηπούπολης στὴν Ἑλληνικὴ Πολεοδομία τοῦ Μεσοπολέμου». 1990.

22. Καραποστόλης,  Βασίλης:  Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ  ἔργο «Χειροποίητη
πόλη. Ἡ Ἀθήνα ἀνάμεσα στὸ ναὶ καὶ στὸ ὄχι». 1995.

Γ. Βιβλιογραφία
1. Ἔργα σὲ ἑλληνικὴ γλώσσα
2. Ἔργα σὲ ξένες γλῶσσες

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ὁ σχεδιασμὸς τοῦ τοπίου στὸν ἀστικὸ χῶρο τῆς Ἀθήνας (1945-1980)

Τὸ  ὅραμα  τῆς  δημιουργίας  ἑνὸς  σημαντικοῦ  πυρήνα  πρασίνου  στὸ
ἱστορικὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας παρέμεινε ζωντανὸ στὸ διάβα τοῦ χρόνου.
Ἀμέσως  μετὰ  τὸ  τέλος  τοῦ  Β´  Παγκοσμίου  Πολέμου,  ἡ  ἰδέα  αὐτὴ
ἐμφανίζεται καὶ πάλι  μὲ μιὰ πιὸ ἐξελιγμένη μορφή. Αὐτὴ τὴν φορά, ἡ
πρόταση γίνεται ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς Ἀθήνας καὶ τὸν σημαντικὸ ἐρευνητὴ
τῆς  πόλης  Κωνσταντῖνο  Μπίρη,  χωρὶς  νὰ  ἔχει  καὶ  αὐτὴ  ἄμεσες
ἐπιπτώσεις.  Ὑπάρχει  μιὰ  οὐσιαστικὴ  διαφορὰ  μεταξὺ  τῶν  προτάσεων
Mawson καὶ Μπίρη ὡς πρὸς τὸν ρόλο τῶν ἱστορικῶν τεκμηρίων μέσα στὴν
ζώνη  πρασίνου  στὸ  κέντρο  τῆς  πόλης.  Ὁ  Mawson ἔβλεπε  τὰ  ἀρχαῖα
ἐρείπια ὡς συμβολικὰ κοσμητικὰ στοιχεῖα περιτριγυρισμένα ἀπὸ δρόμους,
ἄλση καὶ μερικὰ καλὰ διατηρημένα νεοκλασικὰ οἰκοδομικὰ τετράγωνα. Ὁ
Μπίρης  δίνει  λιγότερη  ἔμφαση  στὴν  κοσμητικὴ  λειτουργία  τῶν
καταλοίπων τῆς  ἀρχαιότητας καὶ  περισσότερη στὴν ἐπιστημονική τους
σημασία καθὼς καὶ στὴν ἀνύψωση τῆς ποιότητας ζωῆς στὴν πόλη.

Ἡ σημαντικὴ αὔξηση τῶν ἐλεύθερων χώρων, λόγω τῶν ἀνασκαφῶν
στὴν Ἀρχαία Ἀγορά, στὸν Κεραμεικὸ καὶ στὴν Ἀκαδημία, ἔδωσαν στὸν
Μπίρη τὴν ἰδέα τῆς δημιουργίας ἑνὸς ἐκτεταμένου μνημειώδους πάρκου.
Οἱ στόχοι του ἦταν: ἡ συνέχιση τῶν ἀνασκαφῶν σὲ μεγάλη κλίμακα καί –
μετὰ τὴν ἀποπεράτωσή τους– ἡ παράθεση πολιτιστικῶν καὶ ἀθλητικῶν
ἐγκαταστάσεων  (μεγάλο  στάδιο,  ὑπαίθριο  θέατρο,  μουσεῖο  κ.λπ.)  σὲ
αὐτὸν τὸν χῶρο. Αὐτὲς οἱ χρήσεις δὲν ἀποτελοῦσαν γιὰ τὸν Μπίρη κάτι τὸ
ἀσυμβίβαστο μὲ τὸ «ἄβατον» τοῦ ἱστορικοῦ χώρου, πρᾶγμα περίεργο, ἂν
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σκεφθεῖ  κανεὶς  πόσο  μαχητικὰ  ἀντιστάθηκε  λίγο  ἀργότερα  στὴν
«ἐπιδρομή»  (ὅπως  ὀνόμαζε  τὸ  ἔργο  τοῦ  Πικιώνη)  στὶς  προσβάσεις  τῆς
Ἀκρόπολης.

Ἡ  σταδιακὴ  ἀποκάλυψη  τῆς  ἀρχαίας  τοπογραφίας  προέβαλε  ἐν  τῷ
μεταξὺ τὸ πρόβλημα τῆς κατάλληλης διαμόρφωσης τῶν ἀνασκαφῶν καὶ
τῶν  χαρακτηριστικῶν  στοιχείων  τοῦ  ἱστορικοῦ  τοπίου.  Συγκεκριμένα
μέτρα πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση ἄργησαν, ὡστόσο, πολὺ νὰ ληφθοῦν.
Τέλος, στὴν δεκαετία τοῦ '50 τοῦ αἰώνα μας καὶ κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῆς
αὐξανόμενης  τουριστικῆς  κίνησης,  ἔγιναν  τὰ  πρῶτα  βήματα  γιὰ  μιὰ
συνεπὴ  διαμόρφωση  τῶν  ἱστορικῶν  ἐλεύθερων  χώρων.  Ὁ  χῶρος  τῆς
Ἀρχαίας  Ἀγορᾶς  μετατράπηκε  σὲ  ἀρχαιολογικὸ  πάρκο,  ἡ  κοίτη  τοῦ
Ἠριδανοῦ στὴν περιοχὴ τοῦ Κεραμεικοῦ φυτεύθηκε μὲ ὑδροχαρῆ φυτά, ἡ
περιοχὴ  τοῦ  Ἱεροῦ  τῆς  Νύμφης  μπροστὰ  στὸ  Ὠδεῖο  τοῦ  Ἡρώδου  τοῦ
Ἀττικοῦ διαμορφώθηκε κηποτεχνικά, ἐνῶ ὁ ἀνασκαφικὸς χῶρος βορείως
τοῦ ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς καλύφθηκε μὲ γρασίδι καὶ γηγενῆ φυτά.

Στὴν σειρὰ αὐτῶν τῶν διαμορφώσεων ἔρχεται νὰ προστεθεῖ τὸ ἔργο
τῶν  προσβάσεων  περὶ  τὴν  Ἀκρόπολη  ἀπὸ  τὸν  Δημήτρη  Πικιώνη,  ποὺ
ἀποτελεῖ  μιὰ  ἰδιότυπη  ἐπέμβαση,  ἡ  ὁποία  ἐπιχειρήθηκε  σὲ  ἤδη
ἀναδασωμένους χώρους καὶ ὄχι σὲ ἐκτάσεις ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν.

Ὁ χαρακτήρας τῶν  κηποτεχνικῶν  λύσεων  ὑπῆρξε  σὲ  κάθε  ἕνα ἀπὸ
αὐτὰ  τὰ  ἔργα  διαφορετικός.  Ἐνῶ  ὁ  Ralf Griswold στὴν  Ἀρχαία  Ἀγορὰ
ἐπεδίωξε κυρίως νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀναγνωσιμότητα τῶν ἐρειπίων μὲ τὸ νὰ
φυτεύσει πολὺ διακριτικὰ τὸν χῶρο,  ὁ Δημήτρης Πικιώνης ἀπετόλμησε
μιὰ  «ἑρμηνεία»  τοῦ  ἱστορικοῦ  τοπίου  μὲ  τὴν  εὐαίσθητη  χάραξη  νέων
πλακοστρώτων ὁδεύσεων, μικρῶν κτισμάτων καὶ ταρατσωμάτων θέας. Ἡ
διαμόρφωση τοῦ χώρου μπροστὰ ἀπὸ τὸ Ὠδεῖο τοῦ Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ
(ἀρχιτέκτονες  Χ.  Λεμπέσης  καὶ  Ἀ.  Παπαγεωργίου-Βενετᾶς)  πλησιάζει
περισσότερο  στὴν  διαμόρφωση  τοῦ  χώρου  τῆς  Ἀγορᾶς  μὲ  χρήση  ἑνὸς
σχεδίου πυκνῆς φύτευσης.

Ἕνα  βασικὸ  θέμα  κηποτεχνικῆς  πρακτικῆς  παραμένει  ὡστόσο
ἀμφιλεγόμενο: θὰ πρέπει οἱ ἀρχαιολογικοὶ χῶροι, οἱ ἱστορικὲς τοποθεσίες
καὶ  εἰδικότερα  οἱ  σχηματισμοὶ  τῶν  βράχων  τῶν  ἱστορικῶν  λόφων  νὰ
περιβάλλονται  ἀπὸ  φυτεύσεις  ἤ,  ἀντίθετα,  ἡ  διατήρηση  τῆς  ἀρχικῆς
σχετικὰ γυμνῆς ἐμφάνισής τους προβάλλει τὴν πλαστικὴ ὀντότητά τους
καὶ  βοηθᾶ  στὴν  ἀναγνωσιμότητα  τῶν  ἐρειπίων;  Ὡς  ἐκπρόσωπος  τῆς
δεύτερης αὐτῆς ἄποψης ὁ ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης, γνωστὸς γιὰ τὴν
δηκτικότητά του, διατύπωσε τὸ 1975, μὲ πολλὲς ὑπερβολές, τὶς ἀπόψεις
του σὲ ἕνα δοκίμιο μὲ τὸν τίτλο: «Ἡ ὑστερία τοῦ πρασίνου»: «ὅσο καὶ ἂν
εἶναι φυσικὸ νὰ ἀγαπᾶ κανεὶς τὸ σπάνιο καὶ τὸ ἀντίθετό του, πρέπει νὰ
ὁμολογήσουμε πὼς  ὁ  τρόπος  μὲ  τὸν  ὁποῖο  ὁ  Ἕλληνας ὀνειρεύεται  καὶ
θέλει  νὰ  φθάσει  τὴν  δύση  εἶναι  ἐθνικὸ  σύμπλεγμα,  μέσα  στὸ  ὁποῖο
μπορεῖς  νὰ  συναντήσεις  μεγαλοφυΐα,  φόβο,  δεισιδαιμονία,  εὐγενικὴ
φαντασία,  ἀφόρητη  προστυχιά  (...).  Τὸ  μέγα  σύμβολο  αὐτῆς  τῆς

53



νευρώσεως εἶναι ἡ πρασινάδα (...). Σεβαστὴ νεύρωση βέβαια ἡ μανία γιὰ
τὸ πράσινο, ἀλλὰ ὄχι στὶς ζῶνες ἐμφανίσεως, ὅπου φυσικὰ βασιλεύει ὁ
μέγας ἄρχων τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου, ὁ βράχος. Ὁ ἑλληνικὸς δρυμὸς εἶναι
τὰ  ἑλληνικὰ  βράχια.  Τὸ  πράσινο  πρέπει  νὰ  φυτεύεται  ἐκεῖ  ποὺ  δὲν
καταστρέφει τὰ βράχια. Αὐτὲς εἶναι οἱ ἀθάνατες γλυπτικὲς τῆς φύσεως,
ποὺ θὰ δίνουν στὸν αἰώνα τὸν χαρακτήρα στὸν τόπο μας.  Τὸ πράσινο
πρέπει νὰ μπαίνει ἀλλοῦ. Δίπλα σὲ βράχια ἢ δίπλα σὲ ἀρχαῖα ἐρείπια δὲν
πρέπει νὰ φυτεύονται πρασινάδες (...)». Εἶναι φανερὸ ὅτι στὴν ἐπιθυμία
γιὰ τὴν δημιουργία χώρων πρασίνου δὲν συμφωνοῦν οὔτε οἱ ἀπόψεις τῶν
εἰδημόνων.  Ἡ ἀνάπτυξή τους,  ὡστόσο,  εἶναι  αὐταπόδεικτη ἀνάγκη γιὰ
κάθε νηφάλιο παρατηρητή.

Μέχρι  καὶ  τὴν  δεκαετία  τοῦ  '70  δὲν  εἶχε  λυθεῖ  ἀκόμα  τὸ  αἰσθητικὸ
πρόβλημα τοῦ τραυματισμοῦ τοῦ ἀττικοῦ τοπίου ἀπὸ τὰ ἐν ἐνεργείᾳ ἀλλὰ
καὶ  τὰ  ἐγκαταλελειμμένα  λατομεῖα.  Ἡ  ἐξόρυξη  μεταφέρθηκε  στὴν
περιφέρεια, δηλαδὴ στὶς κλιτὺς τῶν βουνῶν ποὺ περιβάλλουν τὴν πόλη,
στὸν Βριλησσό, στὸν Ὑμηττό, στὸ Αἰγάλεω καὶ στὸ Πεντελικό, ποὺ μὲ τὴν
σημαντικὴ ἐπέκταση τῆς Ἀθήνας ἀποτελοῦν σήμερα οὐσιαστικὰ σημεῖα
ὀπτικῆς  ἀναφορᾶς.  Ἀπὸ  αὐτὴν  τὴν  ἄποψη,  προκαλεῖ  ἔκπληξη  ὅτι  οἱ
δημόσιες  διαμαρτυρίες,  ὅπως  τῆς  «κοσμητείας  τοπίου  καὶ  πόλεων»,
ἐκδηλώθηκαν  σὲ  καθαρὰ  θεωρητικὸ  καὶ  μόνο  ἐπίπεδο  καὶ  γίνεται
κατανοητὴ ἡ ὀξύτητα ποὺ εἶχαν οἱ προειδοποιήσεις τοῦ Δημήτρη Πικιώνη
ἐκείνη τὴν ἐποχή.

Μετὰ  τὸ  1950  διαγράφονται  καὶ  οἱ  πρῶτες  φιλόδοξες  καὶ  μεγάλης
ἔκτασης  προσπάθειες  ἐξωραϊσμοῦ  τοῦ  εὐρύτερου  τοπίου  τοῦ
Λεκανοπεδίου καὶ εἰδικὰ σὲ ἰδιαίτερα θελκτικὰ σημεῖα στὶς πλαγιὲς τοῦ
Ὑμηττοῦ καὶ τοῦ Αἰγάλεω. Ἡ ἀναδάσωση στὴν περιοχὴ δύο βυζαντινῶν
μοναστηρίων  στὴν  δυτικὴ  πλευρὰ  τοῦ  Ὑμηττοῦ  ἀποτελεῖ  ἔργο  τῆς
«Φιλοδασικῆς  Ἕνωσης»,  ποὺ  πραγματοποιήθηκε  μὲ  σημαντικότατες
κρατικὲς ἐνισχύσεις. Πρόκειται γιὰ τὴν περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὸ μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Κυνηγοῦ, στὴν χαμηλὴ βόρεια ἄκρη τοῦ Ὑμηττοῦ,
καθὼς  καὶ  γιὰ  τὴν  σκιερὴ  κοιλάδα  ὅπου  βρίσκεται  τὸ  μοναστήρι  τῆς
Καισαριανῆς,  σὲ  ἀπόσταση 5  χλμ.  ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πόλης (συνολικὴ
ἔκταση  225  ἐκτάρια).  Τὰ  κτίσματα  τῶν  μοναστηρίων  ἀναστηλώνονται,
τοποθετεῖται σύστημα ὑδρεύσεως, ὀργανώνεται δενδροκομικὴ σχολὴ καὶ
φυτεύονται κατὰ τὴν διάρκεια 30 ἐτῶν περισσότερα ἀπὸ δύο ἑκατομμύρια
δέντρα. Ἡ ἀναδάσωση αὐτῶν τῶν περιοχῶν γίνεται κοινωνικὸ καθῆκον
τῆς  ἀθηναϊκης  νεολαίας:  μαθητὲς  γυμνασίου,  ἀθλητικὰ  σωματεῖα,
πρόσκοποι, ὅλοι συμβάλλουν στὸ ἔργο.

Στὶς δυτικὲς παρυφὲς τοῦ Λεκανοπεδίου, στὶς πλαγιὲς τοῦ Αἰγάλεω, καὶ
σὲ  ἀπόσταση  7  χλμ.  ἀπὸ  τὸ  κέντρο  τῆς  πόλης,  βρίσκεται,  στὴν  μικρὴ
κοιλάδα ποὺ συνδέει τὸ Λεκανοπέδιο τῆς Ἀθήνας μὲ τὸ Θριάσιο Πεδίο, τὸ
σημαντικότερο  βυζαντινὸ  μνημεῖο  τῆς  Ἀττικῆς,  τὸ  μοναστήρι  τοῦ
Δαφνιοῦ, κτισμένο τὸν 12ο αἰώνα. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἀναβαθμίζεται, ὅπως
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καὶ ἡ Καισαριανή. Τὸ μοναστήρι τοῦ Δαφνιοῦ περιβαλλόταν ἀπὸ παλιὰ
ἀπὸ ἕνα ἐκτεταμένο πευκοδάσος (συνολικὴ ἔκταση περίπου 200 ἐκτάρια).
Τὸ  δάσος  αὐτὸ  περιφράσσεται,  ποτίζεται  ἐν  μέρει  καὶ  χαράζονται
μονοπάτια  γιὰ  περιπάτους.  Ἀργότερα,  στὴν  δεκαετία  τοῦ  '70,
δημιουργεῖται ἐδῶ ὁ βοτανικὸς κῆπος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Δωρεὰ
Διομήδη),  ὁ ὁποῖος σχεδιάστηκε ἀπὸ τὴν διεθνοῦς κύρους ἀρχιτέκτονα-
κηποτέχνη  Herta Hammerbacher,  καθηγήτρια  τοῦ  Πολυτεχνείου  τοῦ
Βερολίνου.

Αὐτὲς οἱ δύο ἀναδασωμένες περιοχές, μὲ μία συνολικὴ ἐπιφάνεια 400
περίπου  ἐκταρίων,  εἶναι  οἱ  πρῶτες  εὐρύτερες  ἐκτάσεις  πρασίνου  στὴν
περιφέρεια  τῆς  πόλης.  Ἀποτελοῦν τόπους  ἀναψυχῆς,  σὲ  σχετικὰ μικρὴ
ἀπόσταση ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πόλης, καὶ σὲ θέση μὲ εὔκολη πρόσβαση.
Μαζὶ μὲ τὸ δάσος τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Καρέα, στὴν νοτιοδυτικὴ πλευρὰ
τοῦ Ὑμηττοῦ (ἔκταση περίπου 160 ἐκτάρια), τὸ ὁποῖο εἶχε ἀντισταθεῖ στὴν
ἀποψίλωση  περασμένων  αἰώνων,  τὰ  δάση  αὐτὰ  ἦταν  οἱ  μόνες
δενδροφυτευμένες  ἐκτάσεις  στὶς  κλιτὺς  τῶν  βουνῶν,  ἀνατολικὰ  καὶ
δυτικὰ τῆς πόλης, μέχρι καὶ τὴν δεκαετία τοῦ '70.

Στὸ  διάστημα  μεταξὺ  1960  καὶ  1980,  μὲ  τὴν  διασύνδεση  μικρότερων
δασικῶν  περιοχῶν,  ποὺ  προϋπῆρχαν,  καὶ  τὴν  ὁλοκλήρωση  τῶν
ἐγκαταστάσεων τῆς νέας πανεπιστημιούπολης στὶς ἀνατολικὲς παρυφὲς
τῆς  πόλης,  δημιουργήθηκε  ἕνας  πρῶτος  «διάδρομος  πρασίνου»,  μιὰ
σφήνα  ποὺ  εἰσδύει  πρὸς  τὸ  κέντρο  τῆς  πόλης  (μὲ  μῆκος  3,5  χλμ.  καὶ
πλάτος κατὰ μέσον ὅρο 400 μ.), ἡ ὁποία συνδέει ἄμεσα τὴν κοιλάδα τῆς
Καισαριανῆς, στὶς πλαγιὲς τοῦ Ὑμηττοῦ, μὲ τὸ ἄλσος τοῦ Συγγροῦ, στὸ
ἀνατολικὸ ἄκρο τοῦ κέντρου τῆς πόλης. Αὐτὴ ἡ ζώνη πρασίνου ἀποτελεῖ
καὶ τὸ πρότυπο γιὰ τὸν περαιτέρω σχεδιασμὸ ἑνὸς συστήματος ἀνάλογων
«πράσινων διαδρομῶν», τὸ ὁποῖο θὰ συνδέσει τὸ περιφερειακὸ πράσινο
στὶς ἀναδασωμένες πλαγιὲς τῶν βουνῶν μὲ τὶς ἐπιφάνειες πρασίνου καὶ
ἀναψυχῆς στὸ κέντρο τῆς πόλης.

Ταυτόχρονα,  στὸν  ὅρμο  τοῦ  Φαλήρου  δημιουργεῖται  μιὰ  τεχνητὴ
ἀκάλυπτη ζώνη μὲ ἐπιχωματώσεις τῶν ἀβαθῶν ὑδάτων. Ἡ λωρίδα αὐτή,
μήκους  3  χλμ.  καὶ  πλάτους  200-250  μ.,  εἶναι  ἤδη  ἐδῶ  καὶ  25  χρόνια
διαθέσιμη  γιὰ  ἀνάπλαση,  ἀφοῦ  ἀποσοβήθηκε  ὁ  κίνδυνος  μιᾶς  κακῶς
ἐννοούμενης  ἀξιοποίησης  τοῦ  χώρου,  μὲ  τὴν  ἀνέγερση  πέντε
πολυωρόφων  ξενοδοχείων-πύργων  περί  τὸ  1970.  Ἐν  τῷ  μεταξύ,  ἔχουν
δημιουργηθεῖ, στὴν δυτικὴ καὶ στὴν ἀνατολικὴ ἄκρη τῆς ἀκτῆς, δημόσια
ἄλση μὲ ἐλεύθερη πρόσβαση. Σὲ αὐτὰ προστέθηκαν μιὰ μαρίνα καθὼς
καὶ ἕνα τεράστιο κλειστὸ στάδιο, τὸ ἐπονομαζόμενο «Στάδιο Εἰρήνης καὶ
Φιλίας». Τὸ μεσαῖο καὶ πιὸ ἐκτεταμένο τμῆμα τῆς νέας αὐτῆς παραλιακῆς
ζώνης,  ποὺ  ἀνοίγει  καὶ  τὴν  ὀπτικὴ  πρόσβαση  πρὸς  τὸ  πανόραμα  τῆς
Ἀθήνας  ἀπὸ  τὴν  θάλασσα,  παραμένει  μέχρι  σήμερα  παραμελημένη
χέρσα γῆ.
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Στὸ  ἔργο  τοῦ  ἀρχιτέκτονα-πολεοδόμου  Ἀλέξανδρου  Παπαγεωργίου-
Βενετᾶ  Ἀθηνῶν Ἀγλάισμα ὁ ἀναγνώστης παρακολουθεῖ τὴν ἔλλειψη τοῦ
κεντρικοῦ στόχου ἀπὸ καταβολῆς ἑλληνικοῦ κράτους, τὴν ἀνάπτυξη τῶν
ἰδιωτικῶν πρωτοβουλιῶν (ὅπως τῆς Φιλοδασικῆς Ἑταιρείας, ποὺ ἱδρύθηκε
τὸ 1898), τὸ ζήτημα τῆς ὕδρευσης (τὸ φράγμα τοῦ Μαραθώνα πρὶν ἀπὸ 70
χρόνια  προκάλεσε  τὴ  γέννηση  πολλῶν  ἀλσυλλίων),  τὴν  ἵδρυση  τῶν
κηπουπόλεων, τὴ λατόμηση καὶ τὴν καταστροφὴ τῆς κορυφογραμμῆς τῆς
Ἀθήνας. Πέρα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ παρέχονται ἀφειδῶς καὶ ἀπαντοῦν σὲ
πλῆθος φυσικὲς ἀπορίες τοῦ ἀναγνώστη, τὸ  Ἀθηνῶν Ἀγλάισμα ὁριοθετεῖ
ἕνα  σύμπαν  τὸ  ὁποῖο  οὐδέποτε  ὑπῆρξε  προτεραιότητα  τῶν  ἀρχῶν.
Πράγματι, ἡ ρηχὴ κηποτεχνικὴ κουλτούρα, ποὺ «ἐμφυτεύτηκε» ἀπὸ τοὺς
Βαυαροὺς  ἐπὶ  Ὄθωνα  ἀλλὰ  οὐδέποτε  «ἄνθησε»,  ἔχει  σαφεῖς
κοινωνιολογικὲς ἑρμηνεῖες. Στὴν Ἀθήνα γιὰ διάφορους λόγους τὸ δέντρο,
καὶ τὸ πράσινο ἐν γένει, παραμένει ἐξάρτημα τῆς ἀστικῆς ζωῆς ἢ μνήμη
τῆς ζωῆς στὴν ὕπαιθρο. Ποτὲ δὲν ἀντιμετωπίστηκε σὲ βάση πνευματική,
ποτὲ δὲν ἔγινε ἡ προσέγγιση ἑνὸς ἀθηναϊκοῦ δέντρου μὲ τὸν ἴδιο τρόπο
ποὺ γίνεται ἡ προσέγγιση ἑνὸς ἱστορικοῦ ἀθηναϊκοῦ κτιρίου. Ἀτυχές, θὰ
πεῖτε, τὸ παράδειγμα, ἀφοῦ ἡ τυπολογία τῆς κλασικῆς ἀθηναϊκῆς οἰκίας
ἔχει κατακερματισθεῖ. Ὡστόσο ἡ καταστροφὴ μιᾶς δενδροστοιχίας (ὅπως
τῆς ἱστορικῆς ἀλέας μὲ τὶς ἀγριοπιπεριὲς στὴν Ἀμαλίας) δὲν προκάλεσε
στὸ παρελθὸν κλαυθμούς.

Ἡ  καρατόμηση  αἰωνοβίων  δέντρων,  σύνηθες  φαινόμενο  στὰ
ἀνοικοδομούμενα προάστια, προκαλεῖ ἀκόμη καὶ τὴ σιωπηρὴ ἀνακούφιση
περιοίκων ποὺ θὰ διατηροῦν ἔτσι ἄσπιλες τὶς πλάκες τῶν πεζοδρομίων.
Δηλαδή, λίγα ἄλλαξαν ἀπὸ τὸν 19ο αἰώνα; Ἴσως ὄχι καὶ τόσο λίγα, ἀλλὰ
ἂν διαβάσει κανεὶς τὴν ἀνθολογία κειμένων ποὺ περικλείονται στὸ βιβλίο
αὐτό, θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ πρόοδος εἶναι σχετική. Ποῦ εἶναι οἱ καλαμιὲς
καὶ  τὰ  ὑδροχαρῆ  φυτὰ  στὶς  ὄχθες  τοῦ  Ἰλισοῦ,  ποὺ  περιγράφει  ὁ
ἀρχιτέκτων Λούντβιχ Λάνγκε τὸ 1836;

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Τὰ  πολεοδομικὰ  κατάλοιπα  τοῦ  μαθητῆ  τοῦ  Karl Friedrich Schinkel –
ἀρχιτέκτονα καὶ ἐρευνητῆ τῆς ἀρχαίας τέχνης–  Gustav Eduard Schaubert
(1804-1860), ποὺ ἐντοπίσθηκαν ἀπὸ τὸν γράφοντα στὴν Ἀθήνα τὸ 1989 καὶ
ἀναφέρονται στὸν σχεδιασμὸ τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ στὴν ἀρχὴ τῆς
ὀθωνικῆς  περιόδου,  ἀποτελοῦν  ἀνέλπιστο  εὕρημα  γιὰ  τὴν  ἔρευνα  τῆς
πολεοδομικῆς ἱστορίας τῆς νέας Ἀθήνας.

Σκοπὸς τῆς ἀνὰ χεῖρας μελέτης εἶναι ἡ κριτικὴ παρουσίαση ὅλων τῶν
τεκμηρίων τῶν καταλοίπων τοῦ  Schaubert,  ὥστε νὰ καταστοῦν προσιτὰ
στοὺς  μελλοντικοὺς  ἐρευνητές.  Ἡ  νέα  αὐτὴ  ἐργασία  τοῦ  καθηγητῆ
Ἀλεξάνδρου  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  συνιστᾶ  συνέχεια  καὶ  ὁλοκλήρωση
τῆς μονογραφίας του  Hauptstadt Athen:  ein Stadtgedanke des Klassizismus [Ἡ
Ἀθήνα πρωτεύουσα: ἕνα ὅραμα τοῦ κλασικισμοῦ], München 1994.

Τὸ ἀρχειακὸ ὑλικὸ ποὺ ἀναλύεται ἐδῶ ἀφορᾶ σὲ ἕνα πλῆρες σύνολο
σχεδίων  καὶ  κειμένων  τόσο  τοῦ  ἴδιου  τοῦ  Schaubert ὅσο  καὶ  ἄλλης
προέλευσης, ποὺ φυλασσόταν στὴ συλλογή του καὶ ἐθεωρεῖτο ὅτι εἶχαν
χαθεῖ  κατὰ  τὸ  διάστημα  τοῦ  Δεύτερου  Παγκοσμίου  Πολέμου.  Στὴν
πραγματικότητα τὰ τεκμήρια αὐτὰ εἶχαν φθάσει μὲ περιπετειώδη τρόπο
στὴν  Ἀθήνα  τὸ  1958,  ὅπου  καὶ  παρέμειναν  ἀδημοσίευτα  ἐπὶ  τριάντα
χρόνια, μέχρι τὴν ἀνακάλυψή τους ἀπὸ τὸν συγγραφέα.

Ὁ  παρὼν  τόμος  ἀποτελεῖ  ὄψιμο  φόρο  τιμῆς  στὸ  ὑψηλὸ  ἦθος,  τὴν
ἀκάματη ἐργατικότητα καὶ τὸν ἁγνὸ φιλελληνισμὸ τοῦ Eduard Schaubert,
τοῦ  ἐμπνευσμένου  ἀρχιτέκτονα  καὶ  πολεοδόμου,  ὁ  ὁποῖος  μαζὶ  μὲ  τὸν
φίλο καὶ συμμαθητή του Σταμάτιο Κλεάνθη ἐκπόνησαν τὸ σχέδιο γιὰ τὴ
νέα πρωτεύουσα (1833).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή

Κεφάλαιο 1:  Πολεοδομικὰ  πρότυπα καὶ  προτάσεις  σχεδιασμοῦ  τῆς  Νέας
Ἀθήνας

Ἡ Ἀθήνα πρὶν καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν Ἐπανάσταση
Τὸ σχέδιο τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert· τὸ πρῶτο τεκμήριο γιὰ τὴν ἵδρυση

τῆς νέας Ἀθήνας· μιὰ πρόταση προσθετικῆς παράθεσης στὸν χῶρο τοῦ
«παλιοῦ» καὶ τοῦ «νέου» ἱστοῦ
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Leo von Klenze:  θεωρητικὲς  ἀπόψεις  καὶ  συγκεκριμένες  προτάσεις
πολεοδομικοῦ  σχεδιασμοῦ,  συντήρησης  μνημείων  καὶ  διαμόρφωσης
ἱστορικῶν χώρων στὴν Ἀθήνα

Τὸ πολεοδομικὸ  ὅραμα τῶν  K.F.  Schinkel καὶ  A.F.  Von Quast:  ἡ  Ἀθήνα
πόλη ἐπὶ λόφων – συνύφανση στὸν χῶρο τοῦ «παλιοῦ» καὶ τοῦ «νέου»
ἱστοῦ

Ἡ  ἐφαρμογὴ  τοῦ  σχεδίου.  Τὰ  βασιλικὰ  ἀνάκτορα  τοῦ  Friedrich von
Gaertner καὶ  ἡ  ἐπέκταση  τῆς  κεντρικῆς  ζώνης  πρασίνου  πρὸς  τὰ
ἀνατολικά

Ἡ  πολεοδομικὴ  πρόταση  τοῦ  Λύσανδρου  Καυταντζόγλου:  ἡ
ἀντιπαράθεση στὸν χῶρο τῆς νέας πόλης καὶ τῆς ἀρχαίας κληρονομιᾶς

Πρώιμες ἀπόψεις ὑπὲρ τοῦ ριζικοῦ διαχωρισμοῦ τῆς ἀρχαίας ἀπὸ τὴ νέα
Ἀθήνα

Μεταγενέστερες ἐπιπτώσεις τῶν ἀρχικῶν πολεοδομικῶν ἐπιλογῶν
Σημειώσεις κεφαλαίου 1

Κεφάλαιο 2: Eduard Schaubert: Ἡ ζωή, τὸ ἔργο του καὶ τὰ πολεοδομικά του 
κατάλοιπα ποὺ ἀνακαλύφθηκαν τὸ 1989 στὴν Ἀθήνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 2

Κεφάλαιο 3: Περιγραφὴ καὶ κριτικὸς σχολιασμὸς τῶν τεκμηρίων τῶν 
καταλοίπων τοῦ E. Schaubert

Α. Τὰ γραπτὰ τεκμήρια
Τὸ πρωτότυπο κείμενο τοῦ μνημονίου τῶν Στ. Κλεάνθη καὶ E. Schaubert 

«Περιγραφὴ τοῦ σχεδίου τῆς νέας Ἀθήνας»
1. Οἱ διάφορες παραλλαγὲς καὶ δημοσιεύσεις τοῦ κειμένου (τεκμήρια Α, Β, 

Γ, Δ, Ε)
2. Περίληψη τοῦ περιεχομένου τοῦ τεκμηρίου Α
3. Τὰ κείμενα τῶν τεκμηρίων
Σημειώσεις κεφαλαίου 3Α

Β. Τὰ σχεδιαστικὰ τεκμήρια
Τεκμήριο  1:  Τὸ  πολεοδομικὸ  σχέδιο  γιὰ  τὴ  νέα  Ἀθήνα  τοῦ  Λύσανδρου

Καυταντζόγλου
Σημειώσεις τεκμηρίου 1
Κείμενα σχετικὰ μὲ τὸ σχεδιαστικὸ τεκμήριο 1
Τεκμήρια  2,  3:  Ἀποτύπωση  τῆς  παλιάς  καὶ  τῆς  (σχεδιαζόμενης)  νέας

Ἀθήνας ἀπὸ τὸν Ferdinand Altenhoven (1837)
Σημειώσεις τεκμηρίων 2 καὶ 3
Τεκμήριο  4:  Ἀποτύπωση  τῆς  παλιᾶς  Ἀθήνας  μὲ  ἐπισήμανση  τῶν

βυζαντινῶν ἐκκλησιῶν
Σημειώσεις τεκμηρίου 4
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Τεκμήριο  5:  Τὸ  σχέδιο  τῶν  Ἀθηνῶν  κατὰ  τὸ  ἔτος  1820  (Κατὰ  πάσα
πιθανότητα ἡ  τυπωμένη  ἐκδοχὴ  τῆς  τοπογραφικῆς  ἀποτύπωσης  τῆς
Ἀθήνας [1831-32] ποὺ συνέταξαν οἱ Κλεάνθης καὶ  Schaubert, Τεκμήριο
17)

Σημειώσεις τεκμηρίου 5
Τεκμήριο 6: Σχέδιο διαμόρφωσης τοῦ χώρου γύρω ἀπὸ τὰ νέα ἀνάκτορα

τοῦ Gaertner τὸ ὁποῖο ἐκπόνησε ὁ ὑπολοχαγὸς τοῦ Μηχανικοῦ Hoch
Σημειώσεις τεκμηρίου 6
Τεκμήρια  7,  8,  9:  Τρία  ἀποσπάσματα  (σκαριφήματα)  τοῦ  σχεδίου  τοῦ

Klenze γιὰ τὴν Ἀθήνα ποὺ συνθέτουν ἕνα πλῆρες σχέδιο
Σημειώσεις τεκμηρίων 7, 8, 9
Τεκμήριο 10: Χάρτης ἀρχαιοτήτων τῆς Ἀθήνας (1821)
Σημειώσεις τεκμηρίου 10
Τεκμήριο 11: Λιθογραφία τῆς ὁριστικῆς διατύπωσης τοῦ σχεδίου τῆς νέας

πόλεως τῶν Ἀθηνῶν τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert (1833)
Σημειώσεις τεκμηρίου 11
Τεκμήριο 12: Τοπογραφικὴ ἀποτύπωση τῆς Ἀκρόπολης (χωρὶς κτίσματα)
Σημειώσεις τεκμηρίου 12
Τεκμήριο 13: Τὸ σχέδιο τῆς νέας πόλης τοῦ Πειραιᾶ
Σημειώσεις τεκμηρίου 13
Κείμενα σχετικὰ μὲ τὸ σχεδιαστικὸ τεκμήριο 13
Τεκμήριο 14: Τοπογραφικὴ ἀποτύπωση τῆς Πειραϊκῆς Χερσονήσου
Σημειώσεις τεκμηρίου 14
Τεκμήριο 15: Σχέδιο πόλης τοῦ Πειραιᾶ (ἡμιτελὲς προσχέδιο)
Τεκμήριο 16: Χάρτινο περίβλημα με τίτλο «Monumenta Pompeiana»
Τεκμήριο  17:  Τοπογραφικὴ  ἀποτύπωση  τῆς  Ἀθήνας  (1831-32)  ποὺ

συνέταξαν οἱ Κλεάνθης καὶ Schaubert
Σημειώσεις τεκμηρίου 17
Κείμενα σχετικὰ μὲ τὸ σχεδιαστικὸ τεκμήριο 17
Τεκμήριο  18:  Ἀποτύπωση  (μὲ  ἐνδείξεις  κτηματολογίου)  τῆς  παλιᾶς  καὶ

νέας Ἀθήνας τὸ 1836 (τὸ λεγόμενο «σχέδιο Stauffert»)
Σημειώσεις τεκμηρίου 18
Τεκμήριο  19:  Σκαριφήματα  (τὰ  προσχέδια)  τῆς  τοπογραφικῆς

ἀποτύπωσης  τῆς  παλιᾶς  Ἀθήνας  ποὺ  συνέταξαν  οἱ  Κλεάνθης  καὶ
Schaubert (1832)

Σημειώσεις τεκμηρίου 19

Παράρτημα
Κείμενα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Eduard Schaubert

Κείμενο Ι:  Friedrich Koepp: «Eduard Schauberts handschiftlicher Nachlass»
(Τὰ ἰδιόχειρα κατάλοιπα τοῦ  Eduard Schaubert).  Άρθρο σὲ γερμανικὴ
γλώσσα στὸ περιοδικὸ Archäologischer Anzeiger 1890, σσ. 129-148
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Σημειώσεις

Κείμενο  ΙΙ:  Förster Richard:  «Ein schlesischer Architekt im Lande der
Hellenen» (Ἕνας ἀρχιτέκτων ἀπὸ τὴ Σιλεσία στὴ χώρα τῶν Ἑλλήνων).
Ἄρθρο στὸ περιοδικὸ Schlesien, ἔτος 2ο, 1908-1909, τεῦχος 5, σσ. 139-145

Κείμενο  ΙΙΙ:  Παῦλος  Βακάς:  «Ὁ  ἀρχιτέκτων  τοῦ  σχεδίου  τῶν  Ἀθηνῶν
Ἐδουάρδος  Σάουμπερτ  (1804-1860)».  Στὸ  Ἡμερολόγιον  τῆς  Μεγάλης
ἑλλάδος, 1935, σσ. 509-526

Κείμενο IV: Μπίρης Κωνσταντῖνο: «Ἐδουάρδος Σάουμπερτ». Στὸ ἔργο του
Ἀθηναϊκαὶ μελέται, πρῶτο τεῦχος 1938, σσ. 5-9

Εἰδικὴ Βιβλιογραφία γιὰ τὴν ἱστορία ἵδρυσης τῆς Νέας Ἀθήνας
Εὑρετήριο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

EDUARD SCHAUBERT: Η ΖΩΗ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΤΟ 1989 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στοὺς  κύκλους  τῶν  εἰδικῶν  καθὼς  καὶ  στὸ  εὐρύτερο  κοινὸ  ποὺ
ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἱστορία τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τῆς πολεοδομίας τὸ
ὄνομα τοῦ ἀρχιτέκτονος καὶ ἱστορικοῦ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς Gustav Eduard
Schaubert (Γουσταῦος  Ἐδουάρδου  Σάουμπερτ)  ποὺ  γεννήθηκε  στὶς
24.7.1804 καὶ πέθανε στὶς 30.3.1860 στὴ γενέτειρά του Breslau τῆς Σιλεσίας,
ἀναφέρεται πάντα μαζὶ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ κατὰ δύο χρόνια μεγαλύτερου
συναδέλφου καὶ συμφοιτητῆ του Σταμάτιου Κλεάνθη. Στοὺς δύο φίλους
ἀρχιτέκτονες  ὀφείλεται  τὸ  πρῶτο  καὶ  καθοριστικὸ  πολεοδομικὸ  σχέδιο
(1832/33)  γιὰ τὴ νέα πόλη τῶν Ἀθηνῶν ὡς πρωτεύουσας καὶ βασιλικῆς
καθέδρας τοῦ νεοσύστατου ἑλληνικοῦ κράτους.

Ὁ  Schaubert σπούδασε  ἀπὸ  τὸ  1825  ἀρχιτεκτονικὴ  στὴ  Βασιλικὴ
Ἀκαδημία Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Βερολίνου ὅπου μαθήτευσε κοντὰ στὸν K.F.
Schinkel.  Ἐδῶ γνώρισε τὸν Σταμάτιο Κλεάνθη, μὲ τὸν ὁποῖο ἔμελλε νὰ
συνδεθεῖ μὲ πολύχρονη φιλία καὶ ἐπαγγελματικὴ συνεργασία.Τὴν ἄνοιξη
τοῦ 1829 ἔκαναν μαζὶ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ ταξίδι στὴ Ρώμη, ὅπου στὸν ἐκεῖ
καλλιτεχνικὸ κύκλο γνώρισαν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸν στρατηγὸ Heideck,
μετέπειτα μέλος  τῆς  Ἀντιβασιλείας  στὴν  Ἑλλάδα,  ποὺ τοὺς  ἔδωσε μία
συστατικὴ  ἐπιστολὴ  γιὰ  τὸν  κυβερνήτη  τῆς  Ἑλλάδος  Ἰωάννη
Καποδίστρια. Ὁ Καποδίστριας προσέλαβε τοὺς δύο νεαροὺς ἀρχιτέκτονες
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(τοὺς ὁποίους συνέστηνε πολὺ θερμὰ καὶ ὁ Schinkel) ὡς ἀρχιτέτκονες τῆς
Κυβέρνησης καὶ τοὺς ἀνέθεσε τὶς πρῶτες τους ἐργασίες στὴν Αἴγινα, τότε
πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1831 οἱ δυὸ φίλοι
ζήτησαν ἄδεια νὰ ἔρθουν στὴν Ἀθήνα ὅπου ἀγόρασαν στὴ βόρεια πλαγιὰ
τῆς Ἀκρόπολης ἕνα ἐρειπωμένο σπίτι, τὸ ἐπισκεύασαν καὶ τὸ μετέτρεψαν
σὲ κατοικία καὶ ἐργαστήριό τους.

Μολονότι δὲν εἶχε ἀκόμα ἀποφασισθεῖ ἐὰν ἡ Ἀθήνα θὰ γινόταν ἢ ὄχι
πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου (ὁ Ὄθων ἔφθασε στὸ Ναύπλιομόλις
τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1833), οἱ Κλεάνθης καὶ Schaubert ἄρχισαν ἤδη ἀπὸ το
1831 τὴν τοπογραφικὴ ἀποτύπωση τῆς Ἀθήνας καὶ τῶν περιχώρων της
χωρὶς νὰ τοὺς ἔχει ἀνατεθεῖ τὸ ἔργο αὐτὸ ἐπίσημα ἀπὸ τὴν προσωρινὴ
κυβέρνηση, τὴ λεγόμενη «Διοικητικὴ Ἐπιτροπή». Τὸν Μάιο τοῦ 1832 τοὺς
ἀνατέθηκε ἡ ἐκπόνηση τοῦ σχεδίου τῆς Ἀθήνας. Ἐπειδὴ τὸ σχέδιό τους
θεωρήθηκε πολὺ μεγαλόπνοο καὶ ἐπειδὴ ἡ ἐφαρμογή του θὰ ἀπαιτοῦσε
σημαντικὰ ποσὰ ἀποζημιώσεων, οἱ δύο ἀρχιτέκτονες κατηγορήθηκαν γιὰ
ἀνορθολογισμὸ  καὶ  κερδοσκοπία  πάνω  στὴ  γη·  ἔτσι  ἡ  Ἀντιβασιλεία
ἀναθεώρησε τὴν ἀπόφασή της καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Λουδοβίκο Α´
τῆς Βαυαρίας νὰ στείλει τὸν Leo von Klenze γιὰ νὰ προσαρμόσει τὸ σχέδιο
στὶς ἰσχύουσες ἐπιτόπου συνθῆκες.

Οἱ  Κλεάνθης  καὶ  Schaubert δὲν  ἀποδέχθηκαν  τὶς  τροποποιήσεις  τοῦ
Klenze καὶ ὑπέβαλαν τὸν Νοέμβριο τοῦ 1834 τὴν παραίτησή τους ἀπὸ τὴ
θέση Ἀρχιτεκτόνων τῆς Κυβέρνησης, ἀλλὰ συνέχισαν νὰ συνεργάζονται
στὸ ἔργο ἀποκατάστασης τῶν μνημείων τῆς Ἀκρόπολης. Φαίνεται ὅμως
πὼς  ὁ  Κλεάνθης  ἐγκατέλειψε  αὐτὴ  τὴν  ἐργασία  σχετικὰ  νωρίς,  διότι
ἀμέσως μετὰ ὡς ὑπεύθυνοι τοῦ ἔργου ἀναφέρονται μόνον οἱ Ludwig Ross,
Eduard Schaubert καὶ  Christian Hansen.  Ἡ σπουδαιότερη συμβολή τους
εἶναι ἡ ἀναστήλωση τοῦ ναοῦ τῆς Ἀπτέρου Νίκης ποὺ περιγράφεται στὴ
δημοσίευση  Die Akropolis von Athen nach den neuesten Ausgrabugen,  Berlin,
1839.

Στὰ τέλη τοῦ 1834 ὁ Schaubert ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν Κλεάνθη λόγω
οἰκονομικῶν  διαφορῶν  καὶ  ἔγινε  Διευθυντὴς  τῆς  Ἀρχιτεκτονικῆς
Ὑπηρεσίας  τοῦ  ὑπουργείου  Ἐσωτερικῶν  καὶ  ὑπουργικὸς  σύμβουλος.
Παράλληλα μὲ τὴ δραστηριότητά του ὡς ἀρχιτέκτων ἀσχολεῖται μὲ τὴν
ἀρχαιολογία καὶ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους ποὺ ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ
στὴν πολυχρωμία τῶν ἀρχαίων ναῶν καὶ γλυπτῶν.

Μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τῆς 3ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1843 ὁ Schaubert, ὅπως
καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀλλοδαποί, ἀπολύεται ἀπὸ τὴν κρατικὴ ὑπηρεσία. Ἀφοῦ
ρύθμισε τὶς προσωπικές του ὑποθέσεις καὶ ἐνῶ ἦταν ἕτοιμος νὰ γυρίσει
στὴν πατρίδα του,  τὸ 1845 ἡ διοίκηση τοῦ Μουσείου τοῦ Βερολίνου τοῦ
ἀνέθεσε  διάφορες  ἐρευνητικὲς  ἐργασίες,  οἱ  ὁποῖες  τὸν  κράτησαν  στὴν
Ἑλλάδα μέχρι τὸ 1850. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ κύρια ἀσχολία του ἦταν ἡ
ἐπιστασία παραγωγῆς γύψινων ἐκμαγείων ἀρχαίων γλυπτῶν, ἐνῶ ἔτρεφε
τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ παραμείνει μόνιμα στὴν Ἑλλάδα, ἐλπίδα
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ποὺ ὅμως, παρὰ τὴν καλοπροαίρετη ὑποστήριξη τοῦ Γενικοῦ Διευθυντῆ
τῶν Μουσείων τοῦ Βερολίνου von Olfers καὶ τὴ βοήθεια τοῦ προξένου τῆς
Πρωσίας von Werter, παρέμεινε ἀνεκπλήρωτη.

Μετὰ  τὴν  ἐπιστροφή  του  στὴν  ἰδιαίτερη  πατρίδα  του,  ἔζησε
ἀποτραβηγμένος  καὶ  ἀπασχολούμενος  μέχρι  τὸν  θάνατό  του  μὲ  τὴν
ἀρχιτεκτονικη σύνθεση καὶ μὲ τὴ σπουδὴ τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος.

Ὁ  Schaubert ἦταν  ἄνθρωπος  μὲ  ἀνεπτυγμένη  αἴσθηση  καθήκοντος,
σεμνός, ἀνιδιοτελὴς καὶ ἀγαποῦσε βαθιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὴ δεύτερη πατρίδα
του. Παραδειγματικὰ ἰσχύει γι' αὐτὸν ἡ ρήση τοῦ Μενάνδρου: «ὡς χαρίεν
ἔστ' ἄνθρωπος ὅταν ἄνθρωπος ἦ». Φαίνεται πὼς μετὰ τὴν ἐπιστροφή του
στὴ  γενέτειρά  του  δὲν  μπόρεσενὰ  ἀποκατασταθεῖ  ἐπαγγελματικά·
πέθανε σχετικὰ νέος σὲ ἡλικία 56 ἐτῶν, ἀφοῦ κληροδότησε τὴ συλλογὴ
ἀρχαιοτήτων  ποὺ  εἶχε  στὴν  κατοχή  του  καθὼς  καὶ  τὰ  γραπτὰ  καὶ
σχεδιαστικά  του  κατάλοιπα  στὸ  μουσεῖο  τοῦ  Πανεπιστημίου  τῆς
γενέτειράς του. Ἔκτοτε ξεχάσθηκε γιὰ πολὺ καιρό.

Πρῶτος ἀνέσυρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὴ λήθη ὁ Friedrich Koepp, ὁ ὁποῖος,
ὅπως μαρτυρεῖ ὁ ἴδιος, ταξινόμησε τοὺς ἑπτὰ φακέλους μὲ τὰ «σχέδια καὶ
τὶς  σημειώσεις»  τοῦ  Eduard Schaubert κατόπιν  παραγγελίας  τοῦ
Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ  Breslau καὶ τὸ 1890
δημοσίευσε  στὸν  Archäologischer Anzeiger ἕνα  εἰκοσασέλιδο  ἄρθρο  σὲ
γερμανικὴ  γλώσσα  μὲ  τίτλο  «Χειρόγραφα  κατάλοιπα  τοῦ  Eduard
Schaubert».  Στὸ ἄρθρο αὐτό, ὁ συντάκτης του ἔδωσε μορφὴ καταλόγου,
ἔτσι  ὥστε  νὰ  ἀναδειχθοῦν  τὰ  σπουδαιότερα  ἀπὸ  ἄποψη  περιεχομένου
τεκμήρια  τῶν  καταλοίπων  καὶ  νὰ  χρησιμεύσει  στοὺς  μελλοντικοὺς
ἐρευνητὲς  ὡς  «ὁδηγός».  Δὲν  ἔχουμε  βέβαια  ἐδῶ  ἕναν  συστηματικὸ
κατάλογο, ἐντούτοις τὸ κείμενο περιέχει πληροφορίες ποὺ ἀποτελοῦν τὴ
μοναδικὴ πηγὴ γιὰ τὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο τοῦ Schaubert.

Ὅσον  ἀφορᾶ  τὶς  πολεοδομικὲς  ἐργασίες  ποὺ  συγκαταλέγονται  στὰ
κατάλοιπα, ὁ  Koepp ἀναφέρει μᾶλλον παρεμπιπτόντως τὰ πολεοδομικὰ
σχέδια (προτάσεις ἢ ἀποτυπώσεις ποὺ ὅμως δὲν ἀποδίδονται ρητὰ στὸν
Schaubert)  τῶν  πόλεων:  Πειραιῶς,  Κορίνθου  (δύο  φύλλα),  Ἐρέτριας,
Θήβας, Ἐλευσίνας («ἀποτυπώθηκε τοὺς μῆνες Αὔγουστο καὶ Σεπτέμβριο
τοῦ  ἔτους  1835  ἀπὸ  τὸν  γεωμέτρη  C.  Mitteregger»),  Μεγάρων
(«ἀποτυπώθηκε  τὸ  ἔτος  1835  ἀπὸ  τὸν  γεωμέτρη  J.B.  Beck),  Σπάρτης,
Μεσολογγίου, Στυλίδας καὶ νέας Ἄμφισσας (Ἰτέας).

Ὅσον ἀφορᾶ εἰδικότερα τὶς πολεοδομικὲς ἐργασίες γιὰ τὴν Ἀθήνα, ὁ
Koepp στὸ ἄρθρο του σημειώνει τὰ ἑξῆς σχέδια καὶ γραπτὰ τεκμήρια, τὰ
ὁποῖα  φυλάσσονταν  ἐκείνη  τὴν  ἐποχὴ  (1890)  στὸ  Μουσεῖο  τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ Breslau:

– ἕνα τεῦχος ἀποτελούμενο ἀπὸ δεκαοχτὼ στῆλες σὲ σχῆμα 1/2 μὲ τὸν
τίτλο «Περιγραφὴ τοῦ σχεδίου τῆς νέας πόλης τῶν Ἀθηνῶν»·

–  τοπογραφικὸ  σχέδιο  τῆς  παλιᾶς  Ἀθήνας  τὸ  ὁποῖο  συνέταξαν  οἱ
Κλεάνθης καὶ Schaubert·

63



– ἕνα ὁλόκληρο πακέτο μεμονωμένων ἀποτυπώσεων (σκαριφημάτων)
γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ παραπάνω σχεδίου·

– ἀντίτυπο τῆς λιθογραφημένης ἔκδοσης τοῦ σχεδίου πόλης της νέας
Ἀθήνας τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert·

–  λιθόγραφο  σχέδιο  ποὺ  ἀπεικονίζει  τὴν  κατάσταση  τῆς  Ἀθήνας  τὸ
1820 (τυπώθηκε στὸ Βασιλικὸ Τυπογραφεῖο τῆς Ἀθήνας τὸ ἔτος 1837)·

– ἀρκετὰ [δύο] ἀντίτυπα τοῦ χάρτη τοῦ  Altenhoven (1837) ποὺ τὸ ἕνα
φέρει τὸν τίτλο  Esquisse d'un nouveau plan pour la ville d'Athènes projeté  par
Lysandre Kaftangioglu (Σκαρίφημα  σχεδίου  γιὰ  τὴν  πόλη  τῶν  Ἀθηνῶν
σχεδιασμένο ἀπὸ τὸν Λύσανδρο Καυταντζόγλου)·

–  σχέδιο  τῶν  ἀνακτόρων  καὶ  τοῦ  περιβάλλοντος  χώρου  ποὺ
ἐκπονήθηκε  ἀπὸ  τὸν  Hoch καὶ  ἐγκρίθηκε  μὲ  βασιλικὸ  διάταγμα  στὶς
22.5./2.6.1837.

Σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ ἄρθρου του ὁ Koepp ἀναφέρεται σὲ «ἕνα σχέδιο τῆς
Ἀκρόπολης ὑπὸ κλίμακα 1:1.000 καὶ μία χωροστάθμιση καὶ πρὸς τὶς δύο
κατευθύνσεις, Β-Ν καὶ Α-Δ, ὑπὸ τὴν αὐτὴ κλίμακα».

Τὸ ἔτος 1908 ὁ Richard Förster, καθηγητὴς καὶ διευθυντὴς τοῦ Μουσείου
τοῦ  Πανεπιστημίου  τοῦ  Breslau,  δημοσίευσε  στὸ  περιοδικὸ  Schlesien,  σὲ
γερμανικὴ γλώσσα, ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἕνας ἀρχιτέκτων ἀπὸ τὴ Σιλεσία στὴ
χώρα  τῶν  Ἑλλήνων»,  στὸ  ὁποῖο  συγκέντρωσε  ὅλες  τὶς  διαθέσιμες
πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Eduard Schaubert. Τὸ ἄρθρο αὐτὸ
παραμένει  μέχρι  σήμερα  ἡ  μοναδικὴ  οὐσιαστικὴ  ἀπόπειρα  συγγραφῆς
μιᾶς –ἂν καὶ σύντομης– βιογραφίας τοῦ ἀρχιτέκτονα Schaubert. Στὸ τέλος
τοῦ  κειμένου  ὁ  Förster τονίζει  ὅτι  «ἡ  ἀνωτέρω  σκιαγραφία  πρέπει  νὰ
θεωρηθεῖ ἁπλῶς προοίμιο μιᾶς διεξοδικότερης ἐκτίμησης τῆς ζωῆς καὶ τοῦ
ἔργου  τοῦ  Schaubert»,  δηλώνοντας  ἔτσι  ἔμμεσα  τὴν  πρόθεσή  του  νὰ
συντάξει  μιὰ  εὐρύτερη ἐργασία πού,  ὅπως φαίνεται,  δὲν  τοῦ  δόθηκε  ἡ
εὐκαιρία νὰ πραγματοποιήσει.

Ἡ πρώτη ἀπόπειρα ἀποτίμησης τοῦ ἔργου τοῦ Schaubert ἀπὸ ἑλληνικῆς
πλευρᾶς ἀπαντᾶται στὸ δοκίμιο τοῦ ἀρχιτέκτονα Παύλου Βακᾶ τοῦ ἔτους
1935.  Στὴν  ἐργασία  αὐτὴ  ἐπαναλαμβάνονται  οἱ  πληροφορίες  ποὺ
συνέλεξε ὁ Förster (τὸ κείμενο τοῦ τελευταίου ἀναφέρεται ὡς «γερμανικὴ
πηγή»)  καθιστώντας  τες  προσιτὲς  στὸν  ἕλληνα  ἀναγνώστη.  Ἐπίσης  ἡ
σύντομη  ἐργασία  τοῦ  Κωνσταντίνου  Μπίρη,  σὲ  ἑλληνικὴ  γλώσσα,  μὲ
τίτλο «Ἐδουάρδος Σάουμπερτ» στὸ ἔργο του  Ἀθηναϊκὲς  μελέτες,  Ι,  ποὺ
δημοσιεύθηκε τὸ 1938, δὲν κομίζει νέες πληροφορίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ
δράση  τοῦ  Schaubert,  ἀποτελεῖ  ἁπλῶς  φορτισμένη  συναισθηματικὰ
τιμητικὴ ἀναφορὰ στὸν γερμανὸ ἀρχιτέκτονα.

Ὅλες οἱ μεταγενέστερες ἐργασίες ποὺ ἀναφέρονται καὶ στὴ δράση τοῦ
Eduard Schaubert, ὅπως, γιὰ νὰ ἀναφέρουμε μόνο ὁρισμένες σημαντικές,
τοῦ  H.H.  Russack (1942),  τῆς  Margarete Kühn (1979)  καὶ  τῆς  Ὄλγας
Φουντουλάκη  (1979),  φωτίζουν  κριτικὰ  μόνο  τὸ  περιεχόμενο  καὶ  τὸ
ἱστορικὸ τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Ἀθήνας.
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Ἡ  Ὄλγα  Φουντουλάκη  τὸ  1979  ἀναφέρει  τὰ  ἑξῆς  γιὰ  τὴν  τύχη  τῶν
καταλοίπων τοῦ  Schaubert μετὰ τὸ 1945 (πληροφορίες ποὺ σήμερα μετὰ
τὶς νεότερες ἔρευνες τοῦ συγγραφέα τῆς παρούσης ἐργασίας πρέπει νὰ
ἀναθεωρηθοῦν):

«Σήμερα  δὲν  ξέρουμε  ἐὰν  καὶ  ποῦ  ὑπάρχουν  τὰ  κατάλοιπα  ἢ  ἐὰν
καταστράφηκαν στὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δὲν εἶναι ἐπίσης γνωστὸ ἐὰν
τὰ  χειρόγραφα  τοῦ  Ἀρχαιολογικοῦ  Μουσείου  τοῦ  Πανεπιστημίου  τοῦ
Breslau μεταφέρθηκαν σὲ ἀσφαλὲς μέρος κατὰ τὸν πόλεμο. Σύμφωνα μὲ
τὴ δημοσίευση τοῦ Ulrichs,  Das Schicksal der Bau-  und Kunstdenkmäler in den
Ostgebieten des Deutschen Reiches und im Gebiet von Danzig [Ἡ  τύχη  τῶν
ἀρχιτεκτονικῶν καὶ καλλιτεχνικῶν μνημείων τῶν ἀνατολικῶν περιοχῶν
τοῦ γερμανικοῦ κράτους καὶ τῆς περιοχῆς τοῦ Ντάντσιχ], Bonn 1957, σελ.
70,  τὰ  ἀρχεῖα  τοῦ  Ἀρχαιολογικοῦ  Ἰνστιτούτου  τοῦ  Πανεπιστημίου  τοῦ
Breslau εἶχαν  μεταφερθεῖ  στὸ  Heinrichau (κοινότητα  στὴ  διοικητικὴ
περιοχὴ  τοῦ  Breslau,  50  χλμ.  νότια  τῆς  πόλης).  Τὸ  1945  ἡ  κοινότητα
Heinrichau,  ποὺ δὲν εἶχε  καταστραφεῖ,  πέρασε ὑπὸ πολωνικὴ διοίκηση.
Πιθανὸν νὰ σώθηκαν τὰ χειρόγραφα αὐτά. Τὸ περίεργο ὅμως εἶναι ὅτι
στοὺς δύο καταλόγους τῶν καταλοίπων σὲ βιβλιοθῆκες καὶ ἀρχεῖα τῆς
Ὁμοσπονδιακῆς  Δημοκρατίας  τῆς  Γερμανίας  (κατάλογος  τῶν  γραπτῶν
καταλοίπων σὲ γερμανικὰ ἀρχεῖα καὶ βιβλιοθῆκες 1 καὶ 2) δὲν ἀναφέρεται
ὁ  Schaubert.  Αὐτὴ  τὴν  πληροφορία  τὴν  ὀφείλω  στὸ  Ἰνστιτοῦτο  Johann
Gottfried Herder.  Σίγουρο  εἶναι  πὼς  τὰ  κατάλοιπα  τοῦ  Schaubert δὲν
ὑπάρχουν στὴ σημερινὴ Βιβλιοθήκη καὶ στὸ Ἀρχεῖο τοῦ Πανεπιστημίου
τοῦ  Breslau· αὐτὸ μὲ πληροφόρησε ἡ πρυτανεία τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Breslau».

Μόλις τὸ 1989 κατόρθωσε ὁ συγγραφεὺς τῆς παρούσης μονογραφίας νὰ
ἐντοπίσει στὴν Ἀθήνα τὸ τμῆμα τῶν καταλοίπων τοῦ Schaubert στὸ ὁποῖο
περιλαμβάνονται οἱ ἀποτυπώσεις τῆς Ἀθήνας καθὼς καὶ τὰ πολεοδομικὰ
σχέδια τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ. Κατὰ ἀνέλπιστο τρόπο ἡ σειρὰ τῶν
συγκεκριμένων καταλοίπων εἶναι πλήρης!

Ὁ  συγγραφεὺς  ὀφείλει  τὴν  ἀνεκτίμητη  γιὰ  τὴν  ἔρευνα  τῆς
πολεοδομικῆς  ἐξέλιξης  τῆς  Ἀθήνας ἀνακάλυψη αὐτῶν τῶν τεκμηρίων,
ποὺ θεωροῦνταν πάνω ἀπὸ 45  χρόνια  ἀπωλεσθέντα,  στὴ γενναιόδωρη
βοήθεια τοῦ συναδέλφου ἀρχιτέκτονος Μάνου Μπίρη που διαφυλάσσει τὰ
κατάλοιπα τοῦ θείου του Κωνσταντίνου Μπίρη. Τὸ 1989 μᾶς ἐπέτρεψε τὴν
πρόσβαση στὸ ἰδιωτικὸ ἀρχεῖο τοῦ Κ. Μπίρη στὸ ὁποῖο φυλάσσονται δύο
ἔγγραφα ποὺ τεκμηριώνουν τὴ διάσωση τῶν καταλοίπων τοῦ Schaubert.

Τὸ πρῶτο τεκμήριο (ἔγγραφο) περιέχει ὅλα τὰ στοιχεῖα (ἡμερομηνίες
καὶ ἀριθμοὺς πρωτοκόλλων) τῆς ἀλληλογραφίας μεταξὺ τοῦ ἑλληνικοῦ
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ τῆς ἑλληνικῆς πρεσβείας στὸ Λονδίνο ἀπὸ
τὴν  ὁποία  μπορεῖ  νὰ  ἀναπαρασταθεῖ  ἡ  ἱστορία  τῆς  ἐπανόδου  τῶν
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καταλοίπων στὴν Ἑλλάδα (ἀπὸ τὸ Βερολίνο μέσω Λονδίνου στὴν Ἀθήνα
κατὰ τὰ ἔτη 1956-1958).

Ἀπὸ  τὸ  τεκμήριο  αὐτὸ  συνάγεται  ὅτι  ὁ  Ἀλέξανδρος  Ραγκαβής,
πρεσβευτὴς  τῆς  Ἑλλάδος  στὸ  Βερολίνο  μέχρι  τὴν  κήρυξη τοῦ πολέμου
ἀνάμεσα στὴ  Γερμανία καὶ  τὴν  Ἑλλάδα  (1941),  φρόντισε  τὸ  1956  ὥστε
ὁρισμένα  ὑπόλοιπα  ἀρχείων  καθὼς  καὶ  ἱερὰ  σκεύη  τῆς  ἑλληνικῆς
ἐκκλησίας τοῦ Βερολίνου ποὺ εἶχε στὴ φύλαξή του νὰ μεταφερθοῦν στὸ
Λονδίνο  καὶ  νὰ  παραδοθοῦν  στὰ  χέρια  τοῦ  ἐκεῖ  ἕλληνα  πρεσβευτῆ
Βασιλείου Μόστρα. Ἀπὸ ἐκεῖ ἔφθασαν τὸ 1958 μὲ τὸ ἀτμόπλοιο «Palermo»
στὸν Πειραιά. Ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ τὰ κειμήλια ἦσαν καὶ τὰ πολεοδομικὰ
κατάλοιπα  τοῦ  Schaubert ποὺ  ἀφοροῦν  τὸν  σχεδιασμὸ  τῆς  Ἀθήνας.
Σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ Ἀλέξανδρου Ραγκαβῆ, μὲ μεσολάβηση τοῦ
καθηγητῆ  κλασικῆς  ἀρχαιολογίας  στὸ  πανεπιστήμιο  τοῦ  Βερολίνου
Gerhard Rodenwaldt (κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου· ὁ Rodenwaldt πέθανε
τὸ  1945)  τὰ  τεκμήρια  αὐτὰ  δωρήθηκαν  στὸ  ἑλληνικὸ  κράτος.
Μεταφέρθηκαν  ἀπὸ  τὸ  Breslau στὸ  Βερολίνο,  στὰ  χέρια  τοῦ  καθηγητῆ
Neugebauer,  Ἐφόρου  τῆς  Συλλογῆς  Ἀρχαίων  τοῦ  Altes Museum στὸ
Lustgarten τοῦ Βερολίνου.  Ὁ Ραγκαβής,  ὁ ὁποῖος κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
πολέμου εἶχε μείνει ὡς ὅμηρος στὸ Βερολίνο, παρέλαβε τὰ ἀντικείμενα
αὐτὰ καί, παρὰ τὴν ἀνασφάλεια τῆς ἐποχῆς, κατόρθωσε νὰ τὰ διασώσει.

Τὸ  δεύτερο  τεκμήριο  (ἔγγραφο)  εἶναι  ἕνας  ἀκριβὴς  κατάλογος
περιεχομένων  τῶν  πολεοδομικῶν  καταλοίπων  τοῦ  Schaubert ποὺ
συντάχθηκε τὸ 1960 ἀπὸ τὸν πρεσβευτῆ Ἀλέξανδρο Ραγκαβὴ στὸν ὁποῖο
ἄλλωστε  χρωστᾶμε  τὴ  διάσωση  τῶν  καταλοίπων.  Εἶναι  ὁ  μοναδικὸς
πλήρης κατάλογος περιεχομένων ποὺ ὑπάρχει· ὁ παλαιότερος κατάλογος
τοῦ Friedrich Koepp τοῦ ἔτους 1890 ἀνέφερε μόνο ἕξι σχέδια καθὼς καὶ τὰ
προσχέδια τοῦ τοπογραφικοῦ χάρτου καὶ τὴν πρώτη γραφὴ τοῦ κειμένου
«Περιγραφὴ  τοῦ  σχεδίου  πόλης  τῆς  νέας  Ἀθήνας»  τῶν  Κλεάνθη  καὶ
Schaubert.

Μὲ  τὴ  φιλικὴ  ἔγκριση  τῆς  τότε  (1990)  ἐφόρου  τῆς  Πρώτης  Ἐφορίας
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων στὴν Ἀθήνα κυρίας Ἑλένης Μανωλέσσου καὶ
μὲ  τὴν  ἐνεργὸ  ὑποστήριξη  τοῦ  συναδέλφου  ἀρχιτέκτονα  τῆς  Ἐφορίας
κυρίου Νικολάου Δεληνικόλα ἐρευνήσαμε τὰ ἀρχεῖα τῆς Ἐφορίας ὅπου
φυλάσσονταν ἀπὸ καιρὸ τεκμήρια  σχετικὰ μὲ τὴν Ἀθήνα.  Ἐδῶ λοιπὸν
βρέθηκαν ἀφ' ἑνὸς μὲν μιὰ σειρὰ σχεδίων, ἀφ' ἑτέρου δὲ προσχέδια ἐν
εἴδει  σκαριφημάτων  καὶ  ἕνα  ἀνυπόγραφο  χειρόγραφο  τοῦ  κειμένου
«Περιγραφὴ τοῦ σχεδίου τῆς νέας Ἀθήνας» τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert.

Μετὰ  ἐξαιρετικὰ  ἀκριβὴ  ἔλεγχο  τῶν  ὑπαρχόντων  τεκμηρίων  καὶ
σύγκριση ὅλων ὅσα ἐντοπίσθηκαν μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀναφέρονται στὸν
κατάλογο  Ραγκαβῆ,  διαπιστώθηκε  ἡ  πλήρης  σύμπτωσή  τους.  Ἔτσι
μποροῦμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε μὲ βεβαιότητα πὼς ἐπέζησαν 170 χρόνια κατὰ
ἀξιοθαύμαστο  τρόπο  ὅλα  τὰ  πολεοδομικὰ  κατάλοιπα  τοῦ  Eduard
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Schaubert ποὺ  ἀναφέρονται  στὴν  Ἀθήνα  καὶ  τὸν  Πειραιὰ  χωρὶς  καμία
ἀπολύτως ἀπώλεια καὶ πὼς φυλάσσονται σήμερα στὴν Ἀθήνα.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ἡ  ἔρευνα  γιὰ  τὴν  ἱστορία  τῆς  νεότερης  ἀρχιτεκτονικῆς  καὶ  τῆς
ἀναπτύξεως  τῶν  συγχρόνων  πόλεων  δὲν  ἔχει  ἔλλειψη  πρωτογενῶν
τεκμηρίων, πάσχει ὅμως ἀπὸ τὴ μεταξύ τους σύγχυση καὶ τὴ φόρτιση τῆς
βιβλιογραφίας μὲ ἐπαναλήψεις καὶ «ἀδρανῆ» δημοσιεύματα. Χρειάζεται
πολὺς χρόνος γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἐπιστημονικῆς ἀλήθειας καὶ  τὴν
ἀξιοποίηση τῶν πρωτογενῶν τεκμηρίων. Ἄλλωστε ἡ λήθη ἔχει πιθανῶς
καλύψει καὶ ἄλλα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι καθοριστικῆς σημασίας γιὰ τὴν
ἑρμηνεία τῶν πραγμάτων.

Αὐτὰ ἀναλογίζεται κανεὶς ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἱστορία τοῦ κτισμένου
περιβάλλοντος  τῶν  Ἀθηνῶν,  μιὰ  ἱστορία  γοητευτικὴ  καὶ  πολλαπλῶς
ἐνδιαφέρουσα.  Ἕνας  χῶρος  κατάσπαρτος  ἀπὸ  ἐρείπια,  μὲ  ἱστορικὴ
φόρτιση καὶ μὲ μεγάλο ὄνομα ἐξελίχθηκε σὲ μεγαλούπολη, ἀφοῦ γιὰ ἕνα
διάστημα τροφοδότησε τὰ ρομαντικὰ ὁράματα Ἑλλήνων καὶ φιλελλήνων.
Οἱ  ἀνάγκες  καὶ  οἱ  πραγματικὲς  βιοτικὲς  συνθῆκες  ἀλλοίωσαν  τὰ
ὁράματα, ἡ ἑρμηνεία ὅμως τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος προϋποθέτει τὴ
γνώση τῶν ἀρχικῶν τους τεκμηρίων, εἰκαστικῶν καὶ γραπτῶν, τὰ ὁποῖα,
εἰδικῶς γιὰ τὴν Πρωτεύουσα, ἀνάγονται στὶς πρῶτες δεκαετίες μετὰ τὴν
Ἐπανάσταση, τότε ποὺ τὸ ἔθνος ἔκανε ἕνα νέο ξεκίνημα.

Ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετᾶς  πραγματοποίησε  μιὰ
μακροχρόνια  προσπάθεια,  προκειμένου  νὰ  ἄρει  τὶς  συγχύσεις  καὶ  νὰ
κατανοήσει ἀφ' ἑνὸς τὸ πολύπλοκο ἀθηναϊκὸ φαινόμενο καὶ ἀφ' ἑτέρου
τὸν  ρόλο  τῶν  πρωταγωνιστῶν  του.  Οἱ  ἔρευνές  του,  σὲ  ἀναζήτηση
πρωτογενῶν  πληροφοριῶν  τόσο  στὴν  Ἑλλάδα  ὅσο  καὶ  στὸ  ἐξωτερικὸ
ὑπῆρξαν  καρποφόρες.  Ἰδιαιτέρως  ἐδῶ,  ἐπέτυχε  νὰ  ἀνασύρει  ἀπὸ  τὴν
ἀφάνεια  τὰ  πρῶτα  σχέδια  τῆς  πόλεως,  τὰ  ὁποῖα  ἐπὶ  πολλὰ  χρόνια
ἐλάνθαναν καὶ ἦσαν ἐμμέσως μόνον γνωστά.

Ἀποτέλεσμα  τῶν  ἐρευνῶν  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ
εἶναι  ἡ  δημοσίευση  τριῶν  βιβλίων  γιὰ  τὰ  πολεοδομικὰ  ζητήματα  τῶν
Ἀθηνῶν, μὲ κοινὸ τὸ θέμα ἀπὸ διαφορετικὴ ὅμως σκοπιὰ τὸ καθένα.

Τὸ  πρῶτο,  Hauptstadt Athen:  ein Stadtgedanke des Klassizismus,  Μόναχο
1994,  εἶναι  μία  διεξοδικὴ  κριτικὴ  παρουσίαση  ὅλων  τῶν  πολεοδομικῶν
προτάσεων  γιὰ  τὴν  πρωτεύουσα,  ποὺ  ἔγιναν  στὸ  πνεῦμα  τοῦ
κλασικισμοῦ. Στὸ δεύτερο, Athens: the ancient heritage and the historic cityscape
in a modern metropolis,  Ἀθήνα  1995,  ἀναλύεται  ἡ  κατάσταση  ὅπως  ἔχει
διαμορφωθεῖ  στὴν  Ἀθήνα  μὲ  τοὺς  χώρους  πρασίνου,  ἀρχαιολογικοῦ
ἐνδιαφέροντος  καὶ  ἀστικῶν  λειτουργιῶν,  οἱ  ὁποῖες  σχετίζονται  μὲ  τὸ
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ἱστορικὸ  παρελθὸν  τῆς  πόλεως  καὶ  τὶς  καταβολὲς  τῆς  τριακονταετίας
1832-1863.  Καὶ  τὸ  τρίτο,  τὸ  ἀνὰ  χεῖρας  βιβλίο,  εἶναι  ἕνα  σύνολο
ντοκουμέντων μεθοδικὰ παρουσιασμένων καὶ κριτικὰ σχολιασμένων, ἕνα
ἀπαραίτητο  καὶ  πολύτιμο  ἐργαλεῖο  γιὰ  τὸν  μελετητὴ  τῆς  πόλεως  τῶν
Ἀθηνῶν  καὶ  μάλιστα  τῆς  πολεοδομίας  της.  Σὲ  αὐτὸ  πρωταγωνιστεῖ  ὁ
ἀρχιτέκτων  Ἐδουάρδος  Σάουμπερτ,  χαρισματικός,  παραγωγικός,  ἀλλὰ
καὶ μετριόφρων, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν Σταμάτιο Κλεάνθη προσπάθησε στὸ
μετεπαναστατικὸ ἀθηναϊκὸ χάος γιὰ πρώτη φορὰ νὰ ὀργανώσει τὸ χῶρο
καὶ νὰ ἀρθρώσει τὸν ἀρχιτεκτονικό του λόγο.

Μὲ  τὴν  τριλογία,  ποὺ  κλείνει  μὲ  τὸ  παρὸν  ἔργο,  ὁ  Ἀλέξανδρος
Παπαγεωργίου-Βενετᾶς  προσέφερε  μιὰ  ἀνεκτίμηση  συμβολὴ  στὴν
ἱστορία  τοῦ  πολεοδομικοῦ  σχεδιασμοῦ  τῆς  πόλεως  τῶν  Ἀθηνῶν·  τοῦ
σχεδιασμοῦ ποὺ ἄρχισε ὡς «εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση» καὶ στὸ διάστημα τοῦ
19ου  αἰώνα  μᾶς  ἄφησε  ὅ,τι  καλύτερο  ὑπάρχει  σήμερα  στὴ  δυναμικὰ
ἐξελιγμένη μεγαλούπολη, ὡς πλαίσιο τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Δὲν  θὰ  ἦταν  καθόλου  ὑπερβολὴ  ἂν  λέγαμε  ὅτι  ἡ  γνώση  μας  γιὰ  τὴν
Ἀθήνα τῶν κλασσικῶν χρόνων εἶναι περισσότερο διερευνημένη ἀπὸ τὴν
ἀντίστοιχη τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 19ου ἀκόμα καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ
20οῦ αἰ. Ὅπως γνωρίζουμε, ἡ μελέτη τῆς νεώτερης ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς
πρωτεύουσας χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία κάποια σύγχυση –ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ
ἡ  λέξη–,  ποὺ  ἐπικρατεῖ  στὴν  ἀξιολόγηση  τῶν  τεκμηρίων  καὶ  τῶν
μαρτυριῶν  σχετικὰ  μὲ  τὴν  πολεοδομικὴ  ἐξέλιξη  καὶ  τὴν  ἱστορικὴ
τεκμηρίωση ἀθηναϊκῶν οἰκοδομημάτων.

Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα καὶ λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν τὶς ὣς τώρα σχετικὲς
μελέτες,  ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετᾶς  πραγματοποίησε  τρεῖς
σημαντικὲς ἐκδόσεις μὲ ἀντικείμενο τὴν ἐμβάθυνση στὴν προβληματικὴ
τῆς πολεοδομικῆς ἐξέλιξης τῆς πόλης τῆς Ἀθήνας. Στὴν πρώτη τὸ 1994 (σὲ
γερμανικὴ  γλώσσα,  ὁ  τίτλος  στὰ  ἑλληνικά:  Ἡ Ἀθήνα πρωτεύουσα,  ἕνα
ὅραμα τοῦ Κλασικισμοῦ), παρουσιάζει ὅλες τὶς προτάσεις ποὺ ἔγιναν γιὰ
τὴν πρωτεύουσα τοῦ νεώτερου ἑλληνικοῦ κράτους. Στὴ δεύτερη τὸ 1995
(σὲ ἀγγλικὴ γλώσσα, ὁ τίτλος στὰ ἑλληνικά: Ἀθήνα, ἡ ἀρχαία κληρονομιὰ
καὶ τὸ ἱστορικὸ τοπίο σὲ μία σύγχρονη μητρόπολη), ἐξετάζεται ἡ σημερινὴ
κατάσταση  τῆς  Ἀθήνας  μὲ  τοὺς  χώρους  πρασίνου,  ἀρχαιολογικοὺς
χώρους  καὶ  ἀστικὲς  λειτουργίες  της,  σὲ  σχέση  μὲ  τὸ  ἱστορικό  της
παρελθὸν καὶ τὶς ἐπιδράσεις τῆς ὀθωνικῆς περιόδου.

Μὲ τὸν σεμνὸ τίτλο τοῦ ἔργου ποὺ παρουσιάζουμε σήμερα, Ἐδουάρδος
Σάουμπερτ 1804-1860 – Συλλογὴ τεκμηρίων γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τῆς Ἀθήνας
καὶ τοῦ Πειραιᾶ,  ἕνας καλαίσθητος τόμος μὲ 79 σχέδια καὶ 8 ἔγχρωμες
ἀναπαραγωγές, δημοσιεύεται «ἕνα ἀνέλπιστο εὕρημα γιὰ τὴν ἔρευνα τῆς
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πολεοδομικῆς ἱστορίας τῆς νέας Ἀθήνας» ὅπως σημειώνει καὶ ὁ ἴδιος ὁ
μελετητής. Πρόκειται γιὰ τὴν κριτικὴ παρουσίαση ὅλων τῶν τεκμηρίων
τῶν καταλοίπων τοῦ ἀρχιτέκτονος Eduard Schaubert, ἕνα σημαντικότατο
ἀρχειακὸ ὑλικὸ τὸ ὁποῖον ἐθεωρεῖτο ὅτι εἶχε χαθεῖ στὴ Γερμανία κατὰ τὴ
διάρκεια τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Μία  ἱστορικὴ  ἀναδρομὴ  στὶς  σωζόμενες  πολεοδομικὲς  προτάσεις
σχεδιασμοῦ τῆς πόλεως κατὰ τὴν περίοδο 1831-1839 καὶ ἡ παρουσίαση τῆς
προσωπικότητας  τοῦ  Eduard Schaubert λειτουργοῦν  ὡς  εἰσαγωγὴ  στὰ
πολεοδομικά  του  κατάλοιπα.  Γίνεται  κατ'  ἀρχὴν  μία  παρουσίαση  τοῦ
σχεδίου τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert, τοῦ πρώτου τεκμηρίου γιὰ τὴν ἵδρυση
τῆς νέας Ἀθήνας στὸ ὁποῖον κυριαρχεῖ ἡ ἰδέα τῆς ἁρμονικῆς συνύπαρξης
τῆς νέας πόλης μὲ τὸ ἱστορικό της παρελθὸν καθὼς καὶ τῶν προτάσεων
τοῦ  ἀρχιτέκτονος  Leo von Klenze μὲ  ἐπακόλουθο  τὴ  συρρίκνωση  τοῦ
σχεδίου  τῶν  Κλεάνθη  καὶ  Schaubert,  τοῦ  πολεοδομικοῦ  ὁράματος  τῶν
ἀρχιτεκτόνων  Schinkel καὶ  von Quast,  «ἡ  Ἀθήνα  ἐπὶ  λόφων»,  τῆς
ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδίου, τῆς ἀνεγέρσεως τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων καὶ
τῆς  ἐπεκτάσεως  τῆς  ζώνης  τοῦ  πρασίνου  πρὸς  τὰ  ἀνατολικὰ  καὶ  τῆς
πολεοδομικῆς  ἀντιπρότασης  τοῦ  Λύσανδρου  Καυταντζόγλου  μὲ  τὴν
ἀντιπαράθεση στὸ χῶρο, τῆς νέας πόλης καὶ τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος.

Ὁ  Eduard Schaubert,  τοῦ  ὁποίου  ἡ  προσωπικότητα  καὶ  τὸ  ἔργο
ἀποτελοῦν  τὸν  ἄξονα  τῆς  μελέτης  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  Παπαγεωργίου-
Βενετᾶ,  γεννήθηκε στὸ  Breslau τῆς Σιλεσίας,  τὸ  1804.  Στὸ  Βερολίνο  ὡς
μαθητὴς τοῦ Schinkel, γνωρίστηκε μὲ τὸν ἀρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη.
Τοὺς  δύο  αὐτοὺς  νεαροὺς  ἀρχιτέκτονες  προσέλαβε  στὴν  ὑπηρεσία  τῆς
Κυβερνήσεώς του ὁ  Ἰωάννης Καποδίστριας  καὶ  ἔκαναν τὰ πρῶτα τους
ἔργα  στὴν  Αἴγινα,  τὴν  πρώτη  ἕδρα  τοῦ  ἑλληνικοῦ  κράτους.  Τὸ  1831
ἄρχισαν τὴν τοπογραφικὴ ἀποτύπωση τῶν Ἀθηνῶν καὶ τὸν Μάιο τοῦ 1832
τοὺς ἀνετέθη ἡ ἐκπόνηση τοῦ σχεδίου τῆς νέας πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ
σχέδιο αὐτὸ θεωρήθηκε «πολὺ μεγαλόπνοο» ἀπὸ τὴν Ἀντιβασιλεία καὶ
ἀνετέθη  στὸν  Leo von Klenze ἡ  ἀναθεώρησή  του,  μὲ  ἀποτέλεσμα  τὴ
συρρίκνωσή του.

Ὁ  Schaubert ἐργάστηκε στὶς πρῶτες ἀναστυλώσεις τῶν μνημείων τῆς
Ἀκροπόλεως καὶ  ὑπῆρξε  διευθυντὴς  τῆς  ἀρχιτεκτονικῆς  ὑπηρεσίας  τοῦ
Ὑπουργείου  τῶν  Ἐσωτερικῶν,  θέση  ἀπὸ  τὴν  ὁποία  ἀπολύθηκε  μὲ  τὸν
νόμο  τοῦ  Συντάγματος  ποὺ  ἀκολούθησε  τὴν  ἐξέγερση  τῆς  3ης
Σεπτεμβρίου  1843  καὶ  ὁ  ὁποῖος  ἀπαγόρευε  στοὺς  ξένους  ὑπηκόους  νὰ
κατέχουν δημόσιες θέσεις. Τὸ 1850 ἐπέστρεψε στὴν πατρίδα του καὶ ὣς
τὸν θάνατό του, τὸ 1860, ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ σύνθεση καὶ
τὴ σπουδὴ τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας.

Τὸ ὄνομα τοῦ Schaubert ξεχάστηκε. Τὸ 1890, 30 χρόνια μετὰ τὸ θάνατό
του, ὁ  Friedrich Koepp δημοσιεύει τὸ ἄρθρο «Χειρόγραφα κατάλοιπα τοῦ
Eduard Schaubert» στὸ γερμανικὸ ἀρχαιολογικὸ περιοδικὸ  Archäologischer
Anzeiger (ἀνάθεση τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
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Breslau). Τὸ ἄρθρο ἀναφέρεται στὴν ταξινόμηση 7 φακέλλων μὲ σχέδια
καὶ  σημειώσεις  τοῦ  Schaubert καὶ  ἄλλων  ἀρχιτεκτόνων  ἀπὸ  ἑλληνικὲς
πόλεις καὶ τὴν πρωτεύουσα.

Ὁ  Richard Förster,  καθηγητὴς  καὶ  διευθυντὴς  τοῦ  Μουσείου  τοῦ
Πανεπιστημίου τοῦ Breslau, ἐπιχειρεῖ τὴν πρώτη βιογραφία τοῦ Schaubert,
σὲ ἄρθρο του στὴν ἐφημερίδα Schlesien καὶ μὲ τίτλο «Ἕνας ἀρχιτέκτων ἀπὸ
τὴ Σιλεσία στὴ χώρα τῶν Ἑλλήνων». Στὸν ἕλληνα ἀναγνώστη γίνονται
προσιτὰ ἡ  ζωὴ καὶ  τὸ  ἔργο  τοῦ  Schaubert ἀπὸ τὸν ἀρχιτέτκονα Παῦλο
Βακά, τὸ 1935,  στὸ ἄρθρο του «Ὁ ἀρχιτέκτων τοῦ σχεδίου τῶν Ἀθηνῶν
Ἐδουάρδος  Σάουμπερτ  (1804-1860)»,  στὸ  περιοδικὸ  Ἡμερολόγιον  τῆς
Μεγάλης  Ἑλλάδος.  Τρία  χρόνια  ἀργότερα,  τὸ  1938,  ὁ  Κώστας  Μπίρης
δημοσιεύει  τὸ  ἄρθρο «Ἐδουάρδος Σάουμπερτ»,  στὶς  Ἀθηναϊκὲς Μελέτες
του, συγκεντρώνοντας τὰ ὣς τότε γνωστὰ στοιχεῖα γύρω ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ
τὸ ἔργου τοῦ πρώσσου ἀρχιτέκτονα.

Τὰ  τέσσερα  αὐτὰ  κείμενα  θὰ  συναντήσει  ὁ  ἀναγνώστης  στὸ
παράρτημα τοῦ βιβλίου καὶ μάλιστα τὰ δύο πρῶτα, τῶν Koepp καὶ Förster
σὲ πρώτη ἑλληνικὴ μετάφραση ἀπὸ τὸν συγγραφέα τοῦ βιβλίου. Καὶ ἐδῶ
μία  ἀκόμα  προσφορὰ  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  στοὺς
ἐρευνητὲς οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν καλὰ πόσο δύσκολη καὶ χρονοβόρα εἶναι ἡ
ἐργασία γιὰ νὰ ἔχουν στὴ διάθεσή τους ἐπιστημονικὰ ἄρθρα τὰ ὁποῖα
ἔχουν  δημοσιευτεῖ  σὲ  παλιὲς  περιοδικὲς  ἐκδόσεις  καὶ  μάλιστα
ξενόγλωσσες.

Ἐπιστρέφοντας  στὰ  κατάλοιπα  τοῦ  Schaubert στὴν  πρώτη  ἐκείνη
δημοσίευση  τοῦ  Friedrich Koepp,  τὸ  1890  θὰ  παρακολουθήσουμε  μία
συναρπαστικὴ ἱστορία σχετικὰ μὲ τὴν τύχη τους, γιατὶ στὴ διάρκεια τοῦ
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τὰ ἴχνη  τῶν καταλοίπων χάνονται.  Οἱ
σύγχρονοι ἐρευνητὲς τῆς ὀθωνικῆς περιόδου μόνον εἰκασίες μποροῦσαν
νὰ  ἐκφράσουν  σχετικὰ  μὲ  τὴν  πιθανὴ  ἐντόπισή  τους.  Τὸ  1986  οἱ
ἀρχιτέκτονες-ἐρευνητὲς  Κνιθάκης,  Τιγγινάκα  καὶ  Μαλούχου
ἐδημοσίευσαν, χωρὶς νὰ τὸ ἀναλύσουν, ἕνα ἀπὸ τὰ σχέδια τοῦ Schaubert,
τὴν  ἀποτύπωση  τῆς  παλιᾶς  Ἀθήνας  ποὺ  εἶχαν  ἐπισημάνει  στὴν  Α´
Ἐφορεία  Βυζαντινῶν  Ἀρχαιοτήτων  στὴν  Ἀθήνα,  στὸ  ἄρθρο  τους  «Τὸ
Βοεβοδαλίκι τῆς Ἀθήνας».

Κι ἔτσι εἶχαν τὰ πράγματα ὣς τὸ 1989, ὅταν ὁ συγγραφεὺς κατόρθωσε
νὰ ἐντοπίσει τὸ σύνολο τῶν πολεοδομικῶν καταλοίπων τοῦ Schaubert μὲ
τὶς  ἀποτυπώσεις  τῆς  πόλεως  τῶν  Ἀθηνῶν  καὶ  τὰ  πολεοδομικὰ  τῆς
Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ, ἐδῶ στὴν Ἀθήνα. Τὰ πράγματα ἐξελίχθηκαν ὡς
ἑξῆς: Ὁ συγγραφεὺς μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Μάνου Μπίρη, ἐπίσης ἀρχιτέκτονα
ὁ  ὁποῖος  διαφυλάσσει  τὰ  κατάλοιπα  τοῦ  θείου  του  Κώστα  Μπίρη,
ἀνακάλυψε  στὰ  κατάλοιπα  τοῦ  Κώστα  Μπίρη  δύο  ἔγγραφα  ποὺ
τεκμηριώνουν τὴ διάσωση τῶν καταλοίπων τοῦ  Schaubert καὶ τὸν τρόπο
ποὺ ἔγινε αὐτή.
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Τὸ  πρῶτο  ἀπὸ  τὰ  δύο  ἔγγραφα  περιέχει  ὅλα  τὰ  στοιχεῖα  τῆς
ἀλληλογραφίας μεταξὺ τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ τῆς
ἑλληνικῆς πρεσβείας στὸ Λονδίνο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1956-1959 καὶ τα ὁποῖα
στοιχεῖα  μᾶς  δίνουν  τὶς  παρακάτω  ἀποκαλυπτικὲς  πληροφορίες:  Ὁ
πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος στὸ Βερολίνο Ἀλέξανδρος Ραγκαβής, τοῦ ὁποίου ἡ
θητεία ἔληξε τὸ 1941 ἀλλὰ ὁ ἴδιος παρέμεινε ὡς ὅμηρος στὸ Βερολίνο στὴ
διάρκεια τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατόρθωσε νὰ διασώσει καὶ
νὰ στείλει  στὴν ἑλληνικὴ πρεσβεία τοῦ Λονδίνου τὸ 1956,  στὸν πρέσβυ
Βασίλειο  Μόστρα,  ὁρισμένα  κειμήλια  τῆς  ἑλληνικῆς  ἐκκλησίας  τοῦ
Βερολίνου καθὼς καὶ  τὸ  «ἀρχεῖον καὶ  κατάλοιπα τοῦ  Schaubert ἀπὸ τὸ
Μουσεῖον τοῦ Breslau» δωρεὰ πρὸς τὸ ἑλληνικὸ κράτος μὲ τὴ φροντίδα τοῦ
καθηγητοῦ  G.  Rodenwaldt. Δύο χρόνια ἀργότερα, τὸ 1958, τα παραπάνω
κειμήλια ἔφτασαν στὸν Πειραιὰ μὲ τὸ ἀτμόπλοιο «Palermo» καὶ τὸ τμῆμα
ποὺ  ἀφοροῦσε  τὰ  κατάλοιπα  τοῦ  Schaubert φυλάχθηκε  μαζὶ  μὲ  ἄλλα
ὑπάρχοντα τεκμήρια σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία τῆς Ἀθήνας, στὴν Α´ Ἐφορεία
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων. Καὶ ἐκεῖ ἔπεσαν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ στὴ λήθη
ὣς  τὸ  1990  ὅπου  ἐντοπίστηκαν  ἀπὸ  τὸν  συγγραφέα.  Ἔτσι  σήμερα
μποροῦμε  νὰ  εἴμαστε  βέβαιοι  ὅτι  ἡ  περιπέτεια  τῶν  καταλοίπων  τοῦ
Schaubert ἔχει  τελειώσει  καὶ  ὅτι  «ὅλα  τὰ  πολεοδομικὰ  κατάλοιπα  τοῦ
Schaubert ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πειραιὰ» βρίσκονται στὴ
χώρα μας.

ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΡΙΣΤΕΝΣΕΝ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Γιὰ τὸ ἔργο και την προσφορὰ τοῦ ἐμπνευσμένου Γερμανοῦ ἀρχιτέκτονα,
ζωγράφου καὶ διανοητῆ τοῦ κλασικισμοῦ Leo von Klenze (1784-1864) στὴν
Ἑλλάδα,  ἔχουν  δημοσιευθεῖ  κατὰ  καιροὺς  τμηματικὲς  καὶ
ἀποσπασματικὲς θεωρήσεις καὶ κρίσεις στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία.

Πρῶτος ὁ Κωνσταντίνος Μπίρης στὴ μελέτη του Τὰ πρῶτα σχέδια τῶν
Ἀθηνῶν (1933) ἀλλὰ καὶ στὸ θεμελιῶδες ἔργο του  Ἡ Ἀθήνα ἀπὸ τοῦ 19ου
εἰς  τὸν  20ὸν  αἰώνα  (1964)  ἔκανε  τὴν  ἀπόπειρα  νὰ  ἀξιολογήσει  τὴν
προσωπικότητα  τοῦ  Klenze καὶ  τὴ  σημασία  τῆς  παρέμβασής  του  στὰ
ἑλληνικὰ πράγματα. Μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ ποὺ τρέφω γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Κ.
Μπίρη,  δὲν  μπορῶ  νὰ  συμφωνήσω  μὲ  τὴ  μεροληπτικὴ  καὶ  γενικὰ
ἀρνητική του κρίση ἀναφορικὰ μὲ τὴ δράση τοῦ Γερμανοῦ ἀρχιτέκτονα
στὴν Ἑλλάδα.

Τὴ  μονοσήμαντα  ἀρνητικὴ  αὐτὴ  εἰκόνα  ἑνὸς  αὐταρχικοῦ
μυστικοσυμβούλου  ὁ  ὁποῖος  διαστρέβλωσε  μὲ  τὴν  ἀναθεώρησή  του  τὸ
ἐμπνευσμένο σχέδιο γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα τῶν Κλεάνθη καὶ  Schaubert ποὺ
μᾶς προσφέρει ὁ Μπίρης, ὑποθάλπουν καὶ τὰ σχόλια τοῦ Γιάννη Τσιώμη
(1983)  καὶ  τοῦ  Ἄρη  Κωνσταντινίδη  (1989)  ποὺ  ὑπογράμμισαν  –χωρὶς
πολλὲς διαφοροποιήσεις– καὶ μία δῆθεν ἐπιθυμία ἐκ μέρους τοῦ Klenze νὰ
εἰσαγάγει ξενόφερτα πρότυπα καὶ ἰδεολογίες στὴ νεοσύστατη ἑλληνικὴ
κοινωνία.

Παρ'  ὅλα  αὐτά,  τὸ  ἦθος,  τὸ  ἐμπνευσμένο  ὅραμα,  ἡ  δυναμικὴ
παρέμβαση καὶ κυρίως ὁ ἁγνὸς φιλελληνισμὸς τοῦ πραγματιστῆ  Klenze,
ποὺ δὲν συνδέθηκε μὲ τὴν πατρίδα μας μόνο ἰδεατά (ὅπως τόσοι ἄλλοι
χαρισματικοὶ  Γερμανοί)  ἀλλὰ καὶ  ἔμπρακτα,  οὔτε  διερευνήθηκαν ἀλλὰ
καὶ οὔτε ἀποτιμήθηκαν ἐπαρκῶς μέχρι σήμερα στὴ χώρα μας.

Ἡ μεγάλη ἔκθεση ποὺ παρουσιάζει τὸ συνολικὸ ἀρχιτεκτονικὸ ἔργο τοῦ
Klenze καὶ ποὺ ὀργανώθηκε κατὰ τὸ ἔτος 2000 στὸ Μουσεῖο τῆς Πόλεως
τοῦ Μονάχου, καθὼς καὶ ἡ παρουσίαση τῆς ἔκθεσης Ἀθήνα-Μόναχο στὴν
Ἐθνικὴ Πινακοθήκη στὴν Ἀθήνα τὸν ἴδιο χρόνο, ἀποτέλεσαν τὸ ἔναυσμα
γιὰ τὴ δημοσίευση τῆς παρούσας μελέτης ποὺ ἀποσκοπεῖ σὲ μιὰ σύντομη
καὶ περιεκτικὴ παρουσίαση τοῦ θέματος «Ὁ Klenze στὴν Ἑλλάδα» στοὺς
Ἔλληνες ἀναγνῶστες.

Οἱ  Νεοέλληνες  κατὰ  τὰ  τελευταῖα  170  χρόνια  δὲν  ἔχουν  ἀσχοληθεῖ
σχεδὸν καθόλου μὲ τὸν Klenze καὶ τὴν προσέγγισή του πρὸς τὴν Ἑλλάδα.
Τὸν γνωρίζουν κάπως ἀόριστα ὡς τὸν ἀρχιτέκτονα ποὺ προέβη στὴν ὄχι
καὶ  τόσο  εὐτυχὴ  ἀναθεώρηση  τοῦ  ἀρχικοῦ  πολεοδομικοῦ  σχεδίου  τῆς
Ἀθήνας.  Τὸ  κριτικὸ  φιλελληνικὸ  φρόνημά  του  ὅμως  δὲν  ἔχει  ἀκόμα
ἀποτιμηθεῖ.
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Ἐλπίζω  ἡ  κριτική  –καὶ  ὄχι  μόνο  ἡ  μονοσήμαντα  δοξαστικὴ  ἢ
καταδικαστική–  σκιαγράφηση  τῆς  προσωπικότητος  καὶ  τῆς
ἑλληνολατρίας τοῦ Leo von Klenze νὰ δώσει ἕνα παράδειγμα προσέγγισης
στὸ  πνεῦμα  μιᾶς  ἀρχιτεκτονικῆς  ἱστοριογραφίας,  ἐλευθερωμένης  ἀπὸ
προκαταλήψεις,  ἰδεολογικὴ  φόρτιση  καὶ  αὐθαίρετες  κρίσεις  καὶ  νὰ
ἐμπλουτίσει τὴ δυστυχῶς ἀρκετὰ περιορισμένη βιβλιογραφία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή

Ὁ Leo von Klenze στὴν Ἑλλάδα (Κίνητρα καὶ περιεχόμενο τῆς ἀποστολῆς
τοῦ Klenze στὴν Ἑλλάδα – Τὸ χρονολόγιο τοῦ ταξιδιοῦ στὴν Ἑλλάδα –
Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ σχεδίου τῆς νέας Ἀθήνας – Ἡ συμβολὴ τοῦ Klenze
στὴν  προστασία  τῶν  ἑλληνικῶν  μνημείων  –  Ἡ  «γραφικὴ»  σύνθεση:
Ἀρχιτεκτονικὴ  δημιουργία  στὸν  Νότο  –  Οἱ  ἀρχιτεκτονικὲς  συνθέσεις
ἀθηναϊκῶν κτηρίων –  Ἡ σχέση τοῦ  Klenze μὲ  τὴν  Ἑλλάδα  καὶ  τοὺς
Ἕλληνες)

Σημειώσεις

Παράρτημα: Ἐπιλογὴ κειμένων τοῦ Leo von Klenze ποὺ ἀναφέρονται στὴ
δράση του στὴν Ἑλλάδα

Α´  Πολιτικὰ  τεκμήρια  (Τεκμήριο  1:  Σημειώσεις  τοῦ  Klenze γιὰ  τὴν
ἀποστολή του στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ ἔτος 1834 – Τεκμήριο 2: Ἐπιστολὴ
τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Ρίζου-Νερουλοῦ πρὸς τὸν Klenze – Τεκμήριο
3: Ἐπιστολὴ τῶν δημογερόντων τῆς Ἀθήνας Ι. Βλάχου καὶ Γ. Μεταξᾶ
πρὸς τὸν Klenze)

Β´ Ἀρχαιολογικὰ τεκμήρια (Τεκμήριο 4:  «Pro Memoria» τοῦ  Klenze πρὸς
τὴν  Ἀντιβασιλεία:  Περὶ  ἀναθεωρήσεως  καὶ  συντάξεως  τοῦ  σχεδίου
πόλης τῆς Ἀθήνας καὶ σχετικὰ μὲ τὶς ἀνασκαφὲς καὶ τὴν ἀναστήλωση
τῶν ἀρχαίων μνημείων –  Τεκμήριο 5:  Ἐπιστολὴ τοῦ  Klenze πρὸς τὴν
Ἀντιβασιλεία: Κατὰ προσέγγιση ἐκτίμηση τοῦ κόστους ἀνασκαφῆς καὶ
ἀναστήλωσης τοῦ Παρθενώνα – Τεκμήριο 6: Ἐπιστολὴ τοῦ Klenze πρὸς
τὸν βασιλέα Ὄθωνα: Περὶ συντηρήσεως τῶν ἀρχαιοτήτων τῆς Ἑλλάδος
– Τεκμήριο 7: Προσφώνηση τοῦ βασιλέως Ὄθωνος ἀπὸ τὸν Klenze κατὰ
τὴν  ἔναρξη  ἐργασιῶν  ἀναστήλωσης  τῆς  Ἀκρόπολης  –  Τεκμήριο  8:
Γνωμάτευση τοῦ Klenze πρὸς τὴν Ἀντιβασιλεία: Περὶ τῶν λεπτομερειῶν
ποὺ ἀφοροῦν τὴ διενέργεια ὁρισμένων ἀναστηλωτικῶν ἐργασιῶν στὴν
Ἀκρόπολη –  Τεκμήριο 9:  Ἀναφορὰ τοῦ  Klenze στὰ μέτρα προστασίας
γιὰ τὰ μνημεῖα στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Ἑλλάδα)
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Γ´ Πολεοδομικὰ τεκμήρια (Τεκμήριο 10:  Παρατηρήσεις γιὰ τὸ εὖρος τῶν
ὁδῶν τῆς νέας Ἀθήνας [Ἀνυπόγραφο κείμενο, πιθανότατα τοῦ Klenze]
–  Τεκμήριο  11:  Ἐπιστολὴ τοῦ  Klenze πρὸς τὸν βασιλέα Ὄθωνα:  Περὶ
ἐφαρμογῆς  τοῦ  σχεδίου  πόλεως  τῶν  Ἀθηνῶν.  Προτάσεις  γιὰ  τὸν
καθορισμὸ τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς εἰδικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ μετάθεση
τῆς  πρωτεύουσας  –  Τεκμήριο  12:  Ἀποσπάσματα  ἀπὸ  εἰσήγηση  τοῦ
Klenze πρὸς  τὴν  Ἀντιβασιλεία:  Περὶ  τροποποιήσεως  τοῦ  σχεδίου
πόλεως  τῆς  Ἀθήνας  –  Τεκμήριο  13:  Ἐπιστολὴ  τοῦ  Klenze πρὸς  τὸν
βασιλέα Ὄθωνα: Πρόσθετες παρατηρήσεις στὴν εἰσηγήση μου «Περὶ
τροποποίησης τοῦ σχεδίου πόλης τῆς Ἀθήνας» –  Τεκμήριο 14: Βασικὲς
ἀντιλήψεις τοῦ Klenze γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς νέας Ἀθήνας –  Τεκμήριο 15:
Ἐπεξηγήσεις τοῦ Klenze ἐπὶ τοῦ σχεδίου γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα. Περιγραφὴ
τῆς διάταξης τῆς νέας πόλης – Τεκμήριο 16: Ἐπιστολὴ τοῦ Klenze πρὸς
τὸν βασιλέα Ὄθωνα προκειμένου νὰ τοῦ ἀποσταλεῖ τὸ τοπογραφικὸ
σχέδιο τοῦ von Weiler γιὰ τὴν παλιὰ πόλη)

Δ´  Ἀρχιτεκτονικὰ  τεκμήρια  (Τεκμήριο  17:  Ἀπόψεις  τοῦ  Klenze γιὰ  τὴν
ἀρχιτεκτονικὴ σύνθεση τῶν ἀνακτόρων τῆς νέας Ἀθήνας)

Βιβλιογραφία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ KLENZE
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Ὅποιος διαβάζει τὰ κείμενα τοῦ  Klenze,  βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ ἕνα
πνεῦμα  ἀνοικτό,  δραστήριο  καὶ  διψασμένο  γιὰ  γνώση  ποὺ  τὸ
χαρακτηρίζει  ἰδίως  τὸ  εὐρὺ  φάσμα  τῶν  ἐνδιαφερόντων  καὶ  ἡ
στοχαστικότητα  τῆς  θεώρησης.  Παράλληλα  μὲ  τὰ  πολὺ  θετικὰ  αὐτὰ
χαρακτηριστικὰ  τῆς  προσωπικότητος  τοῦ  Γερμανοῦ  ἀρχιτέκτονα  δὲν
μπορεῖ  νὰ  παραβλέψει  κανεὶς  καὶ  λιγότερο  εὐχάριστες  πλευρὲς  τοῦ
χαρακτήρα  του:  ὁ  θεληματικὸς  Klenze ἔτρεφε  ἀπροκάλυπτα  ἰδιαίτερη
ἐκτίμηση γιὰ τὸν ἑαυτό του· ὁ αὐτοθαυμασμός, ἡ ματαιοδοξία ἀλλὰ καὶ ἡ
ἱκανότητα  χειρισμοῦ  ἀνθρώπων  καὶ  καταστάσεων  –ἰδιότητες  τοῦ
διπλωμάτη καὶ τοῦ αὐλικοῦ– συνδυάζονταν στὴν περίπτωσή του μὲ τὴν
ὑπεροπτικὴ πεποίθηση τοῦ καλλιτέχνη καὶ διανοούμενου ὅτι ἡ κρίση του
εἶναι ἀλάνθαστη.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀποστολή του στὴν Ἑλλάδα θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του
ὡς τὸν ἀδιαμφισβήτητο ἀπὸ μηχανῆς θεὸ ὁ ὁποῖος μὲ τὴν δεξιότητα, τὶς
εἰδικὲς γνώσεις καὶ τὴν αὐθεντία του θὰ ἔλυνε τὸν γόρδιο δεσμὸ τόσο τῶν
πολιτικῶν  δολοπλοκιῶν  ὅσο  καὶ  τῶν  καλλιτεχνικῶν  προβλημάτων.  Ἡ
πεποίθηση  αὐτὴ  δὲν  ἦταν  μόνο  ἐπακόλουθο  τῆς  αὐτοπεποίθησής  του,
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ἀλλὰ καὶ τῶν μεγάλου εὔρους δικαιοδοσιῶν ποὺ τοῦ εἶχε παραχωρήσει ὁ
βασιλεὺς Λουδοβίκος. Ἔτσι τὴ στάση του τόσο ἀπέναντι στοὺς Βαυαροὺς
ὅσο καὶ στοὺς Ἕλληνες συνομιλητές του στὴν Ἀθήνα καὶ τὸ Ναύπλιο τὴ
χαρακτηρίζει μιὰ εὐγενικὴ ὑπεροψία.

Ὑπὸ  αὐτὲς  τὶς  προϋποθέσεις  ἐντυπωσιάζει  ἀκόμα  περισσότερο  τὸ
ἀπροκατάληπτο  πνεῦμα,  καθὼς  καὶ  ἡ  καλοπροαίρετη,  ἂν  καὶ  συχνὰ
αὐστηρὴ  ἀλλὰ  δίκαιη  κρίση  μὲ  τὴν  ὁποία  προσεγγίζει  τὴ
μετεπαναστατικὴ  Ἑλλάδα,  τὴ  γοητεία  καὶ  τὴν  πνευματικὴ  μαγεία  τοῦ
τοπίου της καθὼς καὶ τὴν ἐν δυνάμει δημιουργικότητα τοῦ λαοῦ της.

Τὸ φιλελεύθερο φρόνημά του, ἡ ἀμεροληψία καὶ ἀντικειμενικότητα τῆς
κρίσης του ἀντανακλοῦν ὄχι μόνο τὸν ἐνθουσιασμὸ τοῦ φιλέλληνα ἀλλὰ
κυρίως τὸ σπάνιο χάρισμα ἑνὸς Κεντροευρωπαίου ὁ ὁποῖος, ξεπερνώντας
τὶς  πολιτιστικὲς  καὶ  ἐθνικὲς  ἰδιαιτερότητες,  διαβλέπει  τὰ  αἴτια  τῆς
ἑλληνικῆς κακοδαιμονίας ἀλλὰ καὶ τὶς δυνατότητες θετικῆς ἐξέλιξης τοῦ
νεαροῦ κράτους.

Ἀσφαλῶς ὁ Klenze διέθετε γνώσεις, ἴσως ὅσο λίγοι, ὄχι μόνο σχετικὰ μὲ
τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη καὶ γραμματεία,  ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς συνθῆκες
ποὺ ἐπικρατοῦσαν τὴν ἐποχή του στὴ χώρα, γνώσεις οἱ ὁποῖες ἐνέτειναν
τὴ  διορατική  του  κρίση.  Ἐκεῖνο  ὅμως  ποὺ  καθόριζε  ἀποφασιστικὰ  τὴ
στάση  του  ἀπέναντι  στὴν  Ἑλλάδα,  ἦταν  τὸ  ἐξαιρετικὰ  ἀνοικτό  του
πνεῦμα  καὶ  ἡ  ἔμπρακτη  ἀνιδιοτέλειά  του.  Εἶναι  ἐνδεικτικὸ  ὅτι  στὴν
περίπτωση  τῆς  ἑλληνικῆς  περιπέτειάς  του  ὁ  ἐγωκεντρισμὸς  τοῦ
ἐπιτυχημένου  καλλιτέχνη  ὑποχωρεῖ  καὶ  προέχει  ἡ  ἐπιθυμία  του  νὰ
ὑπηρετήσει ἕναν καλὸ σκοπό.

Ὁ  Klenze ἦρθε  στὴν  Ἑλλάδα  μὲ  ἐνθουσιασμὸ  καὶ  πολλὲς  εὐγενικὲς
φιλοδοξίες. Σχετικὰ ὀλίγα μόνο μπόρεσε νὰ ἐπιτύχει.  Παρ' ὅλα αὐτὰ ἡ
πίστη του στὴ δυνατότητα ἀνάπτυξης τῆς Ἑλλάδος παρέμεινε ἀμείωτη.
Καὶ  ἀπὸ αὐτὴ  τὴν  ἄποψη ἡ  εἰλικρινὴς  φιλελληνική  του  στάση  ὑπῆρξε
ταυτόσημη μὲ τὴ στάση τοῦ βασιλέως Λουδοβίκου.

Ἡ  μοναδικὴ  πολιτικὴ  ἐνέργεια  στὴν  ὁποία  προέβη  ὁ  Klenze στὴν
Ἑλλάδα ἦταν νὰ ἀνακοινώσει ἐκ μέρους τοῦ βασιλέως Λουδοβίκου στὰ
μέλη τῆς Ἀντιβασιλείας Abel καὶ  Maurer τὴν ἀνάκλησή τους. Οὔτε ἄλλη
πολιτικὴ ἀποστολὴ τοῦ εἶχε  ἀνατεθεῖ  οὔτε καὶ ὁ  ἴδιος εἶχε διάθεση νὰ
ἀναμειχθεῖ περαιτέρω στὰ ἐδῶ πολιτικὰ πράγματα. Τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν
τὸν  ἔθιγαν  οἱ  μηχανορραφίες  σὲ  ἐπίπεδο  ἐξουσίας  στὴν  Ἀθήνα  τοῦ
ἐπέτρεψε νὰ κρίνει μὲ αὐστηρότητα τὴ βαυαρικὴ παρουσία στὴν Ἑλλάδα
καθὼς  καὶ  νὰ  διατυπώσει  τὶς  προσωπικές  του  βασικὲς  ἰδέες  γιὰ  τὴν
κοινωνικοπολιτικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας. Οἱ ἰδέες του αὐτὲς ἔχουν ἕναν
χαρακτήρα εὐχολογίου καὶ δεοντολογίας, καθὼς παραβλέπει μέχρι ἑνὸς
σημείου  τὴν  ἀνενδοίαστη  ἀνάμειξη  τῶν  προστάτιδων  δυνάμεων  στὰ
ἐσωτερικὰ  πράγματα  τῆς  Ἑλλάδος·  ἐκεῖνο  ποὺ  ὁραματίζεται  εἶναι  ἡ
οὐτοπία τῆς ἐλεύθερης  ἀνάπτυξης  τῆς λανθάνουσας δημιουργικότητας
τοῦ νεοέλληνα ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ προστασία τῆς βαυαρικῆς δυναστείας.
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Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μόλις τρίμηνης παραμονῆς του στὴν Ἑλλάδα ὁ
Klenze εἶχε  τὴν  εὐκαιρία  νὰ  γνωρίσει  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὰ  μέλη  τῆς
Ἀντιβασιλείας καὶ πολλοὺς ἄλλους Βαυαροὺς ἀξιωματούχους, ὅπως τὸν
αὐλάρχη  βαρόνο  von Asch ἢ  τὸν  γραμματέα  τοῦ  βασιλέως  Leymayer,
καθὼς καὶ Ἕλληνες ἐπιφανεῖς ὅπως τὸν Νοταρὰ καὶ τὸν Ὀρφανὸ στὴν
Κόρινθο καὶ τὶς οἰκογένειες τῶν πρώην ὀσποδάρων τῆς Βλαχίας Καρατζὰ
καὶ  Καντακουζηνοῦ  στὴν  Ἀθήνα.  Ἐπίσης  γνώρισε  τὸν  ἐγκατεστημένο
στὴν Ἀθήνα Σκότο George Finlay –τὸν μετέπειτα σημαντικὸ ἱστοριογράφο
τῆς  νεότερης  ἑλληνικῆς  ἱστορίας–  ποὺ  οἱ  κριτικὲς  ἀπόψεις  του  γιὰ  τὴ
δημιουργία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ταυτίζονταν σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ τὶς
πεποιθήσεις τοῦ Klenze. Ὅλες ὅμως αὐτὲς οἱ γνωριμίες ἦταν φευγαλέες.

Ἰδιαίτερα συνδέθηκε ὡστόσο μὲ τὸν κατὰ εἴκοσι  χρόνια νεότερό του
κλασικὸ φιλόλογο καὶ γενικὸ ἔφορο ἀρχαιοτήτων τῆς Ἑλλάδος  Ludwig
Ross ἀπὸ τὸ Holstein. Ὅπως δείχνει ἡ ἀδημοσίευτη ἀκόμα ἀλληλογραφία
τῶν  δύο  ἀνδρῶν  στὸ  διάστημα  1835-1854,  ἀνάμεσά  τους  ἀναπτύχθηκε
πραγματικὴ  φιλία  ποὺ  στηριζόταν  στὴν  ἀμοιβαία  ἐκτίμηση,  στὸν
ἐνθουσιασμὸ  ἀμφότερων  γιὰ  καθετὶ  τὸ  ἑλληνικὸ  καὶ  στὴν  ἄνευ  ὅρων
ἀφοσίωσή τους στὴ χώρα μας καὶ στὴν πολιτιστική της κληρονομιά. Τὴ
φιλία τους ἐνίσχυσαν καὶ πρακτικὲς σκοπιμότητες: ὁ Klenze ἀνέλαβε τὸν
ρόλο  τοῦ  μέντορα  καὶ  προστάτη  τοῦ  Ross,  ἐνῶ  ὁ  Ross ἔγινε  ἡ
σπουδαιότερη καὶ πιὸ ἀξιόπιστη πηγὴ πληροφοριῶν τοῦ  Klenze γιὰ τὴν
ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων στὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Klenze δὲν ἐξιδανικεύει καθόλου τὴν κατάσταση τοῦ περιβάλλοντος
ποὺ ἀντίκρισε στὴν Ἑλλάδα. Γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς κατεστραμμένης
ἀπὸ τὸν πόλεμο Πάτρας ἐκφράζεται μὲ φανερὴ ἀπογοήτευση. Θεωρεῖ τὴ
νέα ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὶς ἐφαρμοζόμενες τεχνικὲς μετριότατες: «Ἀλλὰ τί
ἀξιοθρήνητη  ἀρχιτεκτονική,  τί  ἄθλιες  κατασκευές,  πόσο  αἰσθητὴ  ἡ
ἀπουσία  τοῦ  χαρακτήρα  καὶ  τῆς  καλαισθησίας  τοῦ  Νότου  σὲ  ὅλα!  Τὸ
χειρότερο τοῦ Βορρᾶ, ἡ μικρόψυχη μονοτονία του, ἔχει συνδυασθεῖ ἐδῶ μὲ
τὸ χειρότερο τοῦ Νότου, μὲ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα τῆς κερδοσκοπίας, γιὰ νὰ
συρράψει μιὰ ἀρχιτεκτονικὴ μαζὶ μὲ τὶς τουρκικὲς παραδόσεις ποὺ εἶναι
δυστυχῶς παντοῦ παροῦσες».

Ὡστόσο αὐτὴ ἡ ἀπροκάλυπτη ἀπογοήτευση γιὰ τὴν ἐγκατάλειψη καὶ
τὶς πρωτόγονες συνθῆκες στὸν ἑλληνικὸ χῶρο δὲν θολώνει κατ' οὐδένα
τρόπο τὴν καλλιτεχνικὴ-αἰσθητική του ματιὰ ποὺ διακρίνει  τὴν ἐγγενὴ
ἁρμονία τοῦ τοπίου: ἡ πλαστικότητα τῶν μορφῶν τῆς φύσης, ἡ ποιότητα
τοῦ φωτός, ἡ διαβάθμιση τῶν περιγραμμάτων τῶν βουνῶν στὸν φυσικὸ
χῶρο  μὲ  τὰ  μικρῆς  κλίμακος  συνθετικά  του  στοιχεῖα,  ὅλα  αὐτὰ  τὸν
συγκινοῦν ἄμεσα: «Γιὰ νὰ ἀποκτήσει κανεὶς μιὰ ἰδέα τῆς ὀμορφιᾶς αὐτοῦ
τοῦ θεάματος, πρέπει νὰ γνωρίζει τὸν ἑλληνικὸ αἰθέρα, τὸν ἑλληνικὸ ἥλιο
καὶ τὸν χαρακτήρα τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου, ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ ὅλη του
τὴ γοητεία κυρίως στὰ μακρινά του περιγράμματα. Οὔτε ἡ ἴδια ἡ νότια
Ἰταλία,  ἡ Καλαβρία,  ἡ Ἀπουλία καὶ  ἡ Σικελία δὲν δίνουν μιὰ ἰδέα τῶν
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περιγραμμάτων  αὐτῶν  τοῦ  ἑλληνικοῦ  τοπίου,  μέσα  ἀπὸ  τὸ  ὁποῖο
ἀναδύονται  οἱ  καθαρότερες  μορφὲς  ὀρέων  μὲ  σαφήνεια  καὶ
πλαστικότητα,  σὰν  ἀγάλματα  πλασμένα  ἀπὸ  τὸν  Φειδία  καὶ  τὸν
Πραξιτέλη  καὶ  μὲ  ἕναν  πλοῦτο  χρωμάτων  ἀσύγκριτο  σὲ  ἁρμονία,
ἐλευθερία  καὶ  ἐναλλαγὴ  τῶν  τόνων,  φωτοσκιάσεις  καὶ  παιχνιδίσματα
φωτός.

Ἀποφασιστικῆς σημασίας εἶναι ἡ πεποίθηση τοῦ  Klenze ὅτι ὁ φυσικὸς
περίγυρος ἐπηρεάζει ὅλες τὶς ἀνθρώπινες δυνατότητες. Ὁ «λαμπρότατος
αἰθὴρ» μεταβάλλεται  σὲ  ἐπωδό:  «Κάθε λαὸς  ποὺ ἐγκαταστάθηκε  στὴν
Ἑλλάδα», γράφει, «δὲν γινόταν παρὰ νὰ τείνει πρὸς τὴν ἐνεργητικότητα,
πρὸς τὴ ζωογόνο χρησιμοποίηση τῶν δυνάμεών του καὶ τὴν ἀνάπτυξη
τῶν φυσικῶν του ἰδιοτήτων. Ἐπίσης ἡ θέα μακρινῶν πελάγων, νησιῶν,
ἀκτῶν, βράχων καὶ χιονοσκέπαστων βουνοκορφῶν ποὺ ἐρεθίζει διαρκῶς
τὴ  φαντασία,  καὶ  ὁ  φωτεινὸς  οὐρανός,  ὁ  λαμπρότατος  αἰθήρ,  ποὺ
ἁπλώνεται πάνωθέ τους, καθὼς καὶ ὁ εὐτυχὴς συνδυασμὸς τῶν ἐποχῶν, ἡ
“εὐκρασία τῶν ὡρῶν”,  τὴν ὁποία χαίρεται  ἡ Ἑλλάδα,  προσέδωσαν στὴ
ζωὴ  ἐδῶ  τὴν  ἐλαφρότητα  καὶ  τὴ  γοητεία  ποὺ  ἀπαιτοῦνται  γιὰ  τὴν
ἀνάπτυξη  τῶν  πνευματικῶν  δυνάμεων  στὸν  ὕψιστο  βαθμό.  Αὐτὲς  οἱ
ἰδιότητες ὅμως χαρακτηρίζουν τὴν Ἑλλάδα ἀκόμα καὶ σήμερα ὅπως καὶ
κατὰ τοὺς ἀρχαιότατους χρόνους».

Γιὰ  τὸν  Klenze οἱ  ἀφομοιωτικὲς  δυνάμεις  τοῦ  ζωτικοῦ  αὐτοῦ  χώρου
εἶναι  πανίσχυρες:  ἡ  γλώσσα,  ἡ  φύση  καὶ  ὁ  ἐθνικὸς  χαρακτήρας  τῶν
κατοίκων  τῆς  χώρας  παρὰ  τὶς  εἰσβολὲς  καὶ  τὶς  φυλετικὲς  ἀναμείξεις,
διατηρήθηκε ἐπὶ χιλιετίες.

Πρῶτος ὁ  Klenze διέκρινε καὶ διακήρυξε μὲ ἀποφασιστικότητα, πέρα
ἀπὸ  τὴν  αἰσθητική  του  ποιότητα,  τὴν  ἐπίδραση  τοῦ  ἑλληνικοῦ  τοπίου
πάνω  στοὺς  ἀνθρώπους.  Οἱ  πεποιθήσεις  του  ἀπὸ  αὐτὴ  τὴν  ἄποψη
στηρίζονται  σὲ  μία  αὐθόρμητη  ἐνσυναίσθηση  τῆς  ἑλληνικῆς
πραγματικότητος,  στοὺς  περιορισμοὺς  καὶ  τὶς  δυνατότητες  ποὺ
ἐπικρατοῦσαν στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Ὅταν ὁ Jakob Philipp Fallmerayer τὴν
ἴδια  ἐποχὴ  διαπιστώνει  μία  ἀλλοίωση  τῆς  «ἑλληνικότητος»,  ποὺ  τὴν
τεκμηριώνει  ἱστορικὰ  μὲ  τὴ  μετανάστευση  σλαβικῶν  φύλων  κατὰ  τὸν
Μεσαίωνα,  τὸ  κάνει  μὲ  τὴν  ἀπόσταση  καὶ  τὴ  φαινομενικὴ
ἀντικειμενικότητα τοῦ εἰδήμονα. Ὁ Klenze ἀντίθετα μιλάει στηριζόμενος
στὴν  ὑπαρξιακή  του  ἐμπειρία  ποὺ  ἀπέκτησε  στὴ  χώρα  καὶ  στὴ
διαισθητικὴ  ἀντίληψή  του  περὶ  ἑλληνικότητος.  Εἶναι  ἀξιοσημείωτο  ὅτι
τρεῖς μόνο μῆνες παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα ἔφθασαν ὥστε νὰ ἀναπτυχθεῖ
μιὰ τέτοια μέθεξη.

Ὁ  τρόπος  μὲ  τὸν  ὁποῖο  χαρακτηρίζει  ὁ  Klenze τὸν  νεοελληνικὸ
χαρακτήρα διακρίνεται ἀπὸ ρεαλισμό, αὐστηρὴ καλοσύνη καὶ κατανόηση
γιὰ τὶς συμφορὲς τῶν Ἑλλήνων καὶ τὰ ἐπακόλουθά τους.

Γράφει: «...Θὰ περάσουν πολλὲς γενιὲς ἀκόμα ὥσπου νὰ σβήσουν ἀπὸ
τὴ χώρα καὶ τοὺς ἀνθρώπους τὰ φοβερὰ ἴχνη τῆς Τουρκοκρατίας. Ὅλα τὰ
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φυσικὰ χαρίσματα τοῦ ἔθνους, ὅλες οἱ ἔμφυτες ἀρετές του ἀφανίσθηκαν,
δὲν  γινόταν  ἀλλιῶς,  κάτω  ἀπὸ  τὶς  φριχτὲς  τουρκικὲς  ἐπιρροὲς  καὶ
ἀντιστράφηκαν. Πόσο ἰσχυρὲς ὅμως πρέπει νὰ ὑπῆρξαν οἱ φυσικὲς καλὲς
προδιαθέσεις ἑνὸς ἔθνους, ὅπως συμβαίνει τώρα μὲ τοὺς Ἕλληνες, ὥστε
νὰ  ἐπιθυμεῖ  τὴ  βελτίωση  τῆς  ἠθικῆς  του  ὑποστάσεως  καὶ  νὰ
ἀπελευθερωθεῖ μὲ δικές του προσπάθειες ἀπὸ τοὺς δυνάστες του μετὰ
καταπίεση δύο χιλιάδων ἐτῶν, ἀφοῦ πέρασε τοὺς τέσσερις τελευταίους
αἰῶνες  ὑπὸ  τὴν  ἠλίθια  τυραννικὴ  κυριαρχία  τῶν  Τούρκων;  Ποῦ  –θὰ
μποροῦσε  νὰ  ἀναρωτηθεῖ  κάποιος,  ποὺ  γνωρίζοντας  ἀκριβῶς  τὰ
πράγματα, κρατεῖ ἴσες ἀποστάσεις ἀπὸ τὸν σχολαστικὸ ἐνθουσιασμὸ καὶ
τὸν πολιτικὸ σκεπτικισμό– ὑπάρχει στὴν ἱστορία ὡραιότερο παράδειγμα
καταπιεζόμενου λαοῦ ἀγωνιζόμενου γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ ἠθικὴ ὕπαρξή
του ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση;»

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Τὸ βιβλίο ποὺ ἔχω μπροστά μου –καὶ ποὺ ἔπεσε στὰ χέρια μου μὲ ἀφορμὴ
μία  δική  μου  συγγραφικὴ  ἀπόπειρα  γιὰ  τὴν  «αἰσθητικοποίηση»  τῆς
ἐξουσίας– ἀποτελεῖ ἕνα μάθημα ἐρευνητικῆς βιογραφίας. Τόσο ὡς πρὸς
τὸ  ὕφος  τῆς  γραφῆς  ὅσο  καὶ  ὡς  πρὸς  τὸν  τρόπο  θεμελίωσης  τῶν
πορισμάτων.  Ὁ  τίτλος  του  εἶναι  «Ὁ  Leo von Klenze στὴν  Ἑλλάδα.
Τεκμήρια γιὰ τὴ νεοελληνικὴ ἱστοριογραφία». [...]

Ὁ ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου αἰσθάνεται ὅτι αὐτὸ ποὺ τοῦ παρέχεται ὡς
συμπέρασμα εἶναι ἐλέγξιμο ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴδιο. Οὔτε τοῦ ὑποβάλλεται
οὔτε τοῦ ἐπιβάλλεται. Ἡ εἰκόνα ποὺ προκύπτει γιὰ τὸν Leo von Klenze τὸν
ἀποκαθιστᾶ μὲ νέα στοιχεῖα καὶ μὲ ἐξίσου νέα στοιχεῖα τὸν ἐπιβεβαιώνει
σὲ ὅ,τι τότε ἢ καὶ σήμερα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ «δίκαια» κριτική. Ἕνα
ἀπὸ τὰ πολλὰ προτερήματα τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι ἡ ἔκθεση τοῦ τρόπου μὲ
τὸν  ὁποῖο  διασυνδέεται  ἡ  σκέψη  τοῦ  Βαυαροῦ  ἀρχιτέκτονα  μὲ  μία
ἀντίληψη πολιτειακῆς ἀρχιτεκτονικῆς,  διάχυτη σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη τὴν
ἐποχὴ  ἐκείνη,  ἀποκαλύπτει  τὸ  πῶς  ὁ  τελευταῖος  τὴν  ἐξειδικεύει  στὸν
ἑλληνικὸ χῶρο.  Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἡ Ἑλλάδα φαίνεται νὰ χρωστάει
κάτι παραπάνω σ' ἕναν «esthète» ποὺ τὴν ἀγάπησε ὄχι μόνο σὲ αὐτὸ ποὺ
πίστευε πὼς θὰ μποροῦσε ἀργότερα νὰ εἶναι,  ἀλλὰ καὶ σὲ ὅ,τι ἦταν οἱ
Ἕλληνες ἐκείνη τὴν ἐποχή. Ἴσως μάλιστα τὴν κρυμμένη γνησιότητά μας
ὁ  Klenze νὰ  εἶχε  ὑπερεκτιμήσει  ἀφοῦ  πολλὰ  ἀπ'  ὅσα  στὴ  συνέχεια
ἀρχιτεκτονικὰ καὶ πολεοδομικὰ διαπράξαμε μᾶλλον ἄλλους δικαιώνουν
παρὰ τὴ φιλελληνική του ἐλπίδα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
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«Ὁ  Leo von Klenze ἦρθε  στὴν  Ἑλλάδα  θεωρώντας  τὸν  ἑαυτό  του  τὸν
ἀδιαμφισβήτητο ἀπὸ μηχανῆς θεὸ ὁ ὁποῖος μὲ τὴ δεξιότητα, τὶς εἰδικὲς
γνώσεις  καὶ  τὴν  αὐθεντία  του  θὰ  ἔλυνε  τὸν  γόρδιο  δεσμὸ  τόσο  τῶν
πολιτικῶν  δολοπλοκιῶν  ὅσο  καὶ  τῶν  καλλιτεχνικῶν  προβλημάτων.
Ἀπεδείχθη ὅμως πέραν αὐτῶν ἕνας φιλέλληνας μὲ ἦθος καὶ ὅραμα ποὺ
συνδέθηκε μὲ τὴν πατρίδα μας ὄχι μόνο ἰδεατὰ ἀλλὰ καὶ ἔμπρακτα» λέει
σήμερα  ὁ  ἀρχιτέκτων  καὶ  πολεοδόμος  καθηγητὴς  κ.  Ἀλέξανδρος
Παπαγεωργίου-Βενετὰς  μιλώντας  γι'  αὐτὴ  τὴν  ἀμφιλεγόμενη  γιὰ  τοὺς
Ἕλληνας  προσωπικότητα.  Καὶ  αὐτὴ  ἡ  ἐπανατοποθέτηση  ἀπέναντι  σὲ
ἕναν  ἐμπνευσμένο  δημιουργὸ  «ὄχι  μονοσήμαντα  δοξαστικὴ  ἢ
καταδικαστική»,  ὅπως ἀναφέρει  ὁ ἴδιος στὸ βιβλίο του  Ὁ  Leo von Klenze
στὴν  Ἑλλάδα (ἐκδόσεις  Ὀδυσσέας)  ποὺ  μόλις  ἐκδόθηκε,  ἀποτελεῖ  μιὰ
σύγχρονη  κατάθεση,  ἐλευθερωμένη  ἀπὸ  προκαταλήψεις.  Εἶναι  ἡ  ἴδια
ἄποψη τὴν ὁποία ὑποστήριξε ἄλλωστε ὁ καθηγητὴς στὴ διάλεξή του ποὺ
δόθηκε μπροστὰ στὸ ἀθηναϊκὸ κοινὸ τὴν περασμένη Τρίτη στὸ Ἰνστιτοῦτο
Γκαῖτε,  κλείνοντας  τὸν  κύκλο  τῶν  ἐκδηλώσεων  γιὰ  τὰ  125  χρόνια  τοῦ
Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου στὴν Ἑλλάδα. [...]

«Ὁ Κλεάνθης καὶ ὁ Σάουμπερτ προτείνουν μιὰ διαλεκτικὴ σχέση τῶν
ἀνακτόρων μὲ τὴν Ἀκρόπολη, ὁ Φὸν Κλέντσε ὅμως θέλει νὰ πάρει τὸν
βασιλιὰ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πόλης καὶ νὰ τὸν πάει στὴν ὡραία θέση τοῦ
Λόφου τῶν Νυμφῶν μὲ τὴν ἀνοιχτὴ θέα πρὸς τὴ θάλασσα, ἀλλὰ καὶ σὲ
ἀπόσταση ἀπὸ τὸν λαό,  ἐκφράζοντας ἔτσι τὶς  ἀπολυταρχικὲς ἰδέες τῆς
ἐποχῆς  του»,  τονίζει  ὁ  συγγραφεύς.  [...]  Ἡ  πρόταση  ἔτσι  ποὺ  τελικῶς
ἐξέφρασε ὁ Φὸν Κλέντσε γιὰ τὴν πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδας ἦταν μιὰ λύση
καθαρὰ  συμβιβαστική,  ὅπως  ἐπισημαίνει  ὁ  κ.  Παπαγεωργίου-Βενετάς.
«Ἀποτελεῖ  στὴν  οὐσία  μιὰ  ἀπόπειρα  προσαρμογῆς  τοῦ  σχεδίου  τῶν
Κλεάνθη καὶ Σάουμπερτ στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ πραγματικότητα
τοῦ  νέου  κράτους»  λέει.  «Γιατὶ  ὁ  Κλέντσε  υἱοθετεῖ  μὲν  τὶς  βασικὲς
κατευθύνσεις τοῦ σχεδίου τους, μειώνει ὅμως τὴν ἔκταση τῶν δημόσιων
χώρων  καθὼς  καὶ  ὁλόκληρη  τὴν  περιοχὴ  ἐπέκτασης  τῆς  πόλης,  ἐνῶ
ἀλλάζει τὴν πυκνότητα καὶ τὸ σύστημα δόμησης προτείνοντας τὴ συνεχὴ
δόμηση  ποὺ  κατὰ  τὴ  γνώμη  του  ἀνταποκρίνεται  στὸν  χαρακτήρα  τῆς
μεσογειακῆς πόλης».

Μὲ  σημαντικὸ  ἀρχιτεκτονικὸ  ἔργο  στὴν  Ἑλλάδα  καὶ  στὴ  Γερμανία,
ὅπου ἔζησε γιὰ πολλὰ χρόνια, διδάκτωρ ἄλλωστε τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Βερολίνου  ἀπὸ  τὸ  1970,  ὁ  κ.  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  εἶναι
ἀντεπιστέλλον  μέλος  τῆς  Γερμανικῆς  Ἀκαδημίας  Πολεοδομίας  καὶ
Χωροταξίας ἀπὸ τὸ 1987 καὶ ἐπίτιμος διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ 1998.  Τὰ τελευταῖα χρόνια ὡστόσο
ἀσχολεῖται ὅλο καὶ περισσότερο μὲ τὴ μελέτη τῆς νεότερης πολεοδομικῆς
καὶ πολιτιστικῆς ἱστορίας τῆς Ἀθήνας ἐρευνώντας τὸ ἀνέκδοτο ἀρχειακὸ
ὑλικὸ ποὺ βρίσκεται κυρίως στὸ Μόναχο καὶ ἀναφέρεται στὴν ἵδρυση τῆς
νέας πόλης. Ἀποτέλεσμα, μιὰ σειρὰ βιβλίων, ὅπως ἡ μονογραφία γιὰ τὸν
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Ἐδουάρδο Σάουμπερτ καὶ ἡ πρώτη στὴν Ἑλλάδα πραγματεία γιὰ τὸν Φὸν
Κλέντσε,  τὰ ὁποῖα συμβάλλουν ἀποφασιστικὰ στὴ γνώση τῶν σχεδίων
γιὰ τὴν ἀνασύσταση τῆς Ἀθήνας μέσα ἀπὸ τοὺς σωροὺς τῶν ἐρειπίων. [...]

Ὁ Λέο φὸν Κλέντσε δὲν εἶδε τελικῶς τὰ ἀνάκτορα χτισμένα στὸν Λόφο
τῶν Νυμφῶν –καὶ πάνω στὶς ἀρχαιότητες τοῦ Κεραμεικοῦ φυσικά– καὶ
ἐπίσης δὲν κατόρθωσε νὰ χτίσει τὸ Παντεχνεῖον, ποὺ θὰ ἦταν μουσεῖο καὶ
Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν ταυτοχρόνως οὔτε καὶ τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης.
Ἀπὸ τὶς  προτάσεις  του  κρατήθηκε  μόνο ἐκείνη  τῶν τριῶν κτιρίων,  τῆς
Ἀκαδημίας, τοῦ Πανεπιστημίου καὶ τῆς Βιβλιοθήκης, ἂν καὶ ὄχι σὲ σχῆμα
Π, ὅπως αὐτὸς πρότεινε, ἀλλὰ σὲ μετωπικὴ παράθεση, ἐνῶ σὲ δικά του
σχέδια ἀνεγέρθηκε τελικῶς ἕνα μόνο κτίριο, ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου
τῶν Καθολικῶν στὴν Πανεπιστημίου,  καὶ  αὐτὸς μὲ ἀρκετὲς ἐκπτώσεις,
κυρίως  στὸν  διάκοσμο  καὶ  χωρὶς  τὸ  καμπαναριὸ  ποὺ  εἶχε  ἀρχικὰ
σχεδιαστεῖ.  Ἡ  συμβολή  του  ὅμως  στὴν  προστασία  τῶν  ἀρχαιοτήτων
ὑπῆρξε ἡ πλέον σημαντικὴ καθὼς μὲ τὴν ἐπέμβασή του ἐξασφαλίζονται
οἱ  ἀναγκαῖες  πιστώσεις  γιὰ  τὴν  ἔναρξη τῶν ἀναστηλωτικῶν  ἐργασιῶν
στὴν  Ἀκρόπολη,  ἐνῶ  χάρη  σὲ  αὐτὸν  ἀλλὰ  καὶ  στὸν  Λούντβιχ  Ρὸς
ἐγκρίνεται  ἡ  ἀποστρατοποίηση  τῆς  Ἀκρόπολης  μὲ  τὴ  διαβεβαίωση  ὅτι
ποτὲ πιὰ δὲν θὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς φρούριο.

ΜΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ὁ σχεδιασμὸς τῆς νέας Ἀθήνας ἔπρεπε ἐξ ἀρχῆς νὰ λάβει ὑπ' ὄψιν του ὄχι
μόνο τὶς ἀπαιτήσεις μιᾶς «σύγχρονης» πρωτεύουσας, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑψηλὴ
πολιτιστικὴ ἀξία τῆς ἀρχαίας ἀρχιτεκτονικῆς της κληρονομιᾶς.  Ἔτσι,  ὁ
στόχος τοῦ σχεδιασμοῦ ἦταν περίπλοκος, θὰ λέγαμε μάλιστα ἀμφίσημος·
γι'  αὐτὸ  ἄλλωστε  καὶ  προσεγγίσθη  κατὰ  τὴ  δεκαετία  τοῦ  1830  ἀπὸ
διάφορους ἀρχιτέκτονες καὶ θεωρητικοὺς τῆς τέχνης –μὲ τὰ σχέδι ακαὶ τὰ
ὑπομνήματά τους– κατὰ πολὺ διαφορετικοὺς τρόπους. Ἡ «ἀναγέννηση»
τῆς  Ἀθήνας  ἐνέπνευσε  τοὺς  καλλιτέχνες  τῆς  ἐποχῆς  ἐκείνης  καὶ  μᾶς
ἐκληροδότησε  μαρτυρίες  μιᾶς  ζωηρῆς  πολεοδομικῆς  ἀντιπαράθεσης
(θεωρητικῆς ἀλλὰ καὶ πρακτικῆς) γύρω ἀπὸ τὸ μέλλον τῆς πόλης.

Ἡ ἱστοριογραφία ἀρχίζει νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἵδρυση τῆς νέας Ἀθήνας
μόλις  τὴν  δεκαετία  τοῦ  1920.  Βέβαια  ὑφίστανται  σημαντικὲς
δημοσιευμένες  πηγές,  κυρίως  κείμενα  ὅσων  συνετέλεσαν  ἄμεσα  στὴ
διαδικασία σχεδιασμοῦ καὶ ἵδρυσης τῆς πόλης (ὅπως τοῦ  Leo von Klenze
1838, τοῦ Friedrich Stauffert 1844 ἢ τοῦ Ludwig Ross 1863), ἀλλὰ ἡ κριτικὴ
ἀξιολόγηση  τῶν  πρώιμων  αὐτῶν  μαρτυριῶν,  καθὼς  καὶ  τῶν  γραπτῶν
ἱστορικῶν πηγῶν ποὺ φυλάσσονται στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους στὴν
Ἀθήνα, στὴν Κρατικὴ Βιβλιοθήκη τῆς Βαυαρίας (κατάλοιπα Klenze) καὶ σὲ
ἄλλα γερμανικὰ ἀρχεῖα, εἶναι ἔργο τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Ἔτσι,  οἱ  σπουδαιότερες  συμβολὲς  ἀπὸ  ἑλληνικῆς  πλευρᾶς  εἶναι  τοῦ
Κωνσταντίνου Μπίρη (1933, 1938, 1940, 1966), τοῦ Ἰωάννη Μιχαήλ (1969),
τοῦ Στέφανου Σίου (1974) καὶ τῆς Ὄλγας Φουντουλάκη (1979),  ἐνῶ ἀπὸ
πλευρᾶς  ξένων  ἐπιστημόνων  πρέπει  νὰ  ἀναφερθοῦν  ὁ  Hans-Hermann
Russack (1942),  ἡ  Margarete Kühn (1979)  καὶ  ὁ  Thomas Hall (1986).  Οἱ
θεμελιώδεις  αὐτὲς  ἐργασίες  πραγματεύονται  κυρίως  τὸ  ἀρχικὸ  σχέδιο
πόλης τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert (1833), καθὼς καὶ τὴν ἀναθεώρησή του,
δηλαδὴ  τὴν  τροποποίηση  τοῦ  σχεδίου  ἀπὸ  τὸν  Leo von Klenze.  Οἱ
προτάσεις  σχεδιασμοῦ τῶν  von Quast (1834)  καὶ  Καυταντζόγλου  (1839)
θίγονται  μόνον εὐκαιριακά. Ἡ συμβατικὴ παραλλαγὴ τοῦ σχεδίου ποὺ
ἐξεπόνησε  ὁ  Traxel (1836)  παρουσιάζεται  γιὰ  πρώτη  φορὰ  ἀπὸ  τὸν
Στέφανο Σίνο (1974).

Κοινὸ  χαρακτηριστικὸ  τῶν  προαναφερθεισῶν  ἐργασιῶν  εἶναι  ὁ
ἱστοριογραφικὸς χαρακτήρας τους: παραθέτουν βιογραφικὰ στοιχεῖα καὶ
ἀναφέρονται  στὶς  ἐνέργειες  ὅσων  ἔπαιξαν  πρωταγωνιστικὸ  ρόλο  στὴν
ἵδρυση  τῆς  Ἀθήνας,  τῆς  ὁποίας  περιγράφεται  ἡ  διαδικασία·  ἡ
ἐπιστημονική τους συμβολὴ συνίσταται κυρίως στὴν ἀκριβὴ περιγραφὴ
τῶν  κυριωτέρων  μορφολογικῶν  γνωρισμάτων  τῶν  σχεδίων  Κλεάνθη-
Schaubert καὶ Leo von Klenze καὶ στὴν ἀντιπαράθεσή τους.
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Ἡ παρούσα ἐργασία ἀποβλέπει σὲ ἄλλους στόχους. Ἡ ἱστορία ἵδρυσης
τῆς  πόλης  θεωρεῖται  ἐδῶ  ἀπὸ  τὴν  ἄποψη  τῆς  ἱστορίας  τῶν  ἰδεῶν,  ὡς
ἀντιπαράθεση  ριζικὰ  διαφορετικῶν,  ἀνταγωνιστικῶν  ἀντιλήψεων
σχετικὰ μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ χώρου: πράγματι, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ
διάφορα  πολεοδομικὰ  «ὁράματα»,  τὰ  ὁποῖα  διατυπώνονται  κατὰ  τὴν
ἐποχὴ  τῆς  ἵδρυσης  τῆς  νέας  Ἀθήνας  ἀπὸ  διαφόρους  πολεοδόμους  ποὺ
ἔδρασαν ἀνεξάρτητα ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον.

Μὲ  τὸν  ὅρο  «πολεοδομικὸ  ὅραμα»  ἐννοοῦμε  τὰ  ἑκάστοτε  βασικὰ
γνωρίσματα τῶν διαφόρων κατευθυντηρίων ἰδεῶν γιὰ τὴ νέα πόλη. Οἱ
ἰδέες  αὐτὲς διέπουν τόσο τὴ χωροθέτηση τῆς ἐπέκτασης τῆς πόλης,  τὴ
σύνδεσή της  στὸν  χῶρο μὲ  τὸν  προϋπάρχοντα ἀστικὸ  πυρήνα καὶ  τὴν
ἔνταξή  της  στὸ  ἀθηναϊκὸ  τοπίο,  ὅσο  καὶ  τὴν  ἑκάστοτε  προτεινόμενη
διάρθρωση καὶ μορφολογία τῆς πόλης.

Στὸ  πρῶτο  μέρος  τῆς  παρούσης  ἐργασίας,  κάθε  σχέδιο-πρόταση
ἐξετάζεται ὅσο τὸ δυνατὸν ἀκριβέστερα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν ἀργότερα
ἔπαιξε ρόλο ἢ ὄχι  στὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἀθήνας. Τὰ συγκεντρωμένα στὸ
δεύτερο  μέρος  γραπτὰ  τεκμήρια  προσφέρουν  μιὰ  οὐσιαστικὴ  βοήθεια
προσανατολισμοῦ,  φωτίζοντας  τὴν  ἱστορία  τῶν  πρωτοβουλιῶν
σχεδιασμοῦ.

Στὴν  ἀνάλυση  καὶ  κριτικὴ  παρουσίαση  ὅλων  τῶν  ἀνταγωνιστικῶν
πολεοδομικῶν  προτάσεων  ετηρήθη  ἕνας  ἑνιαῖος  τρόπος  ἔκθεσης  ποὺ
διευκολύνει  τὴ  σύγκριση  τῶν  καθέκαστα  λύσεων.  Σὲ  κάθε  πρόταση
προτάσσεται  ἕνα  σύντομο  ἱστορικὸ  τῆς  γένεσής  της,  παρουσίαση  τῶν
βασικῶν  ἱστορικῶν  γραπτῶν  τεκμηρίων  καὶ  σκιαγράφηση  τοῦ
περιεχομένου  τους.  Ἀκολουθεῖ  ἡ  κριτικὴ  θεώρηση  τοῦ  προτεινόμενου
σχεδιασμοῦ καὶ ἡ ἔνταξή του στὸ πλαίσιο τῶν ἰδεατῶν προτύπων γιὰ τὴ
νέα  Ἀθήνα.  Τέλος,  περιγράφονται  τὰ  διασωθέντα  σχέδια  ποὺ
ἀναφέρονται στὴν ἑκάστοτε πρόταση. Κάθε κεφάλαιο ἀφιερωμένο σὲ μία
συγκεκριμένη  πολεοδομικὴ  πρόταση  συμπληρώνεται  ἀπὸ  διεξοδικὴ
βιβλιογραφία καὶ ἱστορικὰ τεκμήρια ποὺ τὴν ἀφοροῦν.

Ὁ συγγραφεὺς τοῦ ἀνὰ χεῖρας ἔργου ἔχει ἀφοσιωθεῖ κατὰ τὰ τελευταῖα
τριάντα  ἔτη  στὴ  σπουδὴ  τῆς  πολεοδομικῆς  ἐξέλιξης  τῆς  ἰδιαιτέρας
πατρίδας του, τῆς Ἀθήνας, ἑστιάζοντας ἰδιαίτερα τὸ ἐνδιαφέρον του στὴν
προβληματικὴ  προστασίας  τῆς  παλαιᾶς  πόλης,  καθὼς  καὶ  στὴ
διαμόρφωση  τοῦ  ἀρχαιολογικοῦ  της  χώρου.  Μὲ  τὸ  πέρασμα  τῶν  ἐτῶν
συνεκέντρωσε  μιὰ  πλούσια  συλλογὴ  ἀπὸ  πρωτότυπα  σχέδια  καὶ
ἀντίγραφα,  παλαιὲς  φωτογραφίες  καὶ  κείμενα  ποὺ  ἐνετάχθησαν  στὴν
προκείμενη μελέτη.

Τὸ βιβλίο, ἐλπίζω νὰ ἑλκύσει μὲ τὴν διεξοδική του εἰκονογράφηση καὶ
τὸ εὐρὺ φάσμα τῶν περιεχομένων του, καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ἑνὸς εὐρύτερου
ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ, ποὺ προσανατολίζεται ὅλο καὶ περισσότερο πρὸς
τὰ θέματα τῆς ἑλληνικῆς αὐτογνωσίας.
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Ἡ μελέτη «ΑΘΗΝΑ. ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ» δὲν πρέπει νὰ
θεωρηθεῖ οὔτε ὡς μιὰ ἀκόμα ἀπόπειρα νὰ γραφεῖ ἡ ἱδρυτικὴ ἱστορία τῆς
νέας Ἀθήνας οὔτε ὡς ἰδεολογικο-κριτικὴ πραγμάτευση τῆς ἀναγέννησης
τῆς πόλης αὐτῆς.  Στόχος της εἶναι νὰ χρησιμεύσει στοὺς μελλοντικοὺς
ἐρευνητές,  ὡς  ἐργαλεῖο  ἐργασίας,  ἀφενὸς  φωτίζοντας  ὅλα  τὰ
ἐναλλακτικὰ  ἰδεατὰ  πολεοδομικὰ  πρότυπα  γιὰ  τὴν  ἵδρυση  τῆς  πόλης,
ἀφετέρου διευκολύνοντας τὴν πρόσβαση στὶς πηγές. Ἡ προσέγγιση αὐτοῦ
καὶ  μόνο  τοῦ  στόχου  ἀπετέλεσε  τὴν  προσπάθεια  τῆς  μακρόχρονης
ἐνασχόλησης τοῦ συγγραφέως μὲ τὸ θέμα ποὺ πραγματεύεται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Εἰσαγωγή

ΜΈΡΟΣ Α.
Πολεοδομικὰ πρότυπα καὶ προτάσεις σχεδιασμοῦ τῆς νέας Ἀθήνας
ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1
Ἡ Ἀθήνα στὰ χρόνια 1831-1839.  Οἱ σωζόμενες πολεοδομικὲς προτάσεις
σχεδιασμοῦ τῆς νέας Ἀθήνας, ὑπὸ τὸ φῶς τῶν ἀνταγωνιστικῶν ἰδεατῶν
προτύπων  χωροθέτησης  τῆς  νέας  πόλης,  σὲ  σχέση  μὲ  τὴν  ἀρχαία
ἀρχιτεκτονικὴ κληρονομιά. Μιὰ ἱστορικὴ ἀνασκόπηση.

Ἡ Ἀθήνα πρὶν καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν Ἐπανάσταση
Τὸ σχέδιο τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert: Τὸ πρῶτο τεκμήριο γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς

νέας  Ἀθήνας·  μιὰ  πρόταση  προσθετικῆς  παράθεσης  στὸν  χῶρο  τοῦ
«παλαιοῦ» καὶ τοῦ «νέου» ἱστοῦ

Leo von Klenze:  Θεωρητικὲς  ἀπόψεις  καὶ  συγκεκριμένες  προτάσεις
πολεοδομικοῦ  σχεδιασμοῦ,  συντήρησης  μνημείων  καὶ  διαμόρφωσης
ἱστορικῶν χώρων στὴν Ἀθήνα

Τὸ πολεοδομικὸ ὅραμα τῶν  K.F.  Schinkel καὶ  A.F.  von Quast: Ἡ Ἀθήνα πόλη
ἐπὶ λόφων. «Συνύφανση» στὸν χῶρο τοῦ «παλαιοῦ» καὶ τοῦ «νέου» ἱστοῦ

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου. Τὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα τοῦ Friedrich von Gärtner καὶ
ἡ ἐπέκταση τῆς κεντρικῆς ζώνης πρασίνου πρὸς τὰ ἀνατολικά

Ἡ πολεοδομικὴ πρόταση τοῦ Λύσανδρου Καυταντζόγλου:  Ἡ ἀντιπαράθεση
στὸν χῶρο τῆς νέας πόλης καὶ τῆς ἀρχαίας κληρονομιᾶς

Πρώιμες  ἀπόψεις  ὑπὲρ  τοῦ  ριζικοῦ  διαχωρισμοῦ  τῆς  ἀρχαίας  ἀπὸ  τὴ  νέα
Ἀθήνα

Μεταγενέστερες ἐπιπτώσεις τῶν ἀρχικῶν πολεοδομικῶν ἐπιλογῶν
Σημειώσεις τοῦ κεφαλαίου 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ἡ πόλη στὴ βόρεια πεδιάδα: Ἡ γεωμετρικὴ σχηματικότης ὡς ἐργαλεῖο
πολεοδομικοῦ σχεδιασμοῦ στὸ πνεῦμα τῆς πεφωτισμένης δεσποτείας. Τὸ
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σχέδιο τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert (1832-1833), ἡ γενεσιουργὸς ἰδέα γιὰ τὴ
νέα Ἀθήνα

1. Τὸ ἱστορικὸ ἐκπόνησης τοῦ σχεδίου καὶ τὰ γραπτὰ τεκμήρια
2. Ἡ ἐπισκόπηση τῶν γραπτῶν τεκμηρίων

Τεκμήριον  Α:  Ἀπόσπασμα  ἀπὸ  ἐπιστολὴ  τοῦ  Schaubert ἀπὸ  τὴν  Ἀθήνα
(Ἰανουάριος 1832)

Τεκμήρια  Β,  Γ  καὶ  Δ:  Περιγραφὴ  τοῦ  σχεδίου  πόλης  τῆς  νέας  Ἀθήνας
(Δεκέμβριος 1832)

Τεκμήριον  Ε:  Πρακτικὰ μιᾶς συνεδρίασης ποὺ ἔλαβε χώραν στὴν Ἀθήνα
στὶς 15/27.6.1834

3. Πιθανὴ συμμετοχὴ τρίτων στὴ διαμόρφωση τοῦ σχεδίου
4. Ἡ κριτικὴ τοῦ Leo von Klenze ἐπὶ τοῦ σχεδίου Κλεάνθη-Schaubert
5.  Κριτικὴ  θεώρηση  τοῦ  προτεινόμενου  σχεδιασμοῦ  καὶ  ἡ  ἔνταξή  του  στὸ

πλαίσιο τῶν πολεοδομικῶν προτύπων ἰδεῶν γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα
Χωροθέτηση τοῦ σχεδίου· χωρικὴ καὶ συμβολικὴ σύνδεση τῆς νέας πόλης

μὲ τὴν ἀρχαία κληρονομιὰ καὶ τὴν ἱστορικὴ τοπογραφία τῆς Ἀθήνας
Ἀνάπλαση τῆς παλαιᾶς πόλης καὶ διασύνδεσή της μὲ τὴ νέα
Ἡ  ἔκταση  τῆς  πόλης·  μέτρα  καὶ  προοπτικὲς  ἀνάπτυξης.  Χωροταξικὲς

θεωρήσεις
Ἡ διάρθρωση τῆς πόλης
Ἡ μορφὴ τῆς πόλης
Συμπερασματικὴ  παρατήρηση:  Ἐπιρροὴ  τοῦ  σχεδίου  στὴν  πολεοδομικὴ

νομοθεσία
6. Τὰ σχεδιαστικὰ τεκμήρια

Ἡ τοπογραφικὴ ἀποτύπωση τῆς Ἀθήνας (1831-1832)
Νεώτερες πληροφορίες γιὰ τὰ πολεοδομικὰ κατάλοιπα τοῦ E. Schaubert
Οἱ διάφορες σχεδιαστικὲς παραλλαγὲς τοῦ σχεδίου

Σημειώσεις τοῦ Κεφαλαίου 2
Βιβλιογραφικὴ ἐπιλογὴ Κεφαλαίου 2
Γραπτὴ τεκμηρίωση (κείμενα) Κεφαλαίου 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ἡ «πόλη ἐπὶ  λόφων» περὶ  τὸ  ἀναβιωμένο κάστρο:  ἡ  προτεραιότης τῆς
ἱστορικῆς συνέχειας.  Ἡ πολεοδομικὴ πρόταση τοῦ  Alexander Ferdinand
von Quast καὶ  τὸ  σχέδιο  γιὰ  ἕνα  ἀνάκτορο  στὴν  Ἀκρόπολη  τοῦ  Karl
Friedrich Schinkel (1834)

1. Τὸ ἱστορικὸ ἐκπόνησης τοῦ σχεδίου καὶ τὰ γραπτὰ τεκμήρια
2. Ἡ ἐπισκόπηση τῶν γραπτῶν τεκμηρίων

Τεκμήριον Β: Ἡ ἀντίληψη τοῦ K.F.  Schinkel γιὰ τὴν ἰδανικὴ σύλληψη στὴν
ἀρχιτεκτονικὴ καὶ ἰδιαίτερα σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα

Τεκμήριον Γ: Περιγραφὴ ἀπὸ τὸν K.F. Schinkel τοῦ σχεδίου τῶν ἀνακτόρων
στὴν Ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας

Τεκμήριον  Α:  Σχόλιο  τοῦ  K.F.  Schinkel γιὰ  τὸν  πίνακά του «Ματιὰ  στὴν
ἄνθηση τῆς Ἑλλάδος»
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Τεκμήριον Δ: Οἱ ἀπόψεις τοῦ von Quast γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἀθήνας ὡς
«πόλης ἐπὶ λόφων» ὅπως περιγράφονται στὸ πρῶτο μέρος τοῦ δοκιμίου
του  «Ἀνέγερση  τῆς  νέας  πόλης  τῆς  Ἀθήνας  καὶ  τῶν  βασιλικῶν
ἀνακτόρων στὴν Ἀκρόπολη»

3. Πρώιμες κρίσεις γιὰ τὴν ἰδέα τῆς «πόλης ἐπὶ λόφων»
4.  Κριτικὴ  θεώρηση  τοῦ  προτεινόμενου  σχεδιασμοῦ  καὶ  ἔνταξή  του  στὸ

πλέγμα τῶν πολεοδομικῶν προτύπων ἰδεῶν γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα
Ἡ δυνατότητα πραγματοποίησης τοῦ ὁράματος τῆς «πόλης ἐπὶ λόφων»
Ἡ σιωπὴ τοῦ K.F. Schinkel γιὰ τὸν πολεοδομικὸ σχεδιασμὸ τῆς Ἀθήνας
Τὸ σχέδιο τῶν ἀνακτόρων στὴν Ἀκρόπολη τοῦ K.F. Schinkel
Ἡ  προγραμματικὴ  σημασία  τοῦ  πίνακος  «Ματιὰ  στὴν  ἄνθηση  τῆς

Ἑλλάδος»  γιὰ  τὴ  γένεση  τοῦ  ὁράματος  τῆς  Ἀθήνας  ὡς  «πόλης  ἐπὶ
λόφων»

Τὸ ὅραμα τῆς Ἀθήνας ὡς «πόλης ἐπὶ λόφων» τοῦ Alexander Ferdinand von
Quast

5. Τὰ σχεδιαστικὰ καὶ ζωγραφικὰ τεκμήρια
Τὸ σχέδιο τοῦ K.F. Schinkel γιὰ τὰ ἀνάκτορα στὴν Ἀκρόπολη (1834)
Ἡ ἐλαιογραφία τοῦ K.F. Schinkel «Ματιὰ στὴν ἄνθηση τῆς Ἑλλάδος» (1825)
Ἡ σχεδιαστική (ἐκ τῶν ὑστέρων) ἀπόδοση τῆς γραπτῆς πρότασης τοῦ von

Quast (1834). Μιὰ ἑρμηνεία
Σημειώσεις τοῦ Κεφαλαίου 3
Βιβλιογραφικὴ ἐπιλογὴ Κεφαλαίου 3
Γραπτὴ τεκμηρίωση (κείμενα) Κεφαλαίου 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ἀντιφατικὸς  σχεδιασμός:  Ἡ  «πόλη  ἐπὶ  λόφων»  ὡς  ἰδεατὸς  στόχος,  ἡ
συρρίκνωση  τοῦ  ἀρχικοῦ  σχεδίου  ὡς  πραγματικὸ  ἀποτέλεσμα.  Ἡ
ἀναθεώρηση τοῦ σχεδίου τῶν Κλεάνθη καὶ  Schaubert ἀπὸ τὸν  Leo von
Klenze. Οἱ βασικὲς πολεοδομικές του ἀπόψεις γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα (1834).

1. Τὸ ἱστορικὸ ἐκπόνησης τοῦ σχεδίου καὶ τὰ γραπτὰ τεκμήρια
2. Ἡ ἐπισκόπηση τῶν γραπτῶν τεκμηρίων

Τεκμήριον Α:  «Pro memoria» τοῦ  Klenze πρὸς τὴν ἀντιβασιλεία· Ναύπλιο,
5.8.1834

Τεκμήριον  Β:  Βασικὲς  ἀντιλήψεις  τοῦ  Klenze γιὰ  τὴν  ἵδρυση  τῆς  νέας
Ἀθήνας

Τεκμήριον Γ: Διεξοδικὴ περιγραφὴ τῆς πρότασης ἀναθεώρησης τοῦ ἀρχικοῦ
σχεδίου ἀπὸ τὸν Klenze

Τεκμήριον  Δ:  Ἐπεξηγήσεις  τοῦ  Klenze ἐπὶ  τοῦ  σχεδίου  του  γιὰ  τὴ  νέα
Ἀθήνα. Περιγραφὴ τῆς διάταξης τῆς νέας πόλης

Τεκμήριον  Ε:  Πρόσθετες  παρατηρήσεις  τοῦ  Klenze ἐπὶ  τῆς πολεοδομικῆς
δραστηριότητός  του  στὴν  Ἀθήνα  καὶ  ἐπὶ  τοῦ  σχεδίου  πόλης  ποὺ
ἐξεπόνησε

3.  Οἱ  αἰσθητικὲς  καὶ  πολεοδομικὲς  ἀντιλήψεις  τοῦ  Klenze γιὰ  μιὰ  πόλη
κτισμένη πάνω σὲ κλασικὸ ἔδαφος· τὸ ἰδανικὸ σχέδιο ποὺ ὁραματίζεται γιὰ
τὴν Ἀθήνα
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4.  Κριτικὴ  θεώρηση  τοῦ  προτεινόμενου  σχεδιασμοῦ  καὶ  ἔνταξή  του  στὸ
πλαίσιο τῶν πολεοδομικῶν προτύπων ἰδεῶν γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα
Ἀντιλήψεις καὶ ἀρχὲς τοῦ Klenze, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐβασίσθη ἡ ἀναθεώρηση

τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου· στόχοι καὶ προτεραιότητες τῆς ἐπέμβασής του
Θέματα συντήρησης τῶν μνημείων: Ἡ διαμόρφωση τῆς Ἀκρόπολης καὶ τῆς

ζώνης τῶν ἀνασκαφῶν στὶς βόρειες κλιτύες της
Οἱ ἐπεμβάσεις στὸ διατηρούμενο τμῆμα τῆς παλαιᾶς πόλης
Ἡ  ἔκταση  τῆς  πόλης.  Μέτρα  καὶ  προοπτικὲς  ἀνάπτυξης.  Χωροταξικὲς

θεωρήσεις
Ἡ διάρθρωση τῆς πόλης
Ἡ μορφὴ τῆς πόλης

5. Τὰ σχεδιαστικὰ τεκμήρια
Στάδια ὡρίμανσης τῆς σχεδιαστικῆς ἀπεικόνισης τῆς πρότασης
Οἱ διάφορες σχεδιαστικὲς παραλλαγὲς τοῦ σχεδίου

Σημειώσεις τοῦ Κεφαλαίου 4
Βιβλιογραφικὴ ἐπιλογὴ Κεφαλαίου 4
Γραπτὴ τεμηρίωση (κείμενα) Κεφαλαίου 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ἡ  «πόλη  ἐπὶ  λόφων»  περὶ  τὸ  ἀναβιωμένο  κάστρο:Ἡ  συμμετρία  ὡς
ἀφηρημένος κανών: Ἡ σχηματοποίηση τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Ἀθήνας. Τὸ
«τοπογραφικὸ» σχέδιο τοῦ August Traxel (1836)

1. Τὸ ἱστορικὸ ἐκπόνησης τοῦ σχεδίου καὶ τὰ γραπτὰ τεκμήρια
2.  Ἡ  διαμόρφωση  τοῦ  σχεδίου  ὡς  χαρτογραφικὴ  φαντασίωση.  Σὲ  τί

ἀποσκοποῦσε ὁ August Traxel μὲ τὸ σχέδιό του
3.  Κριτικὴ  θεώρηση  τοῦ  ὑποτιθέμενου  πολεοδομικοῦ  περιεχομένου  τοῦ

σχεδίου
4. Τὰ σχεδιαστικὰ τεκμήρια

Σημειώσεις τοῦ Κεφαλαίου 5
Βιβλιογραφικὴ ἐπιλογὴ Κεφαλαίου 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ἡ πόλη στὴν ἀνατολικὴ πεδιάδα: Ὁ ὀρθογώνιος κάναβος ὡς προάγγελος
τῆς  πόλης  τῆς  βιομηχανικῆς  ἐποχῆς.  Ἡ  πολεοδομικὴ  πρόταση  τοῦ
Λύσανδρου  Καυταντζόγλου:  Μιὰ  ὀρθολογικὴ  ἐναλλακτικὴ  πρόταση
(1839)

1. Τὸ ἱστορικὸ ἐκπόνησης τοῦ σχεδίου καὶ τὰ γραπτὰ τεκμήρια
2. Ἡ ἐπισκόπηση τῶν γραπτῶν τεκμηρίων

Κείμενον Α: «Σχεδογραφία Ἀθηνῶν»
Κείμενον Β:  «Σκαρίφημα σχεδίου γιὰ τὴν πόλη τῶν Ἀθηνῶν προκειμένου

νὰ  ἀντικαταστήσει  τὸ  ἐκτελούμενον  σχέδιον,  τοῦ  ὁποίου  ἡ  σύλληψις
εἶναι λανθασμένη καὶ ἡ ἐφαρμογὴ ἀδύνατος»

3.  Κριτικὴ  θεώρηση  τοῦ  προτεινόμενου  σχεδιασμοῦ  καὶ  ἔνταξή  του  στὸ
πλαίσιο τῶν πολεοδομικῶν προτύπων ἰδεῶν γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα
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Χωροθέτηση τοῦ σχεδίου· χωρικὴ καὶ συμβολικὴ σύνδεση τῆς νέας πόλης
μὲ τὴν ἀρχαία κληρονομιὰ καὶ τὴν ἱστορικὴ τοπογραφία τῆς Ἀθήνας

Ἡ  ἔκταση  τῆς  πόλης·  μέτρα  καὶ  προοπτικὲς  ἀνάπτυξης.  Χωροταξικὲς
θεωρήσεις

Ἡ διάρθρωση τῆς πόλης
Ἡ μορφὴ τῆς πόλης

4. Τὰ σχεδιαστικὰ τεκμήρια καὶ ἡ ἑρμηνεία τους
Ἡ  σχεδιαστικὴ  ἐκ  τῶν  ὑστέρων  ἀπόδοση  τῆς  γραπτῆς  πρότασηςτοῦ

Καυταντζόγλου. Μιὰ ἑρμηνεία
Τὸ πρωτότυπο πολεοδομικὸ σχέδιο τοῦ Λύσανδρου Καυταντζόγλου

Σημειώσεις τοῦ Κεφαλαίου 6
Βιβλιογραφικὴ ἐπιλογὴ Κεφαλαίου 6
Γραπτὴ τεκμηρίωση (κείμενα) Κεφαλαίου 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Οἱ πολεοδομικὲς προτάσεις γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα θεωρημένες στὸ πλαίσιο
τῆς ἐποχῆς τους. Μιὰ ἀποτίμηση στὸν χῶρο τῆς ἱστορίας τῶν ἰδεῶν

1.  Πρωτοβουλίες  γιὰ  τὸν  σχεδιασμὸ  τῆς  νέας  Ἀθήνας.  Οἱ  ἐμπλεκόμενες
προσωπικότητες  καὶ  ἡ  συμμετοχὴ  τῶν  διαφόρων  φορέων  τῶν
πρωτοβουλίων

2.  Ἀρχὲς  καὶ  ἐργαλεῖα  πολεοδομικοῦ  σχεδιασμοῦ  κατὰ  τὴν  ἵδρυση  τοῦ
νεοελληνικοῦ κράτους. Τρόπος ἐφαρμογῆς τους

3. Κατευθυντήριες ἰδέες· πολεοδομικὸ ὅραμα καὶ πόλη· ἰδεολογικὴ κριτική
4. Οἱ πολεοδομικές προτάσεις. Χαρακτήρ τοῦ περιεχομένου τους καὶ πρότυπά

τους
5. Ἡ ἔρευνα τῆς ἱστορίας ἵδρυσης τῆς νέας Ἀθήνας. Ἀνοικτὰ ἐρωτήματα

Σημειώσεις τοῦ Κεφαλαίου 7

ΜΕΡΟΣ Β
Κείμενα  ἀναφερόμενα  στὴν  ἵδρυση  καὶ  τὴν  ἀρχικὴ  ἀνάπτυξη  τῆς  νέας
Ἀθήνας
Ἀναλυτικὰ περιεχόμενα Β´ Μέρους
Ι. Ἀποσπάσματα ἀπὸ δημοσιεύματα καὶ ἀδημοσίευτα κείμενα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς

ἱδρύσεως τῶν νέων Ἀθηνῶν (πρωτότυπα κείμενα εἰς γερμανικὴν γλώσσαν /
τεκμήρια ὑπ' ἀρ. 1-5)

ΙΙ. Τεκμήρια (ὑπ' ἀρ. 6-18) διὰ τὴν δραστηριότητα τοῦ  Leo von Klenze κατὰ τὴν
παραμονήν  του  εἰς  τὰς  Ἀθήνας  (Αὔγουστος  καὶ  Σεπτέμβριος  τοῦ  1834)
(πρωτότυπα κείμενα εἰς γερμανικὴν γλώσσαν).  Δημοσιευμένα εἰς τὸ ἔργον
του «Aphoristische Bemerkungen...»

ΙΙΙ. Τεκμήρια (ὑπ' ἀρ.19-28) διὰ τὸν σχεδιασμὸν τῶν νέων Ἀθηνῶν (πρωτότυπα
κείμενα  εἰς  γερμανικὴν  καὶ  γαλλικὴν  γλώσσαν).  Ἀπὸ  τὴν  Συλλογὴν
«Klenzeana», Μόναχο

IV. Τεκμήρια (ὑπ' ἀρ. 29-43) διὰ τὸν σχεδιασμὸν τῶν νέων Ἀθηνῶν (πρωτότυπα
εἰς γερμανικὴν καὶ γαλλικὴν γλώσσαν). Ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους,
Ἀθῆναι
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V.  Ἀποσπάσματα ἀπὸ  τὸ  ἔργον τοῦ  Klenze «Aphoristische Bemerkungen...»  τὰ
ὁποῖα  ἀναφέρονται  εἰς  τὸν  πολεοδομικὸν  σχεδιασμὸν  καὶ  τὴν  προστασίαν
τῶν μνημείων εἰς  Ἀθήνας (πρωτότυπα κείμενα εἰς  γερμανικὴν γλώσσαν  /
τεκμήρια ὑπ' ἀρ. 44-48)

VI.  Τεκμήρια (ὑπ'ἀρ.  49-60)  τῆς πολεοδομικῆς  ἱστορίας  τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τὴν
περίοδον  διακυβερνήσεως  τοῦ  Βασιλέως  Ὄθωνος  1833-1862  (πρωτότυπα
κείμενα εἰς ἑλληνικὴν γλώσσαν). Ἀπὸ τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, Ἀθῆναι

VII. Τὸ πρῶτον πολεοδομικὸν νομοθέτημα τῆς Ἑλλάδος (Τεκμήριον ὑπ' ἀρ. 61)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1:  Θεματικὴ  ἐπισκόπησις  τῶν περιεχομένων τοῦ ἔργου τοῦ

Leo von Klenze «Aphoristische Bemerkungen...»
Παράρτημα 2:  Πρωτότυπα σχέδια τοῦ  Leo von Klenze ποὺ ἀφοροῦν τὰς

Ἀθήνας καὶ τὸν ἑλλαδικὸν χῶρον καὶ φυλάσσονται εἰς τὴν κρατικὴν
συλλογὴν ἔργων γραφικῶν τεχνῶν τοῦ Μονάχου

Παράρτημα  3:  Ἀρχιτεκτονική,  πολεοδομία  καὶ  ἀρχαιολογία  εἰς  τὴν
Ἑλλάδα κατὰ τὴν ὀθωνικὴν περίοδον (1833-1862). Ἄρθρα καὶ ἐκθέσεις
δημοσιευμένα εἰς τὴν «Allgemeine Bauzeitung» τοῦ  Ludwig Förster εἰς
τὴν  Βιέννην.  Μιὰ  συλλογὴ  κειμένων  (πρωτότυπα  κείμενα  εἰς
γερμανικὴν γλώσσαν)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ἐπιλεκτικὴ Βιβλιογραφία (ἐπιπλέον τῶν βιβλιογραφικῶν ἐπιλόγων τῶν

Κεφαλαίων 2-6)
1. Δημοσιεύσεις εἰς γερμανικήν, γαλλικὴν καὶ ἀγγλικὴν γλώσσαν
2. Δημοσιεύσεις εἰς ἑλληνικὴν γλώσσαν

Εὑρετήριον

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ἡ  σημαντικώτερη  αἰτία  ἐπιλογῆς  τῆς  Ἀθήνας  ὡς  πρωτεύουσας  καὶ
καθέδρας τοῦ βασιλέως τοῦ νεοσύστατου ἑλληνικοῦ κράτους (1833) ἦταν ὁ
συναισθηματικὸς δεσμὸς τοῦ βασιλέως τῆς Βαυαρίας Λουδοβίκου Α´ μὲ
τὴν  πολιτιστικὴ  κληρονομιὰ  τῆς  πόλης  αὐτῆς.  Ὁ  Λουδοβίκος  ἤσκησε
ἰσχυρὴ πίεση στὴν ἀντιβασιλεία στὸ Ναύπλιο γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸς ὁ
στόχος. Πίσω ἀπὸ τὴν τελευταία ἵδρυση πρωτεύουσας τοῦ κλασικισμοῦ
στὴν  Εὐρώπη  κρύβονται  πολιτιστικὲς  εὐαισθησίες  καὶ  μιὰ  ἰδεολογικὰ
ὑπερφορτισμένη ἀρχαιομανία. Συγχρόνως λείπουν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ
οἱ πρακτικοὶ προβληματισμοί.

Ὁ ἀρχιτέκτων Leo von Klenze, σύμβουλος τοῦ βασιλέως Λουδοβίκου Α´
καὶ ἀπεσταλμένος του στὴν Ἀθήνα τὸ καλοκαίρι τοῦ 1834, αἰτιολόγησε
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εὔστοχα αὐτὴ τὴν ἀπόφαση λέγοντας:  «Ἀλήθεια,  ὅπως εἶναι  σήμερα ἡ
χώρα,  μοῦ  φαίνεται  πὼς  δὲν  χρειάζονται  οἱ  πολλοὶ  ἄλλοι  θετικοὶ  καὶ
ὑλικοὶ λόγοι γιὰ νὰ ἀποτρέψουν κάθε σκέψη γιὰ μιὰ ἄλλη πρωτεύουσα
τῆς Ἑλλάδος.  Τὸ ὄνομα μόνον “Ἀθήνα” ἀνοικοδομεῖ  τὴν πόλη καὶ  τῆς
χαρίζει τὴν τέταρτη ἐποχή της· ἡ Ἀθήνα θὰ παρέμενε γιὰ τὸν κόσμο τῆς
Ἑλλάδος  πρωτεύουσα,  ἀκόμα  καὶ  ἂν  ἀνεκήρυσσε  κανεὶς  πρωτεύουσα
μιὰν ἄλλη πόλη...» Δὲν εἶναι λοιπὸν διόλου περίεργο ὅτι ὡς κοινὸς στόχος
ὅλων  τῶν  πολεοδομικῶν  σχεδίων  καὶ  προτάσεων  γιὰ  τὴν  Ἀθήνα
διαφαίνεται ἡ καλύτερη δυνατὴ ἔνταξη τῆς νέας πόλης στὸ περιβάλλον
ἱστορικὸ  τοπίο  καὶ  ἡ  βέλτιστη  σύνδεσή  της  μὲ  τὰ  ἀρχαῖα μνημεῖα  τῆς
πόλης.

Κατὰ  τὴ  διάρκεια  τῆς  πρώτης  δεκαετίας  τῆς  βασιλείας  τοῦ  Ὄθωνος
(1833-1843)  συνεζητήθησαν  ἀρκετὰ  πολεοδομικὰ  σχέδια  γιὰ  τὴ  νέα
Ἀθήνα· μερικὰ ἀπ' αὐτά (σχέδια Κλεάνθη-Schaubert καὶ  Klenze) ἔπαιξαν
σημαντικὸ ρόλο στὶς μετέπειτα ἐξελίξεις, ἐνῶ ἄλλα πρέπει νὰ θεωρηθοῦν
καθαρὰ θεωρητικὲς προσεγγίσεις ποὺ δὲν εἶχαν καμία συνέπεια (σχέδια
Schinkel,  von Quast,  Καυταντζόγλου,  Traxel).  Οἱ  προτάσεις  αὐτὲς  δὲν
διέφεραν μόνον ὡς πρὸς τὶς βασικὲς ἀρχὲς σχεδιασμοῦ τῆς νέας πόλης·
διαφορετικὸς  ἦταν  ἐπίσης  ὁ  τρόπος  μὲ  τὸν  ὁποῖο  ἀντιμετώπιζαν  τὸ
ζήτημα  τῆς  χωροταξικῆς  σχέσης  μεταξὺ  «παλαιοῦ»  καὶ  «νέου»  ἱστοῦ,
καθὼς καὶ μεταξὺ δομημένων καὶ ἀδόμητων περιοχῶν. Ἔτσι, τὸ κλειδὶ γιὰ
τὴν  κατανόηση  τῆς  μεταγενέστερης  ἀνάπτυξης  τῆς  Ἀθήνας  καὶ  τοῦ
ἀρχαιολογικοῦ της χώρου φαίνεται νὰ εἶναι ἡ συγκριτικὴ θεώρηση τῶν
προτάσεων  γιὰ  τὴ  νέα  πόλη  καὶ  τῶν  σχετικῶν  ἐπιλογῶν  τοῦ  χώρου
ἀνάπτυξής της.

Οἱ  ἀνταγωνιζόμενοι  πολεοδόμοι  συμφωνοῦσαν,  βέβαια,  εἰς  τὸ  νὰ
δημιουργηθεῖ μία ἐκτεταμένη ζώνη ἀνασκαφῶν γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη,
ἀλλὰ διαφωνοῦσαν ὡς πρὸς τὴ βέλτιστη χωροθέτηση τῆς νέας Ἀθήνας:
στὴν ποιητική, ὡστόσο ἐλάχιστα ρεαλιστικὴ ἰδέα τῆς Ἀθήνας ὡς «πόλης
ἐπὶ λόφων» ὀργανωμένης γύρω ἀπὸ τὴν «ἀναβιωμένη» Ἀκρόπολη, ποὺ
εἶχε  ὡς  στόχο  τὴν  ἀλληλοεπικάλυψη  στὸν  χῶρο  τοῦ  «νέου»  καὶ  τοῦ
«παλαιοῦ» καὶ τὴν ὁποία ὑπεστήριξαν οἱ  K.F.  Schinkel καὶ  von Quast, οἱ
Κλεάνθης καὶ  Schaubert ἀντιπαρέθεσαν τὸ ὅραμα μιᾶς ἐπέκτασης πρὸς
βορρᾶ σὲ ἐπίπεδο ἔδαφος, δηλαδὴ τὸ ὅραμα μιᾶς προσθετικῆς παράθεσης
στὸν χῶρο τῆς νέας πόλης καὶ τῆς περιοχῆς ἀνασκαφῶν. Ὁ Klenze καὶ ὁ
Καυταντζόγλου –ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του– ἦταν ὑπὲρ τῆς αὐτόνομης
ἀντιπαράθεσης στὸν χῶρο τοῦ «νέου» καὶ τοῦ «παλαιοῦ». Γιὰ τὸν Klenze ὁ
ἰδανικὸς χῶρος γιὰ τὴ νέα πόλη ἦταν οἱ  νότιες κλιτύες τοῦ λόφου τοῦ
Μουσείου,  ἐνῶ  ὁ  Καυταντζόγλου  προτιμοῦσε  τὴν  ἀνατολικὴ  κοιλάδα
ἀνάμεσα στὸν Λυκαβηττὸ καὶ στὸν Ἰλισσό.

Ἡ πόλη ἀργότερα ἀνεπτύχθη ἐν ἐπαφῇ μὲ τὴ ζώνη ἀνασκαφῶν καὶ σὲ
στενὴ  σχέση  μὲ  τὴν  ὑπάρχουσα  παλαιὰ  πόλη,  ἀκολούθησε  δηλαδὴ
μᾶλλον τὸ ἰδεατὸ πρότυπο τῆς προσθετικῆς παράθεσης στὸν χῶρο. Παρὰ
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τὴν  ἐν  μέρει  ἀπρογραμμάτιστη  ἀνάπτυξή  της,  ἡ  ἔμμονη  ἐπιθυμία
δημιουργίας ἑνὸς ἑνιαίου ἀρχαιολογικοῦ πάρκου στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας
ἐπέζησε πέντε γενεές: εὐτυχεῖς συγκυρίες κατὰ τὴ μετέπειτα ἀνάπτυξη
τῆς  πόλης,  ἀλλὰ  καὶ  συγκεκριμένα  ρυθμιστικὰ  μέτρα  συνέβαλαν  στὴ
διαμόρφωση μιᾶς πλούσιας σὲ ἱστορία πολιτιστικῆς ζώνης στὸ κέντρο τῆς
μεγαλούπολης.

Ἡ Ἀθήνα πρὶν καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν Ἐπανάσταση

Κατὰ  τὴ  διάρκεια  τῆς  τελευταίας  φάσης  τῆς  Ὀθωμανικῆς  κυριαρχίας
(δηλαδὴ κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 18ου καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰώνα), ἡ
Ἀθήνα  συνῆλθε  ἀπὸ  τὴν  προγενέστερη  παρακμή  της  καὶ  ξανάνθισε,
μεταβαλλόμενη σὲ μιὰ ἐπαρχιακὴ κωμόπολη μὲ 8.000 περίπου κατοίκους
(εἰκ. 4). Ἀνάμεσα στὸν πυκνὸ ἱστὸ ἑλληνικῶν, τουρκικῶν καὶ ἀλβανικῶν
σπιτιῶν μὲ αὐλὲς καὶ μικρὰ περιβόλια, ἐπιζοῦσε ἐπίσης καὶ ἕνας μεγάλος
ἀριθμὸς ἀρχαίων καὶ μεσαιωνικῶν μνημείων – μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀκόμα ἐν
χρήσει, ἄλλα ἐρειπωμένα.

Τόσο ἡ Ἀκρόπολη –ὡς ὀχυρωμένη ἄνω πόλη– ὅσο καὶ ἡ κάτω πόλη στὶς
ἀνατολικὲς καὶ βόρειες κλιτύες της (συνολικὴ ἐπιφάνεια 117,5 ἐκτάρια)
ἦταν περιοχὲς πυκνοδομημένες μὲ στενὰ διαπλεγμένα,  χαμηλὰ κτήρια
(εἰκ. 4). Μέσα στὸ τεῖχος δὲν ὑπῆρχαν δημόσιοι κῆποι ἢ ἄλση (εἰκ. 8, 22).

Ἡ  συμπαγὴς  δόμηση  ποὺ  κυριαρχεῖ  στὴν  εἰκόνα  τῆς  πόλης  καὶ  ἡ
ἐμφανὴς  παρουσία  τῶν  ἀρχαίων  καταλοίπων  ποὺ  εἶναι  διάσπαρτα
παντοῦ εἶναι τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς Ἀθήνας αὐτὴ τὴν ἐποχή (εἰκ.
8).  Δύο  περίπου  χιλιόμετρα  πέρα  ἀπὸ  τὶς  δυτικὲς  παρυφὲς  τῆς  πόλης
ἁπλωνόταν ὁ περιώνυμος ἐλαιώνας, ποὺ ἐρχόταν σὲ ἔντονη ἀντίθεση μὲ
τὴν συμπαγή, περιτειχισμένη πόλη. Αὐτὴ ἡ ζώνη πρασίνου μὲ πάνω ἀπὸ
200.000 ἐλαιόδεντρα ἐξετείνετο σὲ ἕνα μῆκος 10 χιλ. ἀπὸ βορρὰ πρὸς νότο
καὶ ἐκάλυπτε ὅλη τὴν κοιλάδα τοῦ Κηφισοῦ.

Κατὰ τὴν Ἐπανάσταση καὶ ἰδιαίτερα κατὰ τὴ δεύτερη πολιορκία τῆς
Ἀκρόπολης τὸ 1826, ἡ πόλη κατεστράφη σχεδὸν ὁλοσχερῶς. Παραμονὲς
τῆς  ἀνακήρυξής  της  σὲ  πρωτεύουσα  καὶ  ἕδρα  τῆς  κυβέρνησης  τοῦ
νεοσύστατου ἑλληνικοῦ κράτους, πολλοὶ ἐπισκέπτες –ἀνάμεσά τους καὶ ὁ
Ludwig Ross– περιγράφουν μὲ πολὺ ζοφερὰ χρώματα τὴν κατάστασή της
(εἰκ. 21).

Ὁ  Ross (εἰκ.  7)  στὶς  ἐπιστολέ του  μεταφέρει  μὲ  ζωηρὰ χρώματα τὴν
ἀπογοητευτικὴ ἐντύπωσή του ἀπὸ τὴν ἐρημωμένη πόλη τὸ 1832, ποὺ τὴν
περιγράφει  ὡς  «ἕναν  ἄμορφο,  μονότονο,  φαιοκάστανο  σωρὸ  ἀπὸ
χαλάσματα καὶ σκόνη». Μόνον ἡ Ἀκρόπολη καὶ ὁ ναὸς τοῦ Θησέως (δηλ.
τὸ  Ἡφαιστεῖο)  μαρτυροῦν  τὴν  ἱστορικὴ  πόλη.  Ἀρχαῖοι  τόποι,  ὅπως  ἡ
Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος καὶ ὁ Ἵππιος Κολωνός, ἔχουν χαθεῖ ὁλότελα ἀπὸ
τὸ πρόσωπο τῆς γῆς, ἀκόμα καὶ ἡ Ἀκρόπολη ἔχει παραμορφωθεῖ ἀπὸ τοὺς
προμαχῶνες στὰ Προπύλαια (εἰκ. 5 ἄνω). Τὸν λόφο τοῦ Ἀρείου Πάγου τὸν
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εἶδε  κατειλημμένο  ἀπὸ  τὴν  καλύβα  ἑνὸς  δερβίση,  ποὺ  καλοῦσε  τοὺς
μωαμεθανοὺς σὲ προσευχή.

Ὁ Ross κάνει ἐπίσης λόγο γιὰ τοὺς καθημερινούς του περιπάτους μέσα
στὴν  κατεστραμμένη  πόλη  καὶ  γιὰ  τὴ  θήρα  ἀρχαιοτήτων  στὴν  ὁποία
ἐπιδίδεται,  δηλαδὴ τὴν  ἀναζήτηση ἀρχαίων  ἀρχιτεκτονικῶν μελῶν  καὶ
ἐπιγραφῶν.  Ὡς  χαρακτηριστικὸς  ἐκπρόσωπος  τοῦ  ἀρχαιομανοῦς
φρονήματος  τῆς  ἐποχῆς  του,  χαίρεται  γιὰ  τὴν  ἐρείπωση  τῶν  115
βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν ἐκκλησιῶν τῆς πόλης, γιατὶ «ἀπὸ αὐτὲς
προέρχονται  τὰ  περισσότερα  εὑρήματά  του»  κατὰ  τὴν  ἀναζήτηση
ἀρχαίων καταλοίπων!  Παρ'  ὅτι  ὑπάρχουν οἱ  πρῶτες ἐνδείξεις  ταύτισης
τῶν Νεοελλήνων μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθόν τους, τὸ ἔργο τῆς καταστροφῆς
συνεχίζεται:  ὁ  πληθυσμὸς  χρησιμοποιεῖ  ἐπιγραφὲς  γιὰ  σύγχρονες
βαθμίδες καὶ σαρκοφάγους γιὰ σκάφες. Ἀλλά, ἀμερόληπτος καθὼς εἶναι,
ὁ Ross καταγράφει ἐπίσης τοὺς βανδαλισμοὺς στοὺς ὁποίους προβαίνουν
οἱ πρῶτοι ξένοι ἐπισκέπτες στὴν Ἀθήνα, ποὺ καταστρέφουν τὰ ἀρχαῖα
ἐρείπια  πάνω  στὴν  Ἀκρόπολη  γιὰ  νὰ  πάρουν  ἐνθύμιο  μαζί  τους
δουλεμένες πέτρες.

Τὸ σχέδιο τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert· τὸ πρῶτο τεκμήριο γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς
νέας  Ἀθήνας·  μιὰ  πρόταση  προσθετικῆς  παράθεσης  στὸ  χῶρο  τοῦ
«παλαιοῦ» καὶ τοῦ «νέου» ἱστοῦ

Αὐτὴ  ἡ  ἀπογοητευτικὴ  περίοδος  ἀπραξίας  δὲν  ἐκράτησε  πολύ:  ὕστερα
ἀπὸ ἔντονη ἀντιπαράθεση γιὰ τὴ χωροθέτηση τῆς πρωτεύουσας τοῦ νέου
κράτους,  τὸ  1833  ἀνεκηρύχθη  τελικὰ  ἡ  Ἀθήνα  βασιλικὴ  καθέδρα  καὶ
πρωτεύουσα  πόλη.  Οἱ  μαθητὲς  τοῦ  K.F.  Schinkel,  Σταμάτιος  Κλεάνθης
(1802-1862) καὶ  Eduard Schaubert (1804-1860) εἶχαν ἤδη συντάξει ἀπὸ τὸ
1831/32 λεπτομερὴ τοπογραφικὴ ἀποτύπωση τῆς παλαιᾶς πόλης, ἡ ὁποία
ἐχρησίμευσε ὡς ὑπόβαθρο τοῦ πολεοδομικοῦ σχεδίου τους. Οἱ δύο φίλοι
ἀρχιτέκτονες ἀπετύπωσαν μὲ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια τὴν ὑφιστάμενη παλαιὰ
πόλη καὶ τὰ μνημεῖα της, τὸ τούρκικο τείχος ποὺ τὴν περιέβαλλε, καθὼς
καὶ τὰ περίχωρα τῆς πόλης μὲ τοὺς ἀγροτικοὺς δρόμους.

Τὸν  Ἰούλιο  τοῦ  1833  ἐπεκυρώθη ἀπὸ τὸν  Βασιλέα Ὄθωνα τὸ  σχέδιο
πόλης ποὺ ἐξεπόνησαν γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα. Ἡ πρότασή τους δείχνει  μὲ
πόσο σεβασμὸ γιὰ τὰ ἀρχαῖα κατάλοιπα ἐσχεδίασαν οἱ δύο ἀρχιτέκτονες
τὴ μελλοντικὴ πόλη. Στὸ μνημόνιό τους μὲ τίτλο «Erläuterung des Planes
der Stadt Neu-Athen» (Περιγραφὴ τοῦ σχεδίου τῆς νέας Ἀθήνας), τὸ ὁποῖο
συνόδευε  τὸ  σχέδιό  τους,  περιέχεται  τὸ  αἴτημα  οἱ  βόρειες  κλιτύες  τῆς
Ἀκρόπολης  νὰ  μείνουν  ἐλεύθερες  ἐποικισμοῦ  γιὰ  μελλοντικὲς
ἀνασκαφές.

Τὸ σχέδιο πόλης τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὡς μία
ἐφευρετικώτατη πρόταση δημιουργίας μιᾶς «κατάφυτης»  κλασικιστικῆς
πόλης, ὡς ἕνα ἰδιότυπο δηλαδὴ μόρφωμα. Τὸ σχέδιο εἶναι προσαρμοσμένο
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στὸ μεσογειακὸ κλίμα καὶ ἀποπειρᾶται νὰ συνδυάσει κεντροευρωπαϊκὲς
γεωμετρικὲς  διατάξεις  πόλεων,  καθὼς  καὶ  προοπτικὲς  φυγὲς  καὶ  θέες
πρὸς τὰ μνημεῖα μὲ τρόπους δόμησης καὶ παραδοσιακοὺς τρόπους ζωῆς
τοῦ  Νότου  (ὅπως  μονοκατοικίες  μὲ  κήπους  κτισμένες  κατὰ  τὸ
«πανταχόθεν  ἐλεύθερον»  σύστημα  καὶ  παρόδιες  στοὲς  γύρω  ἀπὸ
κεντρικοὺς δημόσιους χώρους).  Ἡ βασικὴ πρόταση τοῦ σχεδίου ἦταν ἡ
ἄμεση παράθεση παλαιᾶς καὶ νέας πόλης,  ἡ ὁποία ἀποτελεῖ  ἐπέκταση
τῆς  πρώτης  πρὸς  τὸ  βορρᾶ.  Ἡ νέα πόλη (ἔκταση 215 ἐκτάρια)  θὰ εἶχε
σχῆμα μηνίσκου καὶ θὰ περιέβαλλε τὸν ὑφιστάμενο ἱστορικὸ πυρήνα ποὺ
θὰ  ἀναδιεμορφώνετο:  ἡ  διάνοιξη  νέων  ὁδῶν  στὴν  παλαιὰ  πόλη  θὰ
καθιστοῦσε δυνατὴ τὴν ἁρμονικὴ σύζευξη τῶν δύο τμημάτων τῆς πόλης.

Τὰ κυριώτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ σχεδίου (εἰκ. 10) εἶναι τὰ ἑξῆς:
1. Ἡ χαρακτηριστικὴ τριγωνικὴ-ἀκτινωτὴ διάρθρωση τοῦ ρυμοτομικοῦ

σχεδίου σύμφωνα μὲ τὴ λογικὴ τῆς πόλης τῆς πεφωτισμένης δεσποτείας
18ου αἰώνα (πρότυπα:  ἡ  Πετρούπολη,  οἱ  Βερσαλλίες,  ἡ  Καρλσρούη):  οἱ
κυριώτερες  ὁδικὲς  ἀρτηρίες  ξεκινοῦν  ἀκτινωτὰ  ἀπὸ  τὴν  ἕδρα  τῆς
βασιλικῆς  ἐξουσίας  (τὰ  ἀνάκτορα)  μὲ  τὴ  μορφὴ  τῆς  λεγόμενης  «patte
d'oie» (ποδιοῦ χήνας).

2. Ἡ ἄμεση ὀπτικὴ σύνδεση τῶν συμβολικὰ σημαντικῶν σημείων τῆς
πόλης  μὲ  τὰ  ἀρχαῖα  μνημεῖα  τῆς  Ἀκρόπολης  (π.χ.  ὁ  ἄξων  τῆς  ὁδοῦ
Ἀθηνᾶς ποὺ συνδέει ὀπτικὰ τὰ ἀνάκτορα μὲ τὰ Προπύλαια).

3.  Ἡ  ἐφευρετικώτατη  χάραξη  τῶν  κυριωτέρων  ὁδῶν,  οἱ  ὁποῖες
διατάσσονται τριγωνικά· τὸ σύστημα αὐτὸ συνίσταται σὲ περισσότερα τοῦ
ἑνὸς ὀρθογωνικὰ δίκτυα ὁδῶν, τὰ ὁποῖα εἶναι διατεταγμένα διαγωνίως τὸ
ἕνα πρὸς τὸ ἄλλο. Ἡ διάταξη τῶν κυρίων ὁδῶν ὑπὸ μορφὴν ὀρθογωνίου
τριγώνου  ἐπιτρέπει,  ἀντίθετα  ἀπὸ  ὅ,τι  συμβαίνει  στὴν  περίπτωση
ὀξυκόρυφων  ἀκτινωτῶν  διατάξεων,  τὴ  διαμόρφωση  αὐτόνομων
συνοικιῶν  μὲ  ὀρθογώνιο  κάναβο  ὁδῶν.  Οἱ  συνοικίες  ὀργανώνονται
παράλληλα πρὸς τὶς διαγωνίως διατεταγμένες κύριες ὁδικὲς ἀρτηρίες.

4.  Ἡ διαγώνια διάταξη τῶν δύο κυριώτερων ὁδικῶν ἀξόνων (δηλαδὴ
τῶν  ὁδῶν  Σταδίου  καὶ  Πειραιῶς)  δὲν  εἶναι  μόνο  μία  τυπικὴ  ἐπιλογὴ
συμμετρίας. Οἱ δύο αὐτοὶ ἄξονες ἔχουν τὴν κατεύθυνση τῶν ὑφιστάμενων
κυριότερων διαύλων ἀνάμεσα στοὺς κεντρικοὺς λόφους τοῦ λεκανοπεδίου
τῆς Ἀθήνας.

Σὲ  αὐτὴ  τὴν  κλασικιστικὴ  μεσογειακὴ  κατάφυτη  πόλη,  τὴν
σχεδιασμένη  σὲ  σχεδὸν  ἐπίπεδο  ἔδαφοςπροεβλέποντο  πολλὰ  μικρὰ
δημόσια πάρκα καὶ  φυτεμένες  πλατεῖες  (9,6  ἐκτάρια  συνολικά),  καθὼς
ἐπίσης καὶ ἕνας ἐκτεταμένος βασιλικὸς κῆπος (18 ἐκτάρια σὺν 3 ἐπὶ πλέον
ἐκτάρια πρασίνου γύρω ἀπὸ τὰ γειτονικὰ ὑπουργεῖα) πλάι στὰ ἀνάκτορα
στὶς  βόρειες  παρυφὲς  τῆς  πόλης.  Τὸ  σχετικὰ  χαμηλὸ  ποσοστὸ  χώρων
πρασίνου  στὴ  νέα  πόλη  ἐξισορροποῦσαν  οἱ  προβλεπόμενοι  ἰδιωτικοὶ
κῆποι· ἐπίσης προεβλέπετο ἐκτεταμένη δενδροφύτευση τῶν ὁδῶν.
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Ὁ βασιλικὸς κῆπος, τριγωνικοῦ σχήματος, παρότι δὲν διεμορφώθη ποτὲ
στὴν προβλεφθεῖσα ἀρχικὰ θέση (ὅπως ἄλλωστε καὶ τὰ ἀνάκτορα),  ὡς
σχέδιο εἶχε μεγάλη ὁμοιότητα μὲ τὸν βασιλικὸ κῆπο ὅπως διεμορφώθη
τελικῶς ἀπὸ τὴ βασίλισσα Ἀμαλία στὶς ἀνατολικὲς παρυφὲς τῆς πόλης.
Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ἐπροτάθη μιὰ πυκνοφυτευμένη παραλλαγὴ τοῦ
ἀγγλικοῦ κήπου (jardin à  l'anglaise), ποὺ συνεδύαζε τὴ γραφικότητα τοῦ
ἀγγλικοῦ προτύπου μὲ τὴν ἰδέα μιᾶς ὄασης πρασίνου σὲ μιὰ πόλη τοῦ
Νότου.

Σὲ  κατάφωρη  ἀντίθεση  μὲ  αὐτὴ  τὴν  γεωμετρικὰ  διατεταγμένη,
κτισμένη κυρίως σὲ ἐπίπεδο ἔδαφος πρωτεύουσα, ἡ περιοχὴ νοτίως τῆς
Ἀκρόπολης, μὲ τοὺς παρακείμενους ἱστορικοὺς λόφους καὶ τὶς ὄχθες τοῦ
Ἰλισσοῦ  παρέμενε  ἀδόμητη  στὸ  σχέδιο  τῶν  Κλεάνθη-Schaubert,
προκειμένου  νὰ  δημιουργηθεῖ  μιὰ  ἐκτεταμένη  ἀρχαιολογικὴ  ζώνη
ἀνασκαφῶν, συνολικῆς ἔκτασης 150 περίπου ἐκταρίων. Ἡ ζώνη αὐτὴ θὰ
εἶχε ἔκταση ἴση μὲ τὰ τρία τέταρτα τῆς προτεινόμενης νέας πόλης.

Ἡ  θεμελιώδης  ἰδέα  τῶν  Κλεάνθη  καὶ  Schaubert ἦταν  ἡ  ἁρμονικὴ
συνύπαρξη τῆς νέας πόλης στὸ βορρὰ μὲ τὴν πλούσια σὲ ἱστορία ζώνη
ἀνασκαφῶν  στὸ  νότο.  Ἡ  πρόταση  γιὰ  τὴν  παλαιὰ  πόλη  στὶς  βόρειες
κλιτύες τῆς Ἀκρόπολης προέβλεπε ἐν μέρει τὴν κατεδάφιση καὶ ἐν μέρει
τὴν  ἐξυγίανσή  της,  προκειμένου  νὰ  διευκολυνθοῦν  οἱ  μελλοντικὲς
ἀνασκαφὲς γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας.

Στὸ τέλος τοῦ ἀγώνα τῆς ἀνεξαρτησίας, λίγα μόνο ἀπὸ τὰ 1.200 κτήρια
τῆς παλαιᾶς πόλης εἶχαν μείνει  ἀνέπαφα.  Ἡ Ἀθήνα εἶχε  καταστραφεῖ
σχεδὸν  ὁλοσχερῶς.  Αὐτὸ  ἐπέτρεψε  στοὺς  νεαροὺς  ἀρχιτέκτονες  τὴν
τολμηρὴ  πρόταση  γιὰ  ἐκτεταμένες  ἀνασκαφὲς  στοὺς  πρόποδες  τῆς
Ἀκρόπολης.  Ἔτσι  οἱ  συντάκτες  τοῦ  σχεδίου  ἐτάχθησαν  μὲ  πεῖσμα  ὄχι
μόνον ὑπὲρ τῶν ἀνασκαφῶν στὶς βόρειες ὑπώρειες τῆς Ἀκρόπολης, ἀλλὰ
ἐπρότειναν καὶ τὴν διαμόρφωση τοῦ τοπίου στοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους
μετὰ τὸ πέρας τῶν ἀνασκαφικῶν ἐργασιῶν. Ὅμως, σοφὰ πράττοντες, δὲν
διετύπωσαν  καμία  κηποτεχνικὴ  πρόταση  γιὰ  τὴ  διαμόρφωση  τῶν
ἐλεύθερων  χώρων  αὐτῆς  τῆς  ζώνης,  ποὺ  θὰ  ἦταν  τότε  παράκαιρη.
Ἐπέμειναν ὅμως νὰ ἀρχίσουν ἄμεσα οἱ ἀνασκαφὲς στὴν περιοχή, διότι,
ὅπως ἔγραψαν, «ὑπάρχει φόβος νὰ ἀποβοῦν ἀργότερα τόσον αἱ δυσκολίαι
ὅσον καὶ αἱ δαπάναι ἀποκτήσεώς της ἀκόμη σοβαρώτεραι,  ὡς μᾶς ἔχει
διδάξει  ἡ  πείρα  εἰς  τὴν  Ρώμην».  Ἡ  ἰδέα  ἑνὸς  ἑνιαίου  ἀρχαιολογικοῦ
πολιτιστικοῦ  πάρκου  ἐμπεριέχεται  ἑπομένως  ἐν  σπέρματι  ἤδη  στὶς
προτάσεις τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert.

Ἀλλὰ  καὶ  γιὰ  τὸν  Ludwig Ross τὸ  1833  δὲν  ὑπῆρχε  ἀμφιβολία  πὼς
ὁλόκληρο τὸ ἄνω τμῆμα τῆς παλαιᾶς πόλης θὰ κατεδαφίζετο στὸ μέλλον
γιὰ νὰ γίνουν ἀρχαιολογικὲς ἀνασκαφές, ὅπως προέβλεπε τὸ σχέδιο τῶν
Κλεάνθη καὶ Schaubert. Ὅταν τὸ κράτος θὰ κατόρθωνε νὰ ἀπαλλοτριώσει
ὁλόκληρη τὴν περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, λέει ὁ Ross, θὰ ἔπρεπε οἱ
ἀνασκαφὲς νὰ εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύτερης κλίμακος καὶ νὰ μὴν
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περιορισθοῦν στὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὶς ἐπιχώσεις τῶν γνωστῶν μόνο
μνημείων. Ὁ  Ross παραδέχεται πὼς ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα θὰ ἀπαιτοῦσε
σημαντικὰ  κονδύλια  καὶ  προτείνει  τὴν  ἐγκατάσταση  ξένων
ἐπιστημονικῶν  ἱδρυμάτων  γιὰ  τὴν  προώθηση  τῶν  ἀνασκαφῶν  στὴν
Ἀθήνα.

Τὸ  ἀνατολικὸ  τμῆμα  τῆς  ἀρχαίας  πόλης  –ἡ  πόλη  τοῦ  Ἀδριανοῦ,  τὸ
Ὀλυμπεῖο καὶ ἡ περιοχὴ τοῦ Ἰλισσοῦ– δὲν φαίνεται νὰ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὸν
σχεδιασμὸ τῆς νέας πόλης. Ὁ  Ross παρατηρεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ περιοχὴ εἶναι
πολὺ μακρυὰ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς νέας Ἀθήνας καὶ ὅτι γι' αὐτὸ στὸ μέλλον
οἱ ἀνασκαφὲς ἐδῶ θὰ ἦσαν εὔκολες, πράγμα ποὺ ἐπεβεβαίωσε ἐξ ἄλλου ἡ
κατοπινὴ ἐξέλιξη.

Τὸν ἑπόμενο ὅμως χρόνο (1834), τὸ ἐμπνευσμένο πολεοδομικὸ σχέδιο
τῶν  Κλεάνθη  καὶ  Schaubert δυστυχῶς  ἀμφισβητήθηκε.  Ἡ  παράνομη
δόμηση στὴν παλαιὰ πόλη, ἡ κερδοσκοπία πάνω στὴ γῆ,  καθὼς καὶ οἱ
διαμαρτυρίες  τῶν  κατοίκων  ἐναντίον  τῶν  σκληρῶν  μέτρων
ἀπαλλοτριώσεων γιὰ τὴν ἀνάπλαση τῆς παλαιᾶς πόλης, ἦσαν οἱ κύριες
αἰτίες ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἀναθεώρηση τοῦ σχεδίου. Σημαντικὸ ρόλο σὲ
αὐτὸ ἔπαιξε ἐπίσης ἡ τελικὴ χωροθέτηση τῶν ἀνακτόρων, ποὺ ὑπῆρξε ἀπ'
ἀρχῆς ἀμφιλεγόμενη.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Κατὰ  τὴν  διαπραγμάτευση  μεγάλων  θεμάτων,  κυρίως  ἱστορικῶν,
διαπιστώνεται  πολλὲς  φορὲς  ὅτι  ἡ  ἐπανάληψη  βάσει  προχείρων
ἀναδρομῶν σὲ νεώτερα κείμενα συχνὰ ἀποβαίνει ἀρνητική. Αἰσθάνεται
ἔτσι  κανεὶς  τὴν  ἀνάγκη  νὰ  ἐπανέλθει  στὶς  πρωτογενεῖς  πηγὲς  τῶν
πληροφοριῶν.  Πολλὰ  γράφηκαν  καὶ  γράφονται  γιὰ  τὸν  πολεοδομικὸ
σχεδιασμὸ  τῶν  νεωτέρων  Ἀθηνῶν  στηριζόμενα  κατὰ  κύριο  λόγο  στὰ
γνωστὰ ἔργα τοῦ Κώστα Μπίρη καὶ τοῦ Γιάννη Τραυλοῦ ἢ σὲ παράγωγά
τους μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παγίωση γνωστικῶν κενῶν, παρερμηνειῶν καὶ
προσωπικῶν  ἀπόψεων  τῶν  νεωτέρων  αὐτῶν  κειμένων.  Ἡ  ἀναζήτηση,
ἐπανεξέταση καὶ ἑρμηνεία ὅλων τῶν τεκμηρίων, γραπτῶν καὶ εἰκαστικῶν,
ἀποτελοῦσε καὶ ἀποτελεῖ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπιστημονικὴ
ἀνάλυση καὶ κατανόηση τοῦ πολυπλόκου πολεοδομικοῦ φαινομένου τῶν
νεωτέρων Ἀθηνῶν.

Ἡ  κάλυψη  αὐτῆς  τῆς  προϋποθέσεως  ἦταν  ἕνας  ἀπὸ  τοὺς
ὁμολογουμένους  σκοποὺς  τοῦ  νέου  βιβλίου  τοῦ  Ἀλεξάνδρου
Παπαγεωργίου-Βενετᾶ, τὸ ὁποῖο κυκλοφόρησε προσφάτως ὑπὸ τὸν τίτλο
«Ἡ Ἀθήνα. Ἕνα ὅραμα τοῦ Κλασσικισμοῦ». Πράγματι, τὸ βιβλίο μὲ τὴν
τεκμηριωτική  του  πληρότητα  ἐπέτυχε  νὰ  γίνει  ἕνα  ἀναντικατάστατο
ἐργαλεῖο γιὰ κάθε μελλοντικὴ ἔρευνα. Οἱ ἄλλοι στόχοι τοῦ βιβλίου ποὺ

96



ἐπίσης  ἐπιτεύχθηκαν  πλήρως  εἶναι  ἀφ'  ἑνὸς  ἡ  διευκρίνιση  ὅλων  τῶν
λεπτομερειῶν  τοῦ  ἀρχικοῦ  σχεδίου,  τῶν  τροποποιήσεων  καὶ  τῶν
ἐναλλακτικῶν  προτάσεων  γιὰ  τὴν  πρωτεύουσα  στὴν  πρώτη  φάση  τῆς
ζωῆς της καὶ ἀφ' ἑτέρου ἡ διασύνδεσή τους μὲ τὶς διαμορφωμένες τότε
πολεοδομικὲς ἰδέες στὸ πνεῦμα τοῦ ρομαντικοῦ κλασικισμοῦ τῆς ἐποχῆς.

Τὸ  ἀντικείμενο  τοῦ  βιβλίου  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ
περιορίζεται σ' ἕνα μικρὸ σχετικῶς χρονικὸ διάστημα, στὴν δεκαετία τοῦ
'30 τοῦ περασμένου αἰῶνος. Θὰ πρέπει νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἐξαιρετικὰ
γόνιμη  περίοδος  γιὰ  τὰ  πολεοδομικὰ  ζητήματα  τῶν  Ἀθηνῶν,  γιατὶ
σφράγισε  τὴν  δομὴ  τοῦ  ἱστορικοῦ  κέντρου  τῆς  πόλεως,  αὐτοῦ  ποὺ
ἀποτελεῖ  καὶ  σήμερα  τὸν  κεντρικό  της  πυρήνα.  Βεβαίως  ἦταν  τὸ
ἀποτέλεσμα  μιᾶς  συγκυρίας  εὐνοϊκῶν  παραγόντων  ποὺ  οὐδέποτε  ἀπὸ
τότε  ξαναϋπῆρξε:  Ἡ  πολιτικὴ  ἀναγέννηση  τῆς  Ἑλλάδος  ἔπρεπε  νὰ
ὁλοκληρωθεῖ μὲ τὴν δημιουργία μιᾶς πρωτευούσης μὲ τὶς λειτουργίες καὶ
τοὺς  συμβολισμοὺς  ποὺ  ἔχουν  ὡριμάσει  στὰ  ἄλλα  εὐρωπαϊκὰ  κράτη.
Συγχρόνως ὁ ρωμαντικὸς κλασικισμὸς ἔδινε  στὸν σχεδιασμὸ τῶν νέων
Ἀθηνῶν μυθικὲς σχεδὸν διαστάσεις καὶ προσείλκυε τὸ ζωηρὸ ἐνδιαφέρον
διανοουμένων καὶ καλλιτεχνῶν ὅλης τῆς Εὐρώπης. Ἡ μετεπαναστατικὴ
ἐρειπωμένη πόλη ἦταν ἄλλωστε μιὰ  tabula rasa, ποὺ δὲν ἐμπόδιζε νέες
διαμορφώσεις,  ἐνῶ  τὸ  ἀπολυταρχικὸ  καθεστὼς  τῆς  φωτισμένης
μοναρχίας ἐπέτρεπε ταχεῖες ἀποφάσεις. Στοὺς εὐνοϊκοὺς παράγοντες θὰ
πρέπει νὰ περιλάβει κανεὶς καὶ τὴν δραστηριότητα ὁρισμένων ἱκανῶν καὶ
ἐμπνευσμένων ἀρχιτεκτόνων κυρίως στὸν γερμανόφωνο χῶρο, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν προσβάσεις στὶς βασιλικὲς αὐλὲς τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοῦ Μονάχου καὶ
ἐπηρέαζαν τὶς ἀποφάσεις τους.

Γιὰ  τὸ  περιορισμένο  αὐτὸ  χρονικὸ  διάστημα  ὁ  Ἀλ.  Παπαγεωργίου
πραγματοποίησε  ἐξαντλητικὴ  ἔρευνα.  Πράγματι,  ἡ  παράθεση  τόσου
ὑλικοῦ,  πρωτογενοῦς  σὲ  μεγάλο  ποσοστό,  καὶ  ἡ  ὡριμότητα  τῆς
πραγματείας  μαρτυροῦν  ὅτι  οἱ  ἔρευνες  ὑπῆρξαν  μακροχρόνιες  καὶ
ἐξαιρετικὰ  ἐπιμελεῖς.  Ἡ  δημοσίευση  ὅλων  τῶν  τεκμηρίων  τόσο  τῶν
κειμένων  ὅσο  καὶ  τῶν  σχεδίων  ἐντυπωσιάζει.  Ἐντυπωσιάζει  ἐπίσης  ἡ
ἐνάργεια καὶ ἡ μεθοδική, αὐστηρὰ ἐπιστημονικὴ παρουσίαση τῶν θέσεων
τοῦ  συγγραφέως  γιὰ  τὰ  θεωρητικὰ  καὶ  πρακτικὰ  προβλήματα  τοῦ
σχεδιασμοῦ τῶν Ἀθηνῶν.  Στὸν πρόλογο τοῦ ἔργου ἔχει  κανεὶς  γενικὲς
πληροφορίες  γιὰ  τὸν  εἰκοσιπενταετῆ  αὐτὸν  ἄθλο  τῆς  σαρώσεως  τῶν
ἀρχείων ποὺ ἀπέδωσαν τὴν πρωτοφανὴ τεκμηρίωση,  ἀπὸ τὰ ὁποῖα θὰ
πρέπει  κανεὶς  νὰ  μνημονεύσει  ἰδιαιτέρως  αὐτὸ  τῆς  πρώτης  Ἐφορείας
Βυζαντινῶν  Μνημείων  ποὺ  περιλαμβάνει  ἕνα  πρωτότυπο  σχέδιο
ἀποτυπώσεως τῶν Ἀθηνῶν (1831-32) τῶν Κλεάνθη καὶ  Schaubert, καθὼς
καὶ μιὰ σειρὰ ντοκουμέντων ποὺ παρέμεναν ἕως τώρα τελείως ἄγνωστα.
Ἂς  σημειωθεῖ  τέλος  ἡ  ἀναδημοσίευση  δυσεύρετων  κειμένων  ἀμέσως
σχετιζομένων  μὲ  τὰ  πολεοδομικὰ  ζητήματα  τῶν  Ἀθηνῶν,  ἡ  ὁποία
ἀποκαθιστᾶ τὴν συνέχεια τῆς πρωτογενοῦς πληροφορήσεως.
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Τὸ βιβλίο  χωρίζεται  σὲ  ἑπτὰ κεφάλαια,  καθ'  ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα  ἔχει
εἰσαγωγικὸ  κείμενο,  παρουσίαση  τῶν  δεδομένων,  χαρακτηρισμὸ  τῆς
κάθεπεριπτώσεως καὶ στὸ τέλος τὶς ὑποσημειώσεις καὶ τὴν βιβλιογραφία.
Τὰ  πιὸ  σημαντικὰ  ἔχουν  ὡς  ἑξῆς:  Τὸ  πρῶτο  σχέδιο  πολεοδομικῆς
προτάσεως  τῶν  Κλεάνθους  καὶ  Schaubert,  τὸ  ὁποῖο  εἶχε  ὡς  κύρια
χαρακτηριστικὰ  τὸν  ἄξονα  Ἀκροπόλεως-Ἀνακτόρων,  τὸ  τρίγωνο  τῶν
λεωφόρων  Σταδίου-Ἀθηνᾶς-Ἑρμοῦ  καὶ  τὴν  πρόθεση  διαμορφώσεως
μεγάλου ἀρχαιολογικοῦ πάρκου.  Τὶς τροποποιήσεις τοῦ  Leo von Klenze
καὶ  τὰ  ἐξόχως  διαφωτιστικὰ  σχόλιά  του,  σὲ  συνδυασμὸ  πρὸς  τὶς
θεωρητικές του ἀπόψεις  γιὰ τὰ μνημεῖα καὶ  τὴν ἀρχαιολογικὴ  ἔρευνα.
Τὴν  παρέμβαση  τοῦ  βασιλέως  τῆς  Βαυαρίας  Λουδοβίκου  γιὰ  τὴν
χωροθέτηση  τῶν  ἀνακτόρων  καὶ  συνακόλουθα  ἑνὸς  μεγάλου  χώρου
πρασίνου, τοῦ σημερινοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου. Τὶς ἀνεφάρμοστες ἰδέες γιὰ μιὰ
πόλη πάνω σὲ  λόφους  τοῦ  A.F.  von Quast καὶ  γιὰ  βασιλικὰ  ἀνάκτορα
πάνω στὴν Ἀκρόπολη τοῦ  K.F.  Schinkel. Τὸν τοπογραφικὸ χάρτη τοῦ  A.
Traxel συμμετρικῆς σχηματοποιήσεως τῶν σχεδίων τῶν Ἀθηνῶν. Τὶς ἰδέες
τοῦ  Λυσσάνδρου  Καυταντζόγλου  γιὰ  τὶς  πρῶτες  πρὸς  τὰ  ἀνατολικὰ
ἐπεκτάσεις τοῦ σχεδίου πόλεως καὶ τὴν συνύπαρξη μὲ μιὰ ἀνεξαρτήτως
παρακμάζουσα παλαιὰ πόλη. Τέλος, μιὰ ἀξιολόγηση τῶν παραπάνω ἀπὸ
τὴν σκοπιὰ τῆς ἱστορίας τῶν ἰδεῶν κατὰ τὴν ἴδια περίοδο καὶ τῶν νέων
πολεοδομικῶν  σχεδιασμῶν  ποὺ  πραγματοποιήθηκαν  σ'  αὐτήν.  Ἕνας
μεγάλος  ἀριθμὸς  ἐπεξηγηματικῶν  σκαριφημάτων  τοῦ  συγγραφέως
διευκολύνει τὴν κατανόηση τῶν πραγμάτων σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις. Στὸ
δεύτερο τμῆμα τοῦ βιβλίου βρίσκει κανεὶς συγκεντρωμένο πληροφοριακὸ
ὑλικὸ  σχετικὸ  μὲ  τὴν  ἵδρυση  καὶ  τὸ  ξεκίνημα  τῆς  ἀναπτύξεως  τῶν
Ἀθηνῶν, τρία παραρτήματα μὲ ἀναδημοσιεύσεις κειμένων καὶ σχεδίων,
βιβλιογραφία καὶ εὑρετήρια.

Τὸ  θεωρητικὸ  κέρδος  ἀπὸ  τὸ  βιβλίο  τοῦ  Α.  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ
βρίσκεται  στὴν  διεξοδικὴ  ἀνάλυση  τῶν  πραγματικῶν  δεδομένων
πολεοδομικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς δεκαετίας 1830-1840. Εἶναι πιὰ σαφὲς ὅτι οἱ
δύο κεντρικὲς ἰδέες ποὺ ἐδέσποζαν στὴν συνθετικὴ βούληση ὅλων ὅσων
ἀσχολήθηκαν  μὲ  τὸν  πολεοδομικὸ  σχεδιασμὸ  ἦταν  ἀφ'  ἑνὸς  ἡ
κληρονομιά,  τὸ  ὄνομα  δηλαδὴ  καὶ  τὰ  μνημεῖα  τῶν  Ἀθηνῶν  μὲ  κύριο
στοιχεῖο  τὴν  Ἀκρόπολη  καὶ  ἀφ'  ἑτέρου  ἡ  ἀνάδειξη  τῆς  κατοικίας  τοῦ
φωτισμένου μονάρχη, τῶν ἀνακτόρων καὶ τῶν διοικητικῶν κτηρίων ποὺ
τὰ  συνόδευαν.  Τὸ  κλασικιστικὸ  αὐτὸ  ὅραμα  δὲν  ἐπρόκειτο  νὰ  γίνει
πραγματικότητα  καὶ  τοῦτο  γιὰ  πολλοὺς  λόγους:  Ὁ  ἀτομικισμὸς  καὶ  ἡ
ἀνωριμότητα  τῶν  Ἑλλήνων,  τὰ  προβαλλόμενα  ἢ  τὰ  συγκαλυμμένα
συμφέροντά τους, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀδυναμία ἀπαλλοτριώσεων ἀπὸ τὸ κράτος
ὁδήγησαν στὴν μερικὴ καταστρατήγηση τῶν σχεδίων,  τὸ κτίσιμο πάνω
ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας πόλεως καὶ στὴν ταχεῖα διαμόρφωση μιᾶς
νέας καταστάσεως ποὺ δὲν ἦταν πλέον εὔκολο νὰ ἀλλάξει.
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Τὸ  βιβλίο  τοῦ  Ἀλ.  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  εἶναι  πολύτιμο  γιὰ  κάθε
ἔρευνα ποὺ ἀφορᾶ στὰ πρῶτα βήματα τῆς πολεοδομικῆς ἐξελίξεως τῶν
συγχρόνων Ἀθηνῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατανόηση ἑνὸς φαινομένου μὲ
πανευρωπαϊκὴ  σημασία.  Εἶναι  ἁπλὸ  καὶ  λιτό,  ὅπως  ἁρμόζει  στὰ
ἐπιστημονικὰ  βιβλία,  ἀλλὰ  συγχρόνως  πλούσιο  σε  ἐποπτικὰ  στοιχεῖα.
Μαζὶ μὲ τὰ συγγράμματα τοῦ Κώστα Μπίρη καὶ τοῦ Γιάννη Τραυλοῦ εἶναι
ὅ,τι  καλύτερο  ἔχομε  γιὰ  τὸ  πρόσφατο  παρελθὸν  τῶν  Ἀθηνῶν,  τῆς
μεγάλης, ὡραίας καὶ προβληματικῆς αὐτῆς πόλεως.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Τὸ  πρῶτο  βῆμα  γιὰ  τὴν  ἀνατροπὴ  τῶν  ὅρων  ποὺ  προκαλοῦν  τὴν
ἀθλιότητα,  εἶναι  ἡ  συνειδητοποίησή  της.  Τὸ  ἴδιο  τὸ  κακὸ  δὲν
ἀντιμετωπίζεται,  ὅμως,  οὔτε  μὲ  τὶς  οὐρανόπεμπτες  ἐπιφοιτήσεις  τῶν
ἑκάστοτε  διεκδικούντων  τὶς  δημοτικὲς  ἀρχὲς  οὔτε  μὲ  τὶς  ξαφνικὲς
ἐκλάμψεις  τῆς  προσωπικῆς  εὐαισθησίας  καὶ  τὴν  ὅποια  ἰδιοφυΐα  τῆς
ἀτομικῆς  αἰσθητικῆς.  Ἀλλὰ  μὲ  τὴ  συστηματικὴ  μελέτη  καὶ  τὴν
ἐξουθενωτικὴ  διερεύνηση  τῆς  ἰδιοσυστασίας  του,  τὴν  ἐπιστημονικὴ
θεμελίωση  τῶν  πορισμάτων  καὶ  τὴν  ὀρθολογικὴ  ἐγκυρότητα  τῶν
προτάσεων, ποὺ θὰ υἱοθετηθοῦν γιὰ τὴ σταδιακή του καταπολέμηση καὶ
τὴ  σταδιακὴ  ἐπίσης  ἐξάλειψη  τῶν  συνεπειῶν  του.  Ἀναφέρομαι  στὸ
ἐπιδεινούμενο  καὶ  διαιωνιζόμενο  πολεοδομικὸ  πρόβλημα  τῆς
νεοελληνικῆς  πρωτεύουσας,  σὲ  ὅσα  προγράμματα  ἐκπονήθηκαν  κατὰ
καιρούς, σὲ ὅσες ὑποσχέσεις ἔχουν κατὰ καιροὺς δοθεῖ,  καθὼς καὶ στὰ
διάφορα  νομοθετικὰ  διατάγματα  ποὺ  κατὰ  καιροὺς  ἐπίσης
εὐαγγελίστηκαν  τὴν  ἐπίλυσή  του.  Και  αὐτό,  σὲ  μιὰ  προσπάθεια  νὰ
ἑρμηνεύσω τὴν ἀπαισιοδοξία ποὺ καταστάλαξε μέσα μας, ἢ μᾶλλον τὴ
βαθειὰ ριζωμένη μέσα μας ἀμφιβολία γιὰ τὸ ἂν ἡ ὀρθοφροσύνη καὶ ἡ
ὑπευθυνότητα,  ἡ  συνέπεια  καὶ  ὁ  ἔγκαιρος  ἀλλὰ  μακροπρόθεσμος
σχεδιασμὸς  θὰ  κατορθώσουν  κάποτε  νὰ  ἐξουδετερώσουν  τὴν
ἐγκληματικὴ  ἀδιαφορία  μας  ἀπέναντι  στὴ  μοῖρα  τοῦ  φυσικοῦ,  τοῦ
δομημένου καὶ τοῦ ἀνθρώπινου περιβάλλοντος. Νὰ ἁπαλύνουν δηλαδὴ
τὶς  δραματικὲς  γιὰ  τὸν  κοινωνικὸ  ἱστὸ  τῆς  πόλεως  ἐπιπτώσεις  ἀπὸ  τὴ
μακροχρόνια ἐξαχρείωση τῆς πολιτείας καὶ τὴ χρονίζουσα ἐμπλοκή της
μέσα  στὰ  γρανάζια  τῆς  ἡμιμάθειας,  τῆς  καπατσοσύνης  καὶ  τοῦ
χρηματισμοῦ. Τὶς εἰσαγωγικὲς αὐτὲς σκέψεις τὶς προκάλεσε τὸ βιβλίο τοῦ
Ἀλέξανδρου  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  «Ἀθήνα.  Ἕνα  ὅραμα  τοῦ
Κλασικισμοῦ», γιατὶ ὑπερασπίζεται ἔμμεσα ἀλλὰ μαχητικά, θὰ ἔλεγα, τὰ
ποσοστὰ ποὺ πρέπει  νὰ ἀναλογοῦν στὴ  σοβαρὴ ἐπιστημονικὴ  δουλειὰ
κατὰ  τὴ  χάραξη  κάθε  νέας  πολεοδομικῆς  πολιτικῆς.  Ἐνδεικτικά,  εἶναι
ἄλλωστε τὰ ὅσα προτάσσει ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας στὸν πρόλογό του: «Ἡ
παρούσα μελέτη γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς νέας πόλεως τῶν Ἀθηνῶν δὲν πρέπει
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νὰ ἐννοηθεῖ οὔτε ὡς μία ἀκόμη προσπάθεια νὰ καταγραφεῖ ἱστορικὰ τὸ
ἱδρυτικό της χρονικό, οὔτε ὅμως καὶ ὡς ἰδεολογικὴ ἢ κριτικὴ πραγματεία
γύρω  ἀπὸ  τὴν  ἀναγέννησή  της.  Θὰ  πρέπει  μᾶλλον  νὰ  θεωρηθεῖ  ὡς
ἀπαραίτητο  ἐργαλεῖο  τῆς  μελλοντικῆς  ἔρευνας,  καθὼς  διαφωτίζει  τὰ
πρότυπα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἐναλλακτικὰ κατὰ τὴν ἐπανίδρυση τῆς
πόλεως,  διευκολύνοντας  τὴν  πρόσβαση  στὶς  πηγὲς  τῶν  πληροφοριῶν.
Μόνον τότε θὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπὸς τῆς μακροχρόνιας σχέσεως τοῦ
συγγραφέα μὲ τὸ διαπραγματευόμενο θέμα».

Στὸ  βιβλίο  ἀνιχνεύονται  μὲ  ἐξονυχιστικὴ  ἀκρίβεια  οἱ  θεωρητικοὶ
προβληματισμοὶ γύρω ἀπὸ τὴ χωροταξικὴ καὶ πολεοδομικὴ ὀργάνωση τῆς
πρωτεύουσας  τοῦ  νεοελληνικοῦ  κράτους,  κατὰ  τὰ  πρῶτα
μετεπαναστατικὰ χρόνια, τὴν ἐξαιρετικὰ περιορισμένη χρονικὴ περίοδο
1831-1839.

Τὰ  βασικὰ  ὡστόσο  ἐρωτήματα,  κυρίως  ὡς  πρὸς  τὴ  σχέση  τῆς  νέας
πόλεως μὲ τὸ ἀρχαιολογικό της παρελθόν, ποὺ ἐπαναδιατυπώνουν καὶ
ἐπανεξετάζουν οἱ διάφορες προτάσεις, προκαλοῦν στὸν ἀναγνώστη μία
αἴσθηση βαθύτατης θλίψης, παρασύροντας τὴ συνειρμική του εὐαισθησία
στὴ σημερινὴ συστηματικὴ ἐγκατάλειψη κάθε διάθεσης νὰ περισωθοῦν,
νὰ  προστατευθοῦν,  νὰ  ἀναδειχθοῦν  καὶ  νὰ  μετουσιωθοῦν  τὰ  ἱστορικὰ
συστατικὰ  τοῦ  χώρου  σὲ  δυναμικὰ  δεδομένα  τῆς  σύγχρονης  ζωῆς:  ἡ
παραμόρφωση  τοῦ  γεωφυσικοῦ  πεδίου,  ἡ  καταπάτηση  τῶν  λόφων,  ἡ
κάλυψη τῶν ποταμῶν, ἡ καταστροφὴ τῶν μνημείων, ἡ ἀπάλειψη κάθε
ἴχνους  ποὺ  θὰ  μποροῦσε  νὰ  ἐρεθίσει  τὶς  λειτουργίες  τῆς  μνήμης,  νὰ
καλλιεργήσει τοὺς μηχανισμοὺς τῆς φαντασίας, νὰ ἐξασφαλίσει κάποιες
περιοχὲς ἀνάσας καὶ ἀνάπαυλας ὡς ἀντισταθμίσματα τῆς καταθλιπτικῆς
ὁμοιομορφίας καὶ τῆς ἰσοπεδωτικῆς βαρβαρότητας τῶν βίαιων οἰκιστικῶν
ἐπεμβάσεων.

Οἱ πολεοδομικὲς ἰδέες

Ὁ  Παπαγεωργίου-Βενετᾶς  ἀρθρώνει  τὴ  μονογραφία  του  σὲ  δύο  μέρη,
ἐξετάζοντας  στὸ  πρῶτο  ἀναλυτικὰ  τὴν  καταγωγὴ  τῶν  ἰδεῶν  καὶ  τὰ
ὑποδείγματα ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἐπανίδρυση τῆς Ἀθήνας.

Τὸ τμῆμα αὐτὸ τῆς μελέτης του εἶναι τὸ ἐκτενέστερο, ἀναπτύσσεται σὲ
ἑπτὰ κεφάλαια καὶ  διερευνᾶ διαδοχικά:  τὴ χωροταξικὴ σχέση τῆς νέας
πόλεως μὲ τὴ μνημειακὴ κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας στὰ χρόνια 1831-1839,
τὰ  σχέδια  τῶν  Κλεάνθη  -  Schaubert καὶ  von Quast,  τὴν  πρόταση  τοῦ
Schinkel,  τὴν  κριτικὴ  τοῦ  Leo von Klenze στὸ  σχέδιο  τῶν  Κλεάνθη  -
Schaubert,  τὸ  «τοπογραφικὸ»  σχέδιο  τοῦ  Traxel (1836)  καὶ  τὸ
μεταρρυθμιστικὸ σχέδιο τοῦ Λύσανδρου Καυταντζόγλου.  Στὸ τελευταῖο
κεφάλαιο  ἀξιολογοῦνται  κριτικά,  ἀπὸ  τὴν  ἰδεολογικὴ  καὶ  τὴν  ἱστορική
τους προοπτική, οἱ διάφορες πολεοδομικὲς ἰδέες ὡς πρὸς τὸ χρόνο κατὰ
τὸν ὁποῖον διατυπώθηκαν.
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Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου βρίσκονται συγκεντρωμένες μαρτυρίες
σχετικὲς  μὲ  τὸ  πολεοδομικὸ  παρελθὸν  τῆς  Ἀθήνας,  ὁ  ἐντοπισμὸς  τῶν
ὁποίων ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ὣς τώρα γνωστῶν δημοσιευμάτων, εἶχε
ὡς προϋπόθεση τὴν ἐξαντλητικὴ ἔρευνα πολλῶν ἑλληνικῶν καὶ  ξένων
ἀρχειακῶν πηγῶν.

Ἀκολουθοῦν  δύο  ἐπίμετρα  μὲ  ἀνέκδοτο  ὑλικὸ  γύρω  ἀπὸ  τὴ
δραστηριότητα  τοῦ  Leo von Klenze,  καθὼς  καὶ  τὰ  ἀναφερόμενα  στὴν
πρωτεύουσα δημοσιεύματα τῆς Allgemeine Bauzeitung, τῶν ἐτῶν 1833-1862,
μιὰ πλουσιότατη βιβλιογραφία, ἕνα χρησιμότατο εὑρετήριο ὀνομάτων καὶ
πραγμάτων.

Οἱ μεταμορφώσεις

Σὲ  κάθε  ἐπιμέρους  κεφάλαιο,  ὁ  συγγραφέας  προτάσσει  τὴ  σχετικὴ
τεκμηρίωση,  τὰ  σχέδια,  τὶς  πηγὲς  καὶ  τὰ  διατάγματα,  τὴ  νομοθετικὴ
δηλαδὴ  κάλυψη  τῶν  καθοριστικῶν  γιὰ  τὴ  διαμόρφωση  τῆς  πόλεως
ρυθμίσεων,  στηρίζοντας  στὸ  στέρεο  ὑπέδαφος  τῶν  συγκεκριμένων
μαρτυριῶν  τὴ  δική  του  κριτικὴ  θεώρηση.  Μὲ  τὸν  τρόπο  αὐτό,  ὁ
ἀναγνώστης παρακολουθεῖ τὸ ἱστορικό –ἢ μᾶλλον τὴν περιπέτεια– τῶν
σταδιακῶν  μεταμορφώσεων  τῆς  πόλεως  κατὰ  τὸν  πρώιμο  19ο  αἰώνα,
μέσα ἀπὸ τὴν ἀντιπαράθεση τῶν θεωρητικῶν προσεγγίσεων τῆς ἐποχῆς
μὲ  τὰ πρακτικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετώπιζε τὸ νεοσύστατο  κράτος.
Χάρη  στὴν  κρυστάλλινη  διαύγεια  τῆς  ἀναλυτικῆς  διαδικασίας,  τὴν
ἀποφυγὴ  ἠθικῆς  τάξεως  ἀποτιμήσεων,  τὴν  καθόλου  συναισθηματικὴ
θεώρηση  τῶν  δεδομένων  καὶ  τὴν  καθαρότητα  τῆς  διατύπωσης,
φωτίζονται  μὲ  νηφαλιότητα  οἱ  ἐσωτερικοὶ  λόγοι,  οἱ  ὁποῖοι  ἐπέβαλαν
τελικὰ  τὶς  κατὰ  περίσταση  ἐπιλογές.  Τὸ  βιβλίο  τοῦ  Ἀλέξανδρου
Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  προσθέτει  τὸ  πολύτιμο  εἰδικὸ  βάρος  του  στὸ
περιορισμένο  ὁπωσδήποτε  ἀπόθεμα  τῆς  σχετικῆς  βιβλιογραφίας.  Εἶναι
μάλιστα ἐνδεικτικὴ ἡ ἀφιέρωσή του στὴ μνήμη τοῦ Κωνσταντίνου Μπίρη,
τοῦ θεμελιωτῆ τῆς ἐπιστημονικῆς διερεύνησης τῆς πολεοδομικῆς ἱστορίας
τῶν Ἀθηνῶν. Πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλίο ἐξαιρετικὰ ἁπλὸ στὴν ἐμφάνιση
καὶ στὴ λιτή του εἰκονογράφηση, ἀρκετὰ σύνθετο ὅμως ὡς πρὸς τὴ δομὴ
τοῦ σκεπτικοῦ καὶ τὸ φιλοσοφικό του ὑπόβαθρο. Γι' αὐτὸ ἄλλωστε καὶ δὲν
ἀπευθύνεται στὴν εὐχέρεια τῶν χεριῶν ποὺ συνήθισαν νὰ ξεφυλλίζουν
τὶς  χρωματικὰ  χορταστικὲς  ἐκδόσεις  τῶν  χριστουγεννιάτικων  δώρων,
ἀλλὰ  στὶς  διεργασίες  ἐκεῖνες  τῆς  νόησης  ποὺ  θέτουν  τὰ  σοβαρὰ
ἐρωτηματικὰ καὶ ἀναζητοῦν τὶς ἔγκυρες ἀπαντήσεις.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ
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Ἀπὸ  τὴν  πρώτη  ἐγκατάσταση  κατοίκων  στὴν  Ἀθήνα  ἔχουν  περάσει
σχεδὸν διακόσιες πενήντα γενεὲς καὶ σχεδὸν ἑκατὸ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ
ἀθηναϊκοῦ θαύματος.  Μὲ αὐτὸ ὡς μέτρο,  ἡ ἐπανίδρυση τῆς πόλεως τὸ
1833, πρὶν ἀπὸ ἕξι μόνον γενεές, φαίνεται σχετικῶς πρόσφατη. Ὅμως, οἱ
μετὰ  τὸ  1833  ἀλλεπάλληλες  ἐκρηκτικὲς  μεταμορφώσεις  τῆς  πόλεως  –
αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τετρακόσιες φορὲς καὶ τοῦ κτισμένου ὄγκου
κατὰ  χίλιες–  καθιστοῦν  τὴ  νεώτερη  πολεοδομικὴ  ἱστορία της  ἐξόχως
ἐνδιαφέρουσα, ὄχι μόνον γιὰ τὸ ἴδιο τὸ περιεχόμενό της, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ
διάγνωση τῶν τωρινῶν προβλημάτων τῆς πρωτεύουσας καὶ  τῆς χώρας
γενικότερα. Ἡ συγγραφὴ αὐτῆς τῆς  πολεοδομικῆς ἱστορίας ἔχει ἤδη ἕνα
λαμπρὸ  παρελθόν,  τὰ  κείμενα  καὶ  τὰ  βιβλία  τοῦ  Κώστα  Μπίρη  (1899-
1980),  θεμελιωτοῦ  τῆς  ἔρευνας  τῆς  πολεοδομικῆς  ἱστορίας  τῶν  Ἀθηνῶν,
ὅπως  γράφει  ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετᾶς,  ἀφιερώνοντας  τὸ
τελευταῖο  βιβλίο  του  στὴ  μνήμη ἐκείνου τοῦ  πρωτοπόρου.  Ὅπως εἶναι
φυσικό,  σὲ  μιὰ  ἐποχὴ  αὐξανόμενης  ἐξειδίκευσης,  τὸ  βιβλίο  τοῦ  κ.
Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  προχωρεῖ  σὲ  μεγαλύτερο  βάθος,  περιέχει
πλουσιότατη συλλογὴ δυσεύρετων μαρτυριῶν, ἀνοίγει νέους δρόμους γιὰ
τὴ γνώση τοῦ θέματος καὶ χάρις στὴν ἄνευ προηγουμένου τεκμηριωτική
του  αὐστηρότητα,  θέτει  νέα  μέτρα  γιὰ  τὴν  ἔρευνα  τῆςἱστορίας  τῆς
πολεοδομίας γενικότερα.

Τὸ  βιβλίο  περιέχει  ἕνα  πτυσσόμενο  σχέδιο  –προοπτικὴ  ἀπὸ  ἀέρος
ἀναπαράσταση–  τῆς  μορφῆς  ποὺ  θὰ  ἀποκτοῦσε  ἡ  πόλη  ἂν  εἶχε
ἐφαρμοσθεῖ ἡ ἀρχικὴ μεγαλόπνοη πρόταση Κλεάνθους καὶ Schaubert.

Τὰ ζητήματα ποὺ ἐξετάζονται στὰ καλογραμμένα κεφάλαια τοῦ ἔργου,
οἱ  ἑρμηνεῖες  ποὺ  δίδονται  στὰ  διάφορα  φαινόμενα  καὶ  τὸ  ἄφθονο
ἀρχειακὸ τεκμηριωτικὸ ὑλικὸ ἀποτελοῦν ἀντικείμενα πού, ἀσφαλῶς, θὰ
προσελκύσουν ἰδιαιτέρως τοὺς τωρινοὺς καὶ μελλοντικοὺς μελετητὲς τῆς
ἀθηναϊκῆς πολεοδομικῆςἱστορίας καὶ θὰ ἀξιολογηθοῦν κατὰ περίπτωση.
Πρὸς τὸ παρὸν ἂς ἀρκεσθοῦμε σὲ μιὰ συνοπτικὴ παράθεση τῶν γενικῶν
περιγραφικῶν τίτλων τῶν μερῶν τοῦ βιβλίου.

1. Ἡ Ἀθήνα κατὰ τὰ ἔτη 1831-1839. Τὰ διάφορα πολεοδομικὰ σχέδια ὑπὸ
τὸ φῶς τῶν ἀνταγωνιστικῶν βασικῶν ἀπόψεων γιὰ τὴ σχέση τῆς νέας
πόλεως  πρὸς  τὴ  μνημειακὴ  κληρονομιὰ  τῆς  ἀρχαιότητος.  Ἱστορικὴ
ἐπισκόπηση. Ἡ Ἀθήνα πρὶν καὶ μετὰ τὸν ἐθνικοαπελευθερωτικὸ ἀγώνα.
Τὸ  σχέδιο  Κλεάνθους  -  Schaubert·  ἡ  πρώτη  ἐπίσημη  πράξη  γιὰ  τὴν
ἐπανίδρυση  τῶν  Ἀθηνῶν.  Μιὰ  σχεδιαστικὴ  σύλληψη  γιὰ  τὴ  χωρικὴ
παράθεση  ἀρχαίου καὶ  νέου.  Leo von Klenze:  Θεωρητικὲς  ἀπόψεις  καὶ
συγκεκριμένες προτάσεις γιὰ τὸν ἀστικὸ σχεδιασμό. Συντήρηση μνημείων
καὶ  διαμόρφωση  ἐλεύθερων  χώρων  στὴν  Ἀθήνα.  Τὸ  ὅραμα  τῶν  K.F.
Schinkel καὶ  A.F.  von Quast γιὰ τὴν Ἀθήνα ὡς πόλη ἐπὶ λόφων: Χωρικὴ
ἐπίθεση ἀρχαίου καὶ νέου. Ἡ ἐκτέλεση τοῦ σχεδίου. Τὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα
κατὰ τὰ σχέδια τοῦ Friedrich von Gärtner καὶ ἡ πρὸς ἀνατολὰς ἐπέκταση
τῆς ζώνης πρασίνου τοῦ κέντρου τῆς πόλεως. Τὸ σχέδιο τοῦ Λυσάνδρου
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Καυταντζόγλου γιὰ τὴν πόλη: Ἡ χωρικὴ ἀντιπαράθεση τῆς νέας πόλεως
πρὸς  τὴν  ἀρχαία  κληρονομιά.  Πρώιμες  ἀπόψεις  ὑπὲρ  ἑνὸς  ριζικοῦ
χωροτακτικοῦ διαχωρισμοῦ ἀρχαίου καὶ νέου. Μεταγενέστερες ἐπιπτώσεις
τῶν ἀρχικῶν πολεοδομικῶν ἀποφάσεων.

2. Ἡ πόλη στὰ βόρεια πλατώματα: Ἡ γεωμετρία ὡς ὄργανο σχεδιασμοῦ
στὴν  ὑπηρεσία  ἑνὸς  πολεοδομικοῦ  σχεδίου  τῆς  ὕστερης  ἐποχῆς  τῆς
Ἀπολυταρχίας.  Τὸ  σχέδιο  Κλεάνθους  -  Schaubert (1832-1833):  Ἡ
πρωταρχικὴ σχεδιαστικὴ σύλληψη γιὰ τὴ νέα πόλη τῶν Ἀθηνῶν.

3.  Ἡ πόλη  ἐπὶ  λόφων  καὶ  ἡ  ἀναβιωμένη Ἀκρόπολις:  Μιὰ δηλωμένη
ἀντίληψη γιὰ τὴν ἱστορικὴ συνέχεια. Ἡ πολεοδομικὴ ἰδέα τοῦ  Alexander
Ferdinand von Quast συσχετισμένη μὲ τὴ σχεδιαστικὴ πρόταση τοῦ  Karl
Friedrich Schinkel γιὰ ἕνα βασιλικὸ παλάτι στὴν Ἀκρόπολη (1834).

4.  Σχεδιασμὸς  σὲ  διχοστασία:  Ἡ  πόλη  ἐπὶ  λόφων  ὡς  πρόθεση,  ἡ
ἐπιπέδωση  τῆς  ἀρχικῆς  συνθέσεως  ὡς  πρακτικὸ  ἀποτέλεσμα.  Ἡ
ἀναθεώρηση  τοῦ  σχεδίου  Κλεάνθους  καὶ  Schaubert ἀπὸ  τὸν  Leo von
Klenze· οἱ βασικοὶ πολεοδομικοὶ ὁραματισμοί του γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα.

5. Ἡ συμμετρία ὡς ἀφηρημένος κανών: Ἡ σχηματοποίηση τῶν σχεδίων
τῶν Ἀθηνῶν. Τὸ «Τοπογραφικὸ» σχέδιο τοῦ August Traxel (1836).

6. Ἡ πόλη στὸ ἀνατολικὸ λεκανοπέδιο: Τὸ ἀβακιόσχημο σύστημα ὡς
ὁδηγὸς πρὸς τὴν πόλη τῆς βιομηχανικῆς ἐποχῆς. Ἡ πολεοδομικὴ σύλληψη
τοῦ  Λυσάνδρου  Καυταντζόγλου:  Ἕνας  ἐγκρατὴς  ἐναλλακτικὸς
σχεδιασμός (1839).

7.  Ἡ  στοχαστικὴ  σύλληψη  τῆς  πόλεως  κατὰ  τὴν  ἵδρυση  τῆς  νέας
πόλεως  τῶν  Ἀθηνῶν  ἐξεταζόμενη  μέσα  ἀπὸ  τὸ  πνεῦμα  ἐκείνης  τῆς
ἐποχῆς: Μιὰ ἀξιολόγηση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἱστορίας τῶν Ἰδεῶν.

Τὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου περιέχει τὰ ἑξῆς: – Ἀποσπάσματα ἀπὸ
δημοσιευμένες  ἢ  ἀδημοσίευτες  ἐργασίες  τῆς  ἐποχῆς  τῆς  ἱδρύσεως  τῆς
νέας πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. – Ἡ δραστηριότητα τοῦ  Leo von Klenze στὴν
Ἀθήνα (Αὔγ.-Σεπτ. 1834). – Πληροφορίες γιὰ τὸν πολεοδομικὸ σχεδιασμὸ
τῶν νέων Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν ἀρχειακὴ συλλογὴ «Klenziana» τῆς Βαυαρικῆς
Κρατικῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Μονάχου. – Πληροφορίες γιὰ τὸν πολεοδομικὸ
σχεδιασμὸ  τῶν  νέων  Ἀθηνῶν  ἀπὸ  τὰ  Γενικὰ  Ἀρχεῖα  τοῦ  Ἑλληνικοῦ
Κράτους.  –  Ἀποσπάσματα  ἀπὸ  τὸ  ἔργο  «Aphoristische Bemerkungen
gesammelt auf seiner Reise nach Griechenland»  τοῦ  Leo von Klenze
ἀναφερόμενα  στὸν  πολεοδομικὸ  σχεδιασμὸ  καὶ  τὴ  συντήρηση  τῶν
μνημείων στὴν Ἀθήνα. – Πληροφορίες γιὰ τὴν πολεοδομικὴ ἱστορία τῶν
Ἀθηνῶν κατὰ τὴ βασιλεία τοῦ Ὄθωνος. – Ὁ πρῶτος πολεοδομικὸς νόμος
τῆς Ἑλλάδος.

Τέλος,  τὸ  βιβλίο  περιέχει  καὶ  τρία  παραρτήματα:  –  Τὸ  ἔργο
«Aphoristische Bemerkungen...»  τοῦ  Leo von Klenze.  –  Τὰ  πρωτότυπα
σχεδίων  τοῦ  Leo von Klenze ἀπὸ  τὴν  Κρατικὴ  Γραφικὴ  Συλλογὴ τοῦ
Μονάχου.  –  Βιβλιογραφικὴ  ἀποδελτίωση  ἄρθρων  τῆς  βιεννέζικης
Allgemeine Bauzeitung τῶν ἐτῶν 1836-1862, ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἑλλάδα.
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Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει  νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι  τὸ βιεννέζικο αὐτὸ περιοδικὸ
(1836-1918)  ὑπῆρξε τὸ σπουδαιότερο τοῦ εἴδους του καὶ  ὅτι  τὰ πενήντα
σχεδὸν  ἄρθρα  ποὺ  περιέχει  (μέχρι  τὸ  1862)  ἀποτελοῦν  σπουδαιότατες
ἱστορικὲς πηγὲς γιὰ τὴν ἀρχαιολογία, τὴν ἀρχιτεκτονική, τὴν τοπογραφία
καὶ τὴν πολεοδομία στὴν Ἑλλάδα.

Ἀπὸ ὅσα ἤδη  ἀναφέρθηκαν φάνηκε  ἀρκετὰ καλά,  ὅτι  τὸ  βιβλίο  τοῦ
καθηγητοῦ  Α.  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  ἀποτελεῖ  ἕναν  σταθμὸ  ποὺ
χαιρετίζουμε ἰδιαίτερα.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΡΡΕΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Κατάθεση μνήμης, ἀναφορὰ στὴν προσωπικότητα τοῦ Δασκάλου μου: Ὁ
λόγος μου εἶναι γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἀκτινοβολία τοῦ Δημήτρη
Πικιώνη καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸν ἀνεπανάληπτο τρόπο τῆς διδασκαλίας του
σὲ ἄμεση διασύνδεση πάντοτε μὲ τὸ δημιουργικὸ καὶ πολυποίκιλο ἔργο
του. Ἔργο ἀρχιτέκτονος, ζωγράφου καὶ διανοητοῦ.

Ἡ μαιευτικὴ  διδαχὴ  τοῦ Πικιώνη:  Ποιὰ  ἦταν  ἡ  μεθόδευσή  της;  Κατ'
ἀρχήν, ἡ συστηματικὴ ἀποφυγὴ μεταδόσεως γνώσεων καὶ ἀντ' αὐτῆς ἡ
ὑποβολὴ νύξεων, σπερματικῶν ἰδεῶν. Ἡ ὑποβλητικότης τῆς διδασκαλίας.

Δεύτερον,  ἡ μετάδοση δικῶν του ἀμφιβολιῶν καὶ ἐρωτημάτων στοὺς
σπουδαστὲς ὥστε νὰ προκαλέσει τὴν ἐσωτερικὴ διερεύνηση, τὸν λογισμό.
Ἡ καταλυτικὴ προκλητικότης τῆς διδασκαλίας.

Τρίτον,  ἡ  συχνὴ ἀναφορὰ χωρίων τῆς  φιλοσοφίας  καὶ  τῆς ποιητικῆς
γραμματείας, πρακτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦσε πιστά, γιὰ νὰ φέρει τοὺς νέους
ἀντιμέτωπους μὲ τὴν πανανθρώπινη σοφία καὶ ὄχι μὲ τὴν δική του. Ἡ
ταπεινότης τοῦ δασκάλου.

Τέταρτον,  ἡ  ἀνταλλαγὴ  ἰδεῶν  καὶ  προθέσεων  μέσω  τῶν  σχεδίων.
Διάλογος  μὲ  γραμμές,  ὄχι  μὲ  λόγια.  Ἡ  εἰκαστικὴ  δημιουργία  ὡς
συνδετικὸς κρίκος μεταξὺ δασκάλου καὶ μαθητῶν.

Καὶ ἕνα τελευταῖο: τὸ ζωντανὸ παράδειγμα μιᾶς στάσης ζωῆς. Χωρὶς
δογματισμούς,  χωρὶς  τάση  πρὸς  διαλογικὲς  ἀντιπαραθέσεις,  μὲ  μιὰ
βαθύτατη νοσταλγία τῆς ἁρμονίας. Πίστευε μαζὶ μὲ τὸν μυστικὸ Nicolaus
Cusanus στὴν  Docta ignorantia (τὴν  σοφὴ  ἄγνοια)  καὶ  ἀπέβλεπε  στὴν
coincidencia oppositorum (τὴν σύμπτωση τῶν ἀντιθέσεων).

Ἀναστοχάζομαι τὴν σχέση μου μὲ τὸν Πικιώνη:

«Τί  ἦταν ἡ  “ἑλληνικότητα” ποὺ ἐνστερνίσθηκε ὁ Πικιώνης καὶ  στὴν ὁποία
ἀπέβλεπε  σὲ  ὅλη  του  τὴν  ζωή;  Ἦταν  ἡ  μήτρα  ποὺ  τὸν  ἔθρεψε  καθαρὰ
ἑλληνική; Γνώριζε καλύτερα ἀπὸ ὅλους μας τὶς ρίζες του ἢ μήπως ἦταν μιὰ
ἰδεοληψία; Ἀγαποῦσα τὸν δάσκαλό μου καὶ τιμῶ μὲ στοργὴ τὴν μνήμη του.
Ὅμως,  πολλὰ  ἐρωτήματα  ποὺ  μοῦ  γέννησε  ἡ  προσωπικότητά  του
παραμένουν ἀναπάντητα.

»Ἤμουν  πάντοτε  σὲ  σιωπηλὸ  διάλογο  μαζί  του.  Ὡστόσο,  ποτὲ  δὲν
αἰσθάνθηκα ἑτερόφωτος, ὑποταγμένος στὴν δική του θεώρηση τοῦ κόσμου.
Δὲν  ἀκολούθησα διδαχές,  θεωρίες  ἢ  συστήματα  σκέψης.  Ὁ δάσκαλός  μου,
ὅμως, ἦταν καὶ γέροντάς μου – ὅπως τὸ θέλει ἡ ὀρθόδοξη παράδοση. Ἦταν
μιὰ ἠθικὴ αὐθεντία καὶ μιὰ πηγὴ χαρούμενης κατάφασης τοῦ κόσμου».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Τὸ  βιβλίο  εἶναι  δομημένο  ὡς  συνεχὲς  κείμενο,  χωρὶς  κεφάλαια  καὶ
ὑποδιαιρέσεις. Ὡς ἐκ τούτου, δὲν ἔχει συνταχθεῖ «πίνακας περιεχομένων».
Τὰ διαπραγματευόμενα θέματα εἶναι ὡστόσο τρία:

— Ἡ σκιαγράφηση τῆς προσωπικότητας τοῦ Πικιώνη,
— Ἡ διδακτική του μέθοδος,
— Ὁ τρόπος τῆς ἐργασίας του ὡς ἀρχιτέκτονος-συνθέτου,

ἐντεταγμένα  σὲ  μίαν  ἀφήγηση  τῆς  προσωπικῆς  σχέσης  μου  μὲ  τὸν
δάσκαλό μου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ὁ  Πικιώνης  ἐπενέβη  στὸ  ἱστορικὸ  τοπίο  μὲ  μοναδικὸ  γνώμονα  τὸ
καλλιτεχνικό  του  αἰσθητήριο  καὶ  ὄχι  τὴν  ἱστορικὴ  μεθόδευση  καὶ
ἀξιοπιστία. Εἰσήγαγε μὲ πολλὴ διακριτικότητα στὴν σύνθεσή του, στὸν
ἱστορικὸ  αὐτὸν  χῶρο,  ἀναφορὲς  σὲ  μνῆμες  οἰκείων  καὶ  ἀξιαγάπητων
μορφῶν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχιτεκτονικὴ παράδοση ὅλων τῶν ἱστορικῶν
περιόδων.  Ἦταν  διαχρονικὸς  στὴν  ἑλληνοκεντρικότητά  του·  αὐτὸ
διαφαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ κτισμένο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ γραπτό του ἔργο. Αὐτὴ
ἦταν ἡ βασική του προσέγγιση καὶ αὐτὴν θέλησε νὰ τονίσει καὶ μὲ τὴν
διαμόρφωση  τοῦ  ἱστορικοῦ  χώρου  στὴν  Ἀθήνα.  Πιστεύω  πὼς  δὲν  τὸν
ἀπασχόλησε  ἡ  σκοπιμότητα,  ἡ  ἀναγκαιότητα  μάλιστα,  μιᾶς
συστηματικῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε προηγηθεῖ
κάθε  ἐπεμβάσεως.  Ἐξάλλου,  μιὰ  τέτοια  ἔρευνα  –γιὰ  νὰ  εἴμαστε
ἀμερόληπτοι–  δὲν  ἔμοιαζε  τὴν  ἐποχὴ  ἐκείνη  γιὰ  τὴν  πολιτικὴ  ἡγεσία
ἐφικτὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐπιθυμητή. Καὶ ὅμως, ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη θὰ
εἶχε φέρει στὸ φῶς σημαντικὰ ἀρχαῖα κατάλοιπα, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα
ἦταν ἀκόμα ὁρατὰ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναδάσωση.

Ἡ συνοικία τῆς Κοίλης, στὴν δυτικὴ κλιτὺ τοῦ λόφου τοῦ Μουσείου, ἔξω
ἀπὸ  τὸ  διατείχισμα,  ἦταν  μιὰ  ἀπὸ  τὶς  πιὸ  σημαντικὲς  συνοικίες  τῆς
ἀρχαίας πόλης: χαράγματα δρόμων, λαξεύσεις θεμελίων οἰκιῶν, φρέατα,
ἀγωγοὶ ὀμβρίων, τάφοι, σύνθρονα διατηροῦνται σὲ καλὴ κατάσταση λίγο
κάτω  ἀπὸ  τὶς  ἐπιχώσεις.  Μιὰ  συστηματικὴ  ἔρευνα  θὰ  σήμαινε  τὴν
προοδευτικὴ  ἀνασκαφὴ  κατὰ  τομέα.  Ἡ  ὅλη  ἔκταση  εἶναι  σημαντική:
περίπου 40 ἐκτάρια. Μιὰ συνεπὴς διαδικασία θὰ προέβλεπε τὴν διαδοχικὴ
ἀποψίλωση  (μὲ  κοπὴ  τῶν  δένδρων)  μικρῶν  τομέων  1-3  ἐκταρίων,  τὴν
ἀνασκαφή  τους  καὶ  τὴν  βαθμιαία  ἐπαναφύτευση  καὶ  διαμόρφωση  τοῦ
χώρου.  Ἕνα  τέτοιο  ἔργο  θὰ  χρειαζόταν  εἴκοσι  ὣς  τριάντα  χρόνια  ἐὰν
ὑπῆρχαν τὰ μέσα. Εἶναι γνωστὸς ὁ βραδὺς ρυθμὸς τῶν ἀρχαιολογικῶν
ἀνασκαφῶν! Αὐτὴ θὰ ἦταν μία ἐπιστημονικὰ ἀδιαμφισβήτητη διαδικασία.
Μία διαδικασία γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχαν τότε οἱ προϋποθέσεις. Διότι ὁ
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μὲν  Καραμανλὴς  πίεζε  γιὰ  τὴν  ἐπίσπευση  τῶν  ἐξωραϊστικῶν  ἔργων
ἔχοντας στόχο τὴν ἀνάπτυξη τοῦ τουρισμοῦ, ὁ δὲ Πικιώνης εἶχε τὸ δικό
του  ὅραμα:  διέβλεπε  στὸ  ἔργο  αὐτὸ  τὴν  μοναδικὴ  εὐκαιρία  ποὺ  τοῦ
προσφερόταν  –ὡς  κατακλείδα  τῆς  προσωπικῆς  του  ὁλοκλήρωσης–  νὰ
ἐπεμβεῖ διακριτικὰ καὶ δημιουργικὰ στὸν πλέον καθαγιασμένο χῶρο τῆς
ἱστορικῆς Ἀθήνας, προσφέροντας τὴν δική του ἑρμηνεία τοῦ πνεύματος
τοῦ χώρου (genius loci).

Γνωρίζοντας τὸν ἄνδρα, πιστεύω πὼς δὲν τὸν ἀδικῶ μὲ τὴν κρίση μου
αὐτή. Ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα καὶ τεκμηρίωση δὲν τὸν ἔθελγε· μάλιστα,
εἶχε ἐκφράσει καὶ δικαιολογημένες ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὴν ἐπίδραση –
τὴν  συχνὰ  αἰσθητικὰ  ἀρνητικὴ  ἐπίδραση–  τῶν  ἀνασκαφῶν  ἐπὶ  τοῦ
τοπίου. Ἀγαποῦσε καὶ θαύμαζε τὴν ἀρχαία τέχνη, ὅμως ἡ ἐπιστημονικὴ
διερεύνηση τῆς ἀρχαιότητας δὲν τὸν ἀφοροῦσε.

Παράλληλα μὲ τὸ ἔργο τοῦ Πικιώνη, κατὰ τὰ ἔτη 1956-57 ἔγιναν δύο
ἀρχαιολογικὲς  ἔρευνες  τοπικῆς  σημασίας,  δυτικὰ  καὶ  νότια  τῆς
Ἀκροπόλεως. Ἡ μία ἦταν ἡ ἀνασκαφὴ ποὺ πραγματοποίησε ὁ διευθυντὴς
τοῦ μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως Γιάννης Μηλιάδης μπροστὰ στὸ Ὠδεῖο τοῦ
Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ. Ἐδῶ ἡ ὁδὸς Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου εἶχε πρόσφατα
μετατεθεῖ νοτιότερα μὲ νέα χάραξη, καὶ ἔτσι ἐλευθερώθηκε ἡ κλιτὺς καὶ
δόθηκε πρὸς ἀνασκαφή. Ἦρθαν στὴν ἐπιφάνεια οἱ  μεγάλες δεξαμενὲς
ἀπορροῆς  τῶν  ὀμβρίων  τοῦ  Ὠδείου,  ὁ  τοῖχος  ἀντιστηρίξεως  τοῦ
ἀναλήμματος  πρὸ  τοῦ  Ὠδείου,  τὸ  ἱερὸ  τῆς  Νύμφης  καὶ  κατάλοιπα
ἑλληνιστικῶν κατοικιῶν. Ὁ Μηλιάδης ἀνέθεσε σὲ δύο νέους ἀρχιτέκτονες,
τὸν συνάδελφό μου Χρῆστο Λεμπέση καὶ ἐμένα, νὰ ἐπεξεργασθοῦμε μιὰ
πρόταση γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ σχετικὰ μικροῦ ἀλλὰ σὲ καίρια θέση
χώρου (περὶ τὸ ἕνα ἐκτάριο). Προσπαθήσαμε νὰ φυτεύσουμε τὴν πλαγιὰ
χωρὶς νὰ κινδυνεύσουν τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα. Φυτεύσαμε χαμηλοὺς
θάμνους,  λίγα  δένδρα,  χαράξαμε  χωματένιους  δρομίσκους,
ἐγκιβωτισμένους  σὲ  φυσικοὺς  πωρόλιθους.  Προσθέσαμε λίγες  πέτρινες
βαθμίδες. Οἱ διαμορφώσεις δὲν ἀνταγωνίζονταν καὶ δὲν ἐπικάλυπταν τὰ
ἐρείπια. Ἔχουμε στὸν χῶρο αὐτὸν ἕνα ἐνδιαφέρον δεῖγμα ἔργου μαθητῶν
τοῦ  Πικιώνη  ποὺ  δὲν  προσπάθησαν  νὰ  μιμηθοῦν  μορφολογικὰ  τὸν
δάσκαλό τους.

Ἡ  ἄλλη  ἀνασκαφὴ  ἦταν  τοῦ  ἀρχαιολόγου  Χαριτωνίδη,  σὲ  ἄμεση
σχεδὸν  ἐπαφὴ μὲ  τὸ  ναΐδριο  τοῦ  Ἁγίου Δημητρίου  τοῦ  Λουμπαρδιάρη.
Ἐδῶ  ἀπεκαλύφθη  ἕνα  ταφικὸ  μνημεῖο,  ἕνας  ναΐσκος,  ποὺ  ὁ  Πικιώνης
ἐνέταξε  ἐμπρὸς  ἀπὸ  ἕναν  νέο  τοῖχο  ἀντιστηρίξεως  στὴν  σύνθεσή  του.
Κοντὰ σὲ αὐτὴν τὴν θέση κτίσθηκε κάτω ἀπὸ τὰ δένδρα ἕνα λιτὸ κτίσμα
ἀπὸ ἀλάξευτους λίθους, στὸ ὁποῖο ἔχουν ἐγκατασταθεῖ οἱ χῶροι ὑγιεινῆς.
Μεταξὺ αὐτοῦ τοῦ κτίσματος καὶ τῆς ἐκκλησίας εὑρίσκονται τὰ αὐθεντικὰ
ἀρχαῖα ἐρείπια. Κανεὶς δὲν τὰ ἀναγνωρίζει σήμερα ὡς ἀρχαῖα...

Βέβαια, δὲν πρέπει νὰ ἀποσιωπηθεῖ ὅτι οὔτε τὸ διατείχισμα στὴν ὁρατὴ
διαδρομή  του  οὔτε  τὸ  δίπυλο  «ὑπὲρ  τῶν  πυλῶν»  ἀνεσκάφησαν  τότε
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συστηματικά. Ἁπλῶς καθαρίσθηκαν οἱ ἀνώτεροι δόμοι γιὰ νὰ καταστεῖ τὸ
ἀρχαῖο  τεῖχος  «ἀναγνώσιμο».  Μάλιστα,  ὁρισμένοι  δόμοι
ἀπομακρύνθηκαν γιὰ νὰ ἀνεγερθεῖ  τὸ  πρόπυλο πρὸς  τὸ  προαύλιο  τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Λουμπαρδιάρη...

Χαρακτηριστικὸς  εἶναι  ἐπίσης  ὁ  τρόπος  μὲ  τὸν  ὁποῖο  ὁ  Πικιώνης
μεταχειρίσθηκε τὰ κατάλοιπα τοῦ διατειχίσματος κοντὰ στὸ ἄνδηρο τοῦ
Φιλοπάππου.  Τὸ  τερματικὸ  πλάτωμα τῆς  ὁδοῦ  προσβάσεως εὑρίσκεται
πίσω  ἀπὸ  τὴν  ράχη  τοῦ  λόφου,  ὥστε  νὰ  μὴν  εἶναι  ὁρατὸ  ἀπὸ  τὴν
Ἀκρόπολη.  Γιὰ  νὰ  προσεγγίσει  κανεὶς  τὸ  ἄνδηρο,  τὸ  καθ'  ἑαυτὸ
ταράτσωμα θέας, διασταυρώνεται πεζὸς μὲ τὸ διατείχισμα. Ὁ ἐπισκέπτης
πατάει  ἐπάνω  στοὺς  δόμους  τοῦ  διατειχίσματος,  ποὺ  ἐπέχουν  θέση
κατωφλίου γιὰ τὸ ταράτσωμα. Γιὰ τὸν Πικιώνη –αὐτὸ εἶναι φανερό– τὰ
κατάλοιπα τοῦ τείχους ἦταν πρωτίστως στοιχεῖα τοῦ τοπίου, ὄχι ἱστορικὰ
τεκμήρια.

Γενικά, ἡ στάση του ἀπέναντι στὰ κατάλοιπα τῆς ἀρχαίας τέχνης δὲν
εἶναι στάση «δέους», ποὺ θὰ ἐπέβαλλε τὴν μνημειακή τους ἀπομόνωση
καὶ θὰ ἀπέτρεπε κάθε ἀλλοίωση ἢ ἀνάμειξή τους μὲ ἄλλα στοιχεῖα. Ἐὰν
εἶχε ζήσει περισσότερο καὶ ἐὰν τοῦ εἶχε δοθεῖ ἡ δυνατότητα, πιθανότατα
θὰ  εἶχε  διαμορφώσει  τὸ  σύνολο  τῶν  ἱστορικῶν  λόφων  κατὰ  τρόπον
ἀνάλογο,  ἀναμειγνύοντας  στοιχεῖα  καὶ  μορφὲς  διαφόρων  ἐποχῶν
σύμφωνα μὲ τὸ προσωπικὸ δημιουργικό του αἰσθητήριο. Συμφωνῶ μὲ τὸν
μαθητὴ τοῦ Πικιώνη καὶ παλιό μου φίλο καθηγητὴ Χαράλαμπο Μπούρα,
ποὺ  μᾶς  λέει  ὅτι  «ὁ  Πικιώνης  προσεγγίζει  τοὺς  ἀρχαίους
παρακάμπτοντας  τὴν  ἱστορία  [...]  θὰ δημιουργήσει  τὴν  προσωπική  του
σχέση μὲ τὸ ἀντικείμενο». Ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Πικιώνη εἶναι ἀδιανόητη γιὰ
ἕναν ἀρχαιολόγο, γιὰ νὰ μὴν πῶ σκανδαλώδης. Ἡ ἀντίδραση τὴν ἐποχὴ
τῶν  ἔργων  δὲν  ἦταν  ἔντονη,  γιατὶ  δὲν  ὑπῆρχαν  οἱ  πρακτικὲς
προϋποθέσεις γιὰ ἐκτεταμένες ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες. Ὡστόσο, ὁ τρόπος
τῆς  ἐπέμβασης  παραμένει  ἀκόμα  καὶ  σήμερα  σημεῖο  ἰσχυρὰ
ἀμφιλεγόμενο γιὰ τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες καὶ ἀθηναιοδίφες.

Ἡ φυσιογνωμία τοῦ ἱστορικοῦ τοπίου ἀνεδείχθη ἀναμφίβολα ἀπὸ τὴν
ἐπέμβαση  τοῦ  Πικιώνη.  Ὅμως,  ἡ  διεξοδικὴ  ἔρευνα  τῶν  ἀρχαίων
καταλοίπων οὐδέποτε προωθήθηκε συστηματικὰ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ
τοῦ  ἐνδιαφέροντός  μας.  Ἀρκεῖ  νὰ  ὑπενθυμίσω  ὅτι  ἡ  ἀνασκαφὴ  τῆς
συνοικίας μὲ τὶς οἰκίες τῶν κλασικῶν χρόνων, τὴν ὁποία πραγματοποίησε
ὁ Wilhelm Dörpfeld μεταξὺ Πνυκὸς καὶ Ἀρείου Πάγου στὰ τέλη τοῦ 19ου
αἰώνα, ἔχει λάβει χώρα μόνο κατὰ τμήματα. Ὁλόκληρη ἡ δυτικὴ πλαγιὰ
τῆς Ἀκροπόλεως δίπλα στὸν Ἄρειο Πάγο δὲν ἔχει ἐρευνηθεῖ μέχρι σήμερα.
Ἐξακολουθοῦν νὰ φαίνονται δύο παλιὲς διερευνητικὲς τομὲς στὴν κλιτύ,
ἡ ὁποία κατὰ τὰ ἄλλα ἀναδασώθηκε χωρὶς νὰ ἀνασκαφεῖ. Τὸ ἴδιο ἰσχύει
καὶ  γιὰ  τὴν  Κοίλη  ἀλλὰ  καὶ  γιὰ  τὴν  ἀνατολικὴ  κλιτὺ  τοῦ  λόφου  τοῦ
Μουσείου.
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Ἀλληλένδετο μὲ τὸ πρόβλημα τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας εἶναι καὶ τὸ
αἴτημα νὰ διατηρηθεῖ τὸ «ἄβατον» τοῦ ἱστορικοῦ χώρου, δηλαδὴ νὰ μὴν
παραβιασθεῖ ἀπὸ σύγχρονα κτίσματα κάθε εἴδους καὶ χρήσης, ἔστω καὶ
πολιτιστικῆς.  Δείγματα  τέτοιων  παραβιάσεων  ἔχουμε  ποικίλα:  τὸ
ἡμιτελὲς θέατρο στὴν Κοίλη, τὸ ἑστιατόριο «Διόνυσος», τὸ θέατρο Δόρας
Στράτου. Γιὰ ἕναν πολὺ αὐστηρὸ κριτὴ ὣς καὶ ἡ παρουσία τοῦ κομψοῦ καὶ
ἀπέριττου  κτίσματος  τοῦ  Ἀστεροσκοπείου,  τοῦ  νεανικοῦ  ἔργου  τοῦ
Theophilus Edvard von Hansen (1841), ἀποτελεῖ παραφωνία.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ὅταν  εἶδα  τὸν  τίτλο  τοῦ  βιβλίου  «Δημήτρης  Πικιώνης  (1887-1969),  Τὰ
χρόνια τῆς μαθητείας μου κοντά του» τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαγεωργίου-
Βενετᾶ, σκέφτηκα: ἀκόμη μιὰ ἔκδοση γιὰ τὸν Πικιώνη; Ἐνδιαφέρον...

Οἱ λέξεις «μαθητεία», «κοντά του» μοῦ ἔκαναν ἐντύπωση. Σεβασμὸς
καὶ ἀγάπη μαζί. Γνώριζα βέβαια τὰ ὑπέροχα ἑλληνικὰ τοῦ Ἀλέξανδρου
Παπαγεωργίου-Βενετᾶ,  ἀπὸ  τὴν  πολυετὴ  καὶ  πολύτιμη  κατάθεσή  του
στὸν χῶρο τῆς Ἱστορίας τῆς Πόλης καὶ τῆς Πολεοδομίας, ἀλλὰ ἡ τέχνη
του  νὰ  ἐπιλέγει  μὲ  προσοχὴ  τὶς  κατάλληλες  λέξεις,  προκειμένου  νὰ
ἐκφράσει μὲ ἀκρίβεια γνώσεις, γνῶμες καὶ συναισθήματα, ἀποκτᾶ νέες
διαστάσεις  στὸ  κείμενο  αὐτό.  Ἕνα  κείμενο  ποὺ  θὰ  μποροῦσε  νὰ εἶναι
ἀφιερωμένο  στὸν  δάσκαλό  του  Δημήτρη  Πικιώνη,  «τὸν  Ἕλληνα,  τὸν
ἀρχιτέκτονα,  τὸν  αἰσθητὴ»  μὲ  τὶς  λέξεις  ποὺ  τοῦ  εἶχε  ἀφιερώσει  στὴ
διδακτορική του διατριβὴ στὰ 1969.

Ὁ Δημήτρης  Πικιώνης  ἦταν μιὰ  ξεχωριστὴ  μορφὴ γιὰ  τὴν  ἑλληνικὴ
ἀρχιτεκτονικὴ  τοῦ  20οῦ  αἰώνα.  Δὲν  δημιούργησε  «σχολὴ» γιατὶ  ὁ  ἴδιος
ἀκολουθοῦσε ἐπιλεκτικὰ πολλὲς  «σχολές»,  μὲ  τὴν στέρεα γνώση ὅμως
τοῦ  μύστη  καὶ  τοῦ  ἑρμηνευτῆ  διαφορετικῶν  πολιτισμῶν...  Τὸ
Μπάουχαους, ἡ λαϊκὴ παράδοση καὶ κατ' ἐπέκταση ἡ καθ' ἡμᾶς Ἀνατολή,
ἀλλὰ καὶ ἡ τέχνη τῆς Ἰαπωνίας, συνδιαλέγονται στὸ ἔργο τοῦ Δ. Πικιώνη
καὶ  ἀποκτοῦν  νέα  ταυτότητα.  Χωρικὰ  στοιχεῖα  καὶ  μορφὲς
ἀπελευθερώνονται ἀπὸ τὸ γενεσιουργὸ ἀρχιτεκτονικό τους περιβάλλον
καὶ συνυπάρχουν σὲ μιὰ νέα συνδυαστικὴ πρωτότυπη καὶ μοναδική.

Αὐτὴν  τὴ  μυσταγωγία  τῆς  ἑρμηνείας  τῆς  παράδοσης,  μέσα  ἀπὸ  τὴ
διδασκαλία, ἐπιχειρεῖ νὰ μεταφέρει ὁ Α. Παπαγεωργίου-Βενετὰς σὲ ὅσους
δὲν γνώρισαν τὸν Δ. Πικιώνη στὰ ἕδρανα τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς σχολῆς τοῦ
ΕΜΠ.  Χωρὶς  ἁγιοποιήσεις  καὶ  ὑπερβολές,  χωρὶς  ἄκριτη  ὑποταγὴ  στὴν
αὐθεντία τοῦ δασκάλου... Μᾶς μεταφέρει τὸ κλίμα τῆς σχολῆς στὰ χρόνια
τῆς  δεκαετίας  τοῦ  '50,  μὲ  τοὺς  «ἐντατικοὺς  ρυθμοὺς  φοίτησης  καὶ  τὶς
ὑψηλὲς ἀπαιτήσεις», τὸν «ἔντονο καὶ δημιουργικὸ ἀνταγωνισμὸ» μεταξὺ
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τῶν  φοιτητῶν,  τὸ  «εὐρύτατο  φάσμα  τῶν  μαθημάτων»,  τὶς  «ἐξέχουσες
προσωπικότητες τῶν δασκάλων».

Σ'  αὐτὸ  τὸ  πλαίσιο  ὁ  Α.  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  ἐπιχειρώντας  νὰ
ἐπανερμηνεύσει  τὸν  Πικιώνη  ἀντιπαραθέτει  μὲ  ἠρεμία,  στὶς  ἤδη
διαμορφωμένες κριτικὲς τῆς διδασκαλίας του, τὴν ἐμπειρία τοῦ μαθητῆ
ποὺ ξέρει νὰ ἀκούει, νὰ δέχεται,  νὰ ἀπορρίπτει,  νὰ ἀφομοιώνει,  καὶ νὰ
μετέχει ἐν τέλει σὲ μιὰ «ψυχικὴ καὶ διανοητικὴ ἀνταλλαγή, μιὰ ἔντονη
σχέση  ἀλληλοεξάρτησης  μὲ  τὸν  δάσκαλο».  Παρὰ  τὸν  κίνδυνο  τῆς
ἀπομίμησης  στὸν  σχεδιασμὸ  ποὺ  ἐλλοχεύει  –ὡς  συνέπεια  τῆς
ἀναπόφευκτης ἐπίδρασης τοῦ δασκάλου στοὺς μαθητές– ὁ συγγραφέας
ἀπαντᾶ ὅτι  «ἡ μίμηση αὐτοῦ τοῦ εἴδους ποτὲ δὲν εἶναι δουλική,  ἐὰν οἱ
μαθητὲς  διαθέτουν  μιὰ  αὐτεξούσια  δημιουργικότητα.  Πορεύονται  μιὰ
παράλληλη  ὁδὸ  πρὸς  τὴν  ἴδια  κατεύθυνση.  Ἔτσι  μᾶς  πλησίαζε  ὁ
Πικιώνης».

Στὸ  βιβλίο  ὁ  ἀναγνώστης  ἔχει  τὴν  εὐκαιρία,  παράλληλα  μὲ  τὴν
παρουσίαση τοῦ διδακτικοῦ τρόπου τοῦ Πικιώνη, νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ καὶ
μὲ  τὸ  ἀρχιτεκτονικό  του  ἔργο  καὶ  ἰδιαίτερα  αὐτὸ  τῆς  διευθέτησης  τῶν
προσβάσεων στὸν ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκρόπολης καὶ τῆς διαμόρφωσης τοῦ
λόφου τοῦ Φιλοπάππου. Λειτούργημα καὶ ἐπάγγελμα δὲν διέφεραν γιὰ
τὸν δάσκαλο Δ. Πικιώνη καὶ τὸ ἴδιο ἴσχυε γιὰ συνοδοιπόρους φοιτητὲς ποὺ
συνεργάσθηκαν  μαζί  του.  Ἡ  ἰσότιμη  σχέση  ποὺ  ἀναπτύχθηκε  μεταξύ
τους στὴ διάρκεια αὐτῶν τῶν ἔργων βασίστηκε στὴ «διακριτικότητα καὶ τὴ
σεμνότητα τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας» τοῦ δασκάλου καί,  ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῶν φοιτητῶν, στὴν «διαίσθηση τῆς σημασίας τοῦ ἐγχειρήματος
καὶ στὴν ἔντονη ἐπιθυμία συμμετοχῆς» γιὰ τὴν «ἀνεπανάληπτη» ὅπως
ἀποδείχθηκε ἐμπειρία.

Ἰδιαίτερα τολμηρὴ ἡ κριτικὴ προσέγγιση τοῦ Α. Παπαγεωργίου-Βενετᾶ
στὴν  ἐπέμβαση  τοῦ  Πικιώνη  στὸν  Ἅγιο  Δημήτριο  τὸν  Λουμπαρδιάρη,
ὅπου ἀποδεικνύει τὴν ἱκανότητα τοῦ δασκάλου νὰ «σχεδιάζει μὲ γνώμονα
τὸ  καλλιτεχνικό  του  κριτήριο  καὶ  ὄχι  τὴν  ἱστορικὴ  μεθόδευση  καὶ
ἀξιοπιστία καὶ νὰ εἰσάγει μὲ διακριτικότητα στὴ σύνθεσή του ἀναφορὲς
σὲ  μνῆμες  οἰκείων  καὶ  ἀξιαγάπητων  μορφῶν  ἀπὸ  τὴν  ἑλληνικὴ
ἀρχιτεκτονικὴ παράδοση ὅλων τῶν ἱστορικῶν περιόδων».

Ἡ  περίπτωση  αὐτοῦ  τοῦ  πεφωτισμένου  δασκάλου  στὸν  ταραγμένο
ἑλληνικὸ  20ὸ  αἰώνα  δὲν  ὁδήγησε  στὴν  «ἀποκρυστάλλωση  μιᾶς  νέας
ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς», οὔτε «ἄφησε πίσω του μιὰ σχολὴ σκέψης ἢ
ἔστω  μιὰ  σχολὴ  ἀρχιτεκτονικῆς»,  ὅπως  μὲ  περίσκεψη  ἀναφέρει  ὁ
συγγραφέας.  Παρόλο  ποὺ  δὲν  ἄφησε  σχολὴ  πίσω  του  ὁ  Πικιώνης,  τὰ
σημάδια τῆς διδασκαλίας του χαράχτηκαν βαθιὰ στὸν τρόπο σκέψης καὶ
αἴσθησης τῶν μαθητῶν του:

«Τὸ πολυτιμότερο ποὺ μᾶς προσέφερε ἦταν τὸ παράδειγμα τῆς διερευνητικῆς
ἐνδοσκόπησης,  τῆς προσπάθειας  γιὰ μιὰ αὐτογνωσία.  Μάθαμε νὰ θέτουμε
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ἐρωτήματα  καὶ  νὰ  ἀναζητοῦμε  ἀπαντήσεις.  Ἐπέδρασε  καταλυτικά  ἐπάνω
μας,  μᾶς ἔδειξε  δρόμους  ποὺ ὁ καθένας ἀκολούθησε σὲ  ἄλλη κατεύθυνση
σύμφωνα  μὲ  τὴν  ἰδιοσυγκρασία.  Τὰ  ἐνδιαφέροντα  καὶ  τὴν  κλίση  του.  Καὶ
πιστεύω πὼς αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ πολύτιμο δῶρο ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρει ἕνας
δάσκαλος  στοὺς  μαθητές  του:  νὰ προαγάγει  τὰ ἐνδιαφέροντά τους  καὶ  νὰ
τοὺς ὁδηγήσει ἔμμεσα στὴν αὐτοπραγμάτωσή τους».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

Μισὸ  σχεδὸν  αἰώνα  μετὰ  τὴ  διαμόρφωση  τοῦ  ἱστορικοῦ  τοπίου  τῆς
Ἀθήνας  ἀπὸ  τὸν  Δημήτρη  Πικιώνη  κάτω  ἀπὸ  τὴν  Ἀκρόπολη,  ἡ
διακριτικότητα  καὶ  ἡ  σεμνότητα  τῆς  καλλιτεχνικῆς  δημιουργίας  τοῦ
μεγάλου ἕλληνα ἀρχιτέκτονα ἔχουν καταξιωθεῖ, καθὼς ἡ ἐπέμβασή του
ὄχι ἁπλῶς ἔχει ἐνταχθεῖ στὸν χῶρο, ἀλλὰ μοιάζει ὡσὰν νὰ ὑπῆρχε ἐκεῖ
ἀνέκαθεν.  Πρόκειται  γιὰ  ἕνα  θαῦμα  προσαρμογῆς  καὶ  ἔνταξης  στὸ
πνεῦμα τοῦ τόπου, παράλληλα ὅμως καὶ ὑποταγῆς στὴν παρουσία τῆς
ἀρχαίας ἀρχιτεκτονικῆς κληρονομιᾶς.

Ἔχει ἀναρωτηθεῖ ὅμως κανεὶς γιὰ τὰ ἀρχαῖα κατάλοιπα ποὺ ἐξαιτίας
αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς διαμόρφωσης δὲν ἔμελλε ποτὲ νὰ διερευνηθοῦν καὶ νὰ
ἔλθουν  στὸ  φῶς;  Εἶναι  ἕνα  ἀπὸ  τὰ  «ἀναπάντητα  ἐρωτήματα»  ποὺ  θὰ
θέσει  αὔριο  στὴν  ὁμιλία  του  στὸ  Ἐθνικὸ  Μετσόβιο  Πολυτεχνεῖο  ὁ
ἀρχιτέκτων-πολεοδόμος,  καθηγητὴς  κ.  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-
Βενετάς, μιλώντας γιὰ τὸν δάσκαλό του, τὸν Δημήτρη Πικιώνη. Ἕνα ἀπὸ
τὰ θέματα ποὺ θίγει  ἄλλωστε καὶ στὸ βιβλίο του «Δημήτρης Πικιώνης
(1887-1968). Τὰ χρόνια τῆς μαθητείας μου κοντά του» (ἐκδόσεις Λιβάνη) –
μόλις κυκλοφόρησε, ὡς μιὰ κατάθεση μνήμης καὶ ἀγάπης στὸν ἄνθρωπο
ποὺ ὁ ἴδιος χαρακτηρίζει «μιὰ ἠθικὴ αὐθεντία καὶ μιὰ πηγὴ χαρούμενης
κατάφασης τοῦ κόσμου».

Γιατὶ ὅσο καὶ ἂν μπορεῖ νὰ σταθεῖ κριτικὰ κανεὶς ἀπέναντι στὴ στάση
τοῦ  Πικιώνη  στὰ  κατάλοιπα  τῆς  ἀρχαίας  τέχνης,  πρὸς  τὰ  ὁποῖα  δὲν
διακατεχόταν  ἀπὸ  κάποιο  ἱερὸ  δέος,  δὲν  μπορεῖ  ἀπὸ  τὴν  ἄλλη  νὰ  μὴ
συμφωνήσει  μὲ  τὴν  ἐπιτυχὴ  ἀνάδειξη  τοῦ  ἱστορικοῦ  τοπίου  μετὰ  τὴν
ἐπέμβασή του. Αὐτὴ ἀσφαλῶς εἶναι ἡ πραγματικότητα, γιὰ τὴν ὁποία –
καὶ λόγω τῆς ἐμπειρίας ἀπὸ ἄλλες, σύγχρονες ἐπεμβάσεις στὴν πόλη– θὰ
πρέπει νὰ εἴμαστε εὐγνώμονες.

Ἄλλωστε,  ὅπως  ἐπισημαίνει  ὁ  κ.  Παπαγεωργίου-Βενετάς,  ἡ
ἀναγκαιότητα  μιᾶς  συστηματικῆς  ἀρχαιολογικῆς  ἔρευνας,  ἡ  ὁποία  θὰ
ἔπρεπε νὰ προηγηθεῖ κάθε ἐπεμβάσεως, οὔτε ἐφικτὴ οὔτε καὶ ἐπιθυμητὴ
ἦταν τότε (τὴ δεκαετία τοῦ '50) γιὰ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία. Ὁ Κωνσταντίνος
Καραμανλὴς πίεζε ἀντίθετα γιὰ τὴν ἐπίσπευση τῶν ἐργασιῶν μὲ στόχο
τὴν ἀνάπτυξη τοῦ τουρισμοῦ, καὶ μόνο ἡ σθεναρὴ ἀντίσταση τοῦ Δημήτρη
Πικιώνη,  ποὺ  ὕψωσε  ἀποφασιστικὰ  τὸ  ἀνάστημά  του,  βοήθησε  στὴν
ἀποφυγὴ ἐκπτώσεων στὸ ἔργο του. Ἕνα ἔργο γιὰ τὸ ὁποῖο εἶχε τὸ δικό του
ὅραμα, καθὼς διέβλεπε σὲ αὐτό –ὅπως λέει ὁ κ. Παπαγεωργίου-Βενετάς–
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«τὴ  μοναδικὴ  εὐκαιρία  ποὺ  τοῦ  προσφερόταν  –ὡς  κατακλείδα  τῆς
προσωπικῆς του ὁλοκλήρωσης– νὰ ἐπέμβει  διακριτικὰ καὶ  δημιουργικὰ
στὸν πλέον καθαγιασμένο χῶρο τῆς ἱστορικῆς Ἀθήνας, προσφέροντας τὴ
δική  του  ἑρμηνεία  τοῦ  πνεύματος  τοῦ  χώρου.  Γνωρίζοντας  τὸν  ἄνδρα
πιστεύω ὅτι δὲν τὸν ἀδικῶ μὲ τὴν κρίση μου αὐτή. Ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα
καὶ  τεκμηρίωση  δὲν  τὸν  ἔθελγε,  παρ'  ὅτι  ἀγαποῦσε  καὶ  θαύμαζε  τὴν
ἀρχαία τέχνη».

Καὶ  ὁ  ἴδιος  ἐξάλλου  δούλεψε  μαζὶ  μὲ  τὸν  Πικιώνη  κάτω  ἀπὸ  τὴν
Ἀκρόπολη, βλέποντας στὴν πράξη ὅσα ἐκεῖνος δίδασκε στὴ σχολή. «Ἡ
διδακτική του ἦταν σωκρατική, ἡ πανάρχαια μαιευτικὴ προσέγγιση» λέει.
Καὶ  τὸν  θυμᾶται  νὰ  μιλάει,  «μασώντας»  τὶς  λέξεις,  ὅσον  ἀφορᾶ  στὴν
ἄρθρωση  ὅμως  μόνο,  γιατὶ  τὸ  νόημα  ἦταν  πάντα  σαφές,  γιὰ  τὴ
μοναδικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ τοπίου,  τὴ μορφολογία μιᾶς νεοελληνικῆς
ἀρχιτεκτονικῆς, γιὰ θέματα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος. «Ἦταν ἕνας
πρωτομάστορας, δὲν ἦταν λόγιος ἢ ἱστοριοδίφης» διευκρινίζει ὁ μαθητής
του. Γνωρίζοντας ὅτι ἡ ἁγιοποίηση δὲν εἶναι πάντα ὁ καλύτερος τρόπος
ἀπότισης  φόρου τιμῆς,  διατηρεῖ  τὰ  ἐρωτηματικά του,  μὲ  τὴν  ἐπίγνωση
ὅμως καὶ  τῆς δικῆς του τύχης νὰ ἔχει  τὸν Πικιώνη δάσκαλο ἀλλὰ καὶ
γέροντα – κατὰ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση. Καὶ νὰ θυμᾶται τὰ λόγια του:
«Λίγο περισσότερη ἀνθρωπιά, βαθύτερη νόηση καὶ ψυχικὴ εὐαισθησία καὶ
ἀλλάζουν ὅλα... Καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ τούτη ἰδεῶν, ἡ συνάφεια τούτη ψυχῶν,
ἡ εὐεργετικὴ ἀλληλεπίδραση εἶναι ἀπαράβατος ὅρος τῆς ἴδιας τοῦ ἑαυτοῦ
μας προαγωγῆς...».

ΜΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΥ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Στὰ  ἑβδομήντα  μου  χρόνια,  τὸ  2003,  συγκέντρωσα  σὲ  βιβλίο  σκόρπια
γραπτὰ τεκμήρια, στίγματα μιᾶς πορείας ζωῆς, προσθέτοντας καὶ μερικὲς
ἀναδρομὲς ἀπὸ μνήμης.

Ὡς ἔνθερμος μελετητὴς τῆς ἱδρύσεως καὶ ἐξελίξεως τῆς νέας Ἀθήνας,
ἔδωσα  στὴ  συλλογὴ  αὐτὴ  τεκμηρίων  τὸν  τίτλο  «Τὸ  στίγμα  ἑνὸς
Ἀθηναιοδίφου». Πρόκειται γιὰ μία Ὁδοιπορία ἐπαναληπτικὴ μέσα σὲ μιὰ
πόλη –τὴν Ἀθήνα– καὶ στὰ πεπρωμένα της, μὲ «λογισμὸ καὶ μὲ ὄνειρο»:
Ἐξοικείωση  μὲ  μία  ἐποχὴ  καὶ  τοὺς  ἀνθρώπους  της,  σύνθεση  ἑνὸς
μωσαϊκοῦ  ποικιλόχρωμου,  ἀπὸ  θεωρήσεις,  γράμματα,  ἀναμνήσεις,
κρίσεις,  ἐνδοσκοπήσεις,  ὁμολογίες,  στοχασμοὺς  καὶ  συγκινήσεις·
διερευνήσεις  ἑνὸς  Νεοέλληνος  ποὺ  ἀντικατοπτρίζουν  προσωπικὰ
βιώματα μέσα στὸν ροῦ τῶν συλλογικῶν πεπρωμένων.

(Φαίνεται ὅτι ἔσπευσα κάπως νὰ δημοσιεύσω αὐτὴν τὴν «ἀναδρομή».
Μετὰ τὸ 2003 μοῦ χαρίσθηκαν μέχρι σήμερα ἄλλα 17 χρόνια μὲ τὶς δικές
τους ἐμπειρίες. Προσέθεσα κείμενα νεότερα. Τὸ βιβλίο ἐκδόθηκε ξανὰ τὸ
2020 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Σῆμα» μὲ τὸν τίτλο: Νόστος Ἀττικός.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ἡ ἀξία τῶν παραινέσεων
[Ἀθήνα, 1975]

Καταγράφω  ἕνα  γνωμικό  –δὲν  γνωρίζω  τὴν  πηγή  του–  ποὺ  μοῦ
μνημόνευσε τὶς προάλλες ὁ Κωνσταντῖνος Τρυπάνης:

Παῖς ὤν, κόσμιος
Ἔφηβος, ἐγκρατής
Μέσος, δίκαιος
Γηράσκων, σύμβουλος σοφός
Γέρων, μὴ τὸν θάνατον φοβούμενος.

Καὶ  ἀναρωτιέμαι:  εἶναι  οἱ  παραινέσεις  αὐτὲς  χρήσιμες,  εἶναι  ἡ
συμμόρφωση πρὸς αὐτὲς ἐφικτή; Ἡ λακωνικότητα καὶ τὸ ἀποφθεγματικὸ
τοῦ  κειμένου  μὲ  γοητεύουν...  ἀλλὰ  τί  μποροῦμε  ἀπὸ  αὐτὰ  νὰ
προσεγγίσουμε;

Παῖς «κόσμιος» δὲν ἤμουν· ἀντίθετα ἐπαναστάτης καὶ σκανδαλιάρης.
Ἀλλὰ δὲν ἤμουν δειλός, καταδότης καὶ φθονερός, ἄρα ἤμουν «κόσμιος»
ὄχι τυπικὰ ἀλλὰ κάπως οὐσιαστικά.
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Σὰν ἔφηβος, νέος δηλαδή, βέβαια ὄχι ἐγκρατὴς στὰ ἐρωτικά! Εὐτυχῶς.
Ἀλλὰ  ἐγκρατὴς  στὴ  μεθοδικότητα  καὶ  στὴν  ἐπιμονὴ  τῆς  δημιουργικῆς
προσπάθειας.

Στὴ μέση ἡλικία, εἶναι ἄδηλον ἐὰν ἤμουν «δίκαιος» πρὸς τοὺς ἄλλους·
δὲν μπορῶ νὰ τὸ κρίνω. Ἤμουν πάντως ἀπὸ ἐνωρὶς μᾶλλον ἐπιεικὴς πρὸς
τοὺς γεροντότερους καὶ ἀπαιτητικὸς ἀπὸ τοὺς νεώτερους. Εἶναι αὐτὸ μιὰ
μορφὴ δικαιοσύνης;

Γηράσκων, θὰ ἤθελα πολὺ νὰ εἶμαι «σύμβουλος σοφός», ἡ ἐποχή μας
ὅμως δὲν ἀφήνει πολλὰ περιθώρια γιὰ ἕναν τέτοιο ρόλο.

Γέρων,  πιστεύω  πὼς  θὰ  εἶμαι  συμφιλιωμένος  μὲ  τὸν  θάνατο  σὰν
νομοτέλεια, ἀλλὰ τὸ τέλος, ὑπαρξιακά, «πολλὰ φοβούμενος»...

Πολὺ  ἀμφίβολη  μοῦ  μοιάζει,  λοιπόν,  ἡ  χρησιμότητα  τῶν  εὐγενῶν
παραινέσεων...

Σχεδιάζοντας στὴ Γλυπτοθήκη
[Μόναχο, 1982]

Κοντεύω τὰ πενήντα.
Τὸ  μεσημέρι  μὲ  βρίσκει  σχεδὸν  πάντοτε  καθισμένο  στὴν  αὐλή  –

χειμερινὴ  λιακάδα  μὲ  τσουχτερὸ  κρύο–  ἢ  στὸ  μικρὸ  κυλικεῖο  τῆς
Γλυπτοθήκης. Μοῦ 'χει βγεῖ καὶ ἕνα παρατσούκλι: «Der Glyptotheker», ὁ
(κύριος)  Γλυπτοθήκης,  λόγῳ τῆς πιστῆς μου παρουσίας ἐδῶ.  Τὸ κτήριο
ἔχει μιὰ τετράγωνη περίκλειστη αὐλὴ ποὺ ἀποπνέει Μεσόγειο, ὁ μόνος
χῶρος  ποὺ  ξέρω  βορείως  τῶν  Ἄλπεων  ὁ  ὁποῖος  σοῦ  προσφέρει  τὴν
αἴσθηση τῶν «καθ' ἡμᾶς». Εἶναι βέβαια καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν ἀετωμάτων
τῆς Ἀφαίας, οἱ «Αἰγινῆτες» ὅπως τοὺς ὀνομάζουν στοργικὰ ἐδῶ.

Πέφτει ἕνα ἐξαίσιο πλάγιο φῶς τὰ μεσημέρια τοῦ χειμώνα καὶ ἄρχισα
πάλι μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια νὰ σχεδιάζω τὰ ἀρχαῖα μάρμαρα, ὅπως τότε
στὴν αἴθουσα τοῦ Πολυτεχνείου κάτω ἀπὸ τὸ ἐταστικὸ βλέμμα τοῦ Γκίκα.
Τώρα ὅμως αὐτεξούσιος. Ὅ,τι ἔμαθα τὸ ἔμαθα νωρὶς καὶ σωστὰ καὶ αὐτὸ
εἶναι κέρδος ζωῆς.

Τὸ  ἐλεύθερο  γραμμικὸ  σχέδιο.  Ἰχνογράφημα  ἢ  σκιαγράφημα.  Ἡ
θεμελιακή –καὶ πιὸ ἀπέριττη– μορφὴ τοῦ σχεδίου εἶναι τὸ ἰχνογράφημα, ἡ
ὑποδήλωση  δηλαδὴ  σχημάτων,  ὄγκων  καὶ  μορφῶν  μὲ  τὴν  παράσταση
μόνο  τῶν  γραμμικῶν  στοιχείων  τοῦ  χώρου,  δηλαδὴ  τῶν  ἀκμῶν  τῶν
στερεῶν  σωμάτων.  Τὸ  ἰχνογράφημα  ἐξελίσσεται  σὲ  σκιαγράφημα  ἂν
ἐμπλουτισθεῖ μὲ νύξεις ἢ μὲ πλήρη παρουσία τῶν τονικῶν διαφορῶν τῶν
ἐπιφανειῶν,  ποὺ  προκαλοῦνται  ἀπὸ  τὶς  αὐτοσκιὲς  καὶ  τὶς  ἐρριμμένες
σκιὲς στὸν χῶρο. Ὑπάρχουν, βέβαια, πέρα ἀπὸ τὶς καθαρὲς αὐτὲς μορφὲς
τοῦ ἰχνογραφήματος καὶ τοῦ σκιαγραφήματος καὶ ἄλλες πιὸ αὐθαίρετες ἢ
«προσωπικὲς»  τεχνικές,  μὲ  τὶς  ὁποῖες  μποροῦν  νὰ  ὑποδηλωθοῦν
διαφοροποιήσεις χρωμάτων καὶ ὑφῆς μὲ τὴν παρουσία ἑνὸς τόνου.
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Ἂν  ὁ  γραμμικὸς  χαρακτήρας  προσδιορίζει  τὴ  φύση  αὐτῆς  τῆς
ἀπεικόνισης,  ἡ  μονοχρωμία  της  δημιουργεῖ  τὸ  ἰδιαίτερο  εἰκαστικό  της
κλίμα. Τὸ ἐλεύθερο γραμμικὸ σχέδιο «γράφεται» μὲ ἕνα χρῶμα, συνήθως
μαῦρο  (ἀλλὰ  καὶ  σέπια,  μπλέ,  γαιώδη  ἢ  καὶ  ἄλλα  χρώματα0.  Μὲ  τὶς
ἄπειρες διαβαθμίσεις ἐντάσεως ποὺ μπορεῖ νὰ πάρουν οἱ γραμμὲς καὶ οἱ
διαγραμμισμένες  ἢ  «μουντζουρωμένες»  ἐπιφάνειες  (διάφοροι  τόνοι),
ὑποδηλώνονται  μὲ  μεγάλη  εὐαισθησία  καὶ  λιτότητα  μέσων  σημαντικὰ
στοιχεῖα τοῦ περιβάλλοντος (πέρα ἀπὸ τὶς μορφές), ὅπως ὑφὴ ὑλικῶν καὶ
ἀπόσταση  ἀντικειμένων,  ἄλλα  καὶ  νύξεις  γιὰ  τὸ  χρῶμα  δίνονται  στὸ
εἰκαστικὰ ἐξασκημένο μάτι, χωρὶς τὴ χρήση πολυχρωμίας. Ἔτσι ἑνιαῖες
λευκὲς ἐπιφάνειες στὸ μαυρόασπρο σκίτσο θυμίζουν στὸν θεατή (μὲ τὴν
ἔλλειψη  τόνων  ἢ  γραμμῶν)  τὸ  κυρίαρχο  στοιχεῖο  τοῦ  χρώματος  ποὺ
ἀπουσιάζει.

Μεγάλη γοητεία καὶ δύναμη ὑποβολῆς ἀκτινοβολεῖ τὸ ἐλεύθερο σχέδιο
καὶ  γιὰ  ἕναν  ἄλλο  λόγο:  τὴν  ἄκρα  λιτότητα  καὶ  οἰκονομία  τῶν
ἐκφραστικῶν του μέσων. Τὸ ὑπόβαθρο σχεδιάσεως:  Μιὰ λεία,  συνήθως
λευκὴ  ἢ  ἄλλη  μονόχρωμη  ἐπιφάνεια.  Τὸ  ὄργανο  «γραφῆς»  γράφει,
χαράσσει  τὴν  ἐπιφάνεια.  Στὴ  «γραφὴ»  ἐλάχιστο  μονόχρωμο  ὑλικὸ
ἐναποτίθεται γραμμικὰ στὴν ἐπιφάνεια. Στὸ «χάραγμα» (ὅπως π.χ. στὶς
πλάκες  τῶν  παλιῶν  χαλκογραφιῶν)  ἡ  σκιὰ  ποὺ  γεννιέται  μέσα  στὶς
χαραξιὲς  παίζει  τὸν  ρόλο μιᾶς  ἄυλης  γραμμῆς.  Τὸ  ὄργανο γραφῆς:  Ἡ
πένα  μελανιοῦ  (μὲ  τὶς  μεγάλες  δυνατότητες  εὐαίσθητης  διαβαθμίσεως
τοῦ πλάτους τῶν γραμμῶν). Τὸ μολύβι καὶ τὸ κάρβουνο (μὲ τὴ μεγάλη
τονικὴ κλίμακα ποὺ ἐπιτρέπουν) καὶ πιὸ πρόσφατα ὁ μαρκαδόρος (μὲ τὴν
ἰδιότυπη  ἰσόπαχη  ταυτότητα  τῶν  γραμμῶν  του  ποὺ  προσφέρεται
ἰδιαίτερα καλὰ γιὰ τὴν ὑποδήλωση τῆς ὀγκομετρικῆς δομῆς καὶ λιγώτερο
τῆς ἀτμόσφαιρας τοῦ περιβάλλοντος).

Σχεδιάζω μὲ μολύβι.  Αὐστηρότατα καὶ μὲ λιτὴ εὐκρίνεια. Καὶ ἀπορῶ
πῶς  τὰ  ἰχνογραφήματα  αὐτὰ  μποροῦν  καὶ  ἀποδίδουν  τὴν  ὑφὴ  τοῦ
μαρμάρου, τὴν ἄχλὺ τοῦ φωτεινοῦ χώρου, τὸ μάγεμα τῆς ἱστορίας.

«Εἰδωτικῶς  ἀνατυπεῖ  ἡ  φαντασία  τὸ  ποθούμενον»,  διάβασα  τὶς
προάλλες στὸν Μιχαὴλ Ψελλό. Περίπου αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ἔργο στὸ ὁποῖο
ἐπιδίδομαι  ἐδῶ:  Μὲ  τὰ  μάτια  τῆς  αἴσθησης,  ἀλλὰ  καὶ  τῆς  ψυχῆς,  ἡ
Φαντασία ἀνατυπεῖ  τὸ  ποθούμενο εἰδωτικῶς  (μὲ  μέσα παραστατικά...).
Ἀσκήσεις ἐναίσθησης.

Οἱ ἁμαρτωλὲς ἐπιβουλές
[Μόναχο, 18.6.1988]

Συζήτηση  καὶ  ἀμπελοφιλοσοφίες  ἐπὶ  τοῦ  θέματος  τοῦ  διεθνοῦς
διαγωνισμοῦ γιὰ τὸ νέο Μουσεῖο Ἀκροπόλεως.  Τώρα, ποὺ μοῦ ἦρθε τὸ
σθένος νὰ συγγράψω ἐντὸς δύο ὡρῶν «Φιλιππικὸν» ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ
νὰ τὸν στείλω πρὸς δημοσίευση;
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Ἀναρωτιέμαι!
Οὔτε  «πλατφόρμα»  θέλω,  οὔτε  συζήτηση,  οὔτε  ἐπιχειρηματολογίες,

οὔτε προβολές.  Βαριέμαι  οἰκτρὰ τὰ εἰπωμένα καὶ  τὰ ξαναειπωμένα.  Τί
προκαλεῖ  λοιπὸν ἀκόμα πρὸς  δράσιν;  Ἡ ἀγάπη  τοῦ  χώρου  αὐτοῦ,  τοῦ
ταλαίπωρου, τοῦ λατρευτοῦ, μέσα στὸν ὁποῖο γαλουχηθήκαμε. Ἐμεῖς. Ἡ
τελευταία γενεὰ μὲ αὐτὸ τὸ προνόμιο. Καὶ ἔτσι κραυγάζω καὶ νουθετῶ
ἀντιπαθητικὰ  σὰν  «κακὸς  γέρων».  Sub specie aeternitatis.  Ναί,  ὑπὸ  τὸ
πρίσμα τῆς αἰωνιότητος, γιατί: ὁ χῶρος αὐτός –ὁ ἀττικός– τραυματισμένος
ὑπάρχει πάντα, καταξιωμένος, αἰώνια νέος, στὸ πλάγιο φῶς. Ἱλαρός· καὶ
ὁ δαίμων ἐλεεῖ πάλι κι ἀέναα τὸ νήπιο γένος! Ἡ ὕβρις ὅμως μένει.

Τοὺς γράφω:

Ἂν ὁ πρῶτος κίνδυνος ποὺ διαφαίνεται –ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς πολιτείας αὐτός–
στὸν  σχεδιασμὸ  τοῦ  νέου  Μουσείου  εἶναι  ἡ  ἔπαρση,  ἡ  προβολὴ  καὶ  ἡ
κατασκευαστικὴ  μεγαλομανία,  ὁ  δεύτερος  εἶναι  ἡ  κακῶς  ἐννοουμένη
«ἀξιοποίηση» καὶ τὸ παραπλανητικὸ «ζωντάνεμα» τοῦ ἱστορικοῦ τοπίου. Εἶναι
ἐξοργιστικὴ ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία προτείνονται θέσεις γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ
Μουσείου  τῆς  Ἀκροπόλεως  ποὺ  βρίσκονται  μέσα  στὸν  ἱστορικὸ  χῶρο  τῶν
λόφων,  στὴ θέση τῆς Κοίλης (ποὺ δὲν εἶναι  μόνο ἡ θέση τοῦ ἐρειπωμένου
ὑπαίθριου  θεάτρου  «Μπαστιᾶ»  ἀλλὰ  κυρίως  τῆς  ἀρχαίας  συνοικίας  τῆς
Κοίλης – αὐτὸ φαίνεται νὰ τὸ ἔχουμε ξεχάσει...) ἢ στὴν περιοχὴ τοῦ κέντρου
«Διόνυσος», ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἡρώδειο.

Εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ μιὰ νέα φρασεολογία –ὅπως «κτήρια σὲ διάλογο μὲ τὸ
τοπίο» ἢ «μουσεῖο-περίπατος» (!!) καὶ ἄλλα ἠχηρὰ παρόμοια– ἕνας ἀριθμὸς
ἀρχιτεκτόνων εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐπαναλάβει τὰ ἁμαρτήματα τοῦ καθεστῶτος
τῆς  4ης  Αὐγούστου  (θέατρο «Κοίλης»,  ποὺ  δὲν  ὁλοκληρώθηκε  ποτέ)  ἢ  τῆς
πρώτης  ὀκταετίας  Καραμανλῆ  (κέντρο  «Διόνυσος»,  ποὺ  δυστυχῶς
ὁλοκληρώθηκε) καὶ νὰ εἰσβάλει μὲ σύγχρονα κτήρια στὸν ἱστορικὸ χῶρο.

Οἱ ἐποχὲς ἀλλάζουν καὶ μαζὶ μὲ αὐτὲς οἱ μόδες καὶ οἱ ἰδεολογίες... Ἄλλοτε
ἦταν  ἡ  φασιστοειδὴς  ἐπιθυμία  δημιουργίας  χώρων  λαϊκῶν  συναθροίσεων
(θέατρο  «Κοίλης»)  ἢ  ἡ  ἀναπτυξιακὴ  μανία  τουριστικῶν  ἀνέσεων  (κέντρο
«Διόνυσος»).  Σήμερα  ἡ  ἐπιχειρηματολογία  τοῦ  συρμοῦ  μᾶς  μιλάει  γιὰ
«πολιτιστικὸ ζωντάνεμα» τοῦ ἱστορικοῦ χώρου. Οἱ ἁμαρτωλὲς ἐπιβουλὲς καὶ
ὀρέξεις  μένουν  διαχρονικὰ  οἱ  ἴδιες!  Καὶ  αὐτὲς  μπορεῖ  νὰ  ὁδηγήσουν  στὴν
ἀνεπίτρεπτη ἀλλοίωση τοῦ τμήματος ἐκείνου τοῦ ἱστορικοῦ τοπίου στὸ κέντρο
τῶν  Ἀθηνῶν,  ποὺ  πιὸ  πολὺ  ἀπὸ  μιὰ  εὐτυχὴ  συγκυρία  καὶ  λιγώτερο  ἀπὸ
συνειδητὸ σχεδιασμὸ ἔχει σωθεῖ ὡς ἐκ θαύματος μέχρι σήμερα.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Τὸ βιβλίο τοῦτο τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετᾶ δὲν ἀναφέρεται,
ὅπως ὁ τίτλος ἀφήνει ἴσως νὰ ἐννοηθεῖ, στὸ ἰδεολογικὸ καὶ μεθοδολογικὸ
πλαίσιο  τῶν ἐρευνῶν του γιὰ  τὸ  παρελθὸν καὶ  τὸ  παρὸν τῆς  Ἀθήνας.
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Ἀποτελεῖ  μιὰ  στοχαστικὴ  ἀνασκόπηση  συμβάντων  καὶ  βιωμάτων  ποὺ
σημάδεψαν  τὴ  ζωὴ  καὶ  τὴν  πνευματικὴ  ὁδοιπορία  του  καὶ  ποὺ  τοῦ
δημιούργησαν τὴν ἔφεση νὰ γίνει ἀθηναιοδίφης. Δὲν πρόκειται ὡστόσο
οὔτε  γιὰ  αὐτοβιογραφία,  μολονότι  στὶς  σελίδες  του  κυριαρχεῖ  ὁ  λόγος
«περὶ τῆς ἑαυτοῦ τύχης», οὔτε γιὰ ἀπομνημονεύματα, μολονότι ἀφθονοῦν
οἱ  μνεῖες  γεγονότων  καὶ  προσώπων  τοῦ  δημόσιου  βίου.  Τὸ  βιβλίο
συντίθεται ἀπὸ 83 σύντομα κείμενα σὲ χρονικὴ ἀκολουθία, χωρὶς ὅμως
καὶ πάλι νὰ πρόκειται γιὰ ἐγγραφὲς σὲ ἡμερολόγιο.  Ὁρισμένα κείμενα
δείχνουν νὰ εἶναι παλαιότερες καταγραφὲς ἐντυπώσεων καὶ σκέψεων ποὺ
ἀφορμήθηκαν  ἀπὸ  κάποιο  ἰδιωτικὸ  περιστατικὸ  ἢ  τὴν  ἑκάστοτε
ἐπικαιρότητα.  Τὰ  περισσότερα  ὅμως  πρέπει  νὰ  ἔχουν  γραφτεῖ  σχετικὰ
πρόσφατα, ὡς μνημονικὲς ἀναδρομὲς στὸ παρελθόν. [...]

Κάθε αὐτοβιογραφικὸ  ἐγχείρημα,  τόσο ὡς  ἄσκηση αὐτογνωσίας  ὅσο
καὶ  ὡς  δημόσιος  ἀπολογισμός,  εἶναι  καταρχὴν  ναρκισσιστικό,  μὲ  τὴ
γραφὴ νὰ λειτουργεῖ ἀναπόφευκτα ὡς καθρέφτης. Τὸ ζήτημα εἶναι κατὰ
πόσο  ὁ  συγγραφέας  κατορθώνει  νὰ  προκαλέσει  τὴ  συμπάθεια  καὶ  τὸ
ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη γιὰ τὸ εἴδωλο ζωῆς ποὺ τοῦ προσφέρει μέσα
ἀπ'  αὐτὸν  τὸν  καθρέφτη.  Ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  ὅμως
ἀπέφυγε νὰ γράψει μιὰ ἀφηγηματικοῦ τύπου αὐτοβιογραφία. Προτίμησε
νὰ  σπάσει  τὸν  καθρέφτη  σὲ  μικρὰ  κομμάτια  καὶ  νὰ  τοὺς  δώσει
διαφορετικὲς  κλίσεις  ἔτσι  ὥστε  νὰ  σχηματίζουν  μιὰ  καλειδοσκοπικὴ
εἰκόνα τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας του, ἀλλὰ καὶ τοῦ περίγυρου μέσα στὸν
ὁποῖο κινήθηκε κατὰ καιρούς. Τρυφερὲς ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν παιδικὴ καὶ
ἐφηβικὴ  ἡλικία,  ἀποσπάσματα  ἀλληλογραφίας  καὶ  συνομιλιῶν  μὲ
συγγενεῖς  καὶ  φίλους,  στιγμιότυπα  ἀπὸ  τὰ  χρόνια  τῶν  σπουδῶν,
εὐλαβικὲς ἀναφορὲς στὴ μνήμη γονέων, δασκάλων καὶ πρόωρα χαμένων
φίλων, παραθέματα ἀπὸ τὰ ἑκάστοτε διαβάσματά του ἢ καὶ ἀπὸ δικά του
παλαιότερα πονήματα ποὺ δίνουν τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἔκφραση μύχιων
σκέψεων,  ἀναπολήσεις  στιγμῶν  προσωπικῆς  εὐδαιμονίας,  ἀλλὰ  καὶ
κριτικὰ  σχόλια  γιὰ  καταστάσεις  καὶ  γεγονότα  τοῦ  δημόσιου  βίου,
ἀποτελοῦν τὸ ἀπροκάλυπτα ἑτερογενὲς ὑλικὸ τῶν κειμένων – ὑλικὸ ποὺ
ὅμως, μὲ τὴ συνεχὴ ἐναλλαγὴ καὶ τὴ ζωντάνια του, μπορεῖ νὰ διατηρήσει
ἀδιάπτωτο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη.

Τὰ  κείμενα  τοῦ  βιβλίου  συνοδεύονται  καὶ  ἀπὸ  ἑβδομήντα  περίπου
φωτογραφίες:  στιγμιότυπα  ἀπὸ  τὴ  ζωὴ  τοῦ  συγγραφέα,  πορτρέτα
προσώπων στὰ ὁποῖα ἀναφέρεται, εἰκόνες ἀπὸ χώρους μὲ τοὺς ὁποίους
συνδέθηκε,  καθὼς  καὶ  κάποια  σχεδιάσματα,  δικά  του  ἢ  ἄλλων.
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὅποια ἄλλη ἀξία τους, οἱ φωτογραφίες αὐτές, καθὼς
ἔχουν  αἰχμαλωτίσει  στὸ  κάδρο  τους  θραύσματα  μιᾶς  ἀνεπιστρεπτὶ
παρελθούσας  πραγματικότητας,  λειτουργοῦν  ὡς  τεκμήρια  ποὺ
ἐπικυρώνουν, κατὰ κάποιον τρόπο, τὴν αὐθεντικότητα τῶν γραφομένων.

Μὲ  τὸ  βιβλίο  τοῦτο  ὁ  φίλος  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετὰς
θέλησε  ἀσφαλῶς  νὰ  αὐτοσυστηθεῖ  ἀποκαλύπτοντας  καὶ  πτυχὲς  τῆς
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προσωπικότητάς του πέραν ἐκείνων ποὺ ἔχει φωτίσει ἡ δημοσιοποιημένη
ἐπιστημονική του δραστηριότητα. Ἡ ἀπόπειρά του, καθ' ὅλα νόμιμη γιὰ
ἕναν ἄνθρωπο μὲ τὶς δικές του πλούσιες ἐμπειρίες καὶ ἀναστοχαστικὲς
ἱκανότητες,  δικαιώνεται,  πιστεύω,  χάρη  στὸ  γεγονὸς  ὅτι  περιόρισε  στὸ
ἐλάχιστο  τὴ  διάθεση  ἐσωστρέφειας  καὶ  προσπάθησε  νὰ
αὐτοπροσδιοριστεῖ κυρίως μέσω τῶν σχέσεών του μὲ πρόσωπα, συμβάντα
καὶ  τόπους.  Κατόρθωσε  ἔτσι  νὰ  ἐγγράψει  τὰ  στίγματα  τῆς  δικῆς  του
πορείας  στὸ  χρονικὸ  μιᾶς  ὁλόκληρης  ἐποχῆς  καί,  προπάντων,  νὰ  τὰ
συναρτήσει  μὲ  τὴν  τύχη  τῆς  γενέθλιας  πόλης  του,  τῆς  Ἀθήνας.  Γιατὶ
ἀκόμα καὶ στὶς περιόδους τῆς ἀποδημίας του, ἡ Ἀθήνα παρέμεινε, ὅπως
γράφει ὁ ἴδιος, τὸ «cantus firmus» τῆς ζωῆς του, τὸ «σημεῖο ἀναφορᾶς» τῶν
ἐμπειριῶν του.

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

Σὲ  μιὰ  κλασικὴ  ἔκδοση  τῆς  «Ὠκεανίδας»,  ἐμπλουτισμένη  μὲ
ὑποστηρικτικὸ  προσωπικὸ  φωτογραφικὸ  ὑλικὸ  τοῦ  συγγραφέα,
παρουσιάζεται  τὸ  πρόσφατο  βιβλίο  τοῦ  Ἀλέξανδρου  Παπαγεωργίου-
Βενετᾶ,  ἀρχιτέκτονος-πολεοδόμου  καὶ  ἱστορικοῦ  τῆς  πολεοδομίας,  μὲ
τίτλο προσεγμένο ὅσο καὶ εὔγλωττο: «Τὸ στίγμα ἑνὸς Ἀθηναιοδίφου».

Ὁδοιπορικὸ ζωῆς ἑνὸς Ἀθηναίου, ποὺ ἀντικατοπτρίζει, ὅπως ἀναφέρει
ὁ  ἴδιος  ὁ  συγγραφέας,  «προσωπικὰ  βιώματα  μέσα  στὸν  ροῦν  τῶν
συλλογικῶν πεπρωμένων». Πρόκειται γιὰ τεκμήρια ποὺ ὁλοκληρώνονται
μακριὰ ἀπὸ τὶς αὐστηρὲς δεσμεύσεις τοῦ ἐπιστημονικοῦ λόγου, ποὺ ὅμως
ἐμπεριέχουν ἴδιες ἀρετὲς καὶ ἰδιόρρυθμο ὕφος. Σπαράγματα κατ' ἀρχὴν
αὐτοτελῆ  ἀλλὰ  ὄχι  σκόρπια,  τοποθετημένα  τὸ  καθένα  προσεκτικὰ  μὲ
ξεχωριστὸ  ὑπότιτλο  σὲ  τόπο  καὶ  σὲ  χρόνο,  τὰ  ὁποῖα  στὸ  σύνολό  τους
συνθέτουν  μιὰν  ἀλληλουχία.  Ἀποτελοῦν  ξεχωριστὴ  συγγραφικὴ
προσπάθεια σὲ ἕνα ὄχι πολὺ σύνηθες συγγραφικὸ εἶδος, προσπάθεια ἡ
ὁποία ὑπηρετεῖ μὲ ἐπιτυχία τὸ στόχο τοῦ αὐθεντικοῦ, τοῦ εἰλικρινὰ καὶ
ὁμολογημένα  ὑποκειμενικοῦ,  καὶ  διεκδικώντας,  ἀπὸ  τὸν  ὑπότιτλο  ἤδη,
ἐπαξίως  τὴν  ἀπαιτητικὴ  ἰδιότητα  τῆς  μαρτυρίας,  στὸ  πλάι  τῶν
ἐπιστημονικῶν  ἀναζητήσεων  καὶ  ἐνασχολήσεων τοῦ συγγραφέα,  ἀλλὰ
σίγουρα καὶ στὸ περιθώριο τῶν βιωμάτων του τῆς καθημερινῆς ζωῆς. [...]

Ὡστόσο, ἀπὸ τὴν ἀποσπασματικότητα τῶν μικρῶν αὐτῶν γοητευτικῶν
κειμένων, περνᾶς, σὰν μέσα ἀπὸ μιὰ ἤπια παρακαμπτήριο, στὸ συνεχὲς
τῆς  μεγάλης  λεωφόρου,  στὴ  ροὴ  τῶν  συγκεκριμένων  συλλογικῶν
γεγονότων καὶ στὴν ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας. Ἡ θεώρησή σου τοῦ κειμένου
περνᾶ, ἀσυνείδητα, ἀπὸ τὸ ἐπίπεδο τῶν προσωπικοῦ τύπου βιωμάτων στὸ
ξετύλιγμα  τῆς  συνολικῆς  προσωπικότητας  τοῦ  συγγραφέα  ἀλλά,
παράλληλα, καὶ στὰ περιστατικὰ ποὺ στοιχειοθετοῦν τὴν ὑπερπροσωπικὴ
σύγχρονη ἱστορία.
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Τὸ  κείμενο  ἀποκτᾶ  τώρα  ροὴ  καὶ  ἐξελιξιμότητα,  μεταμορφώνεται
πλέον  σὲ  «μυθιστόρημα»  ἀπὸ  τὸ  ὁποῖο  ἀναμένεις  τὴ  συνέχεια,  τὸ
παρακάτω.  Ὡς  ἀναγνώστης  ἀλλάζεις  πλέον  ρόλο:  γίνεσαι  κοινωνικὸς
στοχαστὴς πού, ξεφεύγοντας ἀπὸ τὴν τροχιὰ τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς καὶ ἀπὸ
τὸ οἱοννεὶ αὐτοβιογραφικὸ ἐγχείρημα, ἀναλαμβάνεις νὰ ξεδιαλύνεις τὶς
διαμεσολαβήσεις ποὺ λειτουργοῦν ἀνάμεσα σὲ κάθε προσωπικὴ πορεία
καὶ  στὰ  συλλογικὰ  τεκταινόμενα.  Ἀσυνείδητα  ἐπιφορτίζεσαι  μὲ  τὸ  νὰ
ἀνεύρεις τὶς προεκτάσεις ἀπὸ καὶ πρὸς τὴν εὐρύτερη κοινωνικὴ συγκυρία,
καὶ ἐπιχειρεῖς νὰ ἐλέγξεις τοὺς συσχετισμοὺς ἀνάμεσα σὲ μιὰ ἀξιόλογη
προσωπικότητα  καὶ  στὰ  κοινωνικὰ  γεγονότα  τῆς  ἑλληνικῆς  κοινωνίας
τῶν  ἐτῶν  τριάντα  ὣς  σήμερα:  πῶς  ἐξελάμβανε  ἡ  ἀστικὴ  ἢ  ἡ
μεγαλοαστικὴ τάξη τὰ ζητήματα τῆς οἰκογένειας, τῆς διαπαιδαγώγησης,
πῶς ἀντέδρασε στὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο ἐθνικό, πολιτικό, ἀλλὰ καὶ κοινωνικὸ
ζήτημα;  Ποιὸς ἦταν ἐντέλει,  αὐτὸς ὁ ἀστικὸς κόσμος τῆς ἐποχῆς,  ἦταν
ἄραγε «ὁ ἀστικὸς κόσμος μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς μὲ ἡγετικὰ χαρίσματα, μὲ
φρόνημα  ἀδάμαστο,  σεμνὸ  καὶ  φιλάνθρωπο»;  Ἦταν  κάτι  ἄλλο,  καὶ  τί
ἦταν αὐτό; [...]

Ἐκεῖνο  ποὺ  φαίνεται  σίγουρο  στὸ  τέλος  τῆς  ἀνάγνωσης  εἶναι  ὅτι  ἡ
ἑρμηνεία  τῆς  συμμετοχῆς  ἢ  τῆς  ἀπουσίας,  τοῦ  πάθους  ἢ  τῆς
ἀποστασιοποίησης,  ἀπέχουν πλέον πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ ἐκλαμβάνονται ὡς
προσωπικὴ  ὑπόθεση  τοῦ  συγγραφέα.  Ὁλόκληρη  ἡ  ἱστορία  τῆς
νεοελληνικῆς  κοινωνίας,  μέσα  ἀπὸ  τὸ  πρίσμα  ὁρισμένης  βέβαια
κοινωνικῆς  ἀφετηρίας  ξετυλίγεται  ἐδῶ.  Καὶ  φυσικά,  μὲ  θεμελιῶδες
ὑπόβαθρο ποὺ στηρίζει ὅλα ὅσα ἐξελίσσονται, προσωπικὰ καὶ συλλογικά,
τὴν  πόλη  τῆς  Ἀθήνας  μὲ  ὅλα  της  τὰ  συμφραζόμενα,  τὰ  τραγικά,  τὰ
κωμικὰ καὶ τὰ μεγαλειώδη.

Νὰ προσθέσουμε ὅτι τόσο τὸ πνεῦμα ὅσο καὶ ἡ φόρμα τῆς γραφῆς εἶναι
μιὰ  γόνιμη  συνεργασία  τοῦ  προσεγμένου  στέρεου  λόγου  μὲ  τὸ  ἄμεσο,
ἀπελευθερωμένο καὶ  σκωπτικὸ  ὕφος,  ἀνάμεσα στὸ  ρεαλιστικὸ  καὶ  στὸ
ἰδεαλιστικό,  στὸ  μεταίχμιο  μεταξὺ  τοῦ  τρυφεροῦ καὶ  τοῦ  σαρκαστικοῦ,
γραφὴ εὔστοχη, δεικτική, μερικὲς φορὲς σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὸ σύνολο ὡς
πρὸς τὴν τολμηρότητά της, γραφὴ ἄνετη.

Τί μένει ἀπὸ ὅλα αὐτά;
Ἕνα  ἄκρως  ἐνδιαφέρον  κείμενο,  ἑλκυστικό,  γοητευτικό,  γιὰ  τὴν

ἀρχιτεκτονική, τὴν Ἀθήνα, τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Ὀγδοντατρία κείμενα,
μιὰ πορεία, μιὰ ἐποχή.

ΒΙΚΑ ΓΚΙΖΕΛΗ

Τί μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα βιβλίο μὲ ὀγδόντα τρία ἀθηναϊκά, καὶ ὄχι μόνο,
προσωπικὰ περιστατικά; Ἀπὸ τὸν τίτλο του δείχνει αὐτοβιογραφικό. Καὶ
ἐν πολλοῖς εἶναι. Αὐτὸ ὅμως εἶναι τὸ πρόσχημα. Καὶ τὸ ὄχημα. Τὸ ἔργο
εἶναι  ἕνα  ἔξοχο  δεῖγμα  παρακείμενης  ἱστορίας.  Εἶναι  ἡ  Παρακείμενη
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Ἱστορία ἕνας «ἤπιος κλάδος» τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν, ὅπου μέσα ἀπὸ
τὴν ἀφήγηση περιστατικῶν ζωῆς ἀνασυντίθεται μιὰ περίοδος χρόνου, ἡ
ὁποία,  ὑπερβαίνοντας  κατὰ  πολὺ  τὰ  ἀφορῶντα  τὸ  συγγραφέα,  μᾶς
πληροφορεῖ γιὰ τὰ τότε γενικῶς ἰσχύοντα. Καὶ τὴ λέμε παρακείμενη γιατὶ
τὰ  συμβάντα  δὲν  εἶναι  αὐτά,  τὰ  προκείμενα  καὶ  μεγαλόστομα,  τῆς
μεγάλης καὶ ἔνδοξης ἱστορίας μας. Εἶναι ἡ πολύτιμη καθημερινότητά μας.
Μιὰ τέτοια ἀνεπίσημη ἱστορία, στὸ μέτρο ποὺ ἐκφράζεται μὲ ἀλογόκριτη
γραφή, ἀποτελεῖ καὶ μιὰ συμπληρωματικὴ ἐγγύηση «ἀλήθειας».

Αὐτὸ ὅμως δὲν θὰ ἀρκοῦσε γιὰ νὰ συγκροτηθεῖ ἕνα ἔγκυρο corpus μιᾶς
τέτοιας διακριτῆς ὕλης ἂν ὁ συγγραφέας τοῦ συγκεκριμένου ἔργου δὲν
ἤξερε νὰ ὑπαινίσσεται πόσο ὅσα μᾶς λέει εἶναι «τεκμήρια ἀναλλοίωτα καὶ
κρυφὰ  μιᾶς  ἐποχῆς».  Ὅλα  τὰ  ἀφηγούμενα  ἀλλὰ  καὶ  πολλά...
παραλειπόμενα  ὑποστηρίζονται  ἀπὸ  ἀποσπάσματα  συζητήσεων,  ἀπὸ
φωτογραφίες  προσώπων,  συναντήσεων  καὶ  τόπων,  ποὺ  ὅλα  μαζὶ
ἐξεικονίζουν μιὰ περιπέτεια ζωῆς. [...]

Μὲ διακριτικότητα ποὺ διεγείρει  ἀκόμα περισσότερο  τὴν  περιέργεια,
ἀποφεύγει συχνὰ τὶς ἐπώνυμες ἀναφορές. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει κάθε φορὰ
ποὺ ἕνα δίδαγμα κριτικῆς στάσης ἀπέναντι σὲ ἀνυπόφορες συμπεριφορὲς
πρέπει  νὰ  ἐξαχθεῖ.  Δὲν  κατονομάζει.  Καὶ  ἔτσι  ὅσα  λέει  πρέπει,
φυσιολογικά,  νὰ ἰσχύουν γιὰ  περισσότερες  ἀπὸ μία  περιπτώσεις,  πέρα
ἀπὸ  τοὺς  συγκεκριμένους  πρωταγωνιστές.  Σὲ  κάποιους  ἀπὸ  αὐτοὺς
ἀπονέμει τὴν ὑποδειγματική, παραδειγματικὴ διέλευση καὶ σὲ ἄλλους τὸ
«πρὸς ἀποφυγήν».

Πολλὲς ἀπὸ τὶς φράσεις τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετᾶ ἔχουν
ἕναν ἰδιαίτερο αἰσθητικὸ ρυθμό. Εἶναι σχεδὸν ποιητικές. Ποιητικὲς μὲ τὰ
«οὐσιαστικά» τους καὶ ὄχι μὲ τὰ ἐπίθετά τους. Τοῦ διαφεύγει ἔτσι, ἐδῶ, ἡ
ἀνάγκη –καὶ εὐτυχῶς ποὺ δὲν τὴν ἀναχαιτίζει πάντα– νὰ εἰπωθεῖ ὁ λόγος
του μὲ κάποια μουσικότητα.

Τὸ αἰσθάνεται αὐτὸ κάθε φορὰ ποὺ εἴτε λυπᾶται γιὰ ὅσα απίστευτα καὶ
παράξενα  συμβαίνουν  εἴτε  γιατὶ  εἶναι  ἀπολύτως  βέβαιος  πὼς  ἔτσι
ὄφειλαν νὰ εἶχαν συμβεῖ.

Κάποια ἀπὸ τὰ κείμενα εἶναι βέβαια καὶ ἐκδήλως ἀρχιτεκτονικά. Καὶ
πῶς ἀλλιῶς; Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ ξεπεράσει ἕναν ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς
ζωῆς του; Μιὰ ζωὴ ποὺ τὴν ἀφιέρωσε ὁλόκληρη στὴν ἱστορία ἑνὸς χώρου
ποὺ ἀδιάκοπα, ἀκόμα καὶ τώρα, καὶ λατρεύει καὶ κατακρίνει.  Ὅπως σὲ
ὅλους τοὺς αὐθεντικοὺς ἔρωτες ἔτσι καὶ ἐδῶ οἱ ἀπαιτήσεις γιὰ τὸ τί θὰ
γίνει μὲ αὐτὴν τὴν πόλη εἶναι μεγάλες, ἀλλὰ καὶ ἡ προσφορά του γιὰ τὸ
«πῶς πρέπει», ἀναμφισβήτητη. [...]

Ἀπὸ  τὸ  ἔργο  διαφαίνεται  καὶ  ἡ  τάση  μιᾶς  δημιουργικῆς  μοναξιᾶς.
Ὅμως δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ δυσκολία νὰ τὴ μοιρασθεῖ μὲ ὅσους θὰ τὴ
σέβονταν.  Μοναξιὰ δηλαδὴ ποὺ φανερώνεται  ἀκόμα καὶ  στὴν ἐπιμονή
του  γιὰ  «λεκτικὴ  εὐστοχία»,  ὥστε  ὅλα  νὰ  εἰπωθοῦν  μὲ  ὅρους  ἐξίσου
«μοναδικούς», ὅσο δηλαδὴ γίνεται πιὸ κοντὰ στὰ γεγονότα. Αὐτὸ βέβαια
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τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ τὸν πλησιάζουν προφέροντας
λόγο ἀσαφὴ καὶ ἀμφίσημο συνάμα.

Ὅλα τὰ κεφάλαια τοῦ βιβλίου του ἔχουν τὴ «δική τους ἱστορία». Καὶ γιὰ
κάποιους  ἀπὸ  μᾶς  ὁρισμένα  ἀπὸ  τὰ  λεγόμενά  του  εἴτε  εἶναι  λίγο
ἐνοχλητικὰ  γιατὶ  μᾶς  ὑποχρεώνουν  νὰ  συγκριθοῦμε  μὲ  αὐτὰ  καὶ  νὰ
διαισθανθοῦμε τὶς εὐθύνες μας εἴτε εἶναι καθησυχαστικά, στὸ μέτρο ποὺ
ὑποπτευόμαστε πὼς κι ἐμεῖς ἀνάλογα φερθήκαμε ἐκεῖνες τὶς ὅμοιες ὧρες.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ἰδέες ποὺ διαπνέονται ἀπὸ ὑψηλὸ φρόνημα καὶ προτάσεις εὔστοχες καὶ
ὀρθὲς χρειάζονται συχνὰ χρόνο πολὺ γιὰ νὰ φέρουν καρπούς.

Μὲ  σαφήνεια  καὶ  προνοητικότητα  διατυπώνουν  οἱ  ἀρχιτέκτονες  τοῦ
σχεδίου  γιὰ  τὴ  νέα  Ἀθήνα,  ὁ  Ἕλληνας  Σταμάτιος  Κλεάνθης  καὶ  ὁ
Γερμανὸς συνάδελφός του Ἐδουάρδος Σάουμπερτ, ἤδη κατὰ τὸ ἔτος 1833,
ἔτος  ἀπελευθέρωσης  τῆς  πόλης  τῶν  Ἀθηνῶν,  τὸ  ὅραμά  τους  γιὰ  τὴ
διαμόρφωση  τῶν  προσβάσεων  τῆς  Ἀκροπόλεως:  ἡ  νότια  περιοχὴ  τῆς
πόλης θὰ πρέπει νὰ φυτευθεῖ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ἀνασκαφῶν [τοῦ
ἀρχαίου Ἄστεως]  καὶ  νὰ διασυνδεθεῖ  μὲ  δενδροστοιχίες  στὶς  κλιτῦς  τῆς
Ἀκροπόλεως ποὺ θὰ χρησιμεύσουν ὡς περίπατοι.

Ἕξι γενιές, ἑκατὸν ἑβδομήντα χρόνια ἀργότερα, ἀρχίζει ἐπὶ τέλους στὶς
μέρες μας τὸ ὅραμα νὰ γίνεται πραγματικότητα. Τὸ πρῶτο βῆμα ἔχει ἤδη
συντελεσθεῖ,  πρόσφατα,  μὲ  τὴν  ὁλοκλήρωση  τοῦ  νέου  μνημειακοῦ
πεζοδρόμου, τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Περιπάτου ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὴν Ἀκρόπολη.

Μετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια μελέτης καὶ συγγραφῆς ποὺ ἀφιερώθηκαν
στὰ  πεπρωμένα  τῆς  νεότερης  Ἀθήνας  καὶ  στὴν  ἐξέλιξη  τῶν
ἀρχαιολογικῶν της χώρων, βιώνω τὶς ἐξελίξεις αὐτὲς μὲ βαθιὰ χαρὰ καὶ
ἱκανοποίηση. Ἀπαύγασμα αὐτῆς τῆς χαρᾶς, ἡ προκείμενη ἐργασία μου,
στὴν  ὁποία  παρουσιάζεται  ἡ  προϊστορία  τῆς  διαμόρφωσης  τῶν
προσβάσεων  τῆς  Ἀκροπόλεως,  ἀλλὰ  καὶ  ἡ  δημιουργία  τοῦ  Ἀθηναϊκοῦ
Περιπάτου.  Εἶναι  ἡ  ταπεινὴ προσφορά μου πρὸς  τοὺς συμπολίτες  μου,
στοὺς ὁποίους εὔχομαι νὰ τιμήσουν, νὰ χαροῦν καὶ νὰ οἰκειοποιηθοῦν τὸ
νέο ἔξοχο δημόσιο χῶρο ποὺ τοὺς προσφέρεται.

Ἡ παρούσα ἔκδοση ὀφείλει πολλὰ στὴν συνεργασία καὶ συνδρομὴ τῶν
συναδέλφων μου μελετητῶν τοῦ ἔργου τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Περιπάτου Ὀρέστη
Βιγκόπουλου,  Κατερίνας  Γκιουλέκα,  Δημήτρη  Διαμαντόπουλου,
Ἀναστάσιου Ζέρβα,  Μαρίας  Καλτσᾶ  καὶ  Καλλιρρόης  Παλυβοῦ,  ποὺ  μὲ
προθυμία  χορήγησαν  στοιχεῖα  τῆς  μελέτης  τους  καὶ  διατύπωσαν  τὶς
ἀπόψεις τους γιὰ τὸ ἔργο τους στὸ ὁποῖο συνέβαλα καὶ ἐγὼ ὡς σύμβουλος
τῆς ὁμάδος μελέτης.

Παρουσιάζοντας τὸ χρονικὸ τῆς ἐπισκέψεως τῆς Ἀκροπόλεως κατὰ τὸν
19ο καὶ τὸν 20ὸ αἰώνα, τὸ βιβλίο θέτει καὶ ἀπαντᾶ σὲ καίρια ἐρωτήματα:
πῶς ἐβίωσαν τὸ προσκύνημα τῆς Ἀκροπόλεως οἱ ἀλλεπάλληλες γενεὲς
Ἀθηναίων ἀλλὰ καὶ ξένων ἐπισκεπτῶν; Μὲ τί πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα
ἀλλὰ καὶ τί ἰδεολογικὲς ἐξάρσεις ἐνατένισαν τὸν βράχο τῆς Παλλάδος; Τί
πορεῖες  ἀκολούθησαν  στὸν  δρόμο  τους  πρὸς  τὰ  μνημεῖα  καὶ  πόσο
ἐσεβάσθηκαν τὶς ἀρχαῖες ὁδεύσεις; Πῶς δημιουργήθηκε πρόσφατα ὁ νέος
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«Ἀθηναϊκὸς  Περίπατος»;  Σὰν ἐκπλήρωση ἑνὸς  πολεοδομικοῦ ὁράματος
ποὺ γεννήθηκε μαζὶ μὲ τὴν Νέα Ἀθήνα τὸ 1833;

Ἡ  μελέτη,  γραμμένη  μὲ  εὐκατάληπτο  τρόπο  καὶ  ἐμπλουτισμένη  μὲ
σπάνια  σχεδιαστικὰ  καὶ  φωτογραφικὰ  τεκμήρια,  μᾶς  ὑπενθυμίζει  ὅτι,
ὅπως στὴν ζωὴ ἔτσι καὶ στὴν βίωση τῆς Τέχνης, «ὁ δρόμος εἶναι ὁ στόχος».

Τὴν ὀνομασία «Ἀθηναϊκὸς Περίπατος» προτείνω ὡς χαρακτηρισμὸ τοῦ
νέου ἄξονα πρόσβασης τῆς Ἀκροπόλεως μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι  εἶναι  ὁ
«κατ' ἐξοχὴν» ἱστορικὸς περίπατος τῆς πόλης. Τὸ ἐὰν ἡ ὀνομασία αὐτὴ
γίνει εὐρύτερα ἀποδεκτή, θὰ τὸ δείξει τὸ μέλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή

Πρόθεμα

Τὸ ἱστορικὸ τοπίο τῶν Ἀθηνῶν [Ἡ πολιτιστικὴ-ἀρχαιολογικὴ ζώνη τῶν
Ἀθηνῶν – Ἡ κεντρικὴ περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη κατὰ τὸ 19ο
αἰώνα – Τὰ πεπρωμένα τοῦ ἱστορικοῦ τοπίου – Ἡ σύγχρονη οἰκοδομικὴ
δραστηριότητα – Τὸ σχέδιο τοῦ Thomas Mawson (1914-1919) – Τὸ σχέδιο
τοῦ  Κωνσταντίνου  Μπίρη  (1946)  –  Ἀνασκαφὲς  καὶ  κηποτεχνικὴ
διαμόρφωση τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς – Ἡ περιοχὴ τῆς Πλάκας. Ἡ παλαιὰ
πόλη  τῶν  Ἀθηνῶν  –  Οἱ  προτάσεις  τῆς  ὁμάδος  Φωτιάδη  (1979)  –  Ἡ
ὑφιστάμενη κατάσταση στὸν ἱστορικὸ χῶρο – Μελλοντικὲς ἐξελίξεις. Ἡ
δημιουργία  τοῦ  πολιτιστικοῦ-ἀρχαιολογικοῦ  πάρκου  –  Διάγραμμα
τομέων τῆς πολιτιστικῆς-ἀρχαιολογικῆς ζώνης]

Ἡ  πρόσβαση  τῆς  Ἀκροπόλεως.  Μιὰ  ἱστορικὴ  ἀναδρομή  [Ὁ  ἰδεατὸς
διάλογος  τῆς  Ἀκροπόλεως  μὲ  τὴν  πόλη  –  Ἡ  προσπέλαση  τῆς
Ἀκροπόλεως  ἀπὸ  τὴν  πόλη.  Ἕνα  ἱστορικό  –  Ἡ  ἐκ  τοῦ  πλησίον
προσέγγιση τῶν μνημείων. Τὸ ἔργο τοῦ Δημήτρη Πικιώνη (1954-1957)]

Ὁ  Ἀθηναϊκὸς  Περίπατος  [«Κτῆμα  ἐσαεὶ»  γιὰ  τὴν  πόλη  –  Μιὰ  νέα
μνημειακὴ πρόσβαση πρὸς τὴν Ἀκρόπολη – Ὁ Ἀθηναϊκὸς Περίπατος.
Βασικὲς  ἐπιλογές  –  Ὁ  Ἀθηναϊκὸς  Περίπατος.  Μιὰ  διαδρομή  –  Ὁ
Ἀθηναϊκὸς  Περίπατος.  Σχεδιασμός,  ἐκτέλεση,  προβληματισμοί:  Μιὰ
διερευνητικὴ συνδιάλεξη]

Ἡ  βίωση  τοῦ  ἱστορικοῦ  χώρου  [Ἡ  ἐπίσκεψη  τῆς  Ἀθήνας  καὶ  τῆς
Ἀκροπόλεως κατὰ τὸ παρελθόν – Ἡ πολιτιστικὴ ἐμπειρία στὸ πλαίσιο
τοῦ ἱστορικοῦ τοπίου τῆς Ἀθήνας σήμερα – Τρόποι συμπεριφορᾶς στὸν
ἱστορικὸ χῶρο – Ἡ ἐμπειρία τῆς ἐπίσκεψης τῆς Ἀκροπόλεως. Νόημα καὶ
διαδικασία]

Ἐπιλογὴ Βιβλιογραφίας
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κάθε  χῶρος,  ἱερὸς  στὸν  ἄνθρωπο,  τοῦ  ἀποκαλύπτεται  σταδιακά.  Ἡ
συμβολική  του  ἀκτινοβολία  ἐπιδρᾶ  ὑποβλητικὰ  καὶ  ὑπαινικτικά.  Τὸ
θρησκευτικὸ  μήνυμα,  ἡ  λάμψη  τῆς  τέχνης,  τὸ  δίδαγμα  τῆς  ἱστορικῆς
μνήμης βρίσκουν ἰδιαίτερους διαύλους γιὰ νὰ μᾶς προσεγγίσουν. Οἱ ἀξίες
δὲν χαρίζονται, κερδίζονται μὲ μόχθο πνευματικό. Κάθε ἐπίσκεψη χώρου
ἱεροῦ, μία μύηση καὶ ἕνα προσκύνημα.

Ἡ Ἀκρόπολη τῆς Ἀθήνας δεσπόζει στὸ χῶρο τῆς πόλης. Δὲν εἶναι ὅμως
ἀμέσως προσβάσιμη γιὰ τὸν πολίτη, καὶ αὐτό, ὅπως στὰ ἀρχαῖα χρόνια,
ἔτσι καὶ σήμερα. Πρώτη ἔρχεται ἡ ἀγγελία τῆς παρουσίας της, ἡ ὀπτικὴ
διασύνδεση, ἡ προοπτικὴ θέασή της ἀπὸ χαμηλά, ἀπὸ τὴν πόλη. Δεύτερη,
ἡ  προσπέλασή  της  πεζῇ  ἀπὸ  τὰ  ἀνατολικὰ  ἢ  τὰ  δυτικά:  γιὰ  τὸν
περιπατητὴ ποὺ βαδίζει ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς πόλης πρὸς τὸν ἱερὸ βράχο, μιὰ
κίνηση ἐλαφρὰ ἀνηφορικὴ ποὺ προσφέρει μιὰ συνεχῶς ἐναλλασσόμενη
ἀλληλουχία ὀπτικῶν ἐντυπώσεων γιὰ τὸ δεκτικὸ ἐπισκέπτη-προσκυνητή,
μιὰ  εἰκαστικὴ  ἐξοικείωση  καὶ  μιὰ  πνευματικὴ  προετοιμασία.  Τρίτη
ἀκολουθεῖ ἡ τελικὴ ἀνάβαση, ἡ προσέγγιση ἐκ τοῦ πλησίον, ἡ σύντομη
πορεία ἀπὸ τὸν αὐχένα μεταξὺ τοῦ λόφου τοῦ Μουσείου, τῆς Πνύκας καὶ
τῆς Ἀκροπόλεως μέχρι τὰ Προπύλαια. Τέλος, ἀπὸ τὸ κομβικὸ σημεῖο τῶν
Προπυλαίων,  ἡ  διπλὴ  ἀποκάλυψη:  ἀνατολικά,  ὁ  ἱερὸς  χῶρος,  ὁ
ἀνθρωπογενής,  τὸ  πλάτωμα  τῆς  Ἀκροπόλεως  μὲ  τὰ  μνημεῖα  καὶ  τὶς
μνῆμες  του,  δυτικά,  τὸ  πανόραμα  τοῦ  ἀττικοῦ  τοπίου  μὲ  τὸ  μακρινὸ
λαμπύρισμα τῆς θάλασσας.

Ἂν  ἡ  ὀπτικὴ  διασύνδεση  ἀπὸ  ἀπόσταση  ἀποτελεῖ  μιὰ  καθαρὰ
ἀντιληπτικὴ  λειτουργία  ποὺ  σηματοδοτεῖ  τὴν  ὕπαρξη  τοῦ  μνημείου,  ἡ
τελικὴ στάση στὰ Προπύλαια τῆς Ἀκροπόλεως ἐπιτρέπει τὴν ἀπ' εὐθείας
ἀντιπαράθεση μὲ τὰ μνημεῖα ἀλλὰ καὶ τὴ γενικὴ ἐπισκόπηση τοῦ ἀττικοῦ
χῶρου.  Ἀπὸ  τὴ  μεριά  τους  οἱ  ενδιάμεσες  φάσεις  προσέγγισης  τοῦ
μνημείου,  ἡ  προσπέλαση  ἀπὸ  τὴν  πόλη  πεζῇ  καὶ  ἡ  τελικὴ  ἀνάβαση
συγκροτοῦν τὸν κατ' ἐξοχὴν πολιτιστικὸ περίπατο, μιὰ πορεία-ἀνάταση
ἐνθουσιαστικὴ καὶ καθαρτήρια γιὰ κάθε φίλο τῆς πόλης αὐτῆς.

Κατὰ τὰ ἔτη 2000-2002, μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ νέου αἰώνα, ὁλοκληρώθηκε, σὲ
σχετικὰ σύντομο χρονικὸ διάστημα γιὰ τὴν ἰδιότυπη φύση τοῦ ἔργου, ἡ
δημιουργία τοῦ νέου Ἀθηναϊκοῦ Περιπάτου, μὲ τὴ μετατροπὴ τῶν ὁδῶν
Ἀποστόλου Παύλου καὶ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου σὲ ἑνιαῖο πεζοδρομημένο
δημόσιο χῶρο μὲ ἰδιαίτερη πολιτιστικὴ σημασία.

Ἕνας  ὑψηλόφρων  σχεδιασμός,  ὅραμα  φωτισμένων  πολεοδόμων  καὶ
ἄλλων πνευματικῶν ἀνθρώπων φίλων τῆς πόλης, γίνεται ἐπὶ τέλους μετὰ
ἀπὸ  διαβουλεύσεις,  προτάσεις  καὶ  ἀντιπροτάσεις  κατὰ  τὸ  διάβα  ἑνὸς
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ὁλόκληρου αἰώνα, πραγματικότητα. Ἡ βελτίωση τῆς εἰκόνας τῆς πόλης
στὸ  ἱστορικό  της  κέντρο  εἶναι  προφανής:  Ὁ  Ἀθηναϊκὸς  Περίπατος
ἀποτελεῖ,  μετὰ  ἀπὸ  σειρὰ  δεκαετιῶν  ποὺ  εἶδαν  τὴν  ὑποβάθμιση  τοῦ
κλίματος ζωῆς μέσα στὴν πόλη, τὸ πρῶτο ἀποφασιστικὸ βῆμα γιὰ τὴν
ἀποκατάσταση –τὴν ὀπτική,  τὴ λειτουργική,  τὴν ἱστορική– τοῦ ἀστικοῦ
πυρήνα τῆς Ἀθήνας. Ὁ «Ἀθηναϊκὸς Περίπατος» εἶναι «κτῆμα ἐσαεὶ» γιὰ
τὴν πόλη.

Βαθμιαῖα  ὁ  ἀθηναῖος  πολίτης  συνειδητοποιεῖ  τὴν  ὕπαρξη  τοῦ  νέου
αὐτοῦ κοσμήματος τῆς δημόσιας ζωῆς του. Τὸ κέλυφος, ὁ χῶρος ζωῆς τοῦ
προσφέρθηκε. Ἕπεται ἡ δύσκολη φάση τῆς σταδιακῆς ἐναρμόνισης τῶν
ἀνθρώπων  μὲ  τὸ  νέο  χῶρο,  ἡ  σωστὴ  «οἰκειοποίησή»  του  ἀπὸ  τοὺς
ἐπισκέπτες,  ἡ  ἄσκηση  νέων  –ἀλλὰ  στὴν  οὐσία  πανάρχαιων–  τρόπων
συμπεριφορᾶς καὶ διακίνησης τῶν πολιτῶν σὲ μιὰ ἄμεση βίωση, πεζῇ, τοῦ
ἱστορικοῦ χώρου.

Διευθετήσεις,  ὅπως  ἡ  διαμόρφωση  τοῦ  Ἀθηναϊκοῦ  Περιπάτου,
ἀνταποκρίνονται στὶς μύχιες  ἀνάγκες τοῦ πολίτη.  Χρέος τῆς Πολιτείας
εἶναι ἡ ἐνημέρωσή του γιὰ τὴ φύση καὶ τὴ σημασία τοῦ ἔργου, γιὰ τοὺς
τρόπους  ἐποικοδομητικῆς  χρήσης  του,  γιὰ  τὴν  ὀμορφιὰ ποὺ  φέρνει  ὡς
βίωμα στὴν καθημερινή του ὕπαρξη.

Ἡ δημιουργία τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Περιπάτου ὑπηρετεῖ ποικίλους στόχους –
στόχους ποὺ ἡ προσέγγισή τους βελτιώνει τὴν ποιότητα ζωῆς στὴν πόλη,
ἀλλὰ ποὺ κυρίως τονίζει τὴν πολιτιστική της ταυτότητα.

Ἔτσι:
— Προσφέρει μιὰ νέα μνημειακὴ πεζὴ πρόσβαση πρὸς τὴν Ἀκρόπολη

ἀπὸ τὴν πόλη.
— Δημιουργεῖ ἕνα νέο –τὸν πιὸ ἐκτεταμένο– δημόσιο χῶρο στὸ κέντρο

τῆς πόλης.
— Ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο τολμηρὸ βῆμα γιὰ τὴν ὀπτικὴ καὶ λειτουργικὴ

ἑνοποίηση τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων τῆς Ἀθήνας.
— Συμβάλλει σὲ μιὰ ἀνέλπιστη ἀποκατάσταση τοῦ ἱστορικοῦ τοπίου

τῆς  Ἀκροπόλεως  καὶ  τῶν  λόφων  τοῦ  Μουσείου,  τῆς  Πνύκας,  τῶν
Νυμφῶν  καὶ  τοῦ  Ἀρείου  Πάγου,  δημιουργώντας  ἕνα  μικρόκοσμο
ἀπρόσβλητου ἀττικοῦ τοπίου, φορτισμένου μὲ ἱστορικὲς μνῆμες στὴν
καρδιὰ τῆς μεγαλούπολης.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

«Τὸ ἔργο τῆς διαμόρφωσης τῆς Δ. Ἀρεοπαγίτου μελετήθηκε πολὺ γρήγορα
καὶ ἐκτελεῖται –παρὰ τὶς πρῶτες, ἀρνητικές, ἐντυπώσεις– μὲ πάρα πολὺ
ἱκανοποιητικὸ ρυθμό». Μιλάει ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σεβάσμιους μελετητὲς
τῆς  ἱστορίας  τῶν  νεώτερων  Ἀθηνῶν,  ὁ  καθηγητὴς  Ἀλέξανδρος
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Παπαγεωργίου-Βενετάς,  ἀρχιτέκτων-πολεοδόμος  καὶ  συγγραφέας
σημαντικῶν  βιβλίων  γιὰ  τὴν  κοινωνικὴ  καὶ  πολεοδομικὴ  ἐξέλιξη  τῆς
πόλης,  ποὺ  παρακολουθεῖ  μὲ  μεγάλο  ἐνδιαφέρον  τὶς  ἀλλαγὲς  στὴν
πρωτεύουσα. Ὣς τὸ τέλος τοῦ ἔτους, ἂν ὄχι νωρίτερα, ἡ διαμόρφωση τῆς
Διονυσίου  Ἀρεοπαγίτου  σὲ  ἕνα  δρόμο  περιπάτου,  ἀναψυχῆς  καὶ
στοχασμοῦ θὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, θυμίζοντας τὸ «ἐξοχικὸν βουλεβάριον»
τοῦ  19ου  αἰώνα,  ὅταν  χαράχθηκε  ἀρχικὰ  ὁ  δρόμος.  «Αὐτὸ  πᾶμε  νὰ
ἀναστήσουμε»,  λέει  ὁ  Ἀλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς.  «Ἀκόμη καὶ
σήμερα, ἂν πᾶτε ἐπιτόπου καὶ σταθεῖτε στὸ κτίριο Βάιλερ καὶ κοιτάξετε
πρὸς δυσμάς, θὰ ἔχετε τὴν αἴσθηση ἑνὸς τοπίου μέσα στὸ κέντρο, διότι οἱ
ἀναδασωμένοι λόφοι καὶ οἱ κλιτὺς τῆς Ἀκρόπολης ἑνοποιοῦνται ὀπτικά».
[...]

Ὁ Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  πρὶν  ἀπὸ τέσσερις  καὶ  πλέον
δεκαετίες  εἶχε  ἐργαστεῖ,  ὡς  μαθητὴς  τοῦ  Πικιώνη,  γιὰ  τὴν  τότε
διαμόρφωση  τοῦ  περιβάλλοντος  χώρου  τῆς  Ἀκρόπολης.  «Οἱ  μελετητὲς
φρόντισαν ἐπίσης νὰ διασώσουν ὅλες τὶς ὡραῖες πλακοστρώσεις ποὺ εἶχα
τοποθετήσει ἐγὼ πρὸ 40 ἐτῶν ἀπὸ τοῦ Μακρυγιάννη μέχρι τὸ Ὠδεῖο, οἱ
ὁποῖες ἦταν παλιὲς τηνιακὲς πλάκες ἀπὸ τὰ πεζοδρόμια τοῦ κέντρου τῆς
πόλης  ποὺ  ξηλώνονταν  τότε.  Ὅ,τι  παλιὰ  ὡραία  πέτρα  ὑπάρχει,  τὴ
μεταχειρίζονται  καὶ  τὴν  ξανατοποθετοῦν.  Αὐτὰ  δὲν  εἶναι  αὐτονόητα
πράγματα γιὰ μιὰν ἐργολαβία». [...]

«Ὁ  κύριος  δρόμος  διατηρεῖται  σὲ  πλάτος  περίπου  10  μέτρων,  μὲ
κυβόλιθους πέτρινους, ὑποδιαιρούμενους μὲ διάφορες ταινίες μαρμάρινες
οὕτως  ὥστε  νὰ  δημιουργεῖται  μιὰ  ρυθμικὴ  ὑποδιαίρεση»,  λέει  ὁ  κ.  Ἀλ.
Παπαγεωργίου-Βενετάς.  «Θέλω  νὰ  τονίσω  ὅτι  οἱ  συνάδελφοι  δὲν
προσπάθησαν νὰ κάνουν ἕνα ἀντίγραφο ἢ ἕνα κακέκτυπο τῶν λύσεων
τοῦ Δημήτρη Πικιώνη.  Αὐτὸ εἶναι  κάτι,  ποὺ ἐπιπόλαια ἔχει  γίνει  πάρα
πολλὲς  φορὲς  τὶς  τελευταῖες  δεκαετίες,  ὑπάρχει  καὶ  αὐτὴ  ἡ  φρικτὴ
ἔκφραση “πικιωνισμός”, ἢ ἀκόμη “πικιωνιά”(!),  καὶ εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο
δὲν  ἔκαναν.  Ἂν  ὁ  δάσκαλος  ζοῦσε,  εἶμαι  βέβαιος  ὅτι  θὰ  ἦταν  πολὺ
εὐτυχής, ποὺ γιὰ ἕνα ἔργο ἄλλης κλίμακος ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔκανε, οἱ λύσεις
εἶναι  πιὸ  αὐστηρὲς  καὶ  ὄχι  τόσο  γραφικὲς  ὅπως  ἦταν  οἱ  δικές  του.
Αὐστηρὲς ἀλλὰ ὄχι μονότονες».

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δύο  χρόνια  ἀνηφορίζουμε  τὸ  πλακόστρωτο  τῆς  Διον.  Ἀρεοπαγίτου
ἀπολαμβάνοντας  τὸν  ὡραῖο  αὐτὸν  περίπατο  πλάι  στὰ  κατάλοιπα  τῆς
κλασικῆς Ἀθήνας καὶ δὲν εἴχαμε ὣς τώρα μιὰ σοβαρὴ κριτικὴ παρουσίαση
τοῦ ἔργου αὐτοῦ,  ποὺ ἀποτελεῖ  τὴ  μεγαλύτερη παρέμβαση στὸ  ἀστικὸ
τοπίο τῆς πόλης γιὰ τὰ πενήντα τελευταῖα χρόνια. Τὸ κενὸ ἔρχεται νὰ
καλύψει,  μὲ  τὸν  καλύτερο  τρόπο,  ὁ  πολεοδόμος  Ἀλέξανδρος
Παπαγεωργίου-Βενετὰς  παρουσιάζοντας  σὲ  ἕναν  τόμο,  ποὺ  φέρει  τὴ
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σφραγίδα  τῶν  ἐκδόσεων  τοῦ  ζεύγους  Μωυσῆ  καὶ  Ραχὴλ  Καπόν,  τὸ
ἱστορικὸ  αὐτὸ  τοπίο  ὅπως  τὸ  βιώνουμε  σήμερα  σὲ  σχέση  καὶ  μὲ  τὸ
ἱστορικό του παρελθόν. [...]

Στὸ  σημεῖο  αὐτὸ  ὁ  κ.  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  ἐπισημαίνει  τὴν
ἀντίφαση  ποὺ  ὑπάρχει  στὸν  ὅρο  «ἑνοποίηση  ἀρχαιολογικῶν  χώρων»,
ἀφοῦ  ὁ  χῶρος  τῶν  ἀνασκαφῶν  εἶναι  προστατευμένος  ἀπὸ  αὐστηρὴ
περίφραξη  καθὼς  δὲν  ἔγινε  δεκτὴ  ἡ  πρόταση  τῶν  μελετητῶν  νὰ
ἐγκαταλειφθεῖ  ἡ  περίφραξη  καὶ  νὰ  σημανθεῖ  ὁ  χῶρος  μὲ  κατάλληλο
φωτισμό.  Ἔτσι  «τὸ  παλιὸ  σχῆμα  ἐμπεδώνεται  καὶ  πάλι,  ὡς  κανόνας
ἀπόλυτος: τὰ μνημεῖα καὶ τὰ εὑρήματα μέσα, τὸ φιλοθέαμον κοινὸ ἀπ'
ἔξω.  Πρόσβαση  μὲ  εἰσιτήριο».  Ὅσο  γιὰ  τὸ  κιγκλίδωμα,  περιγράφεται
«σιδερένιο, ψηλό, κομψό, ἀλλὰ καὶ ἀπωθητικό».

Βρίσκει «ἀνεπανάληπτο βίωμα» τὸ ὅτι ὁ ἐπισκέπτης γιὰ ἕνα διάστημα
περίπου 500 μ., στὸ μέσον τῆς διαδρομῆς ἀπὸ τὸ Ἡρώδειο μέχρι τὴν ὁδὸ
Αἰγινήτου μετὰ τὴν Πνύκα,  περιβάλλεται  ἀποκλειστικὰ ἀπὸ κατάφυτο
ἱστορικὸ  τοπίο,  χωρὶς  καμία  θέαση  τῆς  σύγχρονης  πόλης.  [...]  «Ἡ
διαμόρφωση  τοῦ  Ἀθηναϊκοῦ  Περιπάτου  ἀποτελεῖ  ἕνα  πρῶτο
ἀποφασιστικὸ βῆμα στὸ ἄνοιγμα τοῦ ἱστορικοῦ χώρου καὶ στὴ ζωντανὴ
ἔνταξή  του  στὴν  καθημερινὴ  ζωὴ  τῆς  μεγαλούπολης.  Δημιουργεῖται  ὁ
πρῶτος  εὐρὺς  δημόσιος  χῶρος  σὲ  μὴ  δομημένο  περιβάλλον  στὸ
πυκνοκατοικημένο κέντρο τῆς πόλης ποὺ σφύζει ἀπὸ ζωή». Ὁ ἐπισκέπτης
«βρίσκεται σὲ μιὰ νησίδα γαλήνης καὶ  αἰσθητικῆς χαρᾶς».  «Τὸ δεύτερο
βῆμα, ὅμως, ποὺ ἕπεται εἶναι ἡ διακριτικὴ πρόσκληση γιὰ τὴ διερεύνηση
ἀπὸ κοντὰ τῶν μνημειακῶν χώρων δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς διαδρομῆς: τοῦ
Θησείου, τῆς ἀρχαίας Ἀγορᾶς, τοῦ Ἀρείου Πάγου, τῆς Ἀκροπόλεως, τοῦ
Διονυσιακοῦ  Θεάτρου,  τοῦ  λόφου  τοῦ  Μουσείου  (Φιλοπάππου),  τῆς
Πνύκας».

Ἐπισημαίνει  ὅτι  πρέπει  νὰ βελτιωθοῦν οἱ  περιβαλλοντικὲς συνθῆκες
τῆς  Ἀθήνας,  νὰ  συντηρηθοῦν  καὶ  νὰ  ἀναστηλωθοῦν  μὲ  περίσκεψη  τὰ
μνημεῖα,  ἀλλὰ  συγχρόνως  «νὰ  διασφαλιστεῖ  ἡ  προσβασιμότητα  στὸν
χῶρο τῆς Ἀκρόπολης. Διότι  τὰ μνημεῖα δὲν ἐπιζοῦν μόνο μὲ τὴ δομική
τους  συντήρηση  καὶ  τὴν  προστασία  τοῦ  περιβάλλοντός  τους.  Ἐπιζοῦν
κυρίως ὅσο καιρὸ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐξοικειωμένοι μὲ αὐτὰ καὶ τὰ φέρουν
στὴ  σκέψη  καὶ  στὴν  καρδιά  τους».  Ὁ  Ἀθηναϊκὸς  Περίπατος  εἶναι
καλοδεχούμενος γιατὶ ἐμπνέει «νέους τρόπους συμπεριφορᾶς καὶ βίωσης
τοῦ  ἀστικοῦ  χώρου»  καὶ  «γεννᾶ  ἐλπίδες  γιὰ  ἕναν  ἐξανθρωπισμὸ  τῶν
ἠθῶν στὴν πόλη».

Ν. ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ-ΡΑΣΣΙΑ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ἔχουν περάσει  δέκα χρόνια  ἀπὸ τὴν  δημοσίευση,  τὸ  1996,  τῆς  πρώτης
συλλογῆς ἄρθρων μου (Ἀθήνα, δοκιμὴ καὶ θεωρήσεις) σχετικῶν μὲ θέματα
ἀρχιτεκτονικῆς,  πολεοδομίας  καὶ  ἱστορίας  τῶν  Ἀθηνῶν,  ἀλλὰ  καὶ
γενικότερα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Ἐν τῷ μεταξὺ συνέχισα μὲ νέες μελέτες,
ἀνέκδοτες ἢ δημοσιευμένες σὲ ποικίλα περιοδικὰ ἢ συλλογικοὺς τόμους.

Τὰ ἐνδιαφέροντά μου πάντα περιστρέφονται πρωτίστως γύρω ἀπὸ τὴν
γενέτειρα πόλη, τὴν Ἀθήνα, καὶ τὰ πεπρωμένα της.

Μὲ ἱκανοποίηση παρατηρῶ ὅτι  τὸ  πεδίο  αὐτὸ  τῆς  ἱστορικῆς  μελέτης
κερδίζει ὅλο καὶ περισσότερους ἐρευνητές, ἀλλὰ καὶ βρίσκει συγχρόνως
μίαν,  ἀνέλπιστη  ἀκόμη  πρὸ  ὀλίγων  ἐτῶν,  ἀνταπόκριση  στὸ  εὐρύτερο
κοινό.  Πολλὲς  δημοσιεύσεις  γιὰ  τὴν  Ἀθήνα  εἶδαν  τὸ  φῶς  κατὰ  τὴν
τελευταία  δεκαετία.  Ὁ  ἑκάστοτε  στόχος  καὶ  ὁ  βαθμὸς  ἐμβαθύνσεως
ποικίλλουν  βεβαίως  ἀπὸ  ἔργο  σὲ  ἔργο.  Ἡ  πολυδιάστατη  ὡστόσο  αὐτὴ
ἐνασχόληση μὲ τὴν Ἀθήνα –ἀπὸ τὰ ἐξειδικευμένα μελετήματα μέχρι τὶς
διδακτικὲς ἢ ἐκλαϊκευτικὲς παρουσιάσεις– προωθεῖ τὴν αὐτογνωσία μας
καὶ τονώνει τοὺς δεσμούς μας μὲ τὴν πόλη.

Συγκεντρώνω  στὸν  τόμο  αὐτό,  μὲ  τὸν  τίτλο  «Ἴχνη  Ἑλληνικά»,  τὰ
πρόσφατα μελετήματά μου, ὡς τμῆμα ἑνὸς «ἔργου ἐν ἐξελίξει», στὸ ὁποῖο
μένω πιστός.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προοίμιο

1. Ἡ  ἀρχιτεκτονικὴ  δημιουργία  στὴν  Ἀθήνα.  Νέοι  δρόμοι  τοῦ
κλασικισμοῦ

2. Ἡ  πρόσβαση  τῆς  Ἀκροπόλεως.  Τὸ  «ἐξοχικὸν  βουλεβάριον»  καὶ  τὸ
ἱστορικὸ τοπίο τῆς Ἀθήνας

3. Ἡ  Ἀκρόπολη  τῶν  Ἀθηνῶν.  Βιωματικὲς  ἀξίες  ἑνὸς  μνημειακοῦ
συνόλου

4. Leo von Klenze – Ludwig Ross: Μία ἀλληλογραφία
5. Τὸ «Διάγραμμα ρυμοτομίας τῆς πόλεως Γαλαξειδίου» τοῦ ἔτους 1882
6. Ἡ νέα Ἀθήνα
7. Πόλεις καὶ τοπία στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν Ὀθωνικὴ ἐποχή
8. Ἡ οἰκία τοῦ Δημητρίου Γάσπαρη (Gaspari) στὴν Πλάκα καὶ τὸ σχέδιο

Stauffert
9. F. Penrose: Τοπία καὶ μνημεῖα τῆς Ἑλλάδος

10. Ἡ βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος Ἀμαλία, πριγκίπισσα τοῦ Ὀλδεμβούργου
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(1818-1875) καὶ ὁ βασιλικὸς κῆπος τῆς Ἀθήνας
11. Τὸ ἱστορικὸ τοπίο τῶν Ἀθηνῶν. Ἐξέλιξη καὶ προοπτικές
12. Σύγχρονη ἀρχιτεκτονικὴ δημιουργία καὶ ἀρχαιολογικοὶ χῶροι

Ἐπιλογὴ βιβλιογραφίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ἡ πόλη μας ἡ Ἀθήνα, μᾶς ἀναδέχεται, γηγενεῖς Ἀθηναίους καὶ ἐπήλυδες,
ἐμᾶς τοὺς ἰδίους, τὶς ἐλπίδες, τὶς ἐξάρσεις ἀλλὰ καὶ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ
μᾶς προσφέρει πάντοτε τήν –στοργικὴ ἀλλὰ καὶ παμφάγο– μητρική της
ἀγκάλη.

Μὲς στὴν ἀγκάλη αὐτή, ἡ τύρβη τῆς καθημερινότητος μᾶς ὠθεῖ ἀλλὰ
καὶ μᾶς ἐξουθενώνει. Δέσμιοι τοῦ ἀέναου κυνηγητοῦ τῆς σκοπιμότητος,
ἀναβλέπουμε σπανίως. Ποιὸς εἶναι ὡστόσο ὁ πόλος ἕλξεως ἐκεῖνος, ποὺ
μὲ τὴν ὕπαρξή του καὶ μόνον δίδει στὴν ἐφήμερή μας πολυπραγμοσύνη
ἕνα σταθερὸ σημεῖον ἀναφορᾶς, καὶ εἰς τὸν κατακερματισμένο μας βίο
μίαν αἴσθηση ἑνότητος;

Δὲν εἶναι βέβαια ὁ λόγος ἐδῶ γιὰ τοπογραφικὰ σημεῖα ἀναφορᾶς οὔτε
καὶ γιὰ σημεῖα φυσικοῦ προσανατολισμοῦ στὸν χῶρο. Τὸ ἐρώτημα εἶναι
ἄλλο:  ποιό  τοπόσημο  τῆς  πόλεως  –δημιούργημα  τῆς  φύσεως  ἀλλὰ
συγχρόνως  καὶ  τέχνημα  ἀνθρωπογενές–  μᾶς  στηρίζει  ὑπαρξιακά,  ποιό
ἐπανθεῖ στὴν ψυχή μας γεραρό, ἐράσμιο καὶ πάντα νέο; Εἴτε μὲ τὰ μάτια
τῆς  αἰσθήσεως εἴτε  μὲ τὰ  μάτια τῆς  ψυχῆς  ἀτενίζουμε  ἄθελά μας  τὴν
Ἀκρόπολη  τῶν  Ἀθηνῶν,  τόπο  σπερματικό,  χῶρο  ταυτίσεως  καὶ
αὐτογνωσίας.

Πολλὲς οἱ ἀναφορές, οἱ δεσμοὶ καὶ τὰ βιώματα ποὺ μᾶς συνδέουν μὲ
τὸν  μνημειακὸ  αὐτὸν  χῶρο.  Οἱ  δεσμοὶ  αὐτοὶ  –ποὺ  μᾶς  στηρίζουν–  δὲν
εἶναι πάντοτε συνειδητοὶ καὶ ἐξ ἴσου ἰσχυροί. Τονίζονται καὶ βιοῦνται μὲ
διάφορη ἔνταση στὶς  διάφορες ἱστορικὲς περιόδους καὶ  ἀναλόγως πρὸς
τὴν  ψυχικὴ  δεκτικότητα  κάθε  ἀνθρώπου.  Οἱ  βιωματικὲς  ἀξίες  τοῦ
μνημειακοῦ συνόλου εἶναι ὡστόσο πολλές,  συνυπάρχουν,  διαπλέκονται
στενὰ καὶ προσδίδουν τὴν ἀνεπανάληπτη αἴγλη του.

Χῶρος  χρηστικὸς  πρῶτα  ἡ  Ἀκρόπολη,  μὲ  ποικίλες  λειτουργίες  στὸ
πέρασμα  τῶν  καιρῶν:  ὀχυρὸ  καταφύγιο  καὶ  φορεὺς  τοῦ  Μυκηναϊκοῦ
μεγάρου στὰ πανάρχαια χρόνια. Χῶρος λατρείας τῶν χθονίων θεοτήτων
καὶ τῶν μυθικῶν ἡρώων αὐτῆς τῆς γῆς, τοῦ Κέκροπος καὶ τοῦ Ἐρεχθέως.
Ἱερὸς  περίβολος,  κατοικία  τῶν  θεῶν  ἀλλὰ  καὶ  θησαυρὸς  τῆς  Ἀττικῆς
Συμμαχίας στοὺς κλασικοὺς χρόνους. Ἱερὸς τόπος ἄξιος ἐπισκέψεως καὶ
ἀντικείμενο  θαυμασμοῦ  –ἐδῶ  διαγράφεται  μιὰ  πρώτη  ἐμφάνιση  τοῦ
περιηγητισμοῦ,  μιὰ  τουριστικὴ  χρήση  θὰ  λέγαμε  σήμερα–  κατὰ  τοὺς
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ἑλληνιστικοὺς  καὶ  ρωμαϊκοὺς  χρόνους.  Ἕδρα  ἐπισκόπου  κατὰ  τὴ
βυζαντινὴ  ἐποχὴ  καὶ  ὀχυρὸ  ἀνάκτορο  τῶν  Φράγκων,  Καταλανῶν  καὶ
Φλωρεντινῶν δεσποτῶν στὸν ὄψιμο Μεσαίωνα. Ὀχυρὴ ἄνω πόλη μὲ τὴν
κατοικία τοῦ Δισβάρη κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας...

Ἡ  ἱστορία  δὲν  ἔδειξε  καμία  καθαρεύουσα  διάθεση,  σεβόμενη
ἀφηρημένα  ἕναν  χῶρο-σύμβολο  ἀλλὰ  ἀντίθετα  ἐνεπλούτισε  τὸν  χῶρο
αὐτὸ  ἀνὰ τοὺς αἰῶνες,  μὲ  ὅλες σχεδὸν  τὶς  ἀνθρώπινες δραστηριότητες
πλὴν  μιᾶς  καὶ  αὐτὸ  εἶναι  ἐνδεικτικό:  τὴν  χρήση  τῆς  ἐμπορικῆς
συναλλαγῆς.

Πρώτιστα λοιπὸν χῶρος ζωῆς ἡ Ἀκρόπολη τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ διάστημα
χιλιετιῶν – δὲν πρέπει νὰ τὸ παραβλέπουμε αὐτὸ ἐμεῖς οἱ ἐπίγονοι, στῶν
ὁποίων τὴ θεώρηση, ἐδῶ καὶ ἑκατὸν ἑβδομήντα χρόνια, ἄλλες ἀξίε τοῦ
μνημειακοῦ συνόλου ἔχουν λάβει βαρύνουσα σημασία.

Τελευταία καὶ μάταια προσπάθεια ἀναβιώσεως μιᾶς «ἐν ἐνεργείᾳ» –ἂς
μοῦ ἐπιτραπεῖ ὁ ἀδόκιμος ὅρος–, μιᾶς χρηστικῆς Ἀκροπόλεως, ἡ πρόταση
τοῦ μεγάλου κλασικιστοῦ ἀρχιτέκτονος  Karl Friedrich Schinkel,  τὸ 1833,
γιὰ  τὴν  ἵδρυση  τῶν  ἀνακτόρων  τοῦ  Βασιλέως  Ὄθωνος  ὑπὸ  μορφὴν
κατοικίας, κατὰ τὰ πομπηιανὰ πρότυπα, ἀνατολικὰ ἀπὸ τὸν Παρθενώνα.
«Ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν ἀποτελεῖ φωτεινὸ ὁρόσημο τῆς παγκόσμιας
ἱστορίας, μὲ τὸ ὁποῖον συνδέονται ἄπειροι συνειρμοὶ ποὺ θὰ συνεχίσουν
καὶ στὸ μέλλον νὰ εἶναι σημαντικοὶ καὶ πολύτιμοι γιὰ ὁλόκληρο τὸ γένος
τῶν ἀνθρώπων. Καὶ μόνο γι' αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἀναβιώσει αὐτὸς ὁ χῶρος γιὰ
τὴν  ἱστορία  τοῦ  μέλλοντος...»  γράφει  ὁ  Schinkel.  Ἕνα  ἀπὸ  τὰ  πιὸ
μεγαλόπνοα  καὶ  ἁρμονικὰ  ἀρχιτεκτονικὰ  ὁράματα  τοῦ  19ου  αἰώνα
ἐπέπρωτο  ὡστόσο  νὰ  μείνει  «ὄνειρο  θερινῆς  νυκτὸς  ἑνὸς  μεγάλου
ἀρχιτέκτονος»,  ὅπως  μὲ  κακεντρέχεια  σχολίασε  τὴν  ἴδια  ἐποχὴ  ὁ
ἀντίμαχός του Leo von Klenze.

Ἀπὸ  τὸ  1833  ἡ  Ἀκρόπολις  γίνεται  χῶρος  δεδηλωμένου  διεθνοῦς
καλλιτεχνικοῦ  ἐνδιαφέροντος.  Ἡ  αἰσθητικὴ  ἀξία  τοῦ  ἀρχιτεκτονικοῦ
ἔργου  προβάλλεται  μὲ  ἐπίφαση  στὴν  συνείδηση  τῶν  δυτικοευρωπαίων
φιλοτέχνων.  Ὁ  Leo von Klenze προκηρύσσει  προγραμματικὰ  κατὰ  τὴν
τελετὴ τῶν ἐγκαινίων τῶν ἀναστηλωτικῶν ἔργων τοῦ Παρθενῶνος τὴν
10ην Σεπτεμβρίου  1834 ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν  Βασιλέα Ὄθωνα:  «Τὰ
ἴχνη  μιᾶς  ἐποχῆς  βαρβαρότητος,  συντρίμματα  καὶ  ἄμορφα  ἐρείπια  θὰ
ἐξαφανισθοῦν καὶ ἐδῶ, ὅπως καὶ παντοῦ στὴν Ἑλλάδα, καὶ τὰ κατάλοιπα
τοῦ ἐνδόξου παρελθόντος θὰ ἀναστηθοῦν μὲ νέαν αἴγλην, βέβαιοι φορεῖς
ἑνὸς ἐνδόξου παρόντος ἀλλὰ καὶ μέλλοντος».

Ἀπὸ τὴν «βαρβαρότητα» λοιπὸν στὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν νέα δόξα μέσω
τῶν  ἀναστημένων  μνημείων!  Μιὰ  προτροπή,  ἕνα  «πιστεύω»  ποὺ  θὰ
ξανακουσθεῖ σύντομα καὶ ἀπὸ ἐπίσημα ἑλληνικὰ χείλη: «Καὶ ἡμεῖς μὲν
ὡς ἐπισημοτάτην διαμαρτύρησιν κατὰ τῆς ἱεροσύλου καταστροφῆς τοῦ
Παρθενῶνος,  ἀνεγείρομεν  αὐτὸν  σήμερον  ἐκ  τῶν  ἐνόντων  ἐρειπίων
αὐτοῦ, ὡς ἀνηγείραμεν τὴν ἀρχαίαν ἐλευθέραν Ἑλλάδα ἐκ τῶν ἐνόντων
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λειψάνων  της»,  διακηρύσσει  ὁ  Ἀλέξανδρος  Ρίζος-Ραγκαβὴς  κατὰ  τὸν
ἐτήσιον ἀπολογισμὸν τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τὸ ἔτος 1842.

Ἔτσι  ἡ  ὑψίστη  ἀξία  τοῦ  «πολιτισμοῦ»  ταυτίζεται  μὲ  τὴν  ἐξέχουσα
καλλιτεχνικὴ  ἀξία,  ἀξία  πνευματική,  μορφολογικὴ  καὶ  αἰσθητικὴ  τῶν
μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως.

Ἡ  ὑψηλὴ  Περίκλειος  τέχνη  μετὰ  ἀπὸ  πολλοὺς  αἰῶνες,  κατὰ  τοὺς
ὁποίους ἀδιαφόρησαν γι' αὐτὴν ἢ τὴν εἶδαν σὰν περιηγητικὸ ἀξιοθέατο,
βρίσκει τὴν «ἀναγέννησή» της στὴν συνείδηση τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ἤδη
ἀπὸ τὰ μ΄σα τοῦ 18ου αἰῶνος, μὲ τὶς ἀποτυπωτικὲς ἐργασίες τῶν Stuart καὶ
Revett  καὶ  τοῦ  Le Roy.  Ἀλλὰ  κυρίως  ἡ  ἁρπαγὴ  τῶν  γλυπτῶν  τῆς
Ἀκροπόλεως,  τοῦ  Ναοῦ  τῆς  Ἀφαίας  στὴν  Αἴγινα  καὶ  τοῦ  Ἐπικούρειου
Ἀπόλλωνος στὴν Φειγάλια καὶ ἡ ἔκθεσή τους στὸ Μόναχο καὶ τὸ Λονδίνο
στὶς  πρῶτες  δεκαετίες  τοῦ  19ου  αἰῶνος,  σηματοδοτοῦν  τὴν  ἀρχὴ  τῆς
συστηματικῆς  καλλιτεχνικῆς  ἀρχαιογνωσίας,  ποὺ  ἀναφέρεται  στὴν
Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα στὴν ἀθηναϊκὴ Ἀκρόπολη.

Στενὰ συνυφασμένη μὲ τὸν θαυμασμὸ τοῦ καλλιτεχνήματος εἶναι καὶ
ἡ  ἐπιστημονικὴ  ἀποτίμηση  τοῦ  τεχνήματος,  τοῦ  δομικοῦ  ἐπιτεύγματος
«Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν». Ἐντυπωσιακὸ μνημειακὸ οἰκοδομικὸ σύνολο,
σπάνιας συλλήψεως ἀλλὰ καὶ τεχνικῆς ἐκτελέσεως, προκαλεῖ ἐδῶ καὶ δύο
αἰῶνες τὰ πιὸ ταλαντοῦχα μέλη τῆς διεθνοῦς ἀρχιτεκτονικῆς κοινότητος
ποὺ καλοῦνται  νὰ ἑρμηνεύσουν τὴν πρώιμη αὐτὴ ἄνθιση τῆς τεχνικῆς
τελειότητος.

Ποικίλες προσεγγίσεις ἐπεχειρήθησαν καὶ ἑρμηνεῖες ἐδόθησαν ἔτσι σὲ
καίρια  ἀμφιλεγόμενα  ἐρωτήματα.  Ἂς  θυμηθοῦμε  μερικὰ  ἀπὸ  τὰ
σημαντικότερα: Τὸ θέμα τῆς ἀγαλματοχρωμίας καὶ τῆς μαρμαροχρωμίας
γενικότερα  ποὺ  ἀφήνει  νὰ  διαφανεῖ  ἐμπρὸς  στὰ  ἔκπληκτα  μάτια  τῶν
μελετητῶν τοῦ 19ου αἰῶνος τὸ ὅραμα μιᾶς ἀρχαιοελληνικῆς τέχνης καὶ
ἰδιαίτερα ἀρχιτεκτονικῆς, ζωντανεμένης μὲ ἔντονο ἐπίθετο χρωματισμό,
ἀναιρώντας  ἔτσι  τὴν  ἐπὶ  αἰῶνες  καθιερωμένη  ἀντίληψη  τοῦ  «ὑψηλοῦ»
αἰσθητικοῦ  χαρακτήρα  τῶν  λευκῶν  μαρμάρων.  Ἡ  ἀνακάλυψη  καὶ
τεκμηρίωση τοῦ συστήματος τῶν ὀπτικῶν διορθώσεων (καμπυλότης τῆς
εὐθυντηρίας, ἔνταση τῶν κιόνων, συγκεντρικὴ σύγκλιση τῆς περίστασης
καὶ τῶν τοίχων τοῦ σηκοῦ) ποὺ προσδίνουν στὸν αὐστηρὸ δωρικὸ ρυθμὸ
τὴν  λανθάνουσα  καὶ  ἄρρητη  κομψότητά  του.  Ἡ  ἀναπαράσταση  τῶν
ἐφευρετικῶν  καὶ  λυσιτελῶν  τρόπων  ἐξόρυξης,  μεταφορᾶς  καὶ  τέλειας
λάξευσης καὶ λείανσης λίθινων μελῶν βάρους καὶ μέχρι 12 τόνων.

Ἂς  μὴν  παραβλέπουμε  τέλος  πὼς  καὶ  σήμερα  δίδονται  ἀκόμα
ἀπαντήσεις  σὲ  ἀνοικτὰ  ἐρωτήματα,  ὅπως  παραδείγματος  χάριν  τῆς
τεχνικῆς  διαδικασίας  γιὰ  τὴν  τέλεια  προσαρμογὴ  τῶν  σπονδύλων  τῶν
κιόνων ποὺ ἀναγνωρίσθηκε πρόσφατα, ἐνῶ ἄλλα, ὅπως παραδείγματος
χάριν ὁ ἀκριβὴς τρόπος στεγάσεως τοῦ μεγάλου Ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς, θὰ
παραμείνουν μᾶλλον γιὰ πάντα ἀναπάντητα.
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Ἡ  συνειδητὴ  αἰσθητικὴ  ἀποτίμηση  καὶ  τεχνικὴ  διερεύνηση  τοῦ
μνημειακοῦ  συνόλου  τῆς  Ἀκροπόλεως  πηγάζουν  ἀπὸ  μία  στροφὴ  τῆς
δυτικῆς τέχνης καὶ διανοήσεως πρὸς τὴν ἀρχαιολατρεία κατὰ τὸν 18ο καὶ
19ο αἰώνα. Δίπλα στὰ κλασικὰ γραπτὰ μνημεῖα ἔρχονται τώρα τὰ ἐρείπια
τῆς Ἑλλάδος νὰ γητεύσουν τὴν εὐρωπαϊκὴ διανόηση καὶ τεχνογνωσία.

Ἔτσι διαφαίνεται μιὰ ἄλλη βιωματικὴ ἀξία μὲ τὴν ὁποία φορτίζεται,
κατὰ  τὴν  σχετικὰ  πρόσφατη  περίοδο  τοῦ  ἐλεύθερου  ἐθνικοῦ  βίου,  τὸ
μνημειακὸ σύνολο τῆς Ἀκροπόλεως: ὁ βράχος γίνεται τώρα «ἱερὸς» ὄχι μὲ
τὴν θρησκευτικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου ἀλλὰ μὲ τὴν ἐθνοκεντρική. Ἡ Ἀκρόπολη
τῶν Ἀθηνῶν ἐλευθερώνεται –ἢ μήπως ἀποξενοῦται;– ἀπὸ κάθε χρήση καὶ
μετατρέπεται σὲ τόπο-σύμβολο, σὲ χῶρο ἐθνικῆς ταυτίσεως καὶ σὲ πηγὴ
ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας. Μὲ ἕναν λόγο σὲ «ἐθνικὴ κιβωτό»,  ἀλλὰ καὶ σὲ
ἕνα  εἶδος  ἀσάλευτης  πέτρινης  ναυαρχίδος  τοῦ  ἔθνους,  ἐπὶ  τῆς  ὁποίας
κυματίζει ἡ ἑλληνικὴ σημαία.

Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ νέου περιεχομένου τοῦ πατριωτικοῦ συμβόλου
καὶ ἡ φιλοσοφία συντηρήσεως τῶν μνημείων τῆς Ἀκροπόλεως ἀπὸ τὸ 1833
καὶ ἐντεῦθεν: ἐδῶ διαμορφώνεται μιὰ ἀκραία περίπτωσις ἀναστηλωτικοῦ
ὁραματισμοῦ,  τὴν  ὁποίαν  εἰσήγαγαν  μὲν  δυτικοευρωπαῖοι  καὶ  κυρίως
γερμανοὶ  μελετητὲς στὶς  ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνος,  ἀσπάσθηκε ὅμως στὴ
συνέχεια  ἔνθερμα  ἡ  ἑλληνικὴ  κοινωνία,  καθ'  ὅλην  τὴν  διάρκεια  τοῦ
ἐλεύθερου  ἐθνικοῦ  βίου.  Ἔτσι  κατὰ  τὸν  τελευταῖον  ἑνάμιση  αἰώνα
καλλιεργεῖται  τὸ  ὅραμα  μιᾶς  Ἀκροπόλεως  «καθαρμένης»  καὶ
ἀπηλλαγμένης  ἀπ'  ὅλα  τὰ  ἴχνη  τῶν  ὑστερότερων  ἀρχιτεκτονικῶν
τεκμηρίων ποὺ συσσωρεύθηκαν ἐπάνω της. Ὅραμα, ποὺ ἀντανακλᾶ ὄχι
μόνον τὴν ἑλληνικὴ βούληση ἀλλὰ καὶ τὴν συναίνεση –στὴν πλειονότητά
της– τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς κοινότητος. Ἀπόρροια τῆς ἀκραίας αὐτῆς
στάσεως  μονομεροῦς  προβολῆς  μιᾶς  φάσεως  τῆς  ἱστορίας  καὶ  τῆς
ἐπιθυμίας νὰ ἀποκατασταθεῖ ὅσον τὸ δυνατὸν τὸ «ἀρχαῖον κάλλος»,  ὁ
κλασικὸς  δηλαδὴ  χαρακτὴρ  τοῦ  ἀρχαίου  μνημειακοῦ  συνόλου,  εἶναι  ἡ
μακρὰ ἀναστηλωτικὴ δραστηριότης ποὺ συνεχίζεται μέχρι καὶ τὶς ἡμέρες
μας.

Ἀποξενωμένη ἀπὸ κάθε λειτουργικὴ χρήση, ἀντικείμενο καλλιτεχνικοῦ
καὶ  ἐπιστημονικοῦ  θαυμασμοῦ,  «ἱερὸς»  τόπος  τοῦ  ἔθνους  καὶ
κληρονομημένος θησαυρός-καύχημα τῶν νεοελλήνων, ἡ Ἀκρόπολη τῶν
Ἀθηνῶν  ὡς  διαχρονικὸ  σύμβολο  δὲν  ξεπροβάλλει,  ὅπως  θὰ  ἦταν
ἀναμενόμενο, ἀγέρωχη καὶ ἀπόκοσμη πάνω ἀπὸ τὴν πόλη ἀλλὰ ἀποτελεῖ
ἀντιθέτως ἀντικείμενον περιεργείας καὶ ἐπισκέψεως γιὰ τὶς ἀνθρώπινες
γενεὲς ποὺ διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη.

Γιὰ  τοὺς  σχετικὰ  ὀλιγάριθμους  ξένους  ἐπισκέπτες  στὴν
τουρκοκρατούμενη  Ἑλλάδα  ἡ  ἐπίσκεψη  τῆς  Ἀκροπόλεως  εἶχε  τὸν
χαρακτήρα  τῆς  ἀνακαλύψεως  ἑνὸς  φημισμένου  καὶ  δυσπρόσιτου
καλλιτεχνήματος  τοῦ  ἀρχαίου  κόσμου.  Γιὰ  τοὺς  περιηγητὰς  τοῦ  19ου
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αἰῶνος  –ἀρχαιοδίφες  ἀλλὰ  καὶ  ἕνα  ἐπίλεκτο  καλλιεργημένο  ἀστικὸ
κοινό– ἡ προσέγγιση τοῦ μνημειακοῦ συνόλου ἔπαιρνε τὴν διάσταση ἑνὸς
προσκυνήματος  –ὄχι  θρησκευτικοῦ  ἀλλὰ  πολιτιστικοῦ–  στὶς  ρίζες  τοῦ
εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Κατὰ τὸν 20ὸ αἰώνα μὲ τὴν προοδευτικὴ ἐξέλιξη τοῦ περιηγητισμοῦ –
τουρισμὸ τὸν ὀνομάζουμε σήμερα– σὲ ἕνα φαινόμενο μαζικῶν ἐποχιακῶν
μετακινήσεων  μὲ  στόχο  τὴν  ἀναψυχή,  ἡ  «ἐπίσκεψη-προσκύνημα»
περιορίσθηκε  αἰσθητά,  καὶ  ἀφορᾶ  μόνο  στοὺς  ὀλίγους  ἀληθινοὺς
θιασῶτες καὶ ἐραστὲς τῆς ἀρχαιοελληνικῆς τέχνης.

Γιὰ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν ἡ σύντομη παρουσία
τους στὸν ἱερὸ βράχο, συχνὰ ὑπὸ ἀσφυκτικὲς συνθῆκες πολυκοσμίας καὶ
χρονικῆς  πιέσεως,  ποὺ καθιστοῦν ἀνέφικτη  τὴν  στοχαστικὴ  περιήγηση
καὶ τὴν συνειδητὴ βίωση τοῦ χώρου,  μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ σὰν μιὰ
ἄβουλη συναίνεση στὴν συμβατικὴ πολιτιστικὴ ἐπιταγὴ ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ
ἔχει  ἰδεῖ  κανείς  –ἔστω  καὶ  μόνο  μὲ  τὰ  μάτια  τῆς  φωτογραφικῆς  του
μηχανῆς– τὰ ἀρχαῖα ἀλλὰ καὶ τὰ νέα «θαύματα» τοῦ κόσμου.

Εἶναι φανερὸ ὅτι ἤδη ἐπισημαίνουμε τὴν ἴσως πιὸ προφανὴ ἀξία ποὺ
ἔχει  στὸν  σύγχρονο  κόσμο  τὸ  μνημειακὸ  σύνολο,  τουλάχιστον  γιὰ  τὶς
μεγάλες  μάζες  τῶν ἐν  δυνάμει  ἐπισκεπτῶν του,  τὴν  ἀρκετὰ ἀμφίβολη
δηλαδὴ  ἀξία  τοῦ  «τουριστικοῦ  ἀξιοθέατου».  Καὶ  λέγω  ἀμφίβολη  ἀξία,
διότι  τὸ  «ἀξιοθέατο»  δὲν  πηγάζει  ἀπὸ  χρηστικὴ  ἀνάγκη  οὔτε  ἀπὸ
θρησκευτικὴ  πίστη  οὔτε  ἀπὸ  καλλιτεχνικὴ  ἀποτίμηση,  ἀλλὰ  ἀπὸ  μιὰ
ἐπιπόλαιη περιέργεια ποὺ ἱκανοποιεῖται μὲ τὸν συμβατικότερο τρόπο. Καὶ
ὅμως οἰκονομικὲς σκοπιμότητες καὶ οἱ τρόποι διαβιώσεως τῆς λεγόμενης
«ἀνοικτῆς κοινωνίας» στηρίζουν καὶ διατηροῦν σήμερα, ἀλλὰ κατὰ πᾶσαν
πιθανότητα καὶ στὸ μέλλον, αὐτὴ τὴν ἀμφίβολη «ἀξία».

Ἐδῶ δὲν πρέπει βέβαια νὰ ἀποσιωπηθεῖ ὅτι παράλληλα πρὸς τὴν νέα
τουριστικὴ χρήση τοῦ μνημείου ἔχουν βελτιωθεῖ σημαντικά, χάρις εἰς τὴν
πρωτοβουλίαν  ὀλίγων  ἐκλεκτῶν  ἐπιστημόνων,  οἱ  μέθοδοι  διδακτικῆς
προσεγγίσεως καὶ ψυχολογικῆς ἐξοικειώσεως τῆς ἑλληνικῆς νεότητος μὲ
τὸ μνημειακὸ σύνολο. Τὶς συμβατικὲς καὶ ἀνούσιες παλαιὲς διαδικασίες
τῶν σχολικῶν ἐπισκέψεων –ποιός ἀπὸ ἐμᾶς δὲν θυμᾶται μὲ μελαγχολία,
ἂν  ὄχι  καὶ  θυμηδία,  αὐτὴν  τὴν  ἐμπειρία–  ἀντικαθιστοῦν  ἐφευρετικὰ
διδακτικὰ προγράμματα εἰκαστικῆς ἐνημερώσεως, ἱστορικῆς διδαχῆς καὶ
χειροτεχνικῆς ἐξοικειώσεως μὲ τὴν ἀρχαία τέχνη καὶ ἀρχιτεκτονικὴ στὴν
Ἀκρόπολη.

Αὐτὸ  ὅμως  ποὺ  ἔχει  ἤδη  γίνει  δυσχερέστατο  ὑπὸ  τὶς  συνθῆκες  τοῦ
μαζικοῦ τουρισμοῦ (15.000 ἐπισκέπτες τὴν ἡμέρα, 3.000 τὴν ὥρα αἰχμῆς
τοῦ Αὐγούστου) εἶναι ἡ φυσικὴ διακίνηση τῶν ἐπισκεπτῶν στὸ πλάτωμα
τῆς Ἀκροπόλεως, ἡ ἀνενόχλητη θέαση τῶν μνημείων καὶ ἡ διερευνητικὴ
βίωση  τοῦ  ἱστορικοῦ  χώρου.  Τὰ  περιθώρια  διορθωτικῶν  ὀργανωτικῶν
μέτρων  εἶναι  ἄκρως  περιορισμένα  σὲ  ἕνα  κλειστὸ  περίβολο  τριῶν
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ἐκταρίων  μὲ  μία  μόνον  πρόσβαση  καὶ  περιορισμένο  ἀριθμὸ  διαύλων
κινήσεως ἐπὶ τοῦ πλατώματος.

Ἡ ἐπίσκεψη τῶν ἐσωτερικῶν χώρων τῶν μνημείων ἔχει ἀπαγορευθεῖ,
γιὰ  λόγους  ἀσφαλείας  καὶ  συντηρήσεώς  τους,  ἤδη  πρὸ  εἴκοσι  ἐτῶν.
Γίνονται σκέψεις γιὰ μιὰ ὀρθολογικὴ χρονικὴ κατανομὴ τῶν ὁμάδων τῶν
ἐπισκεπτῶν. Διαφαίνεται ἡ «ἐπίσκεψις ἐπὶ συνεντεύξει».  Ὡς «l'Acropole
sur rendez-vous» θὰ διαφημίζουν οἱ ταξιδιωτικοὶ πράκτορες τὴν ἀδήριτη
ἀνάγκη  ἀλληλουχίας  στὸν  χρόνο  τῶν  ἐπισκέψεων γιὰ  νὰ μειωθοῦν οἱ
πλημμυρίδες τῶν αἰχμῶν.

Καὶ τί ἕπεται;
Μέλλοντα  βήματα,  ποὺ  μοιάζουν  μὲ  τὴν  πλεκτάνη  μιᾶς  ἀρνητικῆς

οὐτοπίας,  διαφαίνονται  ὡς  πολὺ  πιθανά.  Ἀπαριθμῶ  μιὰ  δυνατὴ
ἀλληλουχία:

— κλείσιμο τῆς Ἀκροπόλεως στὸ εὐρὺ κοινὸ καὶ δυνατότης ἐπισκέψεως
μόνον γιὰ ἐπιστήμονες καὶ μελετητὲς κατόπιν ἀδείας,

— ἐνατένιση τῆς Ἀκροπόλεως καὶ σύντομη διδακτικὴ ἐνημέρωση τῶν
μεγάλων μαζῶν τῶν ἐπισκεπτῶν ἀπὸ ταρατσώματα θεάσεως στοὺς γύρω
λόφους Ἀρδηττοῦ, Λυκαβηττοῦ, Μουσείου,

— θέαση τῆς Ἀκροπόλεως ἀπὸ ἀέρος μὲ βραδέως κινούμενα ἀερόστατα
καὶ μὲ τὴν βοήθεια τηλεσκοπίων,

—  κατασκευὴ  διδακτικῶν  ὁλογραμμάτων  μὲ  ἀκτίνες  laser,  ποὺ  θὰ
προτείνουν, σὲ κατάλληλους χώρους, στὰ ἔκπληκτα μάτια τῶν τουριστῶν,
τρισδιάστατα  ἄυλα  ὁμοιώματα  τῆς  Ἀκροπόλεως  ὑπὸ  κλίμακα,  ὑπὸ
μορφὴν ἀρχιτεκτονικῶν ἐκτοπλασμάτων,

— τὸ ὕστατο, δημιουργία σὲ μιὰ ἑλληνικὴ ἐξοχὴ ἑνὸς ἀρχαιολογικοῦ
Disneyland, μὲ τὴν Ἀκρόπολη σὲ κλίμακα 1:1 ἢ 1:2, ἀπὸ γυψοσανίδες ἢ καὶ
πεντελήσιο μάρμαρο, πρὸς τέρψιν καὶ διδαχὴν τοῦ πλήθους.

Ἴσως οἱ  προοπτικὲς αὐτὲς νὰ φαίνονται ἀπίθανες,  ἀλλὰ οἱ  ἐξελίξεις
εἶναι ραγδαῖες. Ποιός θὰ πίστευε πρὸ δύο γενεῶν ὅτι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ
ἐπισκεφθεῖ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σηκοῦ τοῦ Παρθενῶνος μὲ πανσέληνο, ὅπως
μᾶς περιέγραψε τὴ μοναδικὴ αὐτὴ ἐμπειρία ὁ Γιῶργος Σεφέρης στὸ «Ἕξι
νύκτες στὴν Ἀκρόπολη»;

Σ'  ἕναν  κόσμο  ὅπου  τὰ  θεμελιώδη  ἀγαθὰ  γιὰ  τὴν  ἐπιβίωση  τοῦ
ἀνθρώπου, ὅπως τὸ νερό, ὁ ἀέρας ποὺ ἀναπνέουμε καὶ ὁ ζωτικὸς χῶρος
στὸν  ὁποῖον  κινούμεθα  καὶ  ὑπάρχουμε  τείνουν  νὰ  γίνουν  ἀγαθὰ
«ἀπαραίτητα μὲν ἀλλὰ ἐν ἀνεπαρκείᾳ», ἀναπόφευκτο εἶναι καὶ τὰ ὑψηλὰ
πολιτιστικὰ ἀγαθά, ὅπως ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι
προσφέρονται σήμερα σὲ ὅλους, νὰ γίνονται στὴν πραγματικότητα ὅλο
καὶ πιὸ δυσπρόσιτα.

Κινδυνεύει ἔτσι νὰ μειωθεῖ ἡ λιγότερο θεαματικὴ καὶ προβαλλόμενη ἀξία
τοῦ μνημείου,  ἡ ὁποία ὅμως ἔχει  καὶ  τὴν βαθύτερη καὶ  σημαντικότερη
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διάσταση: ὁ ὑπαρξιακὸς καὶ συναισθηματικὸς δεσμὸς τῶν κατοίκων αὐτῆς
τῆς πόλεως μὲ τὸ κατ' ἐξοχὴν τοπόσημό της.

Ἔστω καὶ ἂν ὁ κάτοικος τῆς Ἀττικῆς ἔχει  ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀκρόπολη
σπανίως, στὸ διάστημα τῆς πολυπράγμονης ζωῆς του, καὶ δὲν γνωρίζει τα
στοιχειώδη τῆς  ἱστορίας  της,  ἡ  ὕπαρξή της  καὶ  μόνο τοῦ  εἶναι  ὡστόσο
προϋπόθεση ζωῆς, ὅπως ἡ ὕπαρξη τῆς θάλασσας καὶ τῶν βουνῶν ποὺ τὸν
περιβάλλουν.

Ὑπάρχει μιὰ ἐπιστροφή, ἕνας νόστος, ἕνας ἵμερος πρὸς τὴν φύση τοῦ
τόπου σου καὶ ὑπάρχει καὶ μιὰ ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες τῆς καταγωγῆς σου.
Καὶ  αὐτὸς ὁ  νόστος  δὲν πραγματώνεται  μόνο μὲ τὴν ἁπλὴ γνώση καὶ
θέαση τοῦ στόχου του ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν βίωσή του. Καὶ ὅπως δὲν βιώνω
τὴν θάλασσα ἐὰν δὲν ἀφεθῶ στὰ νερά της, ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ βιωθεῖ καὶ
τὸ λίκνο τῆς προέλευσής μου ἐὰν γίνει ἀδύνατη ἡ φυσική μου παρουσία
στὸν χῶρο του, καθὼς μόνη αὐτὴ ὁλοκληρώνει τὴ μέθεξη.

Θυμᾶμαι μὲ συγκίνηση ἕνα περιστατικό, ποὺ συνέβη τὸ 1976, κατὰ τὸ
ξεκίνημα  τῶν  μεγάλων  ἀναστηλωτικῶν  ἔργων  στὴν  Ἀκρόπολη:  νέοι
Ἑλβετοὶ  ἀρχιτέκτονες,  θαμβωμένοι  ἀπὸ τὴν τεχνοκρατικὴ εὐφορία τῶν
καιρῶν, παρουσίασαν στὴν Ἀθήνα τὰ σχέδιά τους γιὰ μιὰ ὁλοκληρωτικὴ
«προστασία» ἀλλὰ καὶ βεβήλωση συγχρόνως τῆς Ἀκροπόλεως. Πρότειναν
τὴν κατασκευὴ ἑνὸς γεωδαιτικοῦ θόλου διαμέτρου πεντακοσίων μέτρων,
ποὺ  ἑδραζόμενος  στὶς  κλιτὺς  τῆς  Ἀκροπόλεως  –μὲ  συνέπεια  τὴν
καταστροφὴ ὅλων τῶν ἐκεῖ  ἱερῶν χώρων καὶ  ἱστορικῶν τεκμηρίων– θὰ
ἐκάλυπτε ὅλον τὸν βράχο καὶ θὰ ἐξασφάλιζε τὴν βέλτιστη προστασία τῶν
μνημείων ἀπὸ τὴ ρύπανση, ἀποξενώνοντάς τα συγχρόνως ἀπὸ τὸ φυσικό
τους περιβάλλον ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.

Ὁ  ἀείμνηστος  Νικόλαος  Πλάτων  παρενέβη  στὴ  συζήτηση,  μὲ  τὴν
σεμνότητα ποὺ τὸν διέκρινε, καὶ ὑπενθύμισε ὅτι, ἂν καὶ ἀφιέρωσε ὅλη του
τὴ ζωὴ στὴν ὑπόθεση τῆς ἀρχαιολογίας, θὰ τολμοῦσε νὰ πεῖ ὅτι, ἐὰν ἡ
μελλοντικὴ  κοινωνία  δὲν  βρεῖ  τρόπους  νὰ  ἐλέγξει  τὴν  μόλυνση  τοῦ
περιβάλλοντος  καὶ  τοῦ  χώρου  ζωῆς  της  ἀπειλοῦνται  μὲ  βαθμιαῖο
ἀφανισμὸ τέσσερα ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στὸ λεκανοπέδιο τῶν Ἀθηνῶν.
Ἐὰν  ἡ  προοπτικὴ  αὐτὴ  εἶναι  ἀναπότρεπτη,  τότε  ἀπὸ  τὴν  ὕβρη  τῆς
παραμορφώσεως τῆς Ἀκροπόλεως θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ δεχθοῦμε τὸν
βαθμιαῖο θάνατό της. Διότι ὅπως οἱ ἄνθρωποι ἔτσι καὶ τὰ τεκμήρια τῆς
ὑπάρξέως τους θὰ σβήσουν κάποτε.  Πόσο σοφὰ ἂν καὶ  μελάγχολα τὰ
λόγια τοῦ ἀείμνηστου δασκάλου!

Θὰ ἤθελα ὅμως νὰ ἀντιστρέψω τὴν  προοπτικὴ  αὐτὴ  καὶ  νὰ πῶ πιὸ
ἐλπιδοφόρα:  ὄχι  μόνον  πρέπει  οἱ  περιβαλλοντικὲς  συνθῆκες  νὰ
βελτιωθοῦν καὶ  τὰ μνημεῖα νὰ συντηρηθοῦν καὶ νὰ ἀναστηλωθοῦν μὲ
περίσκεψη  καὶ  εὐθυκρισία,  ἀλλὰ  κυρίως  πρέπει  νὰ  διατηρηθεῖ  καὶ  νὰ
διασφαλισθεῖ  ἡ  προσβασιμότης  τοῦ  χώρου  τῆς  Ἀκροπόλεως.  Διότι  τὰ
μνημεῖα δὲν ἐπιζοῦν μόνο μὲ τὴ δομική τους συντήρηση· ἐπιζοῦν κυρίως
ὅσον καιρὸ οἱ ἄνθρωποι τὰ φέρουν στὴ σκέψη τους καὶ στὴν καρδιά τους.
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ἴχνη Ἑλληνικά. Κείμενα ἱστορίας καὶ τέχνης

Τὸ βιβλίο τοῦ καθηγητῆ πολεοδομίας Ἀλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετᾶ
μὲ τίτλο: «Ἴχνη Ἑλληνικά. Κείμενα ἱστορίας καὶ τέχνης» κυκλοφορεῖ ἀπὸ
τὶς ἐκδόσεις «Ποταμός».

Ὅπως ὑπογραμμίζει  σχετικὰ μὲ τὸ βιβλίο ὁ ἀρχιτέκτονας μηχανικὸς
Κων/νος  Σερράος,  τὰ  τελευταῖα  χρόνια  παρατηρεῖται  ἕνα  αὐξημένο
ἐνδιαφέρον, τόσο τῶν ἐρευνητῶν, ὅσο ὅμως καὶ τοῦ εὐρύτερου κοινοῦ, γιὰ
τὴ μελέτη θεμάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἱστορία, τὸ σχεδιασμὸ καὶ τὴν
ἐξέλιξη τοῦ κτισμένου περιβάλλοντος τῶν πόλεων, καὶ κατ' ἐπέκταση καὶ
μὲ  τὴν  κατανόηση  καὶ  ἑρμηνεία  σημερινῶν  φαινομένων  τοῦ  ἀστικοῦ
χώρου, ποὺ εἴτε ἀποτελοῦν ἐπίκεντρο θαυμασμοῦ καὶ ἱκανοποίησης, εἴτε
ὅμως,  ἀντίστροφα,  καὶ  πηγὲς  σημαντικῶν  προβλημάτων.  Μεταξὺ  τῶν
σημαντικότερων  μελετητῶν  αὐτοῦ  τοῦ  πεδίου  συγκαταλέγεται
ἀναμφισβήτητα  καὶ  ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετάς.  Δὲν  εἶναι
μόνο οἱ  σημαντικὲς μεγάλες ἐρευνητικὲς ἐργασίες  του τῶν τελευταίων
ἐτῶν γιὰ τὴν Ἀθήνα ποὺ πιστοποιοῦν τὴν παραπάνω διαπίστωση, ἀλλὰ
καὶ ἡ ἰδιαίτερη διεξοδικότητα καὶ ἐπιμονή του στὴν ἔρευνα, συλλογὴ καὶ
ἐπεξεργασία  τοῦ  ἱστορικοῦ  ὑλικοῦ,  ποὺ  φέρνει  στὸ  φῶς  νέα  στοιχεῖα,
ἐμπλουτίζει  καὶ ἀνασυνθέτει  μὲ πρωτότυπο τρόπο τὴν ἱστορικὴ γνώση
γιὰ τὸν  ἑλληνικὸ  ἀστικὸ  χῶρο καὶ  συμβάλλει,  τελικά,  ἀποτελεσματικὰ
στὴν κατανόηση τῶν γεγονότων καὶ διαδικασιῶν ποὺ διαμόρφωσαν τὶς
σημερινὲς πόλεις.

Τὸ  πρόσφατο  βιβλίο  του  μὲ  τίτλο  «Ἴχνη  Ἑλληνικὰ»  ἀποτελεῖ  ἕνα
ἐπιπλέον ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα τῆς δουλειᾶς του. Πρόκειται γιὰ μιὰ
συλλογὴ  σημαντικῶν  ἐπιστημονικῶν  του  κειμένων  τῆς  τελευταίας
δεκαετίας μὲ ἔμφαση στὸ σχεδιασμὸ τῆς Πρωτεύουσας, στὰ χρόνια μετὰ
τὴν  ἀνασύσταση  τοῦ  ἑλληνικοῦ  κράτους,  μέσα  στὸ  πλαίσιο  μιᾶς
ἀνάλυσης καὶ συνθετικῆς παρουσίασης τοῦ ἱστορικοῦ τοπίου τῆς Ἑλλάδας
καὶ τῆς Ἀθήνας. Τὸ βιβλίο εἶναι πολύπλευρο, τόσο στὴ θεματολογία του
ὅσο  καὶ  στὶς  κλίμακες  χώρου  ποὺ  προσεγγίζει.  Θίγει  τόσο  ζητήματα
ἱστορίας τοῦ σχεδιασμοῦ τοῦ χώρου,  ὅσο καὶ προβληματισμοὺς γιὰ τὸν
σύγχρονο ἀστικὸ χῶρο καὶ τὴν ἀνάπτυξή του, ἐνῶ παράλληλα κινεῖται,
τόσο στὴν πολεοδομικὴ κλίμακα ὅσο ὅμως καὶ σ' ἐκείνη τῶν ἐπιμέρους
σημαντικῶν κτισμάτων ἢ δημοσίων χώρων.

Ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  εἶναι  ἀναμφισβήτητα  βαθὺς
γνώστης τῆς πολεοδομικῆς ἱστορίας τοῦ τόπου μας, ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερα
ἱκανός, ἔμπειρος καὶ διεξοδικὸς μελετητής, ἐπισημαίνει ὁ κ. Σερράος. Τὰ
χαρακτηριστικὰ αὐτὰ ἀντανακλῶνται πλήρως καὶ σὲ αὐτὸ τὸ πρόσφατο
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βιβλίο του, τὸ ὁποῖο ἐπιπροσθέτως διέπεται ἀπὸ ἐξαντλητικὴ τεκμηρίωση,
μὲ  παράλληλη  ἀνάδειξη  πηγῶν  καὶ  ντοκουμέντων  μέχρι  τώρα
ἀνεξιχνίαστων.

ΦΡΟΣΩ ΚΑΒΑΛΑΡΗ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Σὲ ἑπτὰ τόμους, ποὺ περιέχουν 1.608 σελίδες, καταγράφονται οἱ  Μέρες
τοῦ Γιώργου Σεφέρη, μιὰ σύνοψη τῆς ἀδιάλειπτης ἐνδοσκόπησής του, ποὺ
μὲ συνέπεια τεκμηριώνεται στὶς εὐκαιριακὲς σημειώσεις του ἀπὸ τὸ 1925
ὣς καὶ τὸ 1960.

Βιώματα,  κρίσεις,  συνειρμικὲς  θεωρήσεις  ἀθροίζονται  στὸ  διάβα τῶν
δεκαετιῶν.  Δὲν  εἶναι  ἡμερολόγιο  οἱ  Μέρες,  σχολαστικὴ  δηλαδὴ
καταγραφὴ  τῶν  καθημερινῶν  γεγονότων  καὶ  δραστηριοτήτων.  Εἶναι
μέρες σημαδιακές, φορεῖς ἰδιαίτερων ἐμπειριῶν ποὺ καταγράφει ἡ μνήμη:
ἀπομνημονεύματα, μὲ τὴν πραγματικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου.

Τὶς  Μέρες τὶς διάβασα δυὸ φορές, ὁλόκληρες, σὲ διάστημα δέκα ἐτῶν,
μὲ ἀδιάπτωτη προσοχὴ καὶ ἀνεξάντλητο ἐνδιαφέρον. Οἱ σημειώσεις αὐτὲς
τοῦ Σεφέρη εἶναι ἕνα κείμενο ἐξομολογητικό. Μὲ γοήτευσαν ἡ ὀξύνοια, ἡ
στοχαστικότητα  καὶ  κυρίως  ἡ  εἰλικρίνεια  τοῦ  συντάκτη  τους.  Κάθε
εἰλικρινὴς  καὶ  εὔστοχη  ἀνθρώπινη  ἐξωτερίκευση  γεννᾶ  στὸν  ἐπαρκῆ
ἀποδέκτη σαφεῖς διανοητικὲς ἀλλὰ καὶ συγκινησιακὲς ἀντιδράσεις. Κάθε
ἐξομολόγηση δικαιοῦται μιὰ ἀπάντηση, μιὰ ἀποτίμηση, μιὰ ἑρμηνεία.

Πληροφορήθηκα  καὶ  διδάχθηκα  πολλὰ  ἀπὸ  τὰ  γραπτὰ  αὐτὰ  τοῦ
Σεφέρη·  καὶ  γνώρισα  ἔμμεσα  ἕναν  συνάνθρωπό  μου  ποὺ  μοῦ  μιλάει
ἀπρόσκοπτα, πέρα ἀπὸ τὸν τάφο, γιὰ τὴν κοινή μας μοίρα, γιὰ πράγματα
δικά  μας,  ἑλληνικά,  μὲ  ἦθος  ἀδιάβλητο  καὶ  μὲ  κύρος.  Μὲ  ἐπιμονὴ
ἀναφέρεται στὶς  Μέρες ὁ ποιητὴς στὴ σχέση του μὲ τὴν Ἀθήνα, ποὺ τοῦ
εἶχε γίνει δεύτερη πατρίδα, μετὰ τὴν πρώτη –χαμένη– πατρίδα του, τὴν
Ἰωνία.  Στὶς  σημειώσεις  του  ἐπισημαίνονται  σαράντα  δύο  σχετικὲς
ἐγγραφές –κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου καὶ μόνο– ἀπὸ τὸ 1925
μέχρι  καὶ  τὸ  1940.  Διαφαίνεται  ἐδῶ  ἕνας  σταθερὸς  πόλος
προβληματισμοῦ, μιὰ ἔγνοια του προσωπική, ἄξια διερεύνησης.

Ἡ  πολύχρονη  ἐντατικὴ  ἐνασχόλησή  μου  μὲ  τὰ  πεπρωμένα  τῆς
γενέτειράς μου, τῆς Ἀθήνας, μοῦ ἐπιτρέπει μιὰν ἀπόπειρα ἑρμηνείας τῶν
ἐνδόμυχων σκέψεων καὶ συναισθημάτων τοῦ Σεφέρη, ποὺ ἀναφέρονται
στὴν πόλη αὐτή, σὲ μιὰ δεδομένη ἐποχή. Καὶ ὅταν λέω «ἑρμηνεία» δὲν
ἐννοῶ βεβαίως τὴ λογοτεχνικὴ  ἀποτίμηση τοῦ κειμένου του,  ἔργο  ποὺ
μποροῦν νὰ φέρουν εἰς πέρας ἄλλοι ἐρευνητὲς πολὺ πιὸ ἐνδεδειγμένοι. Ἡ
ἀπόπειρά  μου  συνίσταται  κυρίως  στὸν  κριτικὸ  σχολιασμὸ  τῶν
πληροφοριῶν καὶ τῶν κρίσεων τοῦ ποιητῆ γιὰ τὴν Ἀθήνα, γιὰ τὸ κτισμένο
καὶ φυσικό της περιβάλλον, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ δρώμενα μέσα στὴν πόλη·
ἐνέχει  ἀκόμα  καὶ  μιὰ  προσπάθεια  διερεύνησης  τῆς  ἀμφίρροπης
συναισθηματικῆς σχέσης τοῦ ποιητῆ μὲ τὴν πόλη καὶ τοὺς ἀνθρώπους
της.

143



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή (Μαριλίζα Μητσοῦ)

Ὁ Σεφέρης καὶ ἡ Ἀθήνα (Ἀλ. Παπαγεωργίου-Βενετᾶς)

Ἀθηναϊκὰ χωρία ἀπὸ τὶς Μέρες Α´

Ἀθηναϊκὰ χωρία ἀπὸ τὶς Μέρες Γ´

Ἀντὶ Ἐπιμέτρου: Μιὰ κρίση τοῦ Σεφέρη γιὰ τὴν Ἀθήνα τοῦ 1960

Χρονολόγιο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ὡς προσεκτικὸς καὶ δεκτικὸς παρατηρητὴς ὁ Σεφέρης βλέπει καὶ κρίνει
πολλά, δὲν στρέφει ὡστόσο τὸ ἐνδιαφέρον του σὲ ὁρισμένα θέματα, καὶ
αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ τρόπου προσέγγισής του. Στὰ ἀθηναϊκὰ
χωρία δὲν βρίσκουμε ἔτσι καμία διδακτικὴ ἢ κριτικὴ ἀναφορὰ τοῦ ποιητῆ
στὴν καλλιτεχνικὴ ἀξία τῶν μνημείων οὔτε καὶ στὰ ἱστορικὰ γεγονότα
ποὺ  συνδέονται  μὲ  τὴν  πόλη·  δὲν  γίνεται  ἐπίσης  καμιὰ  ἀπόπειρα
συνολικῆς  ἢ  τμηματικῆς  περιγραφῆς τῆς  εἰκόνας  τῆς  πόλης.  Μὲ  ἄλλα
λόγια,  ὁ  ποιητὴς  δὲν  ἀσκεῖ  «ἐσωτερικὸ  τουρισμό»,  δὲν  φιλοδοξεῖ  νὰ
συνθέσει  ἕναν  ἔστω  καὶ  ἀποσπασματικὸ  ὁδηγὸ  τῆς  Ἀθήνας·  δὲν
ἐποπτεύει  τὴν  πόλη  μὲ  τὴ  φυσικὴ  ὅραση  γιὰ  νὰ  τὴν  περιγράψει
ἐπιφανειακά.

Ἀντίθετα  βιώνει  τὴν  Ἀθήνα  μὲ  τὰ  μάτια  τῆς  ψυχῆς  του,  καὶ  μὲ  τὶς
δεκτικὲς κεραῖες τῆς μέθεξης καὶ τῆς ἐναίσθησης προσπαθεῖ νὰ συλλάβει
τὸν  παλμὸ  τῆς  ζωῆς  της,  τὴν  ψυχοσύνθεση  τῶν  Ἀθηναίων,  τὴν
ὑποβλητικὴ  ἀτμοσφαιρικότητα  χώρων  μνημειακῶν  ἀλλὰ  καὶ  ἄλλων,
ταπεινῆς καθημερινότητος.  Τὰ ψήγματα τῶν ἀθηναϊκῶν του βιωμάτων
συνθέτουν ἕναν μωσαϊκὸ πίνακα, ἀποκρυστάλλωμα τῆς προσωπικῆς του
βίωσης τῆς πόλης.  Ὁ Σεφέρης ἐπιδίδεται καὶ ἐδῶ στὴ σταθερὴ ἄσκηση
αὐτογνωσίας  ποὺ  τὸν  χαρακτηρίζει.  Προγραμματικὰ  σχεδὸν  μᾶς  τὸ
ὁμολογεῖ σὲ μιὰ καταχώρησή του: «Πρέπει νὰ τὰ πάρει κανεὶς ὅλα [σὲ
αὐτὴ  τὴν  περίπτωση  ὅλα  τὰ  Ἀθηναϊκά]  ἀπὸ  τὴν  ἀρχή,  νὰ  ξαναζήσει
κανεὶς ἀνθρώπινα, βαθιά, ὅλα τὰ δικά μας. Παραβολές, πειραματισμοί,
προσεκτικὰ συμπεράσματα. Χρειάζεται μακριὰ προσήλωση ὄχι μόνο τοῦ
συναισθηματικοῦ  ἀλλὰ  καὶ  τοῦ  λογικοῦ.  Ἀλλιῶς  δὲν  μπορεῖς  νὰ
καταλάβεις  τίποτε».  Ἔτσι  προσλαμβάνει  τὴν πόλη μὲ  «λογισμὸ καὶ  μὲ
ὄνειρο».
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Ἡ  ἐκ  βαθέων  ὑποκειμενικὴ  κατάθεση  γιὰ  τὴν  Ἀθήνα  τοῦ
Μεσοπολέμου,  ποὺ  ἐπιχειρεῖ  ὁ  Σεφέρης,  χαρακτηρίζεται  ἀπὸ  ἄκρα
εὐαισθησία,  εὑρηματικὴ  πυκνότητα  τοῦ  λόγου,  ἀλλὰ  καὶ  τὴν
(ἀναπόφευκτη σχεδὸν γιὰ τὴν ἐποχή του) ὑπεροψία τοῦ καλλιεργημένου
ἀστοῦ.  Ὁ  λόγος  του  βαραίνει  ὡστόσο  στὴ  ζυγαριά:  «[...]  νοῦν  ἔχοντι,
ὀλίγοι  ἔμφρονες  πολλῶν  ἀφρόνων  φοβερώτεροι»  μᾶς  λέει  ὁ  Πλάτων.
Αὐτὸς  λοιπὸν  ποὺ  ἔχει  φρόνηση  θεωρεῖ  φοβερότερους  (δηλαδὴ
ἀξιοθαύμαστους)  τοὺς  λίγους  μυαλωμένους  καὶ  ὄχι  τοὺς  πολλοὺς
ἄφρονες. Ὁ Σεφέρης εἶναι ἔμφρων καὶ γι' αὐτὸ ἀξιοθαύμαστος, φοβερὸς
ἀλλὰ καὶ ἀξιαγάπητος, ἐράσμιος.

Συμπερασματικά, εἴκοσι χρόνια μετὰ ἀπὸ τὶς Μέρες τοῦ Μεσοπολέμου
διαβάζουμε τὰ ἐξουθενωτικὰ λόγια τοῦ Σεφέρη καὶ μᾶς γεμίζει  δέος ἡ
προφητική τους διαύγεια:

«Ἀθήνα, φθινόπωρο '60. Δευτέρα [26 Σεπτέμβρη]

Ψιλοβρέχει ὅλη μέρα. Αὐτὸ ἀναπαύει: μιὰ διακοπὴ σὲ τοῦτο τὸ φετινὸ ταξίδι
μὲ τὸν ἥλιο. Πολλὲς φορὲς πλατιοὶ διπλοὶ δρόμοι, μὲ τὰ ἠλεχτρικὰ ποὺ εἶναι
σὰ  φῶτα  ὀδοντογιατρῶν  πάνω  στ'  ἀνοιχτὰ  στόματά  μας,  μοῦ  δίνουν  τὴν
ἐντύπωση πὼς δὲν πηγαίνουν ἴσια πάνω στὴν ἐπιφάνεια, ἀλλὰ κυλᾶνε τὴν
κατηφόρα  γιὰ  νὰ  μᾶς  ἀδειάσουν  ὅλους  μας  στὸ  χάος  μιᾶς  ρουφήχτρας·
συναίσθημα πὼς ὁ τόπος κλοτσᾶ, θέλει ν' ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς ἐγκατοίκους
του (συναίσθημα ποὺ καὶ ἄλλοτε εἶχα). Αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνει τώρα πὼς
φέτο βρῆκα τὸν ἑαυτό μου πιὸ ἀπροσάρμοστο στὴν Ἀθήνα ἀπὸ κάθε ἄλλη
φορά,  ἢ  ἀκόμη πὼς ἡ μουντὴ  ἀπόγνωση  ποὺ διακρίνεις  κάτω ἀπὸ τὶς  πιὸ
ἁπλὲς κουβέντες ἀνθρώπων ποὺ συναπάντησες εἶναι μεταδοτική. Ὄχι πὼς
βρῆκα τοὺς ἀνθρώπους ἀπελπισμένους στὴν Ἀθήνα· ἀπεναντίας νομίζω πὼς
διασκέδαζαν  περισσότερο  ἀπὸ  ἄλλες  ἐποχές·  οἱ  νέοι  μὲ  τὴν  ἀκμή τους,  οἱ
γέροι μὲ τὴν ὑπομονή· ὡστόσο πίσω ἀπὸ τὰ καθημερινά τους φερσίματα μιὰ
ἀπροσδιόριστη πίεση ποὺ τοὺς ἔδινε τὴν ἐμφάνιση τοῦ νευρόσπαστου ἢ τοῦ
ὑπνοβάτη: πίσω ἀπ' ὅλα αὐτὰ μιὰ νεύρωση σὰ νὰ τοὺς εἶχαν στερήσει ἀπὸ
ὁρισμένες θεμελιώδεις λειτουργίες.

Θὰ  ἤθελα  νὰ  εἶχα  περισσότερο  καιρὸ  ἐδῶ  γιὰ  νὰ  κοιτάξω  αὐτὰ  τὰ
παράξενα  φαινόμενα.  Τώρα  μόνο  πρόχειρες  ἐντυπώσεις.  Ἔλλειψη
ἐνδιαφέροντος,  συγκεντρωμένου  ἐνδιαφέροντος:  φοιτητὲς  ποὺ  ἔχουν
παραδεχτεῖ πὼς οἱ καθηγητές τους ἀνήκουν σὲ μιὰ ἰδιαίτερη πανίδα –φώκιες
λ.χ. ἢ πιγκουίνοι– εἶναι ἕνα πραγματικὸ γεγονός, τίποτε ἄλλο – δὲν μποροῦν,
οὔτε τὸ σκέπτουνται  κάν, νὰ τοὺς ἀλλάξουν, ὅπως τὸν ἀέρα καὶ τὴ βροχή.
Λογοτέχνες  ποὺ βλέπουν μπροστά τους  ἕνα τέναγος  ὅπου  βουλιάζει  κάθε
πνευματικὴ  λειτουργία  –  δὲν  μπορεῖ  ὅμως  νὰ  γίνει  τίποτε.  Ἄνθρωποι  τῆς
πολιτικῆς  πιάτσας  ἀναπτύσσουν  μὲ  ὅλες  τὶς  ἀναγκαῖες  λεπτομέρειες  τὴν
ψυχολογία  τῶν ἐκλογέων,  ποὺ ἐνδιαφέρουνται  μόνο γιὰ ὅποιον  μπορεῖ  νὰ
τοὺς φέρει κάποια ὑλικὴ καλυτέρευση – τίποτε ἄλλο· τὸ ἠθικὸ χαμένο. Κι ὅταν
μιλοῦν ἔτσι δὲν ἐννοοῦν τοὺς φτωχούς, τοὺς ὑποαπασχολημένους. Ἐννοοῦν
τὴ μικροαστικὴ τάξη ποὺ ἐκλέγει τὴν Κυβέρνηση τοῦ τόπου, ποὺ κυβερνᾶ –
ἡγετικὴ τάξη στὴν Ἑλλάδα; ποιὰ εἶναι; Ἂν ἀκούσω νεότερους φίλους, ἀκόμη
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καὶ στὸν ἔρωτα ἡ μηχανικὴ συμπεριφορὰ πάει νὰ ἐπικρατήσει. (Ἀλλὰ μόνο
γιὰ λόγους τιμῆς ἐξακολουθοῦν.)

Ἡ ἐντύπωση εἶναι ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἀθήνας ταξιδεύει μ' ἕνα καράβι
ποὺ παρακυλᾶ σὲ μεγάλη τρικυμία καὶ βρίσκεται σὲ μιὰ κατάσταση ναυτίας
ὅπου ὁτιδήποτε ἔχει τὴν ἴδια σημασία.

Ὁ Κωστάκης [Τσάτσος] μοῦ περιγράφει τὶς μηχανικὲς τελειοποιήσεις ποὺ
θὰ ἔχει τὸ λιμάνι (Βουλιαγμένη) γιὰ κότερα – τὸ ξενοδοχεῖο. Ἄμεση σύνδεση
μὲ τηλέφωνα,  τέλειος ἀνεφοδιασμός,  ἀκόμη καὶ  ἐξαΰλωση τῶν σκατῶν μὲ
χημικὰ μέσα (τὰ μεταβάλλει  σὲ  καθάριο  νερὸ ποὺ μπορεῖς  νὰ πιεῖς  –  sic).
«Φέρατε,  παρατηρῶ,  ἕναν  κολοσσιαῖο  ὄγκο  ἀπὸ  ὑλικὰ  μέσα,  χωρὶς
προηγούμενο, ἀλλὰ ὁ κόσμος εἶναι ζαλισμένος ἀπ' ὅλα αὐτά, δὲν προλαβαίνει
νὰ  τὰ  χωνέψει,  οὔτε  νὰ  τὰ  παρακολουθήσει».  Ἀπάντηση:  «Ὑστεροῦμε  σὲ
ἀνθρώπινο  ὑλικό».  Στὸ  μεταξὺ  μιὰ  κοπέλα  τῆς  πλὰζ  ἀποχαιρετᾶ  ἕνα
χωροφύλακα λέγοντάς του: «Μπάι μπάι!»

Διαμέρισμα τῶν Κ[ατακουζηνῶν] στὴν ὁδὸ Ὄθωνος –ψηλά– δὲν εἶναι σπίτι,
εἶναι  ὑπερωκεάνιο  ἀγκυροβολημένο:  Στόμα  ἐγκλιματισμοῦ,  ἔπιπλα  signés,
θέα ὅσο παίρνει:  ὅταν ἔχει  παράτα βλέπουν ἀκόμη καὶ τὴν καβαλίνα ποὺ
πέφτει ἀπὸ τ' ἄλογο τοῦ Διαδόχου μπροστὰ σ' ἕναν ὑπουργό, κτλ. Ὅλα αὐτὰ
εἶναι  θαυμάσια,  ὅμως ἡ  δυσαναλογία  αὐτῆς  τῆς  πολυτέλειας  μὲ  τὸν  ἄλλο
κόσμο –θὰ πεῖ κανείς: παντοῦ οἱ πλούσιοι ἔτσι– ἴσως, ὅμως στὴν Ἑλλάδα ἢ
ἀλλοῦ  ὁ  πλοῦτος  εἶχε  κάποιο  πλαίσιο  –  δὲν  εἶχε  αὐτὸ  τὸ  ἀπίστευτα
ἀφηρημένο.

Τὸ πρωὶ στοὺς Ἴκαρους, πουλᾶνε δίσκους μὲ τὸ καντάρι· ὁ Πατσ[ιφὰς] λέει
αὐτὸ  τοὺς  ἔσωσε  –τὰ  βιβλία  δὲν  παρουσιάζουν  κανένα  ἐνδιαφέρον  γιὰ
κανέναν– δίσκοι! δίσκοι! Ὁ Ἐλύτης πούλησε μόνο 200 ἀντίτυπα. Τὸ Κύπρος δὲν
πουλήθηκε διόλου. Γιατί; (Ἡ Κύπρος, λέει, ἦταν ἐξαρχῆς χαμένη ὑπόθεση.)

Ἴσως νὰ βγοῦν κάποτε  καινούργιες  σπίθες·  γιὰ  τὴν ὥρα τὸ πιθανότερο
εἶναι ὅτι δὲ θὰ μποροῦν νὰ  ποῦν οὔτε ἕνα σωστὸ καλημέρα σὲ λίγο – γλώσσα
φημερίδας – φωνὲς ἠχοῦν σὰ ραδιόφωνα – χειρονομίες σινεμά – καὶ οἱ λέξεις
τουρισμὸς  καὶ  πολιτισμένος  ποὺ  ξανάρχουνται  ὅλη  τὴν  ὥρα  (ὡστόσο  οἱ
ἀπόπατοι  μένουν  ἀπίστευτα  προσκολλημένοι  στὴν  παράδοση),  ὅλα
τουριστικὰ καὶ πολιτισμένα – στὸ τέλος δὲ θά 'χουν τίποτε ἄλλο στὸ μυαλό
τους παρὰ μιὰ σειρὰ ἀσύνδετες  cartes postales. Ἀναρωτιέμαι μὲ φρίκη τί θὰ
γίνει ὅταν ἔρθει καὶ τὸ T.V.».

Τὸ ἀθηναϊκὸ λιοπύρι κουράζει τὸν ἑξηντάχρονο ποιητή. Τὸ ψιλοβρόχι τοῦ
Σεπτέμβρη «ἀναπαύει».  Μετὰ ἀπὸ χρόνια ὡς πρεσβευτὴς τῆς Ἑλλάδος
στὸ βροχερὸ Λονδίνο, οἱ κλιματικὲς συνθῆκες στὴν πόλη τοῦ νόστου δὲν
φαίνεται νὰ τοῦ εἶναι αὐτομάτως ἀποδεκτές.  Καὶ δὲν εἶναι μόνο αὐτὲς
στὶς ὁποῖες πρέπει νὰ ἐπαναπροσαρμοσθεῖ...  Τὰ ἔργα καὶ ὁ τρόπος τῶν
ἀνθρώπων ἐδῶ τὸν ξενίζουν ἀκόμη περισσότερο.

Οἱ πολυπαινεμένοι λεωφόροι τοῦ Καραμανλῆ, οἱ διανοίξεις ὁδῶν στὴν
Ἀθήνα, ποὺ γιὰ τὸν πολιτικὸ ἡγέτη ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἀφελῆ καυχήματά
του, φαντάζουν στὸν διορατικὸ ποιητὴ ὡς ὁδοὶ τῆς ἀπωλείας ποὺ ὁδηγοῦν
σὲ μιὰν ἄβυσσο, σὲ μιὰ «ρουφήχτρα». Συνταρακτικὴ ἡ ὁμολογία του ὅτι

146



βλέπει  μὲ  τὰ  μάτια  τῆς  ψυχῆς  του  «τὸν  τόπο  νὰ  κλοτσᾶ...  τοὺς
ἐγκατοίκους του». Γίνεται ὁλοφάνερη ἡ ἐνδόμυχη πεποίθηση τοῦ Σεφέρη
ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι εἶναι ἀνάξιοι τῆς πόλης ποὺ τοὺς κληροδοτήθηκε, ὅτι κατὰ
κάποιον τρόπο μιαίνουν τὸ χῶρο τῆς ζωῆς τους, ποὺ ἂν τοῦ ἦταν βολετὸ
θὰ τοὺς ἀπέβαλλε.

Ἔχουμε  ἐδῶ  τὴν  αὐστηρότερη  ἴσως  σκέψη  τοῦ  Σεφέρη:  βλέπει  τοὺς
ἀνθρώπους –τοὺς Ἀθηναίους στὴ συγκεκριμένη περίπτωση– νὰ γίνονται
ἄχθος  ἀρούρης,  βάρος  στὴν  πάτρια  γῆ  τους.  Καὶ  μᾶς  ἐξηγεῖ  ἀμέσως
ἀπροκάλυπτα,  γιατί  αἰσθάνεται  «πιὸ  ἀπροσάρμοστος  ἀπὸ  κάθε  ἄλλη
φορὰ  στὴν  Ἀθήνα»·  γιατὶ  τοῦ  μεταδίδεται  ἄθελά  του  «ἡ  μουντὴ
ἀπόγνωση» τῶν ἀνθρώπων τῆς πόλης.

Τὰ  λόγια  του  εἶναι  ἀδέκαστη  ἐτυμηγορία  αὐστηροῦ  τιμητῆ  ποὺ
ἀναγνωρίζει, ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχές της, τὴν μετέπειτα ξέφρενη πορεία τῆς
καταναλωτικῆς καὶ ἀλλοτριωμένης κοινωνίας. Βλέπει τοὺς Ἀθηναίους νὰ
ἐνεργοῦν σὰν «νευρόσπαστα ἢ ὑπνοβάτες», μὲ ἄσκοπη ὑπερκινητικότητα
ποὺ  τῆς  λείπει  κάθε  ἕρμα:  ἔλλειψη  πραγματικοῦ  ἐνδιαφέροντος  στοὺς
φοιτητές,  στοὺς  λογοτέχνες  γιὰ  τὸ  ἔργο  τους.  Συμβατικότητα  τῶν
ἀντιδράσεων.  Ἀμοιβαία  διαφθορὰ  ἰθυνόντων  καὶ  πολιτῶν.  Μοναδικὸς
στόχος καὶ ἰδεῶδες ἡ «ὑλικὴ καλυτέρευση». Σὲ παραζάλη παραπαίουν οἱ
ἄνθρωποι,  μὲ  φροῦδες,  πεζὲς  ἐλπίδες.  «Μιὰ  κατάσταση  ναυτίας  ὅπου
ὁτιδήποτε ἔχει τὴν ἴδια σημασία».

Εὔκολα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδώσει κανεὶς αὐτὴ τὴ σκληρὴ θεώρηση τῆς
ἀθηναϊκῆς  ζωῆς  ἀπὸ  τὸν  ποιητὴ  στὴν  κάμψη  καὶ  τὴν  παραίτηση  ποὺ
ἔρχεται μὲ τὴν ἡλικία. Εὔκολα θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφερθεῖ στὸν διὰ βίου
τραυματισμένο  Σεφέρη,  στὸν  γκρινιάρη  Σεφέρη,  τὸν  ἀπαιτητικό,  τὸν
ἀλύτρωτο... Εὔκολες ὑπεκφυγές!

Μὲ  τέτοιες  ἑρμηνεῖες  κρυβόμαστε  μπροστὰ  στὴν  ἀλήθεια.  Καὶ  ἡ
ἀλήθεια εἶναι ὅτι  ὁ  Σεφέρης προεῖδε  τὴν πρόσφατη ἐξέλιξη τῶν πέντε
τελευταίων δεκαετιῶν,  ἤδη ἀπὸ τὴ  γενεσιουργό της φάση·  ὅτι  εἶδε  καὶ
κατονόμασε  θαρρετὰ  τὴν  ἐπερχόμενη  καταρράκωση  τῆς  ἀνθρώπινης
ἀξιοπρέπειας  –καὶ  στὴν  Ἀθήνα  ὅπως  καὶ  ἀλλοῦ–  ποὺ  θριαμβεύει  πιὰ
σήμερα.

Τὸ πικρό του συμπέρασμα τὸ διατύπωσε ἐπιγραμματικὰ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ
στερνά του ποιήματα τὸ 1966:

Φυραίνει ὁ τόπος ὁλοένα
χωματένιο σταμνί.
«Θερινὸ ἡλιοστάσι, Δ´», Τρία κρυφὰ ποιήματα

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
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Συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ γιὰ νὰ χαιρετήσουμε καὶ νὰ συστήσουμε δημοσίως
ἕνα  ἐξαιρετικῶς  ἐνδιαφέρον  βιβλίο  τὸ  ὁποῖο  διαβάζεται  ἀπνευστί.  Τὸ
βιβλίο  θέτει  τρία  θέματα  πρὸς  συζήτηση:  Τί  ἤθελε  καὶ  τί  κατάφερε  ὁ
συγγραφέας  του·  τί  γράφει  καὶ  πῶς  τὰ  γράφει  ὁ  Σεφέρης  στὶς
ἡμερολογιακές  του  ἐγγραφές·  ποιὸ  ἦταν,  τέλος,  τὸ  παρελθόν,  ποιὸ  τὸ
ἀπογοητευτικὸ  παρὸν  καὶ  ποιὸ  τὸ  δυσοίωνο  μέλλον  τῆς  Ἀθήνας  καί,
εὐρύτερα, τῆς Ἀττικῆς.

Ὁ Παπαγεωργίου εἶχε τὴν ἰδέα καὶ τὴν ἔμπνευση νὰ ἀπομονώσει 42
ἐγγραφὲς ἀπὸ τὸν πρῶτο καὶ τὸν τρίτο τόμο τοῦ σεφερικοῦ ἡμερολογίου,
ποὺ καλύπτουν τὰ χρόνια τοῦ μεσοπολέμου, ἀπὸ τὸ 1925 ἕως τὸ 1940, καὶ
νὰ σχολιάσει τὶς περιγραφὲς τῆς Ἀθήνας, τοῦ εὐρύτερου Ἀττικοῦ τοπίου,
καθὼς καὶ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ποιητῆ γιὰ ὅσα βλέπει νὰ συμβαίνουν γύρω
του καὶ γιὰ ὅσα καταγράφει ἤ, κάποτε, ἀποφεύγει νὰ καταγράψει. Στὶς
σελίδες  τοῦ  βιβλίου  ἀναδεικνύεται  καὶ  προβάλλεται  μιὰ  ἐλάχιστα
προσεγμένη  μέχρι  σήμερα  πλευρὰ  τοῦ  σεφερικοῦ  ἔργου,  ὁ
ἀθηναιογράφος Σεφέρης. [...]

Ἐξηγοῦμαι: Ἔχει γίνει κατ' ἐπανάληψιν λόγος γιὰ τὸν πολιτικὸ Σεφέρη,
τὸν εἰρωνικὸ Σεφέρη, τὸν σατιρικὸ Σεφέρη, τὸν φωτογράφο Σεφέρη, τὸν
διπλωμάτη Σεφέρη, τὸν ἐρωτικὸ Σεφέρη, τὸν ἀρχαιογνώστη Σεφέρη, τὸν
μουσικὸ Σεφέρη, τὸν φιλόλογο Σεφέρη καὶ πάει λέγοντας. [...]

Οὐδέποτε  τὸ  ἐνδιαφέρον  μας  εἶχε  ἐπικεντρωθεῖ  στὶς  ὀξυδερκεῖς
παρατηρήσεις  του  γιὰ  τὴν  τοπογραφία  καὶ  τὸ  οἰκιστικὸ  σύνολο  τῆς
Ἀθήνας  ἢ  στὶς  περιγραφές  του  τῆς  καθημερινῆς  ζωῆς  στὴν  πόλη  τῶν
650.000  κατοίκων  ποὺ  ἦταν  ἡ  Ἀθήνα  τοῦ  μεσοπολέμου.  Μὲ  πλήρη
σεβασμὸ  πρὸς  τὰ  σεφερικὰ  κείμενα,  ὁ  Παπαγεωργίου  τιτλοφορεῖ  τὰ
ἀποσπάσματα  ποὺ  τὸν  ἐνδιαφέρουν  θέτοντας  μέσα  σὲ  ἀγκύλες  τὰ
ὀνόματα τῶν τοποθεσιῶν ἢ τῶν συγκεκριμένων κτιρίων ποὺ σχολιάζει ὁ
ποιητής. [...]

Ὁ συγγραφέας φαίνεται ἀπολύτως ἐξοικειωμένος μὲ τὸν λόγο καὶ τὸν
στοχασμὸ τοῦ Σεφέρη, χωρὶς τοῦτο νὰ τὸν ἐμποδίζει νὰ διαφωνεῖ μαζί του
ἢ νὰ ἐλέγχει κάποτε ὅσα γράφει ἢ ἀποφεύγει νὰ γράψει ὁ ποιητὴς στὸ
ἡμερολόγιό του. [...]

Διαβάζουμε, δηλαδή, τὸν Σεφέρη, τὸν σχολιάζουμε καὶ τὸν κρίνουμε μὲ
νηφαλιότητα  καὶ  ψυχραιμία,  χωρὶς  ὑπερβολὲς  καὶ  ἀκρότητες,
διατηρώντας τὸ δικαίωμα νὰ τὸν ἀμφισβητοῦμε καλοπροαίρετα, ἰδιότητες
ποὺ δὲν εἶναι συνηθισμένες στὸ κατά κανόνα στενόκαρδο λογοτεχνικὸ
καὶ  φιλολογικὸ  σινάφι.  Καί,  κυρίως,  δὲν  καταφεύγουμε  σὲ
ἐξωλογοτεχνικὰ  κριτήρια  –ὅπως συμβαίνει  πολὺ  συχνά,  καὶ  ὄχι  μόνον
στὴν περίπτωση τοῦ Σεφέρη– προκειμένου νὰ ἀξιολογήσουμε τὸ ἔργο καὶ
τὴν προσφορά του. [...]

Ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  μπορεῖ  νὰ  εἶναι  ἥσυχος  πὼς
ἔγραψε ἕνα βιβλίο ποὺ διαβάζεται ἀπνευστί, ὅπως δήλωσα καὶ στὴν ἀρχὴ
τῆς παρουσίασής μου, καὶ μᾶς παραδίδει μιὰν ἐλάχιστα προσεγμένη καὶ
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σχολιασμένη  πλευρὰ  τοῦ  ποιητῆ:  τὸν  ἀθηναιογράφο  Σεφέρη.  Τὸν
εὐχαριστοῦμε πολύ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ἀπὸ τὴν πρώτη δηλαδὴ ἐγγραφή, ἡ Ἀθήνα τοῦ Σεφέρη δὲν εἶναι μόνο ὁ
προνομιοῦχος τόπος διαβίωσης, τὸ σκηνικὸ περιπάτων καὶ συναντήσεων,
ἀλλὰ  προπάντων  μιὰ  προσφιλὴς  ὀντότητα.  Ἡ  Ἀθήνα  «τὸν  ξεθεώνει»,
σύμφωνα  μὲ  τὶς  πρῶτες  καταγραφές.  Δοκιμασία  γι'  αὐτόν,  σὲ  κάθε
ἐπιστροφή  του,  οἱ  ἀλλαγὲς  ποὺ  ἀνακαλύπτει  στὴν  πόλη.  Ὅμως  στὴν
Ἀττικὴ  θὰ ὑπάρχει  πάντα «τὸ  ἀπίστευτο  φῶς»,  «μέσα κι  ἔξω ἀπὸ τὸν
κόσμο τοῦτο».

Κοσμοπολίτης ἀστικῆς καταγωγῆς ὁ Α. Παπαγεωργίου-Βενετάς, ὅπως
καὶ  ὁ  Σεφέρης,  κατὰ  μία  ἀκέραια  γενιὰ  νεότερός  του,  τὸν  γοήτευσε  ἡ
Ἀθήνα  ἑνὸς  ποιητῆ,  στὸν  ὁποῖον  κατ'  ἐπανάληψη  ἀναφέρεται  στὰ
συγγράμματά του. Ἀρχιτέκτονας καὶ πολεοδόμος, μὲ κυρίως ἀντικείμενο
ἔρευνας καὶ  μελέτης τὴ  γενέθλια πόλη,  τὴν  Ἀθήνα,  ὁ  Βενετὰς  ἀνοίγει
διάλογο μὲ τὸν Σεφέρη, ὅπως ἔκανε σὲ προηγούμενα μελετήματά του μὲ
τοὺς  ἀρχιτέκτονες  τοῦ  Μεσοπολέμου·  Πικιώνη,  Μπίρη  καὶ  Τραυλό.
Μᾶλλον αἰσιόδοξος γιὰ τὸ μέλλον τῆς πόλης, ὁ σχολιασμός του πάνω στὸ
σεφερικὸ ἄστυ ἀποκλίνει πρὸς τὸν ἀντίλογο ἢ τὸν «σκληρὸ» διάλογο.

Ἀπὸ  τὴν  Ἀθήνα  μιᾶς  τριακονταπενταετίας,  ποὺ  εἶναι  τὸ  χρονικὸ
ἄνοιγμα  τῶν  δημοσιευμένων  ἡμερολογίων  τοῦ  Σεφέρη,  διερευνᾶ  τὴν
Ἀθήνα  τοῦ  Μεσοπολέμου,  ὅπως  ἐγγράφεται  στὸν  πρῶτο  (16/2/1925  -
17/8/1931) καὶ τὸν τρίτο (16/4/1934 - 14/12/1940) τόμο ἀπὸ τὶς Μέρες, μιὰ καὶ
ὁ δεύτερος καλύπτει τὰ ἐνδιάμεσα δυόμισι χρόνια τῆς προξενικῆς θητείας
του στὸ Λονδίνο. Δὲν ἀποδελτιώνει ὅλες τὶς ἀναφορὲς στὴν Ἀθήνα, οὔτε
ἐπιδιώκει  νὰ εἶναι ἐξαντλητικός.  Ἐπιλέγει  ἐκεῖνες ποὺ θεωρεῖ ὡς ἄξιες
σχολιασμοῦ. Ἔτσι προκύπτουν 20 ἐγγραφὲς ἀπὸ τὸν πρῶτο τόμο καὶ 22
ἀπὸ τὸν τρίτο,  τὶς  ὁποῖες  καὶ  ἀναδημοσιεύει  ὁλόκληρες ἢ μόνο κάποιο
ἀπόσπασμα, προσθέτοντας ἕναν προσφυὴ τίτλο. Κατ' ἀρχήν, ἀναδεικνύει
τὴ θεώρηση τοῦ Σεφέρη καὶ μετὰ τὴ σχολιάζει μὲ ἀμιγῶς κριτικὴ διάθεση.

Μὲ τὴν ἐμβριθὴ γνώση ἤ, σωστότερα, τὴν ἀθηνογνωσία τοῦ εἰδικοῦ, ὁ
συγγραφέας  ἐπαυξάνει  τὶς  πληροφορίες  ποὺ  δίνει  ὁ  Σεφέρης  γιὰ  τὴν
μεσοπολεμικὴ Ἀθήνα. Σὲ ὁρισμένα σημεῖα, τὸν ψέγει πὼς ἀδιαφορεῖ γιὰ
τὴν  ἀθηναϊκὴ  τοπογραφία.  Σπάνια,  πάντως,  τὸν  βρίσκει  μὴ  ἱκανὸ  νὰ
προσανατολιστεῖ  στὶς  διαδρομές  του  μέσα  στὴν  πόλη,  ὅπως,  ὅταν
ἐπισκέπτεται  γιὰ  πρώτη  φορά,  τὸ  1940,  τὸ  Τρίτο  Νεκροταφεῖο.  Γιὰ
ἐπιμέρους  στοιχεῖα  (πληθυσμιακές,  στατιστικές,  χιλιομετρικὲς
ἀποστάσεις, πολεοδομικὲς καὶ ἀρχιτεκτονικὲς πληροφορίες) προστίθενται
ὑποσελίδιες  σημειώσεις,  ἰδιαίτερης  ἀξίας,  δεδομένου  ὅτι  οἱ  Μέρες,  μὲ
ἐξαίρεση  τὸν  ἕβδομο  τόμο,  δὲν  εὐτύχησαν  ποτὲ  μέχρι  σήμερα  μιᾶς
σχολιασμένης ἔκδοσης. [...]
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Ὁ  συγγραφέας  διαβλέπει  συνεχῶς  ἀναφυόμενο  στὶς  Μέρες τὸ
ἰδεολόγημα τῆς ἑλληνικότητας. Γιὰ παράδειγμα, τὴν «ἰδεατὴ συντροφιὰ»
Αἰσχύλου - Ἐρωτόκριτου - Μακρυγιάννη, στὴν ὁποία ζητεῖ νὰ μετέχει καὶ
ὁ  Σεφέρης.  Ἐπίσης,  στὴ  διάχυτη  τάση  τοῦ  ποιητῆ  νὰ  ἀνυψώνει  τὸν
ἄνθρωπο τῆς φύσης ἔναντι τοῦ κατοίκου τῆς πόλης καὶ νὰ μέμφεται τὸν
Ἀθηναῖο  γιὰ  ἔλλειψη  σεβασμοῦ  πρὸς  τὴν  παράδοση.  Ἀκόμη,  στὶς
συναισθηματικὲς ἐξάρσεις στὰ ὅρια τῆς γραφικότητας, ὅταν ἐξυμνεῖ τὴν
ὑπαίθρια  ταβέρνα  «ἀπὸ  τὸ  ἄλλο  μέρος  τοῦ  Ἰλισσοῦ»,  στὸ  ἀλλοτινὸ
Βατραχονήσι.  Τέλος,  στὶς  «ἀπόλυτες  ἀπόψεις  τοῦ  ἀκραιφνοῦς
δημοτικιστῆ».  Παρ'  ὅλα  αὐτὰ  εἶναι  ἕνας  ἐνδιαφέρων  διάλογος,  καθὼς
συνάδει  μὲ  σημερινὲς  θεωρήσεις,  ποὺ  τείνουν  πρὸς  πλήρη
ἀπομυθοποίηση τῆς προβληματικῆς,  ὅσο καὶ  ἀμφιλεγόμενης ἰδέας ποὺ
στεγάζεται  κάτω ἀπὸ τὸν  ὅρο  «ἑλληνικότητα».  Μάλιστα στὸ  ἐπίμετρο,
ὅπου ὁ Βενετὰς ἀναφέρεται στὴ σχέση Σεφέρη - Ἀθήνας στὰ κατοπινὰ
χρόνια, ὑπόσχεται νὰ ἐπανέλθει. Ὡστόσο, τὸ οὐσιῶδες εἶναι ἄλλο. Ἐκεῖνο
ποὺ βαραίνει περισσότερο καὶ προσλαμβάνει ἰδιαίτερη σημασία εἶναι ἡ
ἴδια ἡ ἀναμέτρηση. Πρώτη φορὰ τὰ σεφερικὰ ἡμερολόγια ὑποβάλλονται
μεθοδικὰ  σὲ  ἐξωλογοτεχνικὴ  δοκιμασία.  Αὐτὸ  καὶ  μόνο  ἀρκεῖ,  τὰ
ὑπόλοιπα ἂς θεωρηθοῦν καλῆς προαίρεσης μεμψιμοιρίες.

ΚΩΣΤΗΣ ΛΕΟΝΤΗΣ

Ὁ  σχολιασμὸς  τῶν  σεφερικῶν  χωρίων  ἔχει  δύο  κύριες  παραμέτρους.
Σύμφωνα  μὲ  τὴν  πρώτη,  ὁ  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  σχολιάζει  τὶς
πληροφορίες καὶ τὶς κρίσεις τοῦ ποιητῆ γιὰ τὴν Ἀθήνα, τόσο γιὰ τὸ φυσικὸ
καὶ κτισμένο περιβάλλον της, ὅσο καὶ γιὰ τὰ δρώμενα τῆς πόλης, μὲ βάση
τὶς  ἔγκυρες γνώσεις  του ὡς πολεοδόμου καὶ  ἀθηναιοδίφη.  Οἱ  διάφορες
ὄψεις  τῆς  πόλης,  ὅσες  ὁ  Σεφέρης  μεταφέρει  στὸ  ἡμερολόγιό  του,
φωτίζονται κριτικά, καθὼς ἱστορικοποιοῦνται μέσα ἀπὸ τὴν εἰδικὴ ματιὰ
τοῦ  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  πού,  μεταξὺ  ἄλλων,  δίνει  στὸ  σημερινὸ
ἀναγνώστη τὶς κατάλληλες πληροφορίες ὥστε νὰ ἀντιληφθεῖ λειτουργίες
καὶ  καταστάσεις  τῆς  μεσοπολεμικῆς  Ἀθήνας  ἀνεπιστρεπτὶ  χαμένες,
ὅπως, π.χ., ὅτι ἀπὸ τὸ Δέλτα Φαλήρου γίνονταν πτήσεις ὑδροπλάνων ἢ ὅτι
στὴν  ἀκτὴ  Καλαμακίου  οἱ  ψαράδες  τραβοῦσαν  τὰ  δίχτυα  τῶν  καϊκιῶν
τους  στὴν  ἀμμουδιά.  Αὐτὴ  ἡ  παράμετρος  σχολιασμοῦ  τῶν  σεφερικῶν
χωρίων ὑποβοηθεῖται ἀπὸ τὶς πολλὲς καὶ διαφωτιστικὲς φωτογραφίες τῆς
μεσοπολεμικῆς Ἀθήνας, ποὺ εἰκονίζουν τὶς περιοχές, τὰ κτίσματα ἢ τὶς
κοινωνικὲς  δραστηριότητες  στὶς  ὁποῖες  ἀναφέρεται  ὁ  Σεφέρης.  Ἔτσι,
λοιπόν,  ὁ  ποιητὴς ἀναδεικνύεται  σὲ ἀθηναιογράφο ποὺ μᾶς προσφέρει
πυκνὲς εἰκόνες τῆς παλιᾶς Ἀθήνας φιλτραρισμένες ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τοῦ
καλλιεργημένου ἀστοῦ.

Ἡ δεύτερη καὶ ἐξίσου ἐνδιαφέρουσα παράμετρος σχολιασμοῦ ἔγκειται
στὴν  προσπάθεια  τοῦ  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  νὰ  ἑρμηνεύσει  τὸ
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ψυχοσυναισθηματικὸ  ὑπόβαθρο  τῶν  ἀναφορῶν  στὴν  Ἀθήνα  καί,
εἰδικότερα,  τὰ  ἀμφίρροπα  συναισθήματα  τοῦ  Σεφέρη  ἔναντι  τῶν
κατοίκων τῆς πόλης. Ἡ συνανάγνωση τῶν ἀναφερόμενων στὴν Ἀθήνα
χωρίων  τοῦ  ἡμερολογίου  καὶ  ὁ  σχολιασμός  τους  ἀναδεικνύουν  τὰ
ἀντικρουόμενα  συναισθήματα  ἀγάπης  καὶ  μίσους  τοῦ  Σεφέρη  γιὰ  τὴν
Ἀθήνα καὶ γενικότερα γιὰ τὴν Ἀττική. Ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρά, προβάλλει ἡ
στάση τοῦ ποιητῆ,  ἡ στάση τῆς αἰσθητικῆς θέασης τοῦ τοπίου καὶ  τῆς
θεώρησης τῆς πόλης ὡς καλαισθητικοῦ σκηνικοῦ:  Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως
πλευρά, ὑπάρχει ἡ στάση τοῦ (συμ)πολίτη Σεφέρη, ἡ στάση τῆς δυσθυμίας
ἢ καὶ τῆς ἀπώθησης ποὺ προκαλεῖ τὸ ἀνώνυμο πλῆθος τῶν Ἀθηναίων,
ἕνας ἑσμὸς κατὰ κανόνα ἄξεστων θορυβοποιῶν καὶ  γλεντζέδων ποὺ ὁ
Σεφέρης  δὲν  διστάζει  νὰ  χαρακτηρίσει  «ψώρα»  καὶ  «ἀρρώστια»  τῆς
Ἀττικῆς. Ἡ συναισθηματικὴ ταλάντωση ἀνάμεσα στὴ βαθιὰ ἀγάπη γιὰ
τὸν τόπο καὶ τὴν ἀνυπόκριτη πίκρα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους του παραμένει
οὐσιαστικὰ ἀμετάβλητη ἀπὸ τὸ 1925 μέχρι τὸ 1960, ἂν καὶ οἱ αἰσθητικὲς
ἀντιλήψεις  τοῦ  Σεφέρη  στὸ  μεταξὺ  ἄλλαξαν  ριζικά,  καὶ  μπορεῖ  νὰ
συνοψιστεῖ  μὲ  μιὰ  εὔστοχη  διατύπωση  τοῦ  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ,
ἀναφερόμενη γενικὰ στὶς Μέρες: «Μιὰ κρυφὴ στοχαστικὴ περιήγηση στὸ
χῶρο τῆς πικρῆς πατριδογνωσίας».

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ἡ δημοσίευση τῶν Ἀθηναϊκῶν σπιτιῶν τοῦ ζωγράφου καὶ ποιητοῦ Νίκου
Ἐγγονόπουλου  ἐντάσσεται  στὸ  ἐκδοτικὸ  ἐγχείρημα  τῆς  «Ἱστορικῆς  καὶ
Ἐθνολογικῆς  Ἑταιρείας  τῆς  Ἑλλάδος»,  ἡ  ὁποία  παρουσιάζει  συλλογὲς
ἀρχιτεκτονικῶν  καὶ  ζωγραφικῶν  σχεδίων  ποὺ  ἐκπονήθηκαν  κατὰ  τὴν
δεκαετία τοῦ 1930 μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ «Συλλόγου Ἑλληνικὴ Λαϊκὴ
Τέχνη».

Ὁ  Σύλλογος  ὑπὸ  τὴν  προεδρία  τῆς  Ναταλίας  Παύλου  Μελᾶ
κινητοποίησε  πλειάδα  νέων  ζωγράφων  –Τσαρούχης,  Διαμαντόπουλος,
Ἐγγονόπουλος, ὅλοι μαθητὲς τοῦ Δημήτρη Πικιώνη– γιὰ τὴν ζωγραφική
(πέραν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς) ἀποτύπωση παραδοσιακῶν οἰκιῶν σὲ διάφορα
μέρη τῆς Ἑλλάδος (Μακεδονία, Ἤπειρο, Πήλιο, νησιά).

Γιὰ  τὸν  Δημήτρη  Πικιώνη,  ἡ  ζωγραφικὴ  ἀπόδοση  τῶν
ἀρχιτεκτονημάτων  βασίζεται  σὲ  μίαν  ὅρασιν  βαθέως  προσωπικὴν  τῶν
οἰκιῶν  τῆς  νεοελληνικῆς  παραδόσεως.  Μὲ  τὴν  ἐργασία  του  ὁ
Ἐγγονόπουλος  μᾶς  ἔδωσε  ψυχογραφίες σπιτιῶν,  μᾶς  λέει  ὁ  Πικιώνης,
τονίζοντας ἔτσι τὸ  γεγονὸς ὅτι  ὁ μαθητής του δὲν φιλοτέχνησε ἁπλῶς
ἐγχρώμους  ἀποτυπώσεις  προσόψεων  οἰκιῶν,  ἀλλὰ  ὅτι  ἀπετόλμησε
μᾶλλον μία προσωπικὴ ζωγραφικὴ ἑρμηνεία, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ
τὴν ἰδιοτυπία τῆς διεισδυτικῆς καὶ ποιητικῆς ἀποδόσεως τοῦ θέματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τὸ λεύκωμα  Ἀθηναϊκὰ σπίτια περιέχει  13  ἐγχρώμους  πίνακες μεγάλων
διαστάσεων  προσόψεων  Ἀθηναϊκῶν  σπιτιῶν  λαϊκῆς  μορφολογίας  ἢ
νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ἐρχόμαστε  στὰ  Ἀθηναϊκὰ  σπίτια ποὺ  ἀναδύονται  σήμερα,  μετὰ  ἀπὸ
ἑξήντα πέντε χρόνια  ἀπὸ τὴν  ἀφάνεια  καὶ  τὴν λήθη.  Αἱ πλεῖσται  τῶν
οἰκιῶν, ἃς ἐζωγράφισα, ἔχουν ἔκτοτε κατεδαφισθεῖ. Ἀλλὰ καὶ πολλαὶ τῶν
εἰκόνων μου [ποὺ τὰς ἀπεικονίζουν]  εἴτε ἀπωλέσθησαν, εἴτε εὑρίσκονται
εἰς ἀπροσίτους, νῦν, ζωγραφικὰς καὶ ἀρχιτεκτονικὰς συλλογάς, ἔγραφε ὁ
Νίκος Ἐγγονόπουλος τὸ 1967. Καὶ πράγματι, τὰ δεκατρία ἔγχρωμα σχέδια
παραδοσιακῶν σπιτιῶν ποὺ δημοσιεύονται στὸ λεύκωμα Ἀθηναϊκὰ σπίτια
(2006) τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ  Ἐθνολογικοῦ Μουσείου ἐλάνθαναν τὴν ἐποχὴ
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ἐκείνη  καὶ  περιῆλθαν  ἀργότερα  μόνο  στὸ  ἀρχεῖο  τῆς  Ἱστορικῆς  καὶ
Ἐθνολογικῆς  Ἑταιρείας  τῆς  Ἑλλάδος,  ὅπου  καὶ  φυλάσσονται  ἀπὸ  τοῦ
1969.

Τὰ μέχρι σήμερα ἀδημοσίευτα καὶ ἄγνωστα, στοὺς μελετητὰς ἀλλὰ καὶ
στὸ φιλότεχνο κοινό, αὐτὰ σχέδια ἔχουν ἰδιαίτερη ἀξία ὡς ἐπιστημονικὰ
τεκμήρια  ἀλλὰ  καὶ  ὡς  καλλιτεχνικὰ  δημιουργήματα.  Φιλοτεχνήθησαν
ἀπὸ τὸν ζωγράφο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1936 καὶ 1939, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη
τῶν  σπουδῶν  του  στὴν  Σχολὴ  Καλῶν  Τεχνῶν  τῆς  Ἀθήνας  καὶ
ἀντιπροσωπεύουν  τὴν  πρώτη  του  ἀπόπειρα  νὰ  τεκμηριώσει,  μὲ
ζωγραφικὰ μέσα, δείγματα νεοελληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς.

Φαίνεται  ὅτι  στὴν  πρώιμη  αὐτὴ  φάση  ἐνασχολήσεως  τοῦ
Ἐγγονόπουλου  μὲ  τὸ  θέμα,  ὁ  νέος  τότε  ζωγράφος  προσπάθησε  νὰ
ἐκπονήσει  ἔγχρωμα  σχέδια  προσόψεων  κτηρίων  μὲ  τὸν  τρόπο  τῆς
«ἀποτυπώσεως» καὶ ὄχι τῆς «ἐλεύθερης καλλιτεχνικῆς ἑρμηνείας».

Ἐὰν ὁ χρόνος κατὰ τὸν ὁποῖο ἐφιλοτεχνήθησαν τὰ σχέδια αὐτὰ μᾶς
εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τὶς χρονολογίες ποὺ συνοδεύουν τὴν ὑπογραφὴ τοῦ
ζωγράφου,  ὁ  τόπος  στὸν  ὁποῖο  εὑρίσκοντο  τὰ  κτίσματα  μπορεῖ  νὰ
ἐπισημανθεῖ  μὲ βεβαιότητα (ἀπὸ παράπλευρες σημειώσεις  στὰ σχέδια)
μόνο σὲ δύο περιπτώσεις.  Πρόκειται γιὰ τὸ σπίτι  τοῦ σχεδίου 11 (σπίτι
στὴν ὁδὸ Ὑπερείδου στὴν Πλάκα τῶν Ἀθηνῶν), καθὼς καὶ γιὰ τὸ σπίτι τῶν
σχεδίων 8 καὶ 9 (παλαιὸ ἐξοχικὸ σπίτι πλάι στὸν Ἅγιο Λουκᾶ) κοντὰ στὸ
Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο στὴν Ἀθήνα. Γιὰ τὰ ὑπόλοιπα κτίσματα –πλὴν
ἑνός– πιθανολογεῖται ὅτι εἶναι ἀθηναϊκά, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐδόθη καὶ στὸ
λεύκωμα  ὁ  συμβατικὸς  τίτλος  Ἀθηναϊκὰ  σπίτια,  χωρὶς  νὰ  ἀποκλείεται
ὅμως  καὶ  ἡ  προέλευση  ὁρισμένων  ἀπὸ  τὶς  πόλεις  Ναύπλιο,  Ὕδρα  καὶ
Χαλκίδα,  ὅπου  κατὰ  ὁμολογία  τοῦ  ἰδίου  τοῦ  καλλιτέχνου  εἶχε  ἐπίσης
ἐργασθεῖ.  Γιὰ τὸ κτήριο τοῦ σχεδίου 12, τοῦ ὁποίου ἡ μορφολογία εἶναι
ἰδιαίτερα μικτή, ἡ χωροθέτησή του εἶναι ἀκόμα πιὸ δύσκολη.

Καθ' ὅσον ἀφορᾶ στὴν μορφολογικὴ κατάταξη τῶν ἀπεικονιζόμενων
κτισμάτων,  ἕξι  (σχέδια  1,  4,  5,  6,  7,  13)  ἐμφανίζουν  κλασικίζουσα
μορφολογία (μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τῶν παραστάδων, θριγκῶν,
κιγκλιδωμάτων, μπαλούστρων καὶ πλαισίων), πέντε (σχέδια 2, 3, 8-9, 10,
11)  ἀνήκουν  στὴν  παραδοσιακὴ  λαϊκὴ  ἀρχιτεκτονική  (μὲ  κλειστοὺς  ἢ
ἀνοικτοὺς  ὑπόστεγους  ἐξῶστες,  μεγάλα  τζαμωτὰ  καὶ  ἐξωτερικὲς
συμπαγεῖς κλίμακες πρὸς τὸν ὄροφο),  ἐνῶ ἕνα κτίσμα (τοῦ σχεδίου 12)
παρουσιάζει  ἕναν ἰδιότυπο χαρακτῆρα ποὺ θυμίζει  ἰταλικὲς ἐπιδράσεις
τῶν ἐνετοκρατουμένων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος.

Τὰ  σχέδια  εἶναι  μικροῦ  μέχρι  μεσαίου  μεγέθους.  Τὰ  σχήματά  τους
ποικίλλουν ἀπὸ 17,5×23 ἑκ. (τὸ μικρότερο) μέχρι 50×70 ἑκ. (τὸ μεγαλύτερο).
Τὰ  σπίτια  δὲν  ἔχουν  ἀποτυπωθεῖ  μὲ  ἀκριβεῖς  διαστάσεις  σὲ  αὐστηρὰ
προσδιορισμένη κλίμακα.  Οἱ  κλίμακες  σχεδιάσεως κυμαίνονται  μεταξὺ
1:20  καὶ  1:60  καὶ  μοιάζουν  τυχαῖες,  ἐξαρτώμενες  ἀπὸ  τὸ  μέγεθος  τοῦ
ὑποβάθρου  (χαρτιοῦ)  σχεδιάσεως.  Ἡ  ἀπόδοση  τῶν  ἀναλογιῶν  τῶν
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μεγεθῶν τῶν κτισμάτων ἂν καὶ ἐλεύθερη εἶναι ἐπιτυχὴς καὶ τὰ σχέδια
ἀντιπροσωπεύουν εὔστοχα τὰ εἰκονιζόμενα κτίσματα.

Ὁ ζωγράφος ἀναλαμβάνει ἐδῶ –μὲ τὰ δικά του ἐφόδια καὶ τὸν δικό του
τρόπο–  μία  πτυχὴ  τοῦ  ἔργου  τοῦ  ἀρχιτέκτονος,  τὴν  τεκμηρίωση,
ἀποτύπωση  δηλαδὴ  δειγμάτων  τῆς  ἀρχιτεκτονικῆς  κληρονομιᾶς.  Τὸ
ἀποτέλεσμα  εἶναι  μία  πιστὴ  ἀπόδοση,  ποὺ  δὲν  ἔχει  ὅμως  τὸ
νατουραλιστικὸ  ὕφος  τῆς  ἔγχρωμης  φωτογραφίας  (μὲ  τὶς  τεχνικὲς
ἀτέλειες στὴν πιστὴ ἀπόδοση τῶν χρωμάτων), ἀλλ' οὔτε καὶ τὸν αὐστηρὸ
χαρακτῆρα  τῆς  καθαρὰ  ἀρχιτεκτονικῆς  ἀποτυπώσεως  (μὲ  τὴν
δισδιάστατη ὀρθὴ προβολὴ τῶν προσόψεων). Τὰ πρώιμα αὐτὰ ἔγχρωμα
σχέδια σπιτῶν τοῦ Ἐγγονόπουλου εἶναι ἔργα ἱκανοῦ τεχνίτου ποὺ τοὺς
προσέδωσε μὲ σοφὰ τεχνάσματα μίαν ἰδιαίτερη αὔρα, ἀποδίδοντας τὴν
χαρακτηριστικὴ  φυσιογνωμία  τους,  χωρίς  –στὴν  περίπτωση  αὐτή–  νὰ
προχωρήσει  σὲ  ἐκφραστικὲς  ἐξάρσεις  ὅπως  στὰ  μεταπολεμικὰ
δημοσιευμένα ἀντίστοιχα σχέδιά του τῶν Ἑλληνικῶν σπιτιῶν.

Ποιὸς εἶναι ὁ ἰδιαίτερος τρόπος «παραστάσεως» τοῦ ἀντικειμένου ποὺ
μετέρχεται  ἐδῶ ὁ  Ἐγγονόπουλος;  Ἕνα μόνο  σχέδιον  (τὸ  1)  ἀπεικονίζει
μίαν οἰκοδομικὴ λεπτομέρεια: θύρωμα αὐλόπορτας μὲ ἀέτωμα. Ὅλα τὰ
ἄλλα σχέδια  παρουσιάζουν διάφορα κτίσματα,  διώροφων ἢ  τριώροφων
κατοικιῶν, ἀπομονωμένα ἀπὸ τὸ ἀστικὸ ἢ φυσικό τους περιβάλλον, ὥστε
νὰ τονισθεῖ ὁ προσωπικὸς χαρακτήρας τους.

Οἱ  περισσότερες  εἰκόνες  (σχέδια  2  ἕως  10)  παρουσιάζουν  τὴν  ὀρθὴ
προβολὴ  μίας  μόνον  ὄψεως  τοῦ  κτηρίου,  τῆς  ὁποίας  ὁ  δισδιάστατος
χαρακτήρας ἐμπλουτίζεται μὲ διακριτικὲς νύξεις τῆς τρίτης διαστάσεως:
στενὲς λουρίδες  πλάγιων τοίχων χρωματισμένων σὲ πιὸ βαθεῖς τόνους
καὶ  φειδωλὰ  διατεταγμένα  στοιχεῖα  στὸ  δεύτερο  ἐπίπεδο  –  κτήρια
βοηθητικά, δένδρα, βράχοι, σπανίως σύννεφα. Δύο μόνον εἰκόνες (οἱ 11
καὶ  12)  μποροῦν  νὰ  χαρακτηρισθοῦν  ὡς  μετωπικὰ  προοπτικά,  μὲ  ἕνα
σημεῖο φυγῆς, καὶ μία, τέλος, (ἡ 13) ὡς πλάγια προοπτικὴ παράσταση μὲ
δύο σημεῖα φυγῆς.

Κυριαρχεῖ ἔτσι ἡ διάθεση τοῦ καλλιτέχνη νὰ παρουσιάσει τὰ κτίσματα
σύμφωνα  μὲ  τοὺς  τρόπους  τῆς  πομπηιανῆς  ἀλλὰ  καὶ  βυζαντινῆς
ζωγραφικῆς  παραδόσεως,  ὡς  μετωπικὲς  παραστάσεις  ποὺ  τονίζουν
κυρίως  τὴν  ταυτότητα τοῦ κτηρίου  καὶ  πολὺ ὀλίγο  ἀσχολοῦνται  μὲτὴν
ἀτμοσφαιρικότητα τοῦ περιβάλλοντος χώρου.

Ὁλόκληρη  ἡ  ἐπιφάνεια  τῶν  πινάκων  καλύπτεται  ἀπὸ  χρῶμα  ποὺ
διαστρώνεται μὲ πινέλο. Τὰ ἔργα συντίθενται ἀπὸ ἐπὶ μέρους ἐπιφάνειες
–μικρὲς καὶ μεγάλες– ἀμιγῶν καὶ ἀντιπαρατιθέμενων χρωμάτων (σὲ τόνο
καὶ ἀπόχρωση).  Ὡραῖα μᾶς περιγράφει ὁ ἴδιος ὁ καλλιτέχνης τὸ πῶς ἡ
ζωγραφική  του  γίνεται  ἀποκλειστικὰ  μὲ  τὸ  χρῶμα:  Τὸ  σχέδιο  εἶναι  τὸ
σχῆμα ποὺ παίρνει ἡ χρωματικὴ κηλίδα γιὰ νὰ συμβάλῃ, συνθετικὰ μὲ τὶς
ἄλλες  κηλῖδες,  στὴν  νόμιμη  ἀξιοποίηση  τῆς  ἐπίπεδης  ἐπιφανείας  τοῦ
πίνακος.
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Δὲν ἔχουμε πουθενὰ διαβαθμίσεις τόνων ἑνὸς χρώματος (degradé)  ἢ
μίξη  χρωμάτων.  Γραμμικὰ στοιχεῖα,  ὅπως κιγκλιδώματα,  οἱ  ἀκμὲς τῶν
ὄγκων τῶν κτισμάτων, τὰ ὑαλοστάσια, ἀποδίδονται μὲ λεπτὲς γραμμὲς
σχεδιασμένες καὶ αὐτὲς μὲ πινέλο καὶ τραβηγμένες μὲ ἐλεύθερο χέρι. Δὲν
ἀνιχνεύονται  γραμμὲς  τραβηγμένες  μὲ  χάρακα  καὶ  γραμμοσύρτη.  Ἡ
τεχνικὴ αὐτὴ προσδίδει στὰ ἔργα ὑψηλὴ πειστικότητα: τὰ κτήρια δὲν μᾶς
παρουσιάζονται ὡς γεωμετρικὲς ἀφαιρέσεις, ἀλλὰ ὡς ὑπαρκτὰ σώματα
μὲ τὶς ποικίλες ἀτέλειες καὶ ἰδιομορφίες τους.

Μικρὲς  «ζωγραφικὲς  ἐλευθερίες»  ἔρχονται  νὰ  ζωντανέψουν  τὴν
αὐστηρὴ τεκτονικότητα τῶν εἰκόνων. Οἱ «ἐλευθερίες» αὐτὲς ἀποτελοῦν
στοιχεῖα γραφικότητος,  διατεταγμένα μὲ ἄκρα οἰκονομία:  μικρὰ ἄσπρα
σύννεφα  (σημαινόμενα  ἐδῶ  μὲ  ὁριζόντιες  φουντωτὲς  πινελιές),
γκριζόασπρα  στρογγυλὰ  στίγματα  γιὰ  τὰ  λιθόστρωτα,  ἐπιτοίχιες
διαφημίσεις  καὶ  θαυμάσια  σχεδιασμένα  μοναχικὰ  δένδρα  (φοίνικες,
πεῦκα, κυπαρίσσια), μαγγανοπήγαδο καὶ κρήνη, ἐμπλουτίζουν διακριτικὰ
τοὺς πίνακες. Σκοῦροι τόνοι στοὺς ὑαλοπίνακες τῶν ἀνοιγμάτων τονίζουν
τὸ βάθος.

Τὸ  χρωματικὸ  φάσμα  (palette)  τοῦ  Ἐγγονόπουλου  εἶναι  πλούσιο  σὲ
ἀντιθέσεις.  Κυριαρχοῦν τὰ βασικὰ χρώματα, κόκκινο,  κίτρινο, κυανοῦν,
ἀλλ' ὄχι ὅπως ἀργότερα στὸ ἔργο του σὲ φωτεινὲς ἀποχρώσεις ἀμιγεῖς. Τὰ
χρώματα  ἀποδίδουν  ἐδῶ  σκοπίμως,  μὲ  ἔμφαση  καὶ  πιστότητα,  τὶς
χρωματικὲς  ἀξίες  τῶν  ἐπιφανειῶν  τῶν  πραγματικῶν  εἰκονζόμενων
ἀντικειμένων. Κυριαρχοῦν τὰ γαιώδη: τὸ κεραμιδί,  ἡ ὄμπρα, ἡ σιένα, ἡ
ὤχρα· ἀλλὰ καὶ τὸ λευκό, τὸ λουλακί, τὸ λαδί.

Ἡ τεχνοτροπία (καθ' ὅσον ἀφορᾶ στὰ χρωστικὰ μέσα) εἶναι σὲ ὅλα τὰ
ἔργα τοῦ λευκώματος ἡ ἴδια, δηλαδὴ ἡ αὐγοτέμπερα ποὺ συνδυάζει τὴν
διαύγεια  καὶ  τὴν  λαμπερότητα χωρὶς  νὰ γυαλίζει,  καὶ  εἶναι  ἰδιαιτέρως
συγγενὴς  στὴν  ὑφή  της  μὲ  τὰ  χρωματισμένα  ἐπιχρίσματα  (βαφὴ  μὲ
ἀσβεστόχρωμα)  τῶν  κτηρίων  στὴν  πραγματικότητα.  Τὸ  ὑπόβαθρο
σχεδιάσεως εἶναι χαρτὶ μὰτ ἢ καρτόνι. Μόνο σὲ ἕνα σχέδιο (τὸ ὑπ' ἀρ. 9) ὁ
ζωγράφος  πειραματίσθηκε  μὲ  μία  ἐπίστρωση  βερνικιοῦ,  τὴν  ὁποία
φαίνεται  νὰ  ἀπέρριψε  γιὰ  ὅλα  τὰ  ἄλλα  σχέδια.  Εἶναι  ἐντυπωσιακὸ  τὸ
πόσο  ἄθικτες  ἀπὸ  τὸν  χρόνο  καὶ  τὶς  ἄθλιες  παλαιότερες  συνθῆκες
φυλάξεως τῶν σχεδίων ἐπὶ δεκαετίες ἔχουν διατηρηθεῖ οἱ χρωματισμένες
ἐπιφάνειες.  Μετὰ  ἀπὸ  70  χρόνια  δὲν  ἐμφανίζονται  πουθενὰ  ρήγματα
(craquelé) ἢ ἀπολέπιση τῶν χρωμάτων.

Εἶναι  γνωστὸ  ὅτι  ὁ  Ἐγγονόπουλος  ἀπέδιδε  μεγάλη  σημασία  στὰ
μυστικὰ τῆς χρωματικῆς ἀπόδοσης, σὲ αὐτὸ ποὺ κοινῶς ὀνομάζουμε τὴν
«κουζίνα» τῶν χρωμάτων. Ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Νίκο Μουτσόπουλο, παλιὸ
μαθητή του, ἔχουμε μία γλαφυρὴ περιγραφὴ τοῦ τρόπου διδασκαλίας τοῦ
χρώματος  στὸ  Πολυτεχνεῖο,  ἀπὸ τὸν  ζωγράφο:  Δὲν γνωρίζω,  ἐὰν  εἶναι
γνωστὸ  τὸ  μέγεθος  τῶν  γνώσεων  τοῦ  Ἐγγονόπουλου  σχετικὰ  μὲ  τὴν
σύνθεση, τὴν παρασκευὴ τῶν χρωμάτων καὶ μὲ τὶς παραδοσιακὲς μεθόδους
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(ὅπως  ἔχουν  διασωθεῖ  στὰ  διάφορα  χειρόγραφα  τοῦ  Διονυσίου  τοῦ  ἐκ
Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων) ἀλλὰ καὶ τῶν συγχρόνων ἐπιστημονικῶν μεθόδων.
Ὧρες ἀτελείωτες μᾶς ἐξηγοῦσε (...) τὶς ἀντιδράσεις τῆς ὠμῆς ὄμπρας στὸ
ἄσπρο τοῦ μολύβδου ἢ τὴν ποικιλία τῶν ἀποχρώσεων τῆς ὤχρας σὲ σκόνη,
ἀνάλογα  μὲ  τὸν  τόπο  προέλευσής  της.  Συχνὰ  μᾶς  παρότρυνε  νὰ
ἀγοράζουμε ὅλο καὶ περισσότερες ποικιλίες βαρελίσιων χρωμάτων,  ὅπου
τὰ βρίσκαμε, ὥστε νὰ ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ χαιρόμαστε τὸν πλοῦτο
τῶν παραλλαγῶν, ἰδίως τῆς ὤχρας ποὺ τόσο μᾶς ἦταν πολύτιμη στὶς ὄψεις
τῶν νεοκλασικῶν σπιτιῶν (...). Πανταχοῦ παρόντα ὑποδείγματα, τὰ σχέδια
μὲ  ἀπεικονίσεις  νεοκλασικῶν  σπιτιῶν  τοῦ  ἰδίου  (...).  Καὶ  πασχίζαμε  νὰ
ἀντιγράψουμε  μὲ  ἀπόλυτη  ἀκρίβεια  τὰ  ὑποδείγματα,  ἀνακατεύοντας  τὴ
σκόνη τοῦ χρώματος μὲ τὸ αὐγὸ ποὺ εἴχαμε διαλύσει κατάλληλα στὸ νερό,
προσθέτοντας ἐλάχιστο ξύδι γιὰ τὴν διατήρησή του.

Καὶ εἶναι βεβαίως αὐτονόητο ὅτι αὐτὰ ποὺ ἐδίδασκε ὁ Ἐγγονόπουλος
ὡς  τεχνικὴ  ζωγραφικῆς  τὰ  ἐφήρμοζε  ἀπὸ  ἐνωρὶς  καὶ  στὴν  δική  του
ἐργασία.

Ἕνας  ἄλλος  μαθητὴς  τοῦ  ζωγράφου,  ὁ  ἀρχιτέκτων  καὶ  ζωγράφος
Παῦλος  Καλαντζόπουλος,  μᾶς  δίνει  καὶ  ἄλλες  λεπτομέρειες  ποὺ
δικαιολογοῦν  τὸν  τίτλο  τοῦ  «κολορίστα»  (coloriste =  εἰδικὸς  ἐπὶ  τῶν
χρωμάτων)  ποὺ  εἴχαμε  ἀποδώσει  –ἐμεῖς  οἱ  σπουδαστὲς  τῆς
Ἀρχιτεκτονικῆς  κατὰ  τὴν  διάρκεια  τῆς  δεκαετίας  τοῦ  1950–  στὸν  Νίκο
Ἐγγονόπουλο, ἐπιμελητὴ τότε τοῦ Πικιώνη στὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Ἀθήνας.

Κατὰ  τὴν  διάρκεια  μιᾶς  ἄσκησης  στὸ  μάθημά  του,  ὁ  Πικιώνης
προτρέπει  τὸν  Ἐγγονόπουλο νὰ  ἐξειδικεύσει  τὶς  ὁδηγίες  γιὰ  τὸ  χρῶμα
πρὸς  τοὺς  σπουδαστές:  Ἐκτὸς  ἀπὸ  τὶς  ἀναλογίες  ποὺ  δώσατε,  λέει  ὁ
Ἐγγονόπουλος,  ὑπάρχει  καὶ  ἡ  σειρά,  ἡ  ὁρισμένη  διαδοχὴ  ποὺ
ἀνακατεύονται  τὰ  χρώματα.  Παίζει  κι  αὐτὴ  ἕναν  ρόλο  στὸ  τελικὸ
ἀποτέλεσμα (...). Καὶ νὰ λέγαμε ἂν συμφωνεῖτε, ἔστω προφορικά, τί εἶναι τὸ
προτιμότερο· ὅπως ἐδῶ σ' αὐτὸ τὸ πρῶτο δεῖγμα ἐγὼ νομίζω ὅτι συμφέρει
νὰ προηγηθεῖ ἡ ἀνάμιξη τοῦ μαύρου μὲ τὸ μπλέ. Καὶ ἀκόμη νὰ ποῦμε τὶς
ἀποχρώσεις  ποὺ  θὰ  μπορούσανε  νὰ  δώσουν  οἱ  πιθανὲς  ἀντιστροφές,
δυσάρεστες οἱ περισσότερες (...). Βεβαίως τὰ βιβλία (...) μιλᾶνε γιὰ χιλιάδες
ἀποχρώσεις ποὺ μπορεῖ νὰ ξεχωρίσει ἕνα μάτι, ἀκόμα καὶ τὸ μὴ ἀσκημένο.
Ἀπ' ὅλες ἐκεῖνες τὶς  χιλιάδες ἐμεῖς ἐδῶ θὰ ξεχωρίσουμε ἕναν ἐλάχιστο
ἀριθμό, 5 ὣς 10 γιὰ τὰ μαῦρα, τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὰ ἄλλα. Ἐσεῖς ὅμως μπορεῖτε,
σὲ τοῦτο ἄλλωστε ἀποβλέπει ἡ ἄσκηση, νὰ ἐπιχειρήσετε μία μεγαλύτερη
διαδρομὴ γύρω ἀπὸ κάποιες ἀποχρώσεις. Δὲ θὰ σᾶς ποῦμε ποιές. Αὐτές, καὶ
μὲ τὴν κλίση του ὁ καθένας, σχεδὸν αὐτόματα θὰ τὶς βρεῖ.

Νεανικά,  ἀλλὰ  καὶ  ὥριμα  συγχρόνως,  ἔργα  ἑνὸς  καλλιτέχνου  ποὺ
ἀκολούθησε, αὐτός, νωρίς, τὴν κλίση του ἔχουμε μπροστά μας στὴν σειρὰ
Ἀθηναϊκὰ σπίτια. Ἔργα «δόκιμα», «ἁρμόδια», ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Δημήτρης
Πικιώνης,  δηλαδὴ  ἔργα  μὲ  ἀποκρυσταλλωμένη  τεχνικὴ  καὶ  σαφὲς
περιεχόμενο· ἔργα μὲ ἦθος. Αὐτὸς ἦταν ὁ Ἐγγονόπουλος, ποὺ γνωρίσαμε,
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ἕνας καλλιτέχνης ποὺ ἔμεινε πάντα ἀσυμβίβαστος, πιστὸς στὸν ἑαυτό του
καὶ τὸ ὅραμά του, καὶ ποὺ μᾶς μιλάει εὔγλωττα καὶ ζείδωρα μέσα ἀπὸ τὰ
Ἀθηναϊκά του σπίτια.

Τὰ  Ἀθηναϊκὰ  σπίτια ἔχουν  τὸν  χαρακτήρα  αὐστηρῶν  ἀποτυπώσεων,
πιστῶν ἔγχρωμων ἀναπαραστάσεων τῶν κτισμάτων. Αὐτὸ ποὺ προέχει
ἐδῶ  δὲν  εἶναι  ἡ  εἰκαστικὴ  ἑρμηνεία  τοῦ  καλλιτέχνου,  ἀλλὰ  τὸ  ἔργο
τεκμηριώσεως  τοῦ  ἀρχιτεκτονήματος.  Οἱ  ἀποτυπώσεις  αὐτὲς  εἶναι
ζωγραφικὲς  καὶ  ὄχι  ἀρχιτεκτονικές.  Παραμένουν ὡστόσο ἀποτυπώσεις·
δὲν εἶναι ἔργα ἀμιγῶς ζωγραφικά.

Ἡ τελευταία αὐτὴ παρατήρηση δὲν ἀφαιρεῖ τίποτε ἀπὸ τὴν εἰκαστικὴ
ἀξία καὶ  τὴν  ποιότητα τῶν εἰκόνων αὐτῶν.  Τὶς  κατατάσσει  ὅμως στὴν
ἰδιαίτερη  κατηγορία  τῶν  καλλιτεχνικῶν  ἀποτυπώσεων,  τῶν  ὁποίων  τὰ
ἔργα εἶναι πολὺ συγγενῆ μὲ τὰ ζωγραφικὰ προπλάσματα (μακέττες) τῶν
σκηνογραφιῶν,  ὅπως  τὶς  γνωρίζουμε  ἀπὸ  τὸ  ἔργο  τοῦ  ἴδιοῦ  τοῦ
Ἐγγονόπουλου ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐπώνυμων ἑλλήνων ζωγράφων τοῦ 20οῦ
αἰῶνος,  τοῦ  Μόραλη,  τοῦ  Νικολάου,  τοῦ  Βασιλείου,  τοῦ Τσαρούχη,  τοῦ
Χατζηκυριάκου-Γκίκα.  Ἡ  προσεκτικὴ  μελέτη  τῶν  κτισμάτων  τῆς
παραδοσιακῆς νεοελληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς (τῶν μορφῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ
χρωματικοῦ  «ρεπερτορίου»  τους)  μέσῳ  ζωγραφικῶν  ἀποτυπώσεων
ἐπέτρεψε στοὺς καλλιτέχνες αὐτοὺς καὶ  τὴν ἐπιτυχῆ ἀνασύνθεσή τους
γιὰ  τὴν  δημιουργία  σκηνικῶν  πλαισίων  ἁρμοδίων  γιὰ  τὴν  παράσταση
ἀμιγῶς ἑλληνικῶν θεατρικῶν καὶ ὀρχηστρικῶν ἔργων.

Οἱ  ἔγχρωμες  ἀποτυπώσεις  τῶν  Ἀθηναϊκῶν  σπιτιῶν τοῦ  Νίκου
Ἐγγονόπουλου  ἀναδεικνύονται  ἔτσι  σὲ  προδρόμους  ἑνὸς  ἰδιαίτερου
εἰκαστικοῦ  ἰδιώματος  ἑλληνοτρόπων  συνθέσεων  στὴν  ζωγραφική,  τὴν
διακοσμητική,  τὴν  τουριστικὴ  διαφήμιση  καὶ  τὴν  σκηνογραφία,  ποὺ
κυριάρχησε στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Τὰ ἔργα
αὐτὰ  δὲν  ἀκτινοβολοῦν  μόνο  τὴν  ἐρασμιότητά  τους  ὡς  ἔγχρωμες
παραστάσεις.  Μᾶς  δίνουν  καὶ  ἁπτὰ  δείγματα  τῆς  πατρώας
ἀρχιτεκτονικῆς  καὶ  μᾶς  προτρέπουν  στὴν  συνεχὴ  ἄσκηση  τῆς
αὐτογνωσίας ἀλλὰ καὶ τῆς φιλοκαλίας ποὺ ἤσκησε ὁ Ἐγγονόπουλος: Ἐπὶ
τὸ πολὺ πέλαγος τετραμμένος τοῦ καλοῦ καὶ θεωρῶν.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Οἱ  εἰκόνες  τοῦ  Ἐγγονόπουλου,  παρόλο  ποὺ  δὲν  ἔχουν  αὐστηρὰ
ἀρχιτεκτονικὸ  χαρακτήρα,  ἐντούτοις  ἀποδίδουν  πιστά  –ἔστω  καὶ
ποιητικά–  τὶς  βασικὲς  δομές.  Τὰ  χρώματα,  τὶς  ἐξωτερικὲς  σκάλες,  τὶς
πόρτες,  τὰ  παράθυρα,  τὰ  κεραμίδια,  ὅλα  καλαίσθητα,  τόσο  ποὺ
ἀναρωτιέται  κανεὶς ἂν πρόκειται  γιὰ σκηνικὰ θεάτρου,  κι  ἀναρωτιέσαι
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ποιοὶ  ἄνθρωποι  κατοικοῦν  ἐδῶ,  ἀληθινοὶ  ἢ  φανταστικοί,  μὲ  κοστούμια
ἀνάλογα ἀπὸ ἕνα ἔργο θεατρικό.

Ἡ χαρὰ ποὺ δίνουν οἱ ἀπεικονίσεις τοῦ Ἐγγονόπουλου εἶναι μοναδική.
Πιστεύω ὅτι ἡ πρωτοβουλία νὰ παρουσιαστοῦν ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ
Μουσεῖο σὲ λεύκωμα εἶναι ἄξια ἰδιαιτέρου ἐπαίνου.

ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ἡ  πολύχρονη  ἐνασχόλησή  μου  μὲ  τὰ  πεπρωμένα  τῆς  Ἀθήνας,  τῆς
γενέτειρας πόλης μου καὶ τὴν πολεοδομικὴ ἱστορία της μοῦ ἐπέτρεψε νὰ
ἐμβαθύνω στὴν ἐξέλιξη καὶ στὸν σχεδιασμὸ τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων
ἀλλὰ καὶ τῶν χώρων πρασίνου τῆς πρωτεύουσας.

Ἡ παρούσα ἐργασία φιλοδοξεῖ νὰ συνθέσει μιὰ συνολικὴ εἰκόνα τῆς
ἱδρυτικῆς ἱστορίας τῆς ἀρχικῆς διαμόρφωσης, ἀλλὰ καὶ τῆς κηποτεχνικῆς
ἰδιομορφίας  καὶ  τῆς  μορφολογίας  τοῦ  Ἐθνικοῦ  Κήπου  τῆς  Ἀθήνας.
Μεταξὺ ἄλλων, παρουσιάζει  καὶ ἀναλύει γιὰ πρώτη φορὰ τὸ μοναδικὸ
σχέδιο  ποὺ  ἔχουμε  ἀπὸ  τὴν  ἐποχὴν  δημιουργίας  τοῦ  κήπου  (σχέδιο
Bareaud), τὸ ὁποῖον ἀνεκαλύφθη προσφάτως στὸ Μόναχο, ἐπιτρέποντας
ἔτσι τὴν σύγκριση τῆς ἀρχικῆς μορφῆς τοῦ κήπου μὲ τὴν σημερινή του
διαμόρφωση.

Ὁ  κῆπος  ἔμεινε  κατὰ  τὸ  πρῶτον  ἥμισυ  τῆς  ζωῆς  του  στὴ  διάθεση
κυρίως  τῆς  βασιλικῆς  οἰκογένειας  καὶ  ἔφερε  τὸν  χαρακτηρισμὸ
«Βασιλικός». Ἀργότερα ἔγινε δημόσιος καὶ ὀνομάσθηκε «Ἐθνικός», ἂν καὶ
ὁ  σωστὸς  χαρακτηρισμός  του  θὰ  ἦταν  «Ἀθηναϊκός».  Οὐσιαστικὰ  ὅμως
ἦταν καὶ παραμένει «ὁ Κῆπος τῆς Ἀμαλίας», τῆς βασίλισσας ποὺ ὑπῆρξε
ἡ δημιουργός του.

Ἡ μελέτη δὲν ἐπικεντρώνεται στὰ σημερινὰ κηποτεχνικὰ καὶ τεχνικὰ
προβλήματα τοῦ κήπου. Τὰ θέματα αὐτὰ ἐμπίπτουν στὴν ἁρμοδιότητα
τῶν ἐντεταλμένων γιὰ τὴν φροντίδα του ἐπιστημόνων καὶ  φορέων καὶ
ἐκφεύγουν τοῦ πλαισίου τῆς ἐργασίας μου. Θίγονται, ἐντούτοις, θέματα
σχετικὰ μὲ τὴν προστασία καὶ τὴν ἀνάδειξη τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ χώρου
σήμερα  καὶ  στὸ  μέλλον.  Δὲν  ἀποτελεῖ,  ἐπίσης,  ἡ  παρούσα  μελέτη
βοτανολογικὴ  πραγματεία  τῶν  φυτειῶν  τοῦ  κήπου,  ἔργο  ποὺ  λείπει,
δυστυχῶς,  μέχρι  σήμερα,  τοῦ  ὁποίου  ὅμως  ἡ  ἐκπόνηση  ἐκφεύγει  τῆς
εἰδικότητας τοῦ γράφοντος.

Στὸ πέρασμα τῶν δεκαετιῶν συγκέντρωσα πολύτιμο ἀρχειακὸ ὑλικὸ
ἀπὸ  τὰ  γερμανικὰ  καὶ  ἑλληνικὰ  ἀρχεῖα  καὶ  συνέταξα  μία  προσωπικὴ
συλλογὴ  ἱστορικῶν  σχεδίων  καὶ  φωτογραφιῶν  ἐμπλουτισμένη  καὶ  μὲ
σύγχρονες  φωτογραφίες  τοῦ  κήπου.  Βασιζόμενος  στὰ  τεκμήρια  αὐτά,
ἀλλὰ καὶ στὶς εἰδικὲς γνώσεις μου καὶ στὴν προσωπική μου βίωση τοῦ
μοναδικοῦ αὐτοῦ δημοσίου χώρου τῆς Ἀθήνας, ἀπετόλμησα τὴν μελέτη
αὐτή,  μὲ  τὸν  διπλὸ  στόχο  νὰ  προσφέρω  στοὺς  μελετητὲς  τὸ  εὐρύτερο
δυνατὸν  φάσμα  γνώσεων  σχετικῶν  μὲ  τὸ  θέμα  καὶ  στὸ  σύνολο  τῶν
Ἀθηναίων  μία  πιστὴ  εἰκόνα  ἑνὸς  δημόσιου  κήπου  τῆς  πόλης  τους,
πολυτίμου  δώρου  ποὺ  τοὺς  ἔχει  κληροδοτηθεῖ,  καὶ  ποὺ  ἀξίζει  νὰ  τὸν
γνωρίσουν καλύτερα, νὰ τὸν ἀγαπήσουν καὶ νὰ τὸν προστατεύσουν.

161



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οἱ προκαταρκτικοὶ σχεδιασμοί. Προτάσεις γιὰ τὸν ἀνακτορικὸ κῆπο στὸ
πλαίσιο  τῶν  ἐναλλακτικῶν  σχεδίων  γιὰ  τὴν  πόλη  καὶ  τὰ  βασιλικὰ
ἀνάκτορα τῆς Ἀθήνας.
2.  Ἡ  ἀφετηρία.  Τὰ  ἀνάκτορα  τοῦ  Ὄθωνος  τοῦ  Friedrich von Gärtner.
Προϋπόθεση γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ Βασιλικοῦ Κήπου.
3. Ἡ δημιουργία. Ὁ Βασιλικὸς Κῆπος τῆς Ἀθήνας (1839-1862). Τὸ ἔργο τῆς
βασιλίσσης Ἀμαλίας.
4. Ἡ κληρονομιά. Τὸ μέλλον τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου: μιὰ θεώρηση.
Φωτογραφικὴ Τεκμηρίωση τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου κατὰ τὸ ἔτος 2007
Συλλογὴ γραπτῶν τεκμηρίων
Εἰδικὴ Βιβλιογραφία
Εὑρετήρια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Πῶς διαγράφεται ἡ θέση καὶ  ὁ ρόλος τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου σήμερα, στὸ
κέντρον  τῆς  μεγαλούπολης;  Φαίνεται  ὅτι  τὸ  ὅραμα  τῆς  βασιλίσσης
Ἀμαλίας, τῆς προέκτασης τοῦ κήπου της μέχρι τοῦ Ὀλυμπιείου καὶ τοῦ
Ἰλισσοῦ,  ποὺ  δὲν  ἐπραγματοποιήθη  στὴν  ἐποχή  της,  ἐπέζησε  ὡς
λανθάνουσα  βούληση  σχεδιασμοῦ  καὶ  ὁδήγησε  σταδιακῶς  στὴν
δημιουργία  τοῦ  μεγάλου  συμπλέγματος  τῶν  ἀκαλύπτων  χώρων
ἀναψυχῆς  καὶ  μνημειακῆς  κοσμήσεως  τῆς  Ἀθήνας,  ποὺ  ἐκτείνεται  σὲ
ἐπιφάνεια 53 ἐκταρίων, ἀνατολικῶς τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῆς πόλης.

Τὸ σύμπλεγμα αὐτὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑπτὰ διακεκριμένες περιοχὲς μὲ
ἰδιαίτερο  ἡ  κάθε  μία  χαρακτήρα.  Ὡς  πυρήν  του  παραμένει  ὁ  Ἐθνικὸς
Κῆπος (15,9 ἐκτάρια), μὲ τὴν ἰδιόμορφη κηποτεχνική του διαμόρφωση ποὺ
περιεγράφη  ἤδη  ἀναλυτικῶς,  περίφρακτος  μὲν  ἀλλὰ  προσβάσιμος  στὸ
διάστημα  τῆς  ἡμέρας  στὸ  κοινό.  Στὰ  δυτικά  του,  πρὸς  τὸ  κέντρον  τῆς
πόλης εὑρίσκεται τὸ κτήριον τῶν Παλαιῶν Ἀνακτόρων (μέγαρο Βουλῆς)
στὸ χαμηλὸ ὕψωμα τῆς «Ἀναλαμπῆς» καὶ ἐπὶ δύο βαθμιδωτῶν ἐπιπέδων
ὁ χῶρος  τοῦ  μνημείου  τοῦ  Ἀγνώστου  Στρατιώτου  καὶ  χαμηλότερα τῆς
πλατείας  Συντάγματος.  Πρόκειται  γιὰ  τὸν  μεγαλοπρεπέστερο  δημόσιο
ἀστικὸ χῶρο τῆς Ἑλλάδος μὲ αὐστηρὴ συμμετρικὴ φύτευση παρτεριῶν,
ἀλλὰ καὶ εὐρεῖες μαρμαρόστρωτες ἐπιφάνειες περιπάτου. Ἔχομε ἐδῶ τὸν
κατ' ἐξοχὴν συμβολικὸ χῶρο προβολῆς, τὸ «τοπόσημον» τῆς Ἀθήνας.

Νοτίως  τοῦ  Ἐθνικοῦ  Κήπου  διεμορφώθησαν  οἱ  κῆποι  τοῦ  Ζαππείου
Μεγάρου (συνολικὴ ἔκταση: 11,5 ἐκτάρια), ἕνα ἀνοικτὸ πάρκο μὲ ἔντονα
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τονισμένη τὴν συμμετρική του σύνθεση γύρω ἀπὸ τὸν κύριο ἄξονα τοῦ
Ζαππείου  ποὺ  προεκτείνεται  πρὸς  νότον  μὲ  μνημειακὴ  κλίμακα  καὶ
μεγάλον πίδακα (σιντριβάνι).  Ἀκόμη νοτιότερον εὑρίσκεται τὸ μεγάλον
ἄνδηρον τοῦ Ὀλυμπιείου μὲ τὸν ἀναστηλωμένον μνημειακόν του τοῖχον
ἀντιστηρίξεως καὶ τοὺς φυτευμένους χώρους ἀρχαιολογικῶν ἀνασκαφῶν
ποὺ τὸ περιβάλλουν. Πρὸς ἀνατολάς του, οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ Ὁμίλου
Ἀντισφαιρίσεως,  τοῦ  Ἐθνικοῦ  Γυμναστικοῦ  Συλλόγου  καὶ  τοῦ
Ὀλυμπιακοῦ Κολυμβητηρίου. Στὸ νοτιότατο ἄκρο τῆς περιοχῆς, ἡ μικρὴ
ἔκταση τῆς κοίτης τοῦ Ἰλισσοῦ ποὺ ἔχει μείνει ἐμφανής (δηλαδή, χωρὶς
ἐπιχωμάτωση) γύρω ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς Καλλιρρόης καὶ  τὰ ἐρείπια τῆς
πρωτοχριστιανικῆς βασιλικῆς τοῦ Ἰλισσοῦ ποὺ σκιάζονται ἀπὸ μεγάλους
εὐκαλύπτους. Ἀνατολικῶς τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ἡρώδου τοῦ
Ἀττικοῦ  καὶ  ἐπὶ  μήκους  250  μέτρων  ἀναπτύσσεται  ὁ  κῆπος  τοῦ
Προεδρικοῦ Μεγάρου (πρώην Ἀνάκτορον Διαδόχου) ἔκτασης 2,2 ἐκταρίων
γύρω ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο μέγαρο: ἕνας κῆπος αὐστηρῶς ἰδιωτικῆς χρήσης,
μὴ  προσβάσιμος  στὸ  κοινόν,  μὲ  θαυμάσια  αἰωνόβια  δένδρα,  κυρίως
πλατάνους. Ἀπέναντι ἀπὸ τὴν νοτιοανατολικὴ γωνία τοῦ Ἐθνικοῦ Κήπου
ἔχουμε, τέλος, τὸν ἀναδασωμένον (περὶ τὸ 1900) λόφον τοῦ Ἀρδηττοῦ καὶ
στὸ  κοῖλον  του  τὸ  ἀναστηλωμένον  Παναθηναϊκὸν  Στάδιον  (1896-1904)
συνολικῆς ἐκτάσεως 10 ἐκταρίων.

Τὸ  σύνολο  τῶν  ἀκαλύπτων  δημοσίων  αὐτῶν  χώρων  πρασίνου  ἔχει
τελικῶς ὑπερτριπλασίαν ἔκταση ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸν Κῆπον καὶ διακρίνεται
ἀπὸ μορφολογικὴ ποικιλία καὶ ἀνομοιογένεια ἡ ὁποία, ἀντὶ νὰ ἀποτελεῖ
μειονέκτημα, προσφέρει ἰδιαίτερον πλοῦτον βιωμάτων στὸν ἐπισκέπτη. Ὁ
συνολικὸς  χῶρος  ἔχει  μίαν  ἁπαλὴ  κλίση  ἀπὸ  βορρᾶν  πρὸς  νότον
(ὑψομετρικὴ διαφορά: περίπου 50 μέτρα), πράγμα ποὺ τὸν καθιστᾶ ὁρατὸ
καὶ  ἀπὸ  σχετικὰ  μεγάλη  ἀπόσταση.  Σημαντικὰ  σημεῖα  ἀναφορᾶς
προσφέρουν  μοναδικὲς  θέσεις  ἐποπτείας,  τόσον  ἐπὶ  τοῦ  ἰδίου  τοῦ
συμπλέγματος ἐλευθέρων χώρων, ὅσον καὶ ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τῶν
ἄλλων ἱστορικῶν ὑψωμάτων (Λυκαβηττός,  λόφος τοῦ Μουσείου,  λόφος
τοῦ  Ἀρδηττοῦ).  Ἔτσι,  οἱ  ἀναπεπταμένες  ἐπιφάνειες  τοῦ  ἀνδήρου  τοῦ
Ὀλυμπιείου  καὶ  τῆς  μεγάλης  πλατείας  περιπάτου  πρὸ  τοῦ  Ζαππείου
ἀποτελοῦν  μοναδικοὺς  χώρους  συγκέντρωσης  μεγάλου  πλήθους
ἐπισκεπτῶν,  μὲ ἀνοικτὲς  μεγαλειώδες θέες  πρὸς τὸ περιβάλλον ἀττικὸ
τοπίο καὶ ἡ κορυφὴ τοῦ Ἀρδηττοῦ (ὅπου ὁ τάφος τοῦ Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ)
προσφέρει τὴν πανοραμικὴ ἐποπτεία ὁλόκληρης τῆς πόλης ἀλλὰ κυρίως
τῆς «πράσινης καρδιᾶς» της.

Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς περιοχῆς αὐτῆς μνημειακῶν ἐλευθέρων
χώρων  τῆς  Ἀθήνας  (ποὺ  διεμορφώθη  σταδιακῶς  ὡς  τυχαῖον  μᾶλλον
ἀποτέλεσμα τῆς ἱστορικῆς ἐξέλιξης τῆς πόλης καὶ ὄχι ἑνὸς συντονισμένου
σχεδιασμοῦ) εἶναι ἡ βαθμιαία μετάβαση ἀπὸ ἕνα ἐσωστρεφὲς περίκλειστο
περιβάλλον πυκνῶν φυτεύσεων, ὑψηλῆς κηποτεχνικῆς μορφῆς (Ἐθνικὸς
Κῆπος),  σὲ  ἕναν  ἀνοικτὸ  χῶρο  πρασίνου  μὲ  ἀραιότερη  φύτευση,
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μεγαλύτερα  παρτέρια  καὶ  μεγάλους  χώρους  περιδιάβασης  (κῆποι
Ζαππείου),  καί,  τέλος,  στοὺς  παριλίσσιους  χώρους  στὸν  λόφον  τοῦ
Ἀρδηττοῦ,  ὅπου  ἡ  φύτευση,  ἂν  καὶ  πλουσία,  εἶναι  μᾶλλον  τυχαία  καὶ
ἀκολουθεῖ  ἐλεύθερες  διατάξεις,  συμφώνως  πρὸς  τὶς  ἐπιταγὲς  τῆς
ἱστορικῆς  τοπογραφίας  (ἀρχαιολογικὰ  εὑρήματα)  καὶ  τὸ  ἐντόνως
διαφοροποιημένο ἀνάγλυφο τῆς περιοχῆς.

Αὐτὴ ἡ μορφολογικὴ καὶ κηποτεχνικὴ πολυμέρεια τοῦ χώρου πρέπει νὰ
ἑρμηνευθεῖ, ἐξάλλου, καὶ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς διαφόρου χρηστικῆς φύσεως
καὶ  τῶν  ποικίλων  λειτουργιῶν  τῶν  διαφόρων  ἐπιμέρους  χώρων  ποὺ
ἀναπτύσσονται ἐδῶ. Μακρὰν τοῦ νὰ ἀποτελεῖ ἕναν ἑνιαῖο χρηστικὸ χῶρο,
ἡ  μνημειακὴ  ζώνη  πρασίνου  ἀνατολικῶς  τοῦ  ἱστορικοῦ  κέντρου  τῶν
Ἀθηνῶν,  ἀναδέχεται  διαφόρους,  ἀλλὰ  συμπληρωματικὰς  λειτουργίας.
Ἐπισημαίνονται ἐδῶ, ὅπως εἴδαμε ἤδη: 1. Ἕνας τελετουργικὸς δημόσιος
χῶρος  ποὺ  ἀποτελεῖ  τὸ  κατ'  ἐξοχὴν  τοπόσημον  τῆς  πόλης  (περιοχὴ
μνημείου  Ἀγνώστου  Στρατιώτου  -  πλατείας  Συντάγματος)·  2.  Ἕνα
αἰσθητικὸ  πάρκο,  ἄλλοτε  ἰδιωτικό,  σήμερα  δημόσιο,  «ρέμβης  καὶ
περισυλλογῆς»  (Ἐθνικὸς  Κῆπος)·  3.  Ἕνα  πάρκο  κτηρίου  ἐκθέσεων  καὶ
συνεδρίων μὲ εὐρεῖς δημοσίους χώρους περιπάτου (κῆπος Ζαππείου)·  4.
Ἕνας περίκλειστος μεγάλος κῆπος ἰδιωτικῆς χρήσης (κῆπος Προεδρικοῦ
Μεγάρου)· 5. Χῶροι ἀρχαιολογικοί, φυτευμένοι (περιοχὴ πύλης Ἀδριανοῦ,
Ὀλυμπιείου,  βασιλικῆς  Ἰλισσοῦ,  Καλλιρρόης)·  6.  Χῶροι  ἄθλησης,
φυτευμένοι (Ὅμιλος Ἀντισφαιρίσεως, Κολυμβητήριον, Ἐθνικὸς Ἀθλητικὸς
Σύλλογος,  πλατεία  Σταδίου)·  7.  Ἕνας  ἱστορικὸς  λόφος,  ἀναδασωμένος
(Ἀρδηττός).

Ὁ  συνδυασμὸς  ὅλων  σχεδὸν  τῶν  πολιτισμικῶν  χρήσεων  καὶ  τῶν
χρήσεων ἀναψυχῆς, στὴν καρδιὰ μιᾶς μεγαλούπολης, ποὺ προσφέρει τὸ
ἀθηναϊκὸ  σύμπλεγμα  ἀκαλύπτων  χώρων  περὶ  τὸν  Ἐθνικὸν  Κῆπον,
προσδίδει στὸν χῶρο αὐτὸν ἰδιαίτερη ἑλκυστικότητα καὶ αἴγλη.

Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ μία συνοπτικὴ σύγκριση τοῦ ἀθηναϊκοῦ
αὐτοῦ  συγκροτήματος  χώρων  πρασίνου  μὲ  ἄλλα  ἀστικὰ  πάρκα  τῆς
Νοτίου  Εὐρώπης.  Πρὸς  τὸν  σκοπὸν  τοῦτο  παραβάλλονται
διαγραμματικῶς  τὰ  γεωμετρικά,  λειτουργικὰ  καὶ  κηποτεχνικὰ
χαρακτηριστικὰ δέκα πάρκων (ἀπὸ τὴν Ἰταλία, τὴν Γαλλία, τὴν Ἰσπανία
καὶ τὴν Ἑλλάδα) ποὺ διεμορφώθησαν στὴν πλειονότητά τους κατὰ τὸν
19ον αἰώνα, σὲ ἕναν συγκριτικὸ πίνακα. Ἐπίσης, ἀντιπαρατίθενται στὴν
ἴδια κλίμακα (1:20.000) οἱ κατόψεις τους.

Ἀπὸ  τὴν  σύγκριση  τῶν  10  ἐπιλεγμένων  αὐτῶν  ἀστικῶν  πάρκων
συμπεραίνομε ὅτι:

Τὸ συνολικὸ μέγεθος τῶν πάρκων (τοῦ δείγματος) κυμαίνεται μεταξὺ
14,5 καὶ 53 ἐκταρίων καὶ ἡ μεγαλυτέρα διάστασή τους μεταξὺ 700 καὶ 1.750
μέτρων.

Τὸ πλῆθος τῶν παρτεριῶν κατὰ ἀστικὸν πάρκον ποικίλλει ἀπὸ 40 μέχρι
180 καὶ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ μεγαλυτέρου παρτεριοῦ ἀπὸ 3.500 τετραγωνικὰ
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μέτρα μέχρι 20.000 τετραγωνικὰ μέτρα. Τὸ μέσον μέγεθος τῶν παρτεριῶν
κυμαίνεται  μεταξὺ  135  τετραγωνικῶν  μέτρων  καὶ  970  τετραγωνικῶν
μέτρων. Οἱ τελευταῖες αὐτὲς παρατηρήσεις ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι
ἡ  ὑποδιαίρεση  τοῦ  χώρου  τῶν  ἀστικῶν  πάρκων  ποικίλλει  σημαντικῶς,
δημιουργώντας καὶ τὴν ἀνάλογη ἰδιαίτερη «ἀντιληπτικὴ κλίμακα». Ἐδῶ
λειτουργεῖ  ὁ  νόμος  τῆς  ὀπτικῆς  διόρθωσης  (ἢ  ἀπάτης):  πάρκα  μὲ
μικρότερα παρτέρια (ὅπως ὁ Ἐθνικὸς Κῆπος τῆς Ἀθήνας) προσφέρουν τὴν
ἐντύπωση μεγαλυτέρου συνολικοῦ χώρου, καί, ἀντιστρόφως, χῶροι ὅπως
τὰ πάρκα τοῦ Μιλάνου ἢ τοῦ Τορίνου, μὲ κατὰ μέσον ὅρον πέντε φορὲς
μεγαλύτερα παρτέρια, δίδουν τὴν ἐντύπωση μικροτέρου μεγέθους ἀπὸ τὸ
πραγματικό.

Μόνον τὸ ἥμισυ τῶν πάρκων κοσμοῦνται ἀπὸ μικρὲς τεχνητὲς λίμνες
διακοσμητικοῦ χαρακτήρα, ποὺ δὲν συγκρίνονται μὲ τὶς μεγάλες ὑδάτινες
(ὡς  ἐπὶ  τὸ  πλεῖστον,  φυσικές)  ἐπιφάνειες  τῶν  πάρκων-τοπίων
(Landschaftsgärten) τῆς Βορείου Εὐρώπης.

Σημαντικὰ  κτήρια  πολιτιστικῆς,  κοινωνικῆς  ἢ  ἀθλητικῆς  χρήσης
εὑρίσκονται  ἐντὸς  τοῦ  χώρου  ἢ  στὴν  περιφέρεια  τῶν  πάρκων,
ἀναδεικνυόμενα ἀπὸ αὐτά. Μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τὸ συνοικιακὸν
πάρκον Buttes Chaumont στὸ Παρίσι μὲ τὴν μεγαλύτερη σχετικῶς τεχνητὴ
λίμνη, ἀλλὰ χωρὶς τὴν παρουσία δημοσίου κτηρίου ἐντὸς αὐτοῦ.

Ἡ θέση τῶν ἀστικῶν πάρκων ἐντὸς τοῦ πολεοδομικοῦ ἱστοῦ,  ἂν καὶ
παντοῦ κεντρική,  ποικίλλει  σημαντικῶς ὡς  πρὸς  τὴν  τοπογραφική της
γειτνίαση  μὲ  διάφορα  στοιχεῖα  τοῦ  φυσικοῦ  ἀναγλύφου  (θάλασσα,
ποταμοί,  λόφοι)  ἢ  καὶ  τῆς  λειτουργίας  τῆς  πόλης  (σιδηροδρομικὸς
σταθμός, χῶροι ἐκθέσεων, ἀρχαιολογικοὶ χῶροι).

Τὸ  συγκρότημα  τῶν  χώρων  πρασίνου  ἀνατολικῶς  τοῦ  ἱστορικοῦ
κέντρου  τῶν  Ἀθηνῶν,  ποὺ  περιλαμβάνει  τὸν  Ἐθνικὸν  Κῆπον  καὶ  τοὺς
γύρω  του  ἐλευθέρους  χώρους  (ὅπως  περιεγράφησαν  ἤδη)  εἶναι  τὸ
μεγαλύτερον  σὲ  ἔκταση  (53  ἐκτάρια)  καὶ  πολυποίκιλον  σὲ  χρήσεις,  σὲ
σύγκριση μὲ τὰ ὀκτὼ ἄλλα πάρκα τῶν μεσογειακῶν χωρῶν καὶ τὸ Πεδίον
τοῦ Ἄρεως στὴν Ἀθήνα. Εἶναι, ἐξάλλου, καὶ τὸ μόνον σύνολον ἀστικῶν
πάρκων (ἀπὸ τὰ ἐδῶ ἐξεταζόμενα) στὸ ὁποῖο ἐντάσσονται καὶ φυτευμένοι
ἀρχαιολογικοὶ χῶροι σημαντικῆς ἔκτασης.

Τὸ  μνημειακὸ  ἀθηναϊκὸ  σύνολο  πάρκων  καὶ  ἀρχαιολογικῶν  χώρων
περὶ  τὸν  Ἐθνικὸν  Κῆπο  ἀποτελεῖ,  ἐξάλλου,  τμῆμα  τοῦ  ἀνατολικοῦ
σκέλους  τοῦ  μεγάλου  ἀρχαιολογικοῦ-πολιτιστικοῦ  πάρκου  τῆς  Ἀθήνας
(συνολικὴ ἐπιφάνεια: 350 ἐκτάρια) τοῦ ὁποίου ἡ βαθμιαία δημιουργία (μὲ
τὴν  βοήθεια  τῆς  χωρικῆς  ἑνοποιήσεως τῶν τμηματικῶν του ἐκτάσεων)
εὑρίσκεται  σήμερα  μετὰ  ἀπὸ  175  ἔτη  ἐξέλιξης  τῆς  νέας  πόλης  σὲ
προχωρημένο στάδιο πραγματοποίησης.

Οἱ  Νεοέλληνες  ἀνέπτυξαν  κατὰ  τὴν  διάρκεια  τῶν  τελευταίων  δύο
αἰώνων μίαν μᾶλλον ἄτονη σχέση μὲ τὸ ἱστορικὸ τοπίο ἀλλὰ καὶ τοὺς
χώρους πρασίνου μέσα στὴν πόλη. Καὶ οἱ δύο πλευρὲς τῆς προσέγγισης
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τῶν ξένων ἐπισκεπτῶν πρὸς τὸ ἀττικὸν τοπίον, δηλαδή, ὁ θαυμασμὸς γιὰ
τὴν  αἰσθητική  του  τελείωση  ἀλλὰ  καὶ  ἡ  ἀπογοήτευση  γιὰ  τὴν
παραμέλησή  του,  εἶναι  ἄγνωστες  στὸν  πραγματισμὸ  τοῦ  μεσογειακοῦ
ἀνθρώπου  στὴν  σχέση  του  μὲ  τὴν  φύση.  Διαφορετικὰ  ἀπ'  ὅ,τι  στὴν
Κεντρικὴ καὶ Βόρειο Εὐρώπη, ἡ φύση σπανίως ἀποτελεῖ γιὰ τὸν Ἕλληνα
πηγὴ  καλλιτεχνικῆς  ἢ  στοχαστικῆς  ἔμπνευσης  ἢ  καὶ  ἀντικείμενο
αἰσθητικῆς ἐνατένισης.

Ἐξάλλου,  ἡ  ἔλλειψη  παράδοσης  στὴν  διαμόρφωση  κήπων,  στὴν
δημιουργίαν  δημοσίων  πάρκων  καὶ  γενικότερα  στὸν  σχεδιασμὸν
ἐλευθέρων  ἀστικῶν  χώρων,  ποὺ  παρατηρεῖται  στὴν  σύγχρονη  Ἑλλάδα
λόγω  τῶν  ἰδιαιτέρων  ἱστορικῶν  συνθηκῶν,  ἐξηγεῖ  γιατί  οἱ  ἀρχικὲς
πρωτοβουλίες γιὰ τὴν φροντίδα τοῦ τοπίου δὲν προῆλθαν ἀπὸ Ἕλληνες.
Ὁ  Βασιλικὸς  Κῆπος,  τὸ  πρότυπον  ἀγρόκτημα  Ἑπτάλοφος  κοντὰ  στὶς
Ἀχαρνές (ὁ λεγόμενος «Πύργος τῆς Βασιλίσσης»), ὁ βοτανικὸς κῆπος στὸ
κτῆμα Χασεκῆ, δενδροστοιχίες καὶ διάφοροι μικροὶ κῆποι μέσα στὴν νέα
πόλη (μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ κῆπος τοῦ Θησείου), ὅλα αὐτὰ δημιουργήθησαν
μὲ τὴν πρωτοβουλία τῶν πρώτων βασιλέων καὶ μὲ τὴν βοήθεια ξένων
ἀρχιτεκτόνων καὶ κηποτεχνῶν, καὶ βέβαια δὲν εἰσήχθησαν μόνον τὰ φυτὰ
ἀλλὰ  καὶ  τὰ  πρότυπα  σχεδιασμοῦ  γιὰ  τὴν  διαμόρφωση  τῶν  χώρων
πρασίνου.

Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι ἡ σχέση τῶν Ἀθηναίων μὲ τὴν ἀρχαία
πολιτιστικὴ κληρονομιά τους, τὴν ἱστορικὴ τοπογραφία τῆς Ἀθήνας καὶ
τὴν  δενδροφύτευση  τῆς  πόλης  τους  ἦταν  πάντοτε  ἀντιφατικὴ  καὶ
παραμένει καὶ μέχρι σήμερα ἀναλλοίωτη: ὁ ἐθνικὸς ζῆλος τῆς ἀνάδειξης
τῆς μνήμης τοῦ «ἀρχαίου κάλλους», καθὼς καὶ ἡ ἐπιθυμία νὰ ἐξωραϊσθεῖ
ἡ πόλη μὲ χώρους πρασίνου, συνέτειναν στὴν ἰδέα τῆς δημιουργίας ἑνὸς
ἐκτεταμένου ἀρχαιολογικοῦ-πολιτιστικοῦ πάρκου. Αὐτὲς ὅμως οἱ θετικὲς
τάσεις  παραμερίζονται  ἐπανειλημμένως  ἀπὸ  ἰδιοτελῆ  συμφέροντα,
διοικητικὴ ὀλιγωρία καὶ ἀνεπάρκεια ἀποθέματος δημόσιας ἀστικῆς γῆς.
Ἔτσι, ἡ ὅλη προσπάθεια συχνὰ περιωρίσθη στὸ παρελθὸν σὲ ἀσυντόνιστα
βήματα καὶ διακηρύξεις καλῶν προθέσεων.

Κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία τὸ ἔργο ἑνοποίησης τῶν ἀρχαιολογικῶν
χώρων ἔχει, ὡστόσο, προχωρήσει μὲ γοργὰ βήματα στὸ δυτικὸν τμῆμα τοῦ
ἱστορικοῦ  χώρου  (περιοχὴ  Ἀκροπόλεως,  λόφου  Μουσείου,  Πνύκας,
Ἀρχαίας  Ἀγορᾶς  καὶ  Κεραμεικοῦ).  Μὲ ὀλιγάριθμα ἀλλὰ  ἀποφασιστικὰ
μέτρα  σχεδιασμοῦ,  ὅπως  τὸ  ἄνοιγμα  τοῦ  λόφου  τοῦ  Ἀρδηττοῦ  στοὺς
περιπατητές, τὴν δημιουργίαν ἀνέτων ὑπογείων διαβάσεων μεταξὺ τοῦ
κήπου τοῦ Ζαππείου καὶ τοῦ Ὀλυμπιείου καθὼς καὶ μεταξὺ Ὀλυμπιείου
(χῶρος  πύλης  τοῦ  Ἀδριανοῦ)  καὶ  τῆς  ἀρχῆς  τοῦ  διαμορφωμένου  ἤδη
«ἀθηναϊκοῦ  περιπάτου»  (τῆς  πομπικῆς  ὁδοῦ  προσβάσεως  τῆς
Ἀκροπόλεως)  καί,  κυρίως,  μὲ  τὴν  ὁριστικὴ  ἀπομάκρυνση  τῶν
σταθμευόντων  αὐτοκινήτων  ἀπὸ  τοὺς  χώρους  τοῦ  Ζαππείου  καὶ  τὴν
λεωφόρο  Βασιλίσσης  Ὄλγας,  εἶναι  δυνατὸν  νὰ  ἐπιτευχθεῖ  καὶ  ἡ
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ὁλοκλήρωση τῆς ἑνοποιήσεως τοῦ ἀνατολικοῦ τμήματος τοῦ πολιτιστικοῦ
πάρκου στὸ προσεχὲς μέλλον.

Προϋπόθεση ὅμως διὰ ἕναν ἐπιτυχὴ σχεδιασμὸν εἶναι κυρίως ἡ ἀκριβὴς
γνώση  καὶ  συνεπὴς  προστασία  τῆς  περιορισμένης  σὲ  ἔκταση  ἀλλὰ
μοναδικῆς αἰσθητικῆς ποιότητας κληρονομιᾶς τῶν ἱστορικῶν πάρκων στὸ
κέντρο τῆς πόλης, στέψη τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ ὁ γεραρὸς Ἐθνικὸς Κῆπος.
Ἐὰν  ἡ  προκείμενη  ἐργασία  κατόρθωσε  νὰ  συμβάλει  στὴν  εὐρύτερη
διάδοση τῆς γνώσης αὐτῆς, θὰ ἔχει προσεγγίσει τὸν στόχο της.

Ἡ βασίλισσα Ἀμαλία ἐξακολουθεῖ μέχρι σήμερα νὰ εἶναι παρούσα στὴν
συνείδηση τῶν Ἑλλήνων.  Ἡ σπουδαιότερη καὶ  εὐρύτερη λεωφόρος  τῆς
πόλης ἐφάπτεται στὴν δυτικὴ πλευρὰ τοῦ κήπου της καὶ φέρει τὸ ὄνομά
της. Ἡ γυναικεία ἐθνικὴ φορεσιά –μία ἐπινοημένη ἀπὸ τὴν ἴδια στολή,
ἀντίστοιχη τῆς ἀντρικῆς φουστανέλας– φέρει, ἐπίσης, τὸ ὄνομά της καὶ
φοριέται ἀπὸ νεαρὲς γυναῖκες στὶς διάφορες ἐθνικὲς ἐπετείους.

Κανένα  μνημεῖον,  καμία  τιμητικὴ  ἀναφορὰ  δὲν  θυμίζει,  ὡστόσο,
σήμερα  στοὺς  ἐπισκέπτες  τοῦ  Ἐθνικοῦ  Κήπου,  ἐπιτόπου,  ὅτι  ἡ  ἀστικὴ
αὐτὴ  ὄαση  εἶναι  τὸ  προσωπικότερον  ἔργον  ζωῆς  τῆς  θεληματικῆς  καὶ
ἐμπνευσμένης αὐτῆς γυναίκας. Ὁ κῆπος της ὅμως, ὁ Κῆπος τῆς Ἀμαλίας,
παραμένει ἀναπόσπαστο τοπόσημο τῆς Ἀθήνας καὶ κοσμεῖ τὴν πόλη τῶν
ἑκατομμυρίων κατοίκων. Τὸ ἔργο της αὐτό, ἔργο ἀφοσίωσης καὶ ἀγάπης,
μᾶς  ὑπενθυμίζει  τὴν  ὕστατη  εὐχὴ  τῆς  βασιλίσσης,  ποὺ  ἀποτελεῖ  καὶ
παρακαταθήκη γιὰ ἐμᾶς τοὺς ἐπιγόνους: «Εἴθε ἡ Ἑλλάδα νὰ εἶναι εἰς τὸ
μέλλον εὐτυχισμένη ὅσο τὸ ἐπιθυμήσαμε, ὁ Ὄθων καὶ ἐγώ. Εἴθε τὰ ὄνειρα
τῶν νεανικῶν μας χρόνων νὰ γίνουν πραγματικότητα».

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ὡς  μέλος  τοῦ  Συλλόγου  «Οἱ  Φίλοι  τοῦ  Ἐθνικοῦ  Κήπου»,  χαίρομαι
ἰδιαίτερα ποὺ μοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ πῶ λίγα λόγια γιὰ τὸν «Κῆπο τῆς
Ἀμαλίας»,  τὸ  θαυμάσιο  βιβλίο  ποὺ  παρουσιάζουμε  ἀπόψε.  Ἕνα βιβλίο
ποὺ συνδυάζει τὴ γνώση τοῦ ἀρχιτέκτονα-πολεοδόμου, γνωστοῦ μελετητῆ
τῆς  πολεοδομικῆς  ἱστορίας  τῆς  Ἀθήνας,  καθηγητῆ  Ἀλέξανδρου
Παπαγεωργίου-Βενετᾶ,  μὲ τὴν ὑψηλῆς στάθμης ἐργασία τοῦ ἐκδοτικοῦ
οἴκου  «Ἴκαρος».  Καὶ  πραγματοποιήθηκε  μὲ  γενναιόδωρη  χορηγία  τοῦ
Ἱδρύματος  «Ἰωάννου  Φ.  Κωστοπούλου»,  ὡς  μία  ἀκόμη ἐκδήλωση
ἔμπρακτου ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸν Ἐθνικὸ Κῆπο, τοῦ Ἱδρύματος αὐτοῦ.

Τὸ βιβλίο ἔχει μιὰ ἰδιομορφία: Εἶναι καρπὸς πολύχρονης ἔρευνας, στὴν
Ἑλλάδα  καὶ  στὸ  ἐξωτερικό,  ἐνδελεχὴς  ἐπιστημονικὴ  μελέτη.  Καὶ
ἐντούτοις, μὲ τὶς μικρὲς ἱστορίες ποὺ ἀναφέρει, μὲ τὶς ὡραῖες φωτογραφίες
του, μὲ τὴν παράθεση ἐκτενοῦς ἀνθολογίας κειμένων ποὺ ἔχουν γραφτεῖ
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κατὰ  τὸ  παρελθὸν  γιὰ  τὸν  Κῆπο  –«γραπτὰ  τεκμήρια»  τὰ  ὀνομάζει  ὁ
συγγραφέας–,  διαβάζεται  καὶ  σὰν  παραμύθι.  Παραμύθι  ποὺ
διαδραματίζεται σ' ἕνα νεοσύστατο κράτος, στὴν ἄνυδρη πρωτεύουσά του,
ποὺ  δὲν  ἔχει  πλοῦτο,  ἀλλὰ  ἔχει  φυσικὴ  ὀμορφιὰ  καὶ  ἔνδοξα  ἀρχαῖα
μνημεῖα. [...]

Θὰ  ἔλεγα  λοιπὸν  αὐτὴ  τὴν  ἐξαιρετικὴ  ἔκδοση,  Βίβλο  Γενέσεως  τοῦ
Ἐθνικοῦ Κήπου. Γιατὶ εἶναι ἕνα πόνημα ποὺ ἀναδεικνύει τὴ χωροταξικὴ
σύλληψη τοῦ Κήπου καὶ μάλιστα τόσο πιστά, ὥστε μερικὲς φορὲς νομίζει
κανεὶς  ὅτι  παρακολουθεῖ  τὸ  βλέμμα  τῶν  παλαιῶν  δημιουργῶν  του  νὰ
πλανιέται ἐπάνω ἀπὸ τὰ φυτά, τὰ δέντρα, τὰ μελετημένα ἀνοίγματα πρὸς
τὶς  μαγευτικὲς  θέες  –  τὰ  μενεξεδένια  βουνά,  τὶς  ἀρχαιότητες  καὶ  τὸν
ἀπαστράπτοντα Σαρωνικό. Ἐπιτρέπει στὸν ἀναγνώστη νὰ περιπλανηθεῖ
στὰ ἑλικοειδῆ δρομάκια ποὺ ἐξασφάλιζαν τὴ μοναξιὰ καὶ προστάτευαν
τὸν  ρεμβασμό.  Ἀλλὰ  ἀναδεικνύει  καὶ  ἀξιολογεῖ  καὶ  τὶς  ἐλάχιστες
λεπτομέρειες:  Τὶς  βοτσαλωτὲς  ἀμπολές,  τὰ  ρυάκια  δηλαδὴ  ἀπὸ  ὅπου
κυκλοφοροῦσε  τὸ  νερὸ  καὶ  πότιζε  τὰ  φυτά,  ἢ  τὶς  χαμηλὲς  σιδερένιες
περιφράξεις  τῶν  παρτεριῶν...  Λεπτομέρειες  ταπεινές,  ἴσως,  ποὺ
καθίστανται ὡστόσο σήμερα ἀποδεικτικὰ τῆς προσοχῆς, τοῦ γούστου καὶ
τῆς ἀγάπης μὲ τὴν ὁποία σχεδιάστηκε τὸ βασιλικὸ περιβόλι.

Τὸ  βιβλίο  εἶναι  ὅμως καὶ  κάτι  ἀκόμα:  Εἶναι  ἕνα  πολύτιμο  ἐργαλεῖο,
«ἕνας μπούσουλας, ποὺ καθοδηγεῖ ἀλάνθαστα γιὰ τὴν αὐθεντικὴ μορφὴ
τοῦ Κήπου ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀναλάβει τὴν τύχη τοῦ Κήπου σήμερα» καὶ
ὅσους θὰ διαχειριστοῦν τὴν τύχη τοῦ Κήπου στὸ μέλλον.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

Ἔπρεπε, γι' αὐτὸ τὸ βιβλίο, νὰ βρῶ ποιοτικὸ χρόνο γιὰ νὰ τὸ διαβάσω. Νὰ
εἶμαι δηλαδὴ σὲ μιὰ εὐχάριστη συναισθηματικὴ κατάσταση, ἄξια νὰ τὸ
φιλοξενήσει.  Ὅμως  τὰ  πράγματα  ἐξελίχθηκαν  κάπως  ἀντίστροφα.
Ἀρχίζοντας νὰ τὸ κοιτάζω καὶ ἀποσπασματικὰ νὰ «δοκιμάζω» ἐκείνη ἢ
τὴν ἄλλη σελίδα, συνειδητοποίησα πολὺ γρήγορα ὅτι ἔπρεπε στὴν ἀρχὴ
τοῦ  ἔργου  νὰ  γυρίσω.  Ὅτι  ἔπρεπε  νὰ  τὸ  διαβάσω  ὅλο,  χωρὶς  καμία
παράλειψη.  Ἡ  συναισθηματικὴ  προϋπόθεση  ποὺ  ζητοῦσα  μοῦ
ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ βιβλίο. Καὶ δὲν τὸ ἐγκατέλειψα. Μέσα σὲ δύο
μέρες μεταφέρθηκα σὲ ἄλλους χρόνους καὶ καιρούς.

Μπορεῖ  ἡ  ἔρευνα  τοῦ  συγγραφέα,  ἀκριβέστερα  ἡ  ἀπόφασή  του  νὰ
ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτὸ τὸ «τοπόσημο», νὰ ὀφείλεται καὶ στὴν ἀνάγκη του νὰ
ἀνταποδώσει ὅ,τι σὲ παιδικὴ ἡλικία ὁ κῆπος τοῦ προσέφερε. Σιγὰ σιγά,
ὅμως, ὁ στοχασμός, ἡ μέθοδος καὶ ἡ εὐγενὴς κριτικὴ στάση ἀπέναντι στὰ
γεγονότα καὶ στὰ πράγματα τὸν ὁδήγησαν σὲ μιὰ ἄψογη τεκμηριωμένη
μονογραφία. Ἀλλὰ καὶ κάπου ἀλλοῦ.

Κατὰ  τὴ  δική  μου  ἀντίληψη,  πρόκειται  γιὰ  μιὰ  ἔρευνα  μιᾶς  διπλὰ
παρακείμενης  ἱστορίας:  ταυτόχρονα  πολιτικῆς  καὶ  κοινωνικῆς.
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Παρακείμενης, γιατὶ αὐτὲς οἱ δύο διαστάσεις, ἡ ἐξουσία καὶ ὁ ἄνθρωπος,
δὲν  ἐπιλέγονται  ἀπὸ  τὸν  συγγραφέα  ὡς  ἀπευθείας  κύριες  ἀφετηρίες.
Προκύπτουν σχεδὸν ἀβίαστα ἀπὸ τὴ διήγησή του γιὰ τὸν κῆπο. Ἄλλοτε
τὶς ἀγγίζει, καὶ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν κοινωνία, ἄλλοτε τὶς ὑπαινίσσεται.
Κάποιες  ἀπὸ  αὐτὲς  τὶς  παρακείμενες  εἰσφορὲς  θὰ  ὑπογραμμίσω  ἐδῶ.
Εἶναι πολὺ περισσότερες.

Γιὰ  παράδειγμα,  χωρὶς  νὰ  ἀναφέρεται  συστηματικὰ  στὴ  διαμάχη
ἀνάμεσα στὴ «λόγια» καὶ στὴ «δημοτικὴ» παράδοση, αὐτὴ διατρέχει τὸ
ἔργο. Καὶ εἶναι ἐδῶ μιὰ περίπτωση παράδρομης, παρακείμενης πολιτικῆς
ἱστορίας, στὸ μέτρο ποὺ ἡ παραπάνω ἀντιπαράθεση συμπράττει ἀκόμα
καὶ  σήμερα  στὴ  διαμόρφωση  δύο  ἐθνικῶν  τρόπων  σκέψης,  ὄχι  χωρὶς
ἀφανεῖς  πολιτικὲς  ἐπιπτώσεις.  Μὲ  ἀφορμὴ  λοιπὸν  τὸν  «Κῆπο  τῆς
Ἀμαλίας», καταγράφονται ὅλα ἐκεῖνα τὰ περιστατικὰ καὶ οἱ γνῶμες τῆς
ἐποχῆς  γιὰ  τὸ  πῶς  ἔπρεπε  νὰ  διευθετηθεῖ  ὄχι  ἁπλὰ  ὁ  κῆπος,  ἀλλὰ  ὁ
εὐρύτερος χῶρος. Ἕνας εὐρύτερος χῶρος γύρω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολη, καθὼς
καὶ οἱ  ἐκτιμήσεις  τοῦ συγγραφέα γιὰ τὸ πότε οἱ  ξένοι  καὶ οἱ  ἡμεδαποὶ
ἀρχιτέκτονες  ἄλλοτε  ὑπῆρξαν  ἀπολογητικοὶ  τοῦ  ἐπικρατοῦντος
κλασικισμοῦ (λόγια παράδοση) καὶ ἄλλοτε ὁδηγήθηκαν στὴ διατύπωση
«δημιουργικῶν  παρεκκλίσεων  ἀπὸ  τὸν  στεῖρο  ἀκαδημαϊσμό»  (δημοτικὴ
παράδοση).

Παράλληλα (καὶ πάντα στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς παρακείμενης πολιτικῆς
ἱστορίας),  τὸ  ἔργο  εἶναι  πλούσιο  σὲ  πληροφορίες  πολιτικῆς
ἀρχιτεκτονικῆς.  Ἡ σχέση τοῦ κήπου μὲ τὰ ἀνάκτορα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν
ἀνώνυμη πόλη, ἡ σχέση τῶν ἀνακτόρων μὲ τὶς χωροταξικὲς ἀντιλήψεις
τῆς ἐξουσίας κατὰ τὰ πρότυπα τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης, μὲ μιὰ λέξη τὸ
εἶδος  τῆς  ἐπιδιωκόμενης  σχέσης  τῆς  τελευταίας  μὲ  τὴν  κοινωνία,  ὅλα
αὐτὰ  διαφαίνονται  μέσα  ἀπὸ  τὶς  συζητήσεις  γιὰ  τὸν  κῆπο  καὶ  τὸν
εὐρύτερο χῶρο.

Ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  μᾶς  θυμίζει  ὅτι  ὁ  Klenze
ζητοῦσε τὴ δημιουργία ἑνὸς αὐστηροῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, μακριὰ ἀπὸ
τὶς ἰδιωτικὲς κατοικίες. Μιὰ θέση δηλαδὴ κατεξοχὴν λόγια. [...]

Ἀλλὰ καὶ  ἡ Ἀμαλία δείχνει  πόσο εἶχε  ἐναίσθηση τοῦ τόπου καὶ  τοῦ
ἀνθρώπινου,  καθημερινοῦ  προορισμοῦ  τοῦ  κήπου:  «Ἐγὼ  συνηθίζω  νὰ
φυτεύω πρὶν ἀκόμα κτίσω...  Ἐπιθυμῶ τὸ πάρκο νὰ μὴ διαμορφωθεῖ μὲ
πρότυπο τοὺς κήπους ἀγγλικοῦ ρυθμοῦ, τοὺς τόσο πτωχοὺς σὲ σκιά, ἀλλὰ
ὅπως καὶ οἱ κῆποι τῶν ἰταλικῶν ἐπαύλεων ποὺ ἔχουν πολλοὺς σκιεροὺς
περιπάτους, ἀλλὰ ὄχι ἄκαμπτους τῶν παλαιῶν γαλλικῶν πάρκων». Ἂν
καὶ δὲν καταβλήθηκε κάποια προσπάθεια, γιὰ νὰ συνδεθεῖ ὁ κῆπος μὲ τὸ
ἀστικὸ περιβάλλον, αὐτὸ θὰ μποροῦσε κατὰ προέκταση τῆς σκέψης τῆς
Ἀμαλίας  νὰ  εἶχε  συμβεῖ,  ἂν  στὴ  συνέχεια  οἱ  διάδοχες  κοινωνίες  δὲν
ἔκαναν τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀποκλείουν μιὰ τέτοια ἐξέλιξη, μιὰ διείσδυση τοῦ
πράσινου στὴν πόλη. Ἔστω ὡς ἀντιφώνηση σὲ ὅ,τι εἶχε ἤδη συμβεῖ.  Τὰ
οἰκοδομικὰ ἐμπόδια ποὺ ἀναγέρθηκαν στὴ συνέχεια εἶναι ἀδύνατον πιὰ
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νὰ  ἀπομακρυνθοῦν.  Συνιστοῦν,  στὴν  ἑτερόδοξη  ποικιλία  τους,  ἕναν
πολιτισμὸ ἄμορφης κάλυψης καὶ ὄχι μιὰ κουλτούρα ἐλευθερίας.

Πέρα  ὅμως  ἀπὸ  τὴν  παρακείμενη  πολιτικὴ  ἱστορία  ὑπάρχει  καὶ  ἡ
παρακείμενη  κοινωνική.  Καὶ  ἐδῶ  βέβαια  ἡ  γραφὴ  εὐνοεῖται  ἀκόμα
περισσότερο ἀπὸ τὴ μεγάλη καλλιέργεια καὶ πολυμέρεια τοῦ συγγραφέα.
Ἀλλὰ  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ἰδιαίτερή  του  στάση  ἀπέναντι  στὴ  λειτουργία  τῆς
μνήμης. Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετὰς ἔχει ζήσει  τὸν κῆπο ὡς
παιδί. Οἱ ἀποστάσεις τοῦ τότε, οἱ «χρόνοι» μέσα στὸν κῆπο, οἱ ἐκπλήξεις
ποὺ  ἀρχικὰ  οἱ  δρομίσκοι  δημιουργοῦσαν,  ἀλλὰ  καὶ  ἡ  προοδευτικὰ
κλιμακούμενη γνωριμία, ὥστε ἡ τελικὴ ἐξοικείωση, ἐκτοπίζοντας κάπως
τὸ  ἀπρόοπτο,  νὰ  κάνει  τὸν  κῆπο  δικό  σου,  συνιστοῦν  μιὰ  παράλληλη
διήγηση συγκινητικὴ γιὰ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς.

Οἱ  κάποιες  ἀσπρόμαυρες  φωτογραφίες,  μὲ  ἐπώνυμα  πρόσωπα,  ποὺ
ὁρισμένα  βρίσκονται  ἀνάμεσά  μας,  δίνουν  στὸ  ἔργο  μιὰ  ἀμάχητη
ἀπόδειξη τοῦ τρόπου τῆς προσωπικῆς ἐμπλοκῆς στὸ «τώρα τοῦ τότε». Ἂν
καὶ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ προσωπική μου παρείσφρηση, θυμᾶμαι πὼς ὅταν
ἀνάμεσα στὰ ἕξι καὶ στὰ ἐννιὰ μὲ πήγαινε καὶ μένα στὸν κῆπο ἡ θεία
Μίμα (πρόκειται γιὰ τὴ μεγάλη ἐρυθροσταυρίτισσα Πολύμνια Μαρκέτου),
ἡ παραμονὴ ἐκεῖ περιλάμβανε ἕνα μέρος φυτικῆς καθοδήγησης καὶ ἕνα
ἄλλο  ἐλεύθερης  ἀπόλαυσης.  Καὶ  τελείωνε  μὲ  τὴ  διεκδίκηση  τῆς
ὑπόσχεσης «αὔριο θὰ ξανάρθουμε;». Ὅλα αὐτὰ τὰ προφανῶς ἐνδεικτικὰ
δὲν καλύπτουν ὅσα ἄλλα σοβαρά, σοφὰ καὶ τεκμηριωμένα τὸ ἔργο αὐτὸ
προσφέρει. Ὅμως, μήπως τὸ βιβλίο θὰ μποροῦσε νὰ διαβαστεῖ μέσα στὸν
ἴδιο τὸν κῆπο; Γιατὶ καὶ τὸν συνοδεύει καὶ συνοδεύεται ἀπ' αὐτόν. Αὐτὸ θὰ
ἦταν  βέβαια  πολὺ  πιὸ  εὔκολο  ἄν,  παράλληλα  μὲ  αὐτὴ  τὴ  θαυμάσια
ἐργασία  τῶν  ἐκδόσεων  Ἴκαρος,  ἀκολουθοῦσε  καὶ  μιὰ  ἄλλη  σὲ  πιὸ
«κόμοντη» μορφή. Θὰ ἦταν ταυτόχρονα ὁ καλύτερος καὶ ὁ ἐγκυρότερος
ὁδηγὸς γιὰ ἕναν ἀβίαστο περίπατο, ἀλλὰ καὶ μιὰ ἐξαίρετη συμβολὴ γιὰ
τὴν ἐπαφὴ μὲ μιὰ περίοδο, ἀκριβέστερα μὲ μιὰ ἐποχή, μέσα ἀπὸ ἕνα θέμα
φαινομενικὰ «χαμηλῆς ἔντασης». Χωρὶς ἀναφορὲς σὲ πολέμους, ἐξάρσεις
καὶ κατορθώματα. Ἡ ἱστορία τοῦ κήπου τῆς Ἀμαλίας μπορεῖ σὲ κάποιους
νὰ ἀρέσει πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ μάθουν ἢ νὰ ἀποφανθοῦν πῶς καὶ γιατί
κάποιοι Ἕλληνες τοὺς φάνηκαν πιὸ μεγάλοι ἀπὸ κάποιους ἄλλους.

Στὴν  παρουσίαση  τοῦ  βιβλίου,  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὸν  συγγραφέα,
παρακλήθηκε νὰ συμπράξει καὶ ἡ κ. Μαρία Καραβία. Ἡ ἐπιλογὴ ἔχει τὴ
σημασία της, στὸ μέτρο ποὺ ἕνα τόσο εὐγενικὸ ἔργο ἔπρεπε νὰ βρεῖ μιὰ
ἀντίστοιχη  παρουσία,  παιδεία  καὶ  τόνο  φωνῆς,  ὥστε  σὲ  τίποτε  νὰ μὴν
ἀδικηθεῖ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Ὁ Κῆπος τῆς Ἀμαλίας
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Στὸ  τελευταῖο  του  βιβλίο,  ὁ  ἱστορικὸς  τῆς  Πολεοδομίας  Ἀλέξανδρος
Παπαγεωργίου-Βενετὰς  μᾶς  ξεναγεῖ  στὸ  πιὸ  πράσινο  μνημεῖο  τῆς
Ἀθήνας.

«Διασχίζω συχνὰ τὸν Κῆπο ὅταν εἶμαι στὴν Ἀθήνα. Μὲ ἐνδιαφέρει ποὺ
ἐπιζεῖ.  Κυρίως,  ὅμως,  μοῦ  δίνει  πάντα  ἀγαλλίαση  τὸ  περιβάλλον  του.
Ἔχω, ὅμως, ὡστόσο καὶ μιὰ λύπη: πὼς δὲν βρίσκω τὴν ἠρεμία νὰ καθίσω
γιὰ  λίγο,  νὰ  διαβάσω  ἢ  νὰ  ξεχαστῶ  ἐδῶ.  Φαίνεται  πὼς  ἡ  ἔνταση  τοῦ
συρμοῦ ἔχει γίνει γύρω μας ἀνελέητη καὶ πὼς οἱ ρεμβασμοὶ σὲ δημόσιους
χώρους  ἔχουν  ἐξοστρακιστεῖ  ὁριστικὰ  ἀπὸ  τὴ  ζωή  μας.  Ποιὸς  εἶναι,
λοιπόν, ὁ λόγος ὕπαρξης τοῦ Κήπου σήμερα;» διερωτᾶται ὁ Ἀλέξανδρος
Παπαγεωργίου-Βενετὰς  στὴν  εἰσαγωγὴ  τοῦ  βιβλίου  του  Ὁ  Κῆπος  τῆς
Ἀμαλίας (ἐκδ.  Ἴκαρος,  2008),  σὲ  μιὰ  προσπάθεια  νὰ  τὸν  διατηρήσει
ζωντανὸ  καὶ  νὰ  τὸν  ἐπανασυνδέσει  μὲ  τὴ  σύγχρονη  ἀθηναϊκὴ
πραγματικότητα, ὡς ἕνα μνημεῖο-δῶρο, ποὺ συνεχῶς μεταμορφώνεται μὲ
τὴν  πάροδο  τοῦ  χρόνου.  Μέλος  διεθνῶν  ὀργανισμῶν  καὶ  καθηγητὴς
ἑλληνικῶν καὶ ξένων ἱδρυμάτων, ὁ ἀρχιτέκτων-πολεοδόμος Ἀλέξανδρος
Παπαγεωργίου-Βενετὰς θεωρεῖται εἰδικὸς σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν
πολεοδομικὴ  ἱστορία  τῆς  νεότερης  Ἀθήνας.  Μιᾶς  πόλης  μὲ  τὴν  ὁποία
πολλὲς φορὲς ἀσχολήθηκε καὶ μέσα ἀπὸ τὴ συγγραφὴ τῶν –25 συνολικά–
βιβλίων του, ἀφιερώνοντάς της τίτλους ὅπως  Ἡ Ἀθήνα. Ἕνα Ὅραμα τοῦ
Κλασικισμοῦ ἢ Ὁ Ἀθηναϊκὸς Περίπατος.

Κάτι  ποὺ  συμβαίνει  καὶ  μὲ  τὸ  τελευταίο  του  βιβλίο  Ὁ  Κῆπος  τῆς
Ἀμαλίας, τὸ θέμα τοῦ ὁποίου ἐπικεντρώνεται σὲ ἕνα μικρὸ κομμάτι στὴν
καρδιὰ τῶν Ἀθηνῶν, ἐκεῖ ὅπου ἄλλοτε ἦταν οἱ Κῆποι τῆς Ἀφροδίτης, τὸ
Λύκειο τοῦ Ἀπόλλωνα, τὰ Λουτρὰ τῆς Νέας Ἀθήνας τοῦ Ἀδριανοῦ καί,
ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 19ου αἰώνα, ὁ Κῆπος τῆς Ἀμαλίας. Τὸ ὁμώνυμο βιβλίο,
ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ φωτογραφίες-τεκμήρια, ξεκινᾶ τὴν ἀναδρομή του
ἀπὸ τὶς πρῶτες προτάσεις γιὰ τὸν Ἀνακτορικὸ Κῆπο.

Οἱ προτάσεις γιὰ ἕναν κῆπο μέσα στὴν πόλη (Κλεάνθη-Schaubert), γιὰ
ἕναν στὶς παρυφὲς τῆς πόλης ἐπὶ τῶν ἱστορικῶν λόφων της (Klenze) καί,
τέλος,  γιὰ ἕνα ἀνακτορικὸ σύμπλεγμα ἐπάνω στὴν ἴδια τὴν Ἀκρόπολη
(Schinkel)  δὲν  πραγματοποιήθηκαν  ποτέ,  ἀφοῦ  κέρδισε  ἡ  πρόταση  τοῦ
Friedrich von Gärtner: ἕνα ἀνάκτορο τοποθετημένο στὴν ἄκρη τῆς πόλης,
σὲ ἀντιπαράθεση μὲ τὸ μικρὸ ἀστικὸ ἱστό της.

Ἡ 18χρονη τότε βασίλισσα Ἀμαλία, ἀκολουθώντας τὶς προτροπὲς τοῦ
πεθεροῦ της βασιλιᾶ Λουδοβίκου Ι´ τῆς Βαυαρίας γιὰ «σκιά, πολλὴ σκιὰ»
στὴν Ἀθήνα, ἀνέλαβε ἡ ἴδια προσωπικὰ τὴ δημιουργία τοῦ Ἀνακτορικοῦ
Κήπου, ἔχοντας δίπλα της τὸν ἔμπειρο κηποτέχνη Louis-François Bareaud,
ὑπεύθυνο γιὰ τὸν ὁλοκληρωμένο σχεδιασμὸ τοῦ Κήπου, καὶ τὸν Friedrich
Schmidt ὡς ἀρχικηπουρό. Αὐτὸ ἔμελλε νὰ γίνει καὶ τὸ σημαντικότερο ἔργο
τῆς ζωῆς της, ἀφοῦ, καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς της στὴν Ἀθη΄να
(1837-1862), «μὲ ἐνθουσιασμό, καλαισθησία, θεληματικότητα καὶ πεῖσμα
διηύθυνε προσωπικὰ τὴ διαμόρφωση, τὴ φύτευση, τὴν ἐπέκταση καὶ τὸ
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συνεχὴ  ἐμπλουτισμὸ  τοῦ  Κήπου».  Ὅταν  ἔλαβε,  πλέον,  τὴ  μορφὴ  ἑνὸς
«πυκνοφυτεμένου,  ἐλεύθερα  διαμορφωμένου  μεσογειακοῦ  κήπου»,
λειτουργοῦσε ταυτόχρονα ὡς κῆπος τῶν Ἀνακτόρων, ὡς δημόσιο πάρκο
καὶ  ὡς  βοτανικὸς  κῆπος.  Χρόνια  μετά,  ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-
Βενετὰς περιδιαβαίνει καὶ ξαναδιαβάζει  σὲ κάθε του λεπτομέρεια αὐτὸ
τὸν  Κῆπο  καὶ  συνθέτει  μιὰ  συνολικὴ  εἰκόνα  τῆς  «κηποτεχνικῆς
ἰδιομορφίας καὶ μορφολογίας του»,  προσφέροντας στοὺς μελετητές του
«τὸ εὐρύτερο δυνατὸ φάσμα γνώσεων», ἐνῶ στὸ σύνολο τῶν Ἀθηναίων
«μιὰ πιστὴ εἰκόνα ἑνὸς δημόσιου κήπου, πολυτίμου δώρου ποὺ τοὺς ἔχει
κληροδοτηθεῖ  καὶ  ποὺ  ἀξίζει  νὰ  τὸν  γνωρίσουν  καλύτερα,  νὰ  τὸν
ἀγαπήσουν καὶ νὰ τὸν προστατεύσουν».

ΑΝΤΏΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ FRIEDRICH
STAUFFERT, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1835-1843

Κατὰ τὶς πρόσφατες τρεῖς δεκαετίες ἡ ἵδρυση τῆς νέας Ἀθήνας κατὰ τὸν
19ο  αἰώνα  κίνησε  ἐκ  νέου  τὸ  ἐνδιαφέρον  τῆς  ἐρεύνης  στὸν  χῶρο  τῆς
ἱστορίας  τῆς  πολεοδομίας.  Ὁ συγγραφεὺς  τῆς  παρούσης  ἐργασίας  ἔχει
ἀσχοληθεῖ  διεξοδικὰ  μὲ  τὸ  θέμα  καὶ  κυρίως  μὲ  τὶς  ἀντιλήψεις  περὶ
ἀστικοῦ  χώρου,  ὅπως  ἐκφράζονται  στὶς  προτάσεις  πολεοδομικῆς
ρύθμισης τῆς Ἀθήνας κατὰ τὴν ἵδρυση τοῦ νεώτερου ἑλληνικοῦ κράτους.
Καρπὸς τῶν μελετῶν του εἶναι τὸ θεμελιακὸ ἔργο του Ἀθήνα. Ἕνα ὅραμα
τοῦ Κλασικισμοῦ (Ἀθήνα 2001, ἐκδόσεις Καπόν) στὸ ὁποῖο περιέχεται καὶ
πλούσιο ὑλικὸ ἀντλημένο ἀπὸ πρωτογενεῖς πηγές. Πολλὲς ἀπὸ τὶς θέσεις
του στηρίζονται σὲ μαρτυρίες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἵδρυσης τῆς νέας Ἀθήνας.
Σημαντικὸ κείμενο ἀναφορᾶς ὑπῆρξε ἰδίως τὸ ἄρθρο τοῦ Stauffert «Athen
und der jetzige Zustand der Baukunst in Griechenland...» (Ἡ Ἀθήνα καὶ ἡ
σημερινὴ  κατάσταση  τῆς  ἀρχιτεκτονικῆς  στὴν  Ἑλλάδα)  1844,  ποὺ
παρουσιάζεται καὶ σχολιάζεται ἐδῶ.

Μετὰ τὴν παρέλευση 167 ἐτῶν ἀπὸ τὴν πρώτη δημοσίευση τοῦ ἄρθρου
τοῦ  Stauffert,  ἡ  ἀναδημοσίευση  αὐτοῦ  τοῦ  σημαντικοῦ  τεκμηρίου  ποὺ
ἐμπλουτίζει τὶς γνώσεις μας γιὰ τὴν Ἑλλάδα τῆς Ὀθωνικῆς ἐποχῆς, εἶναι
ἰδιαιτέρως ἐπιθυμητή. Ἂς σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι τὸ κείμενο αὐτὸ βρίσκεται σὲ
λίγες  μόνον  βιβλιοθῆκες  ποὺ  ἔχουν  τὴν  πλήρη  σειρὰ  τῆς  περιοδικῆς
ἐκδόσεως τοῦ 19ου αἰῶνος Allgemeine Bauzeitung, καὶ εἶναι γνωστὸ μόνο σὲ
εἰδικοὺς μελετητὲς τῆς ἱστορίας τῶν νεοτέρων Ἀθηνῶν.

Ἡ  Ἔκθεση  τοῦ  Stauffert ἔχει  βεβαίως  αὐτεξούσια  σημασία  καὶ  θὰ
μποροῦσε  κάλλιστα  νὰ  ἀναδημοσιευθεῖ  ὡς  ἔχει,  μόνο  μὲ  μία
κατατοπιστικὴ εἰσαγωγή. Διάφοροι λόγοι ἐν τούτοις μᾶς προκαλοῦν στὸν
ἐκτενὴ σχολιασμό της. Οἱ ἐνδιαφέρουσες παρατηρήσεις τοῦ  Stauffert ἐπὶ
τοῦ  πολεοδομικοῦ  σχεδιασμοῦ  τῆς  νεότερης  Ἀθήνας  χρειάζεται  νὰ
συμπληρωθοῦν μὲ συγκεκριμένες πληροφορίες ποὺ ἔχουμε σήμερα γιὰ τὰ
θεσμικὰ μέτρα, τὴ διαδικασία ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδιασμοῦ ἀλλὰ καὶ τὶς
τεχνικὲς δομήσεως στὴν Ἑλλάδα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἡ περιγραφή του ἐξ
ἄλλου τῶν πόλεων, τῶν μνημείων καὶ τῶν ἀρχαιολογικῶν τόπων πρέπει
νὰ συμπληρωθεῖ ἀλλὰ καὶ νὰ διορθωθεῖ μετὰ ἀπὸ μία σύγκριση μὲ ἄλλες
ἀξιόπιστες πηγὲς τῆς ἐποχῆς του. Λείπουν τέλος ἀπὸ τὸ κείμενό του καὶ
ἀκριβεῖς  πληροφορίες  γιὰ  τὸν  σχεδιασμὸ  τῶν  νέων  πόλεων  στὴν
ἀπελευθερωμένη  Ἑλλάδα  καὶ  γιὰ  τὴν  προσωπικότητα  τῶν  ὑπευθύνων
τοῦ σχεδιασμοῦ αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸ τὸ θέμα πρέπει νὰ ἐμπλουτισθεῖ μὲ τὶς
γνώσεις τῆς νεότερης πολεοδομικῆς ἔρευνας.
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Ὁ σχολιασμὸς τοῦ ἄρθρου τοῦ Stauffert ποὺ ἐπιχειρεῖται στὴν παρούσα
ἔκδοση ἐκτείνεται λοιπὸν πολὺ πέρα ἀπὸ ἕναν ἁπλὸ ὑπομνηματισμὸ τοῦ
κειμένου  του.  Ἀποσκοπεῖται  ἐδῶ  αὐτὸ  ποὺ  στὴ  λόγια  παράδοση
καθιερώθη νὰ ὀνομάζεται μία «interprétation raisonée», μία θεμελιωμένη
ἑρμηνεία ποὺ ἐμπλουτίζει καὶ συμπληρώνει τὸ ἀρχικὸ κείμενο.

Κατὰ τὴ μετάφραση τοῦ ἄρθρου τοῦ  Stauffert ἀπὸ τὴ γερμανικὴ στὴν
ἑλληνικὴ  γλώσσα  ἔγινε  ἰδιαίτερη  προσπάθεια  πιστῆς  ἀποδόσεως  τοῦ
περιεχομένου, ποὺ συνδυάζεται μὲ μία σχετικὴ ἐλευθερία ποὺ ἐπιβάλλει
ἡ  ἀναπροσαρμογὴ  τῆς  συντάξεως  συμφώνως  πρὸς  τὴν  ἐκφορὰ  τοῦ
ἑλληνικοῦ  λόγου.  Γιὰ  νὰ  ἐπιτευχθεῖ  ἡ  κατὰ  τὸ  δυνατὸν  καλύτερη
ἀναγνωσιμότης τοῦ ἔργου προσετέθησαν τίτλοι θεματικῶν ἑνοτήτων ποὺ
διαρθρώνουν  τὸ  κείμενο.  Οἱ  τίτλοι  αὐτοὶ  δὲν  ὑπάρχουν  στὸ  ἀρχικὸ
κείμενο.

Ἡ παρούσα ἀναδημοσίευση τῆς Ἐκθέσεως τοῦ Stauffert ἐμπλουτίσθηκε
καὶ μὲ ἕναν σημαντικὸ ἀριθμὸ ἀπεικονίσεων, ποὺ δὲν ἐμπεριέχονται στὴν
πρώτη ἔκδοση τοῦ ἔργου. Πρόκειται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γιὰ παλαιὰ σχέδια
καὶ  χάρτες  ἀπὸ  δημοσιεύσεις  τοῦ  19ου  αἰῶνος,  ποὺ  λειτουργοῦν
ἐπεξηγηματικὰ  γιὰ  τὸ  κείμενο.  Μὲ  τὴν  ἀντιπαράθεση  τοῦ  ἀρχικοῦ
κειμένου,  τῶν  ἐκτενῶν  σχολίων  καὶ  τῶν  ἀπεικονίσεων  γίνεται  ἡ
προσπάθεια νὰ ξαναζωντανέψει μπροστά μας ἡ πολύπτυχη εἰκόνα τῆς
Ἑλλάδος κατὰ τὴν πρώτη δεκαετία τοῦ ἀνεξάρτητου ἐθνικοῦ βίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή
Ἡ παρουσία καὶ ἡ δράση τοῦ Friedrich Stauffert στὴν Ἑλλάδα
Διάγραμμα τοῦ περιεχομένου τοῦ ἄρθρου τοῦ Stauffert
Πόλεις τῆς νέας Ἑλλάδος
Ὁ Stauffert ὡς χρονικογράφος καὶ περιηγητής
Ἡ ἐπανέκδοση τοῦ ἄρθρου τοῦ Stauffert

Τὸ κείμενο τοῦ Stauffert καὶ ὁ σχολιασμός του
Γενικὴ θεώρηση: Ἡ στάση τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στὴν ἀρχαία κληρονομιά
Ἡ ἐπιλογὴ τῆς Ἀθήνας ὡς πρωτεύουσας. Τὸ πρῶτο σχέδιο τῆς νέας πόλης. Ἡ

τύχη τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων
Οἰκονομικὸ  ὄφελος  τῶν  Ἀθηναίων  ἀπὸ  τὴν  ἀνακήρυξη  τῆς  πόλης  σὲ

πρωτεύουσα
Ἀλλαγὲς στὸ ἀρχικὸ σχέδιο γιὰ τὴ νέα Ἀθήνα. Ἡ χωροθέτηση τῶν ἀνακτόρων
Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ  σχεδίου  πόλεως  τῆς  Ἀθήνας.  Αὐθαιρεσίες  τῆς  διοίκησης.

Δυσπιστία τῶν κατοίκων
Πρῶτες διανοίξεις ὁδῶν. Περιγραφὴ τῆς κατάστασης τῆς Ἀθήνας κατὰ τὸ 1843
Αὐθαίρετη δόμηση στὴν Ἀθήνα
Τεχνικὴ ὑποδομὴ στὴν πόλη τῆς Ἀθήνας
Ἀθήνα: Ἡ νέα πόλη, τὰ ἀνάκτορα, ἡ πλατεία τῶν ἀνακτόρων
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Δημόσια κτήρια τῆς Ἀθήνας
Ἐκκλησίες καὶ ἄλλα κοινωφελῆ κτίσματα στὴν Ἀθήνα
Χαρακτηριστικὰ  τῆς  νέας  ἀθηναϊκῆς  ἀρχιτεκτονικῆς:  Μορφολογία,

οἰκοδομική, κατασκευαστικὲς λεπτομέρειες
Ἡ ὕδρευση τῆς Ἀθήνας
Ρέοντα ὕδατα στὸ λεκανοπέδιο Ἀθηνῶν. Ἄρδευση. Παλαιότερα ἔργα ὑδάτινης

οἰκονομίας
Ἡ πόλη καὶ τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ. Τὰ ἄλλα λιμάνια τῆς Ἀθήνας
Ἡ πόλη καὶ οἱ ἀρχαιότητες τῆς Αἴγινας
Σαλαμίς. Ἡ Μονὴ τῆς Φανερωμένης
Τὰ Μέγαρα. Ἀρχαιότητες. Τὸ σχέδιο γιὰ τὴ νέα πόλη
Ἐλευσίς. Ἀρχαιότητες. Τὸ σχέδιο γιὰ τὴ νέα πόλη
Τὸ ἀρχαῖο φρούριο Πάνακτον καὶ ἡ ἀρχαία πόλη Ἐλευθεραί
Ραμνοῦς. Μαραθών. Λατομεῖα τοῦ Πεντελικοῦ. Θορικός. Σούνιον
Δεκέλεια. Τανάγρα. Αὐλίς
Εὔβοια
Θῆβαι
Ἀταλάντη. Καινούργιο χωριό
Βοιωτία. Μονὴ Ὁσίου Λουκᾶ
Φθιῶτις
Φωκίς. Δελφοί. Παρνασσός
Αἰτωλία
Ἀχαΐα
Κορινθία
Ἀργολίς. Ναύπλιο. Ὕδρα
Ἀρκαδία
Ἦλις. Ὀλυμπία
Μεσσηνία
Λακεδαίμων. Σπάρτη. Μυστράς
Κυκλάδες
Ὁδοποιία. Γέφυρες
Τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα καὶ εἰδικότερα τὰ ἱδρύματα τεχνικῆς ἐκπαίδευσης
Ἡ ὀργάνωση τῶν τεχνικῶν ἔργων
Διατάξεις  ποὺ  ἀφοροῦν  στὴν  ἀνακάλυψη  καὶ  διατήρηση  τῶν  ἑλληνικῶν

ἀρχαιοτήτων
Συντομογραφίες
Εἰδικὴ Βιβλιογραφία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ἡ παρουσία καὶ ἡ δράση τοῦ Friedrich Stauffert στὴν Ἑλλάδα

Ὁ  Friedrich Stauffert,  ὁ  συντάκτης  τοῦ  ἄρθρου  περὶ  νέων  καὶ  ἀρχαίων
πόλεων στὴν Ἑλλάδα, εἶναι γνωστὸς κυρίως ἀπὸ τὴ δεκαετὴ δράση του
(1833-1843) ὡς ὑπάλληλος τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. Γιὰ τὴν καταγωγή του
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καθὼς  καὶ  τὸν  τόπο  καὶ  τὸν  χρόνο  τῆς  γέννησής  του  δὲν  γνωρίζουμε
τίποτε· ἐπίσης δὲν ἔχουμε καθόλου πληροφορίες γιὰ τὴ μόρφωσή του καὶ
τὴν ἐπαγγελματική του δραστηριότητα πρὶν ἀπὸ τὴν ἄφιξή του στὴ χώρα
μας,  διότι  οὔτε στὶς ἐγκυκλοπαίδειες  ἀναφέρεται,  οὔτε ὑπάρχουν ἄλλα
ντοκουμέντα  τῆς  ἐποχῆς  του,  εἴτε  γραμμένα  ἀπὸ  τὸν  ἴδιο  εἴτε  ἀπὸ
συγχρόνους του, ποὺ νὰ μᾶς διαφωτίζουν σχετικά. Ἔτσι τὰ λιγοστὰ ποὺ
γνωρίζουμε  γιὰ  τὸ  πρόσωπό  του  προέρχονται  ἀποκλειστικὰ  ἀπὸ
δημοσιεύσεις  τοῦ ἴδιου  καθὼς καὶ  ἀπὸ σποραδικὲς ὑπηρεσιακὲς πηγές.
Βεβαίως  οἱ  ἀποσπασματικὲς  αὐτὲς  πληροφορίες  δὲν  ἐπαρκοῦν  γιὰ  νὰ
σκιαγραφηθεῖ ὁ χαρακτὴρ τοῦ «τέως ἀρχιτέκτονος τοῦ δήμου Ἀθηναίων».
Γι' αὐτὸ θὰ προσπαθήσουμε νὰ γνωρίσουμε τὸν Stauffert ἐμμέσως, δηλαδὴ
μέσω τοῦ περιεχομένου καὶ τοῦ ὕφους τοῦ κειμένου του, τῶν κριτικῶν του
θέσεων, ἀλλὰ καθὼς καὶ ὅλων ὅσα ἀγνοεῖ ἢ ἀποσιωπᾶ.

Στὰ  κυβερνητικὰ  ἔγγραφα  τοῦ  Ὀθωνικοῦ  Ἀρχείου  τῶν  Γενικῶν
Ἀρχείων  τοῦ  Κράτους  ὁ  Stauffert χαρακτηρίζεται  «γεωμέτρης»,  δηλαδὴ
πρακτικὸς  χωρομέτρης-τοπογράφος.  Ὁ  ἴδιος  αὐτοχαρακτηριζόταν
«ἀρχιτέκτων  τοῦ  δήμου»,  πράγμα  ποὺ  μὲ  κριτήριο  τὴ  θέση  του  στὴν
ἱεραρχία ἀληθεύει, ἀλλὰ ποὺ δὲν ἀποδεικνύει πὼς εἶχε καὶ τὴν ἀνάλογη
ἀκαδημαϊκὴ μόρφωση, τὴν ὁποία κατὰ τὰ φαινόμενα δὲν διέθετε.

Ὁ Friedrich Stauffert πρέπει νὰ ἦρθε στὴν Ἑλλάδα τὸ 1833 μαζὶ μὲ τοὺς
τεχνικοὺς  ποὺ  συνόδευαν  τὰ  βαυαρικὰ  στρατεύματα.  Ἀναφορὰ  στὸν
Stauffert βρίσκουμε σὲ ἔκθεση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Κωλέττη πρὸς
τὸν Ὄθωνα μὲ ἡμερομηνία 5/17.11.1834, ὅπου χαρακτηρίζεται γεωμέτρης
ἀπασχολούμενος  στὴ  Σπάρτη.  Γιὰ  τὴ  δραστηριότητά  του  στὴ  Σπάρτη
κατὰ τὸ δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 1834 μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἴδιος διεξοδικὰ στὸ
ἐδῶ σχολιαζόμενο ἄρθρο του. Ἐν τούτοις δὲν εἶναι ἀπολύτως βεβαία ἡ
πατρότητα τοῦ πολεοδομικοῦ σχεδίου τῆς Σπάρτης.  Ἡ ἵδρυση τῆς νέας
αὐτῆς πόλης εἶχε ἀποφασισθεῖ ἤδη ἐπὶ Καποδίστρια κατόπιν αἰτήματος
τῶν κατοίκων τοῦ γειτονικοῦ μεσαιωνικοῦ Μυστρᾶ, στὴ δυτικὴ πλαγιὰ
τοῦ Ταϋγέτου.

Μετὰ  τὴν  ἄφιξη  τοῦ  Ὄθωνος  στὸ  Ναύπλιο  (25  Ἰαν./6  Φεβρ.  1833),
ἀκολουθήθηκε  μὲ  συνέπεια  ὁ  σχεδιασμὸς  ἐπέκτασης  ὑφιστάμενων  καὶ
ἵδρυσης νέων πόλεων στὴν Ἑλλάδα. Ὁ Ludwig Ross ἀναφέρει ὅτι ἔμεινε
στὴ  Σπάρτη  γιὰ  ἀρχαιολογικὲς  μελέτες  ἀπὸ  τὸν  Ἰανουάριο  μέχρι  τὸν
Ἀπρίλιο τοῦ 1834 καὶ ὅτι στὸ ἴδιο διάστημα ἐκπόνησε «νέο πολεοδομικὸ
σχέδιο»  τῆς  Σπάρτης  ὁ  ὑπολοχαγὸς  Jochmus.  Στὸ  ἴδιο  κείμενο  ὁ  Ross
ἀναφέρεται  καὶ  σὲ  μία  «ἀποτύπωση  τοῦ  σχεδίου  πόλης»  ἐννοώντας
προφανῶς  τοπογραφικὴ  ἀποτύπωση  τῆς  περιοχῆς  ποὺ  ἐπρόκειτο  νὰ
πολεοδομηθεῖ.  Τὸ  χωρίο  ποὺ  ὁ  ἴδιος  ὁ  Stauffert ἀφιερώνει  στὴ
δραστηριότητά του στὴ Σπάρτη δὲν διασαφηνίζει ὡστόσο τὸν ρόλο ποὺ
ἔπαιξε  ὁ  ἴδιος  ἐκεῖ.  Γράφει:  «Ἔτσι  λοιπὸν ἐξεπονήθη τὸ  τοπογραφικὸν
σχέδιον,  τῆς  ἀρχαίας  Σπάρτης,  ἐσχεδιάσθη  ἡ  νέα  πόλη  καὶ  ὁ
ὑποφαινόμενος καὶ εἰσηγητὴς αὐτοῦ τοῦ σχεδίου ἀπεστάλη τὸν Αὔγουστο
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τοῦ 1834 γιὰ νὰ χαράξει ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τὶς ὁδοὺς καὶ τὶς πλατεῖες τῆς
νέας πόλης...» Ποιὸς ὅμως ἐξεπόνησε τὸ τοπογραφικὸ σχέδιο καὶ ποιὸς τὸ
πολεοδομικό; Τὸ ἐρώτημα παραμένει ἀνοικτό. Ἔτσι δὲν γνωρίζουμε τίνος
εἶναι ἡ πατρότητα τοῦ σχεδίου, ἴσως εἶναι τοῦ Jochmus, ἴσως τοῦ Stauffert,
ἴσως ὅμως καὶ  τοῦ  Schaubert,  γιατὶ  τὸ  λεπτομερέστατα ἐπεξεργασμένο
πολεοδομικὸ  σχέδιο  τῆς  Σπάρτης  φέρει  τὰ  ἀπαραγνώριστα
χαρακτηριστικὰ  τῶν  πολεοδομικῶν  διατάξεων  τοῦ  Schaubert.  Πάντως
ἐκεῖνο ποὺ εἶναι  ἀναμφισβήτητο εἶναι  τὸ  ὅτι  ὁ  Stauffert παρέμεινε στὴ
Σπάρτη ἀρκετοὺς μῆνες ἀσχολούμενος μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου ἐπὶ
τοῦ  ἐδάφους,  καθὼς  ἐπίσης  καὶ  μὲ  τὸν  ἀρχιτεκτονικὸ  σχεδιασμὸ
ὁρισμένων δημοσίων κτηρίων.

Μετὰ τὴν Σπάρτη ὁ Stauffert ὀχτὼ ἀπὸ τὰ δέκα χρόνια τῆς παραμονῆς
του στὴν Ἑλλάδα ἐργάστηκε ὡς ἀρχιτέκτων τοῦ δήμου τῆς Ἀθήνας. Μὲ
κριτήριο τὴν συμβολή του στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου τῆς Σπάρτης (1834)
καὶ  παρὰ  τὴν  ἔλλειψη  τυπικῆς  ἀκαδημαϊκῆς  μόρφωσης,  διωρίσθη
ἀρχιτέκτων  τοῦ  δήμου  Ἀθηναίων,  δηλαδὴ  οὐσιαστικὰ  στὴ  θέση  τοῦ
προϊσταμένου  τῆς  ὑπηρεσίας  σχεδίου  πόλεως.  Ἡ  ἑλληνικὴ  νομοθεσία
περὶ δήμων καὶ κοινοτήτων (Νόμος τῆς 27.12.1833/8.1.1834) προέβλεπε τὸν
διορισμὸ  μόνον  νομομηχανικῶν  καὶ  ὄχι  μηχανικῶν-ἀρχιτεκτόνων  τοῦ
δήμου. Ὡστόσο στὴν περίπτωση τῆς Ἀθήνας φαίνεται ὅτι ἀναγκάστηκαν
νὰ  δημιουργήσουν  κατ'  ἐξαίρεσιν  αὐτὴ  τὴ  θέση,  λόγω  προφανῶς  τῆς
σπουδαιότητας καὶ τοῦ μεγέθους τῶν μέτρων πολεοδομικοῦ σχεδιασμοῦ
στὴν πρωτεύουσα.  Ὁ πρῶτος  ἀρχιτέκτων  τοῦ δήμου  Ἀθηναίων  ἦταν  ὁ
ὑπολοχαγὸς τοῦ μηχανικοῦ Wilhelm von Weiler (1833-34) ὁ ὁποῖος τὸ 1834
προσήρμοσε τὰ ἀρχικὰ σχέδια τῆς Ἀθήνας τῶν Κλεάνθη καὶ  Schaubert,
καθὼς καὶ τοῦ Klenze, στὴν ὑφιστάμενη κατάσταση μεταφέροντάς τα σὲ
δύο τοπογραφικὲς ἀποτυπώσεις τῆς πόλης. Οἱ ἀποτυπώσεις αὐτὲς ἔγιναν
εἰδικὰ γι'  αὐτὸ τὸ σκοπὸ καὶ ἀποτελοῦν τὰ πρῶτα τεκμήρια ἐφαρμογῆς
τοῦ πολεοδομικοῦ σχεδίου τῆς Ἀθήνας.

Ἡ  ὑπηρεσιακὴ  δράση  τοῦ  Stauffert τὰ  ἑπόμενα  χρόνια  στὴν  Ἀθήνα
(1835  ἕως  1843)  ἦταν  ἐξαιρετικὰ  δυσχερὴς  καὶ  περίπλοκη.  Ὁ  ἴδιος
περιγράφει  μὲ  εὐγλωττία  τὶς  προσπάθειες  ποὺ  κατέβαλε,  ὥστε  νὰ
τηρηθοῦν  οἱ  προβλεπόμενες  ἀπὸ  τὸν  νόμο  οἰκοδομικὲς  γραμμές,  νὰ
προστατευθεῖ ὁ χῶρος γύρω ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα στὴν παλαιὰ πόλη,
νὰ χαραχθοῦν οἱ  νέες  πλατεῖες  ποὺ προέβλεπε τὸ πολεοδομικὸ σχέδιο
κ.λπ.,  ἐνῶ  ταυτοχρόνως  ἀσκεῖ  αὐστηρὴ  κριτικὴ  στὶς  αὐθαίρετες
ἐπεμβάσεις  τοῦ  κράτους,  καθὼς  καὶ  στὴ  διαφθορὰ  τοῦ  δημοτικοῦ
συμβουλίου  καὶ  στὴν  ἀπουσία  κοινωνικῆς  συνείδησης  ἐκ  μέρους  τῶν
Ἀθηναίων. Τὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου του περιγράφει τὶς προσπάθειες
καὶ τὶς ἀπογοητεύσεις τοῦ ταλαιπώρου ἀρχιτέκτονος τοῦ δήμου.

Ὁ Stauffert ἐπεξεργάσθη ἕνα τεκμήριο ὑψηλῆς σχεδιαστικῆς ποιότητος
καὶ  πρακτικῆς  χρησιμότητος:  τὴν  πρώτη  ἀποτύπωση  τῆς  ὑφιστάμενης
κατάστασης  τῆς  νέας  Ἀθήνας.  Τὸ  σχέδιο  αὐτὸ  βασίζεται  στὴ
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χωρομέτρηση  τῆς  πόλης  ποὺ  ἔγινε  τὸ  1836.  Ἀντίγραφο  αὐτῆς  τῆς
ἀποτύπωσης  σχεδιασμένο  μὲ  τὸ  χέρι  φυλάσσεται  σήμερα  στὴν  πρώτη
Ἐφορία  Βυζαντινῶν  Ἀρχαιοτήτων.  Ὅπως  πληροφορούμεθα  ἀπὸ  τὴν
ἀναφορὰ  τοῦ  ὑπουργοῦ  Ἐσωτερικῶν  Γ.  Γλαράκη  πρὸς  τὸν  βασιλέα
Ὄθωνα μὲ ἡμερομηνία 8.9.1838 (στὰ γαλλικά), τὴν ἀποτύπωση τῆς πόλης
καθὼς καὶ τῶν ἀρχαίων μνημείων της εἶχε ἀναθέσει στὸν ἀρχιτέκτονα
τοῦ δήμου F. Stauffert τὸ 1836 ὁ τότε ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Δ. Μανσόλας.
Ἡ  ἀποτύπωση  πραγματοποιήθηκε  ἀπὸ  τοὺς  γεωμέτρες  Bech καὶ
Bechenberg τὸ  δεύτερο  ἑξάμηνο  τοῦ  1836  καὶ  παρεδόθη  στὴν  ἐπὶ  τῶν
Ἐσωτερικῶν Γραμματεία στὶς 8.1.1837. Τὸ συνολικὸ κόστος τῶν ἐργασιῶν
ἀποτύπωσης ἀνῆλθε στὸ ποσὸ τῶν 2.192 δραχμῶν.

Σὲ  ἀντίθεση  μὲ  τὴν  ἀποτύπωση  τῆς  παλαιᾶς  Ἀθήνας  τὴν  ὁποία
ἐξεπόνησαν οἱ  Κλεάνθης καὶ  Schaubert κατὰ τὰ ἔτη 1831-3,  σὲ αὐτὸ τὸ
σχέδιο  ἔχουν  ἀποτυπωθεῖ  ὄχι  μόνο  οἱ  δρόμοι  τοῦ  ὑπάρχοντος  ὁδικοῦ
δικτύου τῆς παλαιᾶς πόλης ἀλλὰ καὶ οἱ νέες διανοίξεις τῶν ὁδῶν Ἀθηνᾶς,
Αἰόλου καὶ Ἑρμοῦ, καθὼς καὶ οἱ προτεινόμενες νέες ρυμοτομικὲς γραμμές
(δηλαδὴ οἱ διαπλατύνσεις καὶ ἐν γένει εὐθυγραμμίσεις ὁδῶν) στὴν πάνω
καὶ κάτω παλαιὰ πόλη. Ἔχουν σχεδιασθεῖ μὲ μεγάλη ἀκρίβεια τὰ ὅρια
τῶν  οἰκοπέδων  ἐντὸς  τῶν  οἰκοδομικῶν  τετραγώνων,  ὅπως  καὶ  τὰ
ὑπάρχοντα  κτήρια  ἀλλὰ  καὶ  τὰ  ἐρείπια,  πράγμα  τὸ  ὁποῖο  ἐπέτρεπε  ἡ
σχετικὰ  μεγάλη  κλίμαξ  (1:1250)  τοῦ  σχεδίου.  Σημειώνονται  ἐπίσης  τὰ
πρῶτα  κτήρια  τῆς  νέας  πόλης.  Σύμφωνα  μὲ  ὅλες  τὶς  ἐνδείξεις,  στὴν
προκειμένη  περίπτωση  ἔχουμε  νὰ κάνουμε  μὲ  τὸ  μοναδικὸ  σχέδιο  τῆς
Ἀθήνας τὸ ὁποῖο ἔχει κατὰ κάποιον τρόπο χαρακτήρα κτηματολογικοῦ
χάρτη.  Ὡστόσο  παραμένει  ἄγνωστο  κατὰ  πόσον  συνοδευόταν  ἀπὸ
κατάλογο ἰδιοκτησιῶν.

Στὴν  ἀνάθεση  αὐτῆς  τῆς  ἀποτύπωσης  ἀναφέρεται  καὶ  ὁ  ἴδιος  ὁ
Stauffert,  ὁ  ὁποῖος  ἐπίσης  σημειώνει  ὅτι  τὸ  1836  καταμετρήθηκαν  τὰ
οἰκόπεδα τῶν σημαντικότερων ἀρχαιοτήτων ἐντὸς  τῆς  παλαιᾶς  πόλης.
Ὅμως ἀπὸ αὐτὰ τὰ σχέδια χωρομέτρησης δὲν γνωρίζουμε κανένα. Αὐτὸς
ὁ οἱονεὶ κτηματολογικὸς χάρτης τοῦ 1836 ἦταν ἕνα ἐργαλεῖο δουλειᾶς τῆς
ὑπηρεσίας  καὶ  ὡς  τέτοιο  δὲν  τυπώθηκε  ποτέ.  Πρέπει  ὅμως  νὰ  ἔγιναν
ἀρκετὰ ἀντίγραφά του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σχέδιο ποὺ βρέθηκε στὰ κατάλοιπα
τοῦ  Schaubert καὶ τὸ ὁποῖο πιθανότατα εἶναι ἡ πρωτότυπη ἀποτύπωση,
ὑπάρχει  καὶ  ἀντίγραφο  αὐτοῦ  τοῦ  τεκμηρίου.  Τὰ  δύο  σχέδια
παρουσιάζουν ἐλάχιστες ἀποκλίσεις μεταξύ τους, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν στὴ
διαπίστωση ὅτι τὸ ἕνα σχέδιο εἶναι μεταγενέστερο τοῦ ἄλλου. Στὸ δεύτερο
σχέδιο ἔχουν συμπεριληφθεῖ ἡ κάτοψη τῆς μητρόπολης (ποὺ ὁ θεμέλιος
λίθος της ἐτέθη τὸ 1842), τοῦ πανεπιστημίου (ἔναρξη οἰκοδόμησής του τὸ
1839) καθὼς καὶ ἀρκετὰ μεγάλου ἀριθμοῦ ἰδιωτικῶν κτισμάτων (στὴ ΒΑ
περιφέρεια τῆς πόλης). Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ ἀντίγραφο τοῦ πρώτου ποὺ
χρησίμευε ὡς ὑπόβαθρο ἐργασίας τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ δήμου καὶ
τὸ  ὁποῖο  οἱ  ἁρμόδιοι  ἐνημέρωναν  διαρκῶς  σημειώνοντας  τὰ  νεόδμητα

179



κτήρια. Ἐνῶ τὸ πρωτότυπο σχέδιο εἶναι ἐπιχρωματισμένο μὲ ὑδρόχρωμα,
τὸ δεύτερο εἶναι ἕνα αὐστηρὸ γραμμικὸ σχέδιο μὲ σινικὴ μελάνη.

Παράλληλα  μὲ  τὴν  ἄσκηση  τῶν  διοικητικῶν  καὶ  τεχνικῶν  του
καθηκόντων ὡς ἀρχιτέκτονος τοῦ δήμου, ὁ Stauffert εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ
ἐκπονήσει  τὴν  ἀρχιτεκτονικὴ  μελέτη  καὶ  τὴ  μελέτη  κατασκευῆς  δύο
δημοτικῶν  κτηρίων τῆς  πρώιμης  ὀθωνικῆς  περιόδου.  Τὸ  ἕνα  ἀπὸ  αὐτὰ
εἶναι  τὸ  πολιτικὸ νοσοκομεῖο ἐπὶ  τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας πολὺ κοντὰ στὸ
κτήριο  τοῦ  Πανεπιστημίου,  ἕνα  ἀπὸ  τὰ  τέσσερα  παλαιότερα  δημόσια
κτήρια  τῆς  Ἀθήνας  ποὺ  χτίστηκε  τὸ  1834-36  (τὰ  ἄλλα  τρία  εἶναι:  τὸ
στρατιωτικὸ  νοσοκομεῖο  ποὺ  τὴ  μελέτη  του  ἐκπόνησε  ὁ  Wilhelm von
Weiler,  τὸ  νομισματοκοπεῖο  τοῦ  Christian Hansen καὶ  τὸ  βασιλικὸ
τυπογραφεῖο τοῦ Joseph Hoffer) καὶ εἶναι ἕνα αὐστηρὸ διώροφο κτήριο (οἱ
δύο  πτέρυγες  προσετέθησαν  ἀργότερα).  Σήμερα  στεγάζεται  ἐδῶ  τὸ
Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ δήμου τῆς Ἀθήνας. Ὅπως πληροφορούμεθα ἀπὸ
ἀναφορὰ  τοῦ  ὑπουργοῦ  Δ.  Μανσόλα  πρὸς  τὸν  βασιλέα  Ὄθωνα  μὲ
ἡμερομηνία 25.8.1836, τὸ σχέδιο τοῦ κτηρίου ἐξεπονήθη ἀπὸ τὸν Friedrich
Stauffert,  ἐνῶ ἐλέγχθη  καὶ  ἀναθεωρήθη  ἀπὸ  τὸν  E.  Schaubert ὑπὸ  τὴν
ἰδιότητά  του  ὡς  διευθύνοντος  ἀρχιτέκτονος  καὶ  διευθυντοῦ  ὑπηρεσίας
δημοσίων κτηρίων τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν.

Τὸ δεύτερο κτήριο ποὺ ἐκτίσθη μὲ σχέδια τοῦ  Stauffert εἶναι τὸ πρῶτο
δημοτικὸ  σχολεῖο  τῆς  Ἀθήνας  ἐπὶ  τῆς  ὁδοῦ  Βορέα,  ἡ  λεγόμενη  σχολὴ
Καραμάνου,  πολὺ  κοντὰ  στὴν  ὁδὸ  Ἀθηνᾶς.  Ἀνηγέρθη  τὸ  1840  ἐπὶ
δημαρχίας Δ. Καλλιφρονᾶ καὶ ἐπὶ 30 χρόνια ἦταν τὸ μοναδικὸ δημοτικὸ
σχολεῖο  τῆς  πόλης.  Τὸ  κτήριο  ἦταν  ἐν  χρήσει  μέχρι  τὸ  1916  ὁπότε
κατεδαφίσθη. Καὶ ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἕνα σχέδιο αὐστηρὰ γεωμετρικό: μὲ
ὀρθογώνια κάτοψη (15×22 μ.), δίρριχτη στέγη καὶ ἀέτωμα μὲ ἔντονη κλίση
ποὺ χαρακτηρίσθη «ἄχαρο». Τὴν κύρια πρόσοψη κοσμοῦσε μία μνημειακὴ
εἴσοδος μὲ τέσσερις  ὀγκώδεις παραστάδες.  Ἀπὸ τὸ σχέδιο  τῆς κάτοψης
ποὺ ἔχει διασωθεῖ βλέπουμε ὅτι τὸ σχολεῖο εἶχε σχεδιασθεῖ γιὰ νὰ δεχθεῖ
480 μαθητές! Ἡ ὠφέλιμη ἐπιφάνεια τοῦ κτηρίου ἦταν περίπου 340 τ.μ. Ἡ
ἄκρως  λιτὴ  φυσιογνωμία  καὶ  τῶν  δύο  κτηρίων  ὀφείλεται  στὰ
περιορισμένα οἰκονομικὰ τοῦ δήμου στὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του. Ἡ
κάπως  ἄκομψη  καὶ  βαριὰ  διαμόρφωσή  τους  ὡστόσο  μαρτυρεῖ  τὸν
αὐτοδίδακτο ἀρχιτέκτονα.

Ὁ Stauffert τὴν περίοδο τῆς παραμονῆς του στὴν Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ
περιηγήθηκε τὴ χώρα καὶ μὲ δική του πρωτοβουλία. Δὲν ἔχουμε βέβαια
καμία ρητὴ ἀναφορὰ σὲ κάτι τέτοιο, ἀλλὰ στὸ ἄρθρο του «Ἡ Ἀθήνα καὶ ἡ
σημερινὴ κατάσταση τῆς ἀρχιτεκτονικῆς στὴν Ἑλλάδα», καθὼς καὶ στὸ
κείμενό  του  «περὶ  τῶν  μεσαιωνικῶν  ναῶν  βυζαντινοῦ  ρυθμοῦ  στὴν
Ἑλλάδα» ἐπιτρέπουν τὴν ὑπόθεση ὅτι –ὅπως ἄλλωστε καὶ οἱ περισσότεροι
Γερμανοὶ ποὺ εἶχαν μετοικήσει στὴν Ἑλλάδα ἐκείνη τὴν περίοδο– πέραν
τῶν ἐπαγγελματικῶν του ἐνδιαφερόντων εἶχε ἀναπτύξει καὶ ἕνα γενικὸ
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ χώρα. Ἡ ἀπότομη ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ ὑπηρεσιακά του
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καθήκοντα  μετὰ  τὴν  Τρίτη  Σεπτεμβρίου  τοῦ  1843  (ὅταν  μετὰ  τὴν
ἀναίμακτη  ἐπανάσταση  ἐγκαθιδρύση  ἡ  συνταγματικὴ  μοναρχία  καὶ
ἀπελύθησαν ὅλοι οἱ  ἀλλοδαποὶ δημόσιοι  ὑπάλληλοι)  τὸν ἀνάγκασε νὰ
ἐπιστρέψει στὴν Αὐστρία.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴ Βιέννη τὸν βρίσκουμε νὰ ἐργάζεται γιὰ
ἀρκετὰ χρόνια ὡς συντάκτης τῆς ἔγκυρης ἀρχιτεκτονικῆς ἐπιθεώρησης
Allgemeine Bauzeitung ποὺ ἐξέδιδε στὴν πόλη αὐτὴ ὁ  Ludwig Förster. Τὸν
ἑπόμενο κιόλας χρόνο, τὸ 1844, δημοσιεύει σὲ πέντε συνέχειες τὸ ἄρθρο
του  «Ἡ  Ἀθήνα  καὶ  ἡ  σημερινὴ  κατάσταση  τῆς  ἀρχιτεκτονικῆς  στὴν
Ἑλλάδα»,  ποὺ καταλαμβάνει 70 περίπου σελίδες τοῦ περιοδικοῦ καὶ τὸ
ὁποῖο ἀποτελεῖ μιὰ πρώτη καὶ μοναδικὴ ἀπόπειρα γενικῆς θεώρησης τοῦ
νεοσύστατου ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ πολεοδομικὴ ἄποψη. Τὸ ἄρθρο αὐτὸ
εἶναι  ταυτόχρονα  ἕνα  εἶδος  ἀπολογίας,  καθὼς  ὁ  συγγραφεὺς
ὑπερασπίζεται τὸν ρόλο του καὶ τὶς  ἐνέργειές του ὡς ἀρχιτέκτονος τοῦ
δήμου τῆς Ἀθήνας. Ἀκολουθοῦν στὸ ἴδιο περιοδικὸ καὶ ἄλλα ἄρθρα τοῦ
Stauffert γιὰ τὴν Ἑλλάδα: «Die mittelalterlichen Kirchen byzantinischen Stils
in Griechenland» (ἔτος 15ο, 1851), «Die Otto-Universität in Athen. Entworfen
und erbaut von Christian Hansen» (ἔτος 16ο, 1851), καθὼς καὶ τὸ τελευταῖο
του μὲ τίτλο «Die Restauration des Erechtheions zu Athen» (ἔτος 16ο, 1851).

Γιὰ τὴν ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα τοῦ  Stauffert δὲν ἔχουμε ἄλλα
στοιχεῖα. Ὁ Π. Ἐνεπεκίδης (Βιέννη) ἀναφέρει, χωρὶς ὡστόσο νὰ δηλώνει
τὴν  πηγή του,  ὅτι  ὁ  Stauffert «πέθανε  σὲ ἕνα χωριὸ  στὰ περίχωρα τῆς
Βιέννης  γύρω στὰ  1860»  καὶ  ὅτι  ἔχει  –ὁ  Ἐνεπεκίδης–  στὴν  κατοχή του
λεπτομερὴ  κατάλογο  τῆς  εἰδικῆς  συλλογῆς  βιβλίων  ποὺ  κατέλιπε  ὁ
Stauffert τὰ ὁποῖα πραγματεύονται θέματα σχετικὰ μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ
ἰδίως  μὲ  τὴν  Ἀθήνα,  κατάλογο  τὸν  ὁποῖο  σκοπεύει  νὰ  δημοσιεύσει
προσεχῶς.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ἡ «Ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία», ἡ ὁποία ἀνέλαβε τὴν ἔκδοση τοῦ
ἔργου, δὲν προβαίνει συνήθως στὴν δημοσία παρουσίαση τῶν ἐκδόσεών
της.  Ὡς  ἐκ  τούτου  δὲν  ἔγινε  «παρουσίαση»  τοῦ  βιβλίου  καὶ  δὲν
ἐπακολούθησαν δημοσιευμένες βιβλιοκριτικές του.

Ὁ  Συγγραφεὺς  τοῦ  ἔργου  ἀποτολμᾶ  ἐν  τούτοις,  ἐδῶ,  ὁ  ἴδιος  μίαν
ἀποτίμηση τῆς ἐργασίας του:  Ὁ Σχολιασμὸς τοῦ ἱστορικοῦ ἄρθρου τοῦ
Στάουφερτ ὑπῆρξε ἐργασία ἰδιαίτερα κοπιώδης ἀλλὰ καὶ συναρπαστική,
ποὺ ὁδήγησε στὴν σύνταξη τῶν ἐκτενέστατων σχολίων (τριπλὴ ἡ ἔκτασή
τους  ἐν  σχέσει  μὲ  τὸ  πρωτότυπο  τοῦ  Στάουφερτ)  ποὺ  ἀποτελοῦν  μία
«βίβλο ἑλληνογνωσίας» γιὰ θέματα ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀρχαιολογία,
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τὴν  ἀρχιτεκτονική,  τὴν  πολεοδομία καὶ  τὴν  τοπογραφία τῆς  Ὀθωνικῆς
Ἑλλάδος.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Τὰ κείμενα ποὺ συγκεντρώνονται στὸν παρόντα τόμο ἀποτελοῦν ποικίλες
προσεγγίσεις ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ ἀντικειμένου. Ὅλα στοχεύουν –τὸ κάθε
ἕνα μὲ τὸν τρόπο του – σὲ μία θεώρηση, δηλαδὴ στὴν κριτικὴ παρατήρηση
καὶ τὸν ἔλεγχο διαφόρων πτυχῶν τῆς ἱστορίας καὶ τῆς πολιτιστικῆς ζωῆς
τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος.

Ἡ  θεώρησις  ἑνὸς  ἐθνικοῦ  συνόλου  ἀναπόφευκτα  ὁδηγεῖ  καὶ  στὴν
ἐξιχνίαση  τοῦ  «τρόπου»,  δηλαδὴ  τῆς  ἰδιοσυγκρασίας  τῶν  ἀνθρωπίνων
μονάδων  ποὺ  τὸ  ἀπαρτίζουν.  Ἔτσι,  τὸ  εὐρύτερο  ἀντικείμενο  ἐρεύνης
μπορεῖ  νὰ  ὁρισθεῖ  ὡς  Ἑλλάδος  Θεώρησις  καὶ  Ἑλλήνων  Ἐπίσκεψις.
Ἐπίσκεψις βέβαια μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐξετάσεως τῆς ἐρεύνης.

Ἡ θεώρησις καὶ ἐπίσκεψις ὁδηγεῖ στὸν τίτλο τοῦ πονήματος: «Ἑλλάδος
ἔπαινος». Ἔπαινος τῆς πατρίδος τοῦ ἀνθρώπου κατ' ἐξοχήν, τοῦ ἀνθρώπου
σὲ ὅλες τὶς φάσεις τῆς ἠθικῆς ἐξελίξεως καὶ τῶν πλέον ὀξέων καὶ ἀκραίων
ἀντιθέσεων τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων.

Ἡ προσέγγισις τῶν θεμάτων γίνεται εἴτε ἄμεσα ἀπὸ τὸν συγγραφέα,
εἴτε ἔμμεσα μὲ τὴν παρουσίαση τοῦ ἔργου καὶ τῆς σκέψης Ἑλλήνων ἀλλὰ
καὶ  ἀλλοδαπῶν  συγγραφέων  καὶ  καλλιτεχνῶν  ποὺ  κατέθεσαν  τὴν
συμβολή τους γιὰ μία Ἑλληνογνωσία. Ὁ τόμος κλείνει μὲ μία ἀποτίμηση
τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ πνεύματος ἑνὸς στοχαστῆ ποὺ δίδαξε καὶ μίλησε μὲ
κύρος γιὰ πράγματα καίρια καὶ δικά μας, γιὰ πράγματα ἑλληνικά.

Εἶναι παιδιὰ πολλῶν ἀνθρώπων τὰ λόγια μας, μᾶς λέει ὁ ποιητής. Ὄχι
μόνον  στὴν  ἄρθρωση  τῶν  λόγων  μας,  ἀλλὰ  καὶ  στὶς  σκέψεις  καὶ  στὶς
κρίσεις μας, συμβάλλουν ἄθελά μας οἱ ἄλλοι μὲ τὶς γνῶμες καὶ τὰ ἔργα
τους, στηρίζοντας ἔτσι τὴν αὐτογνωσία μας.

Τὴν  προαγωγὴ  τῆς  αὐτογνωσίας,  τῆς  προσωπικῆς  ἀλλὰ  καὶ  τῆς
συλλογικῆς, θέτει ὡς στόχο της ἡ παρούσα συλλογὴ δοκιμίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόθεμα

1. Ἡ  Ἑλλάδα  στὴν  αὐγὴ  τῆς  Ἀνεξαρτησίας:  Τὰ  ἑλληνικὰ  τοπία  τοῦ
ἀρχιτέκτονος Ludwig Lange (1808-1868)

2. Ὁ  Leo von Klenze (1784-1864)  στὴν  Ἑλλάδα  καὶ  ἡ  ἀπαρχὴ  τῆς
προστασίας τῶν ἀρχαίων μνημείων

3. Τὰ «Ἀθηναϊκὰ σπίτια» τοῦ Νίκου Ἐγγονόπουλου
4. Μεθώνη, μιὰ μεσαιωνικὴ πολιτεία στὸ διάβα τῶν χρόνων
5. Μιὰ νέα «Ἑλλάδος  περιήγησις»:  «Ἡ Νοτιοανατολικὴ  Πινακοθήκη»
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τοῦ Hermann von Pükler-Muskau (1785-1871)
6. Ἡ λογοτεχνικὴ μεγαληγορία στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἰδεολογήματος τῆς

«Αἰωνίας Ἑλλάδος». Κριτικὴ ἀνάγνωση ἑνὸς κειμένου
7. Ὁ ἀρχιτέκτων  Theophil Hansen (1813-1891) φορεὺς τοῦ ἰδεώδους τοῦ

Κλασικισμοῦ στὸ μεταίχμιο δύο θετῶν πατρίδων
8. «Ὁ τόπος κλωτσᾶ, θέλει νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς ἐγκατοίκους του»: Ὁ

Γιῶργος Σεφέρης (1900-1971) βιώνει τὴν Ἀθήνα
9. Ὁ «Ἀθηναϊκὸς περίπατος»: Ἡ νέα πρόσβαση

10. Δημήτρης Πικιώνης (1887-1968), ὁ δάσκαλος. Ἦθος καὶ χάρισμα ἑνὸς
στοχαστῆ

Ἐργογραφία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μιὰ  νέα  «Ἑλλάδος  Περιήγησις»:  «Ἡ  νοτιοανατολικὴ  πινακοθήκη»  τοῦ
Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871)

Οἱ πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἐξελίξεις στὸ νεοσύστατο ἑλληνικὸ κράτος
κατὰ  τὴν  περίοδο  τῆς  βασιλείας  τοῦ  Ὄθωνος  (1832-1862)  ὑπῆρξαν
ἀντικείμενο  ἔντονου  ἐνδιαφέροντος  τῶν  καλλιεργημένων  κοινωνικῶν
στρωμάτων τῶν δυτικοευρωπαϊκῶν χωρῶν.

Εἶχε προηγηθεῖ ὁ ἐπαναστατικὸς ἀγὼν τῶν Ἑλλήνων (1821-1827) ποὺ
ἔδωσε τὴν πρώτη ὤθηση στὸν εὐρωπαϊκὸ φιλελληνισμό. Ἀκολούθησε ἡ
ἐνεργὸς ὑποστήριξη τῶν λεγόμενων «προστάτιδων» δυνάμεων (Ἀγγλία,
Γαλλία, Ρωσσία) καὶ ὁ ἀποφασιστικός τους ρόλος στὴν ἀπελευθέρωση τῆς
Ἑλλάδος,  ποὺ  ἐπισφραγίσθηκε  μὲ  τὴν  Ναυμαχία  τοῦ  Ναυαρίνου  (8/20
Ὀκτωβρίου 1827). Μὲ τὸ πρῶτο πρωτόκολλο τοῦ Λονδίνου τῆς 22.1/3.2.1830
ἀνεγνωρίσθη ἡ ἀνεξαρτησία τῆς χώρας καὶ μὲ τὸ δεύτερο πρωτόκολλο τῆς
24.4/7.5.1832 ἀνεκηρύχθη ὁ δευτερότοκος υἱὸς τοῦ βασιλέως τῆς Βαυαρίας
Λουδοβίκου Α´, Ὄθων, ὡς βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἐγκαθίδρυση ἀπολύτου,  κληρονομικῆς μοναρχίας ἦταν –κατὰ τὴν
πεποίθηση τῶν προστάτιδων δυνάμεων– τὸ πολιτειακὸ ἐκεῖνο σχῆμα ποὺ
θὰ  ἐξησφάλιζε  ἐθνικὴ  ἑνότητα  καὶ  κοινωνικὴ  συνοχὴ  στὴν  πολιτικὰ
διηρημένη καὶ οἰκονομικὰ κατεστραμμένη χώρα. Ἡ βασιλεία ἐν τούτοις,
ποὺ ταυτίσθηκε ἐκ τῶν πραγμάτων εὐθὺς μὲ τὴν «ξενοκρατία», εὑρέθηκε
ἀντιμέτωπη  μὲ  τὸ  ἄλυτο  πρόβλημα  τῆς  συντάξεως  καὶ  ψηφίσεως  τοῦ
συντάγματος,  τὴν  ἀντίθεση  μεταξὺ  «αὐτοχθόνων»  καὶ  «ἑτεροχθόνων»,
ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ πολὺ ὀλίγο ρεαλιστικὸ ὅραμα τῆς «μεγάλης ἰδέας» ποὺ
ἐτάχθη νὰ ὑπηρετήσει.  Οἱ  συνθῆκες δὲν ἦταν λοιπὸν εὐνοϊκὲς γιὰ τὸν
νεαρὸ βασιλέα,τοῦ ὁποίου ἡ ἠθικὴ ἀκεραιότης καὶ ἡ καλὴ πρόθεση εἶχαν
ἐν τούτοις ἀναγνωρισθεῖ γενικῶς ἀπὸ ὅλα τὰ στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ.
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Μόλις  ἕξι  μῆνες  μετὰ  ἀπὸ  τὴν  ἐνηλικίωση  τοῦ  Ὄθωνος  καὶ  τὴν
ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν ἴδιο (20 Μαΐου/1 Ἰουνίου 1835) καὶ σχεδὸν
συγχρόνως μὲ τὴν ἐπίσκεψη στὴν Ἀθήνα τοῦ βασιλέως Λουδοβίκου τῆς
Βαυαρίας, φθάνει τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1835 στὴν Πάτρα, ἐρχόμενος ἀπὸ τὴν
Μάλτα,  ὁ  γερμανὸς  πρίγκιψ  Πύκλερ-Μούσκαου  (Fürst von Pückler-
Muskau), ὁ ἤδη τότε γνωστὸς συγγραφεὺς καὶ ταλαντοῦχος κηποτέχνης, ὁ
ὁποῖος θὰ παραμείνει στὴν Ἑλλάδα γιὰ ἕνα περίπου ἔτος, περιηγούμενος
τὴν Πελοπόννησο, τὴν Ἀττικὴ καὶ τὰ νησιά.

Ὁ γερμανὸς εὐγενὴς μὲ τὴν μεγάλη καλλιέργεια καὶ τὸν περιπετειώδη
βίο, κρατάει μὲ ἐπιμέλεια ἡμερολογιακὲς σημειώσεις κατὰ τὴν διάρκεια
τοῦ ταξιδίου του στὴν ἀνατολή, ποὺ θὰ ἀποτελέσουν τὴν βάση γιὰ τὶς
ταξιδιωτικές του ἀναμνήσεις ποὺ ἐκδίδονται λίγο ἀργότερα, κατὰ τὰ ἔτη
1840-1841  (στὴν  Στουτγάρδη,  στὸν  ἐκδοτικὸ  οἶκο  Hallberger'sche
Verlagsbuchhandlung)  καὶ  φέρουν  τὸν  χαρακτηριστικὸ  τίτλο
Νοτιοανατολικὴ  πινακοθήκη (Südöstlicher Bildersaal).  Τὸ  ἔργο  εἶναι
τρίτομο.  Ὁ  πρῶτος  τόμος  φέρει  τὸν  ὑπότιτλο  Ὁ  Εὐδαιμονιστής (Der
Vergnügling) καὶ καλύπτει τὸ ταξίδι του στὴν Ἀλγερία, τὴν Τυνησία, τὸ
Μαρόκο  καὶ  τὴν  Μάλτα,  ποὺ  εἶχε  προηγηθεῖ  τῆς  ἐλεύσεώς  του  στὴν
Ἑλλάδα.  Ὁ  δεύτερος  καὶ  ὁ  τρίτος  τόμος  περιέχουν  τὸ  ταξίδι  του  στὴν
Ἑλλάδα στὴν ἀρχὴ τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος καὶ φέρουν τὸν ὑπότιτλο
Τὰ πάθη μου στὴν Ἑλλάδα (Griechische Leiden).

Ψηφῖδες μιᾶς μεγάλης ἐξομολογήσεως ὀνομάζει ὁ ἴδιος ὁ συγγραφεὺς τὸ
ἔργο  του·  καὶ  βέβαια  ὁ  ἄκρως  δηλωτικὸς  τίτλος  Νοτιοανατολικὴ
πινακοθήκη προαναγγέλλει ἤδη τὴν ἰδιαίτερη προοπτικὴ ὑπὸ τὴν ὁποία ὁ
Πύκλερ  εἶδε  τὴν  Ἑλλάδα.  Γιὰ  τὸν  λόγιο  καὶ  λάτρη  τῶν  τεχνῶν
κοσμοπολίτη Πύκλερ ὁ ἑλληνικὸς χῶρος τοῦ παρουσιάζεται κυρίως σὰν
μία ἐν δυνάμει μεγάλη ἱστορικὴ πινακοθήκη, ἕνας μουσειακὸς χῶρος ποὺ
ἡ ἐπίσκεψη καὶ θεώρησή του ἀξίζουν ἕνα ταξίδι. Ὁ ὑπότιτλος ἐν τούτοις
Τὰ πάθη μου στὴν Ἑλλάδα παραπέμπει στὴν ὑποκειμενικὴ δεκτικότητα
καὶ τὰ βιώματα τοῦ περιηγητοῦ κατὰ τὸ διάστημα ἑνὸς ταξιδίου ποὺ τοῦ
ἐπεφύλαξε ἐκτὸς ἀπὸ πολλὲς θετικὲς ἐμπειρίες καὶ αἰσθητικὲς χαρές, ὄχι
καὶ λίγες ταλαιπωρίες («πάθη»).  Ἡ ἀφήγηση τοῦ Πύκλερ ἐγκαταλείπει
τὴν  πεπατημένη  ὁδὸ  τῆς  ὑμνητικῆς  ἀρχαιοφιλίας  καὶ  γίνεται  κυρίως
φορεὺς τῶν προσωπικῶν του ἐμπειριῶν, τῶν διδαγμάτων ἀλλὰ καὶ τῶν
«παθῶν» τοῦ ταξιδίου.

Ἡ  προκείμενη  ταξιδιωτικὴ  ἀφήγηση  ἔχει  τὴν  ἀξία  ἑνὸς  σπάνιου
ἱστορικοῦ  τεκμηρίου  καὶ  τοῦτο  ὀφείλεται  κυρίως  στὰ  ἰδιαίτερα
ἐνδιαφέροντα τοῦ συγγραφέως. Τὰ περισσότερα κείμενα τῆς ἐποχῆς του
ποὺ  ἀναφέρονται  στὴν  νέα  Ἑλλάδα  ἔχουν  τὸν  χαρακτῆρα  εἴτε  μίας
τοπογραφικῆς  καὶ  ἀρχαιολογικῆς  ἀναγνωρίσεως  [ὅπως  π.χ.  τὸ  πρῶτο
Ἐγχειρίδιο  γιὰ  ταξιδιῶτες  στὴν  Ἑλλάδα (Handbuch für Reisende in
Griechenland)  τῶν  Νόιγκεμπαουρ  (Neugebaur)  καὶ  Ἄλντενχοφεν
(Aldenhoven),  1842,  τὸ  ἔργο  τοῦ  Ρόςς  (Ludwig Ross)  Πεζοπορίες  στὴν
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Ἑλλάδα (Wanderungen in Griechenland), 1840, ἢ τὸ βιβλίο τοῦ Κούρτσιους
(Ernst Curtius)  Πελοπόννησος (Peloponesos),  1851],  εἴτε  μίας  ἀναλύσεως
τῶν  πολιτικῶν  καὶ  οἰκονομικῶν  συνθηκῶν  στὴν  χώρα  [ὅπως  π.χ.  ἡ
πραγματεία  τοῦ  Φίνλεϋ  (George Finlay)  Τὸ  ἑλληνικὸν  Βασίλειον  καὶ  τὸ
ἑλληνικὸν Ἔθνος (The Hellenic Kingdom and the Greek Nation), 1836, ἢ ἡ
μελέτη τοῦ Τσέντνερ (Friedrich von Zentner)  Τὸ ἑλληνικὸν Βασίλειον ὑπὸ
τὴν ἔποψιν τῆς Βιομηχανίας καὶ τῆς Γεωργίας(Das Königreich Griechenland
in Hinsicht auf Industrie und Agricultur),  1844].  Ἀντιθέτως,  ὁ  Πύκλερ
στρέφεται ἀφ' ἑνὸς μὲν πρὸς μίαν εὐαίσθητη καὶ ἀκριβῆ περιγραφὴ τῆς
ἑλληνικῆς φύσεως, τῆς χλωρίδος, τῆς πανίδος καὶ τῶν τοπίων τῆς χώρας,
ἀφ' ἑτέρου δὲ στὴν μὲ ἐναίσθηση κριτικὴ παρατήρηση καὶ τὸν σχολιασμὸ
τῆς  νεαρῆς  ἑλληνικῆς  κοινωνίας,  τῆς  καθημερινῆς  ζωῆς  ἀλλὰ  καὶ  τοῦ
χαρακτῆρος τῶν Ἑλλήνων. Βρισκόμαστε ἔτσι ἀντιμέτωποι μὲ ἕνα πρώιμο
«Ἐγχειρίδιο  Ἑλληνογνωσίας»,  μὲ  μία  εἰκόνα  τῆς  ἀναγεννημένης
Ἑλλάδος,  εἰδωμένης  ἀπὸ  ἕναν  κοσμογυρισμένο,  κριτικὸ  ἀλλὰ  καὶ
ἀνοικτόμυαλο Εὐρωπαῖο.

Παρὰ  τὴν  ἔντονη  ὑποκειμενικότητα  καὶ  τὸν  συχνὰ  ἀνεκδοτολογικὸ
χαρακτῆρα τοῦ λόγου του, ἡ θεώρηση τοῦ πρίγκιπος Πύκλερ διαπνέεται
ἀπὸ πραγματισμὸ καὶ φιλαλήθεια. Συχνὰ ἡ διήγησή του, μὲ τὴν βοήθεια
τῆς  ὀξυδερκείας  του,  ἀποκαλύπτει  τὰ  βαθύτερα  αἴτια  τῶν  γεγονότων,
ἀλλὰ  καὶ  τὰ  κίνητρα  δράσης  τῶν  μελῶν  τῆς  γι'  αὐτὸν  «ἐξωτικῆς»
κοινωνίας ποὺ συναντᾶ στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἐξιδανίκευση καὶ ὁ ἐξωραϊσμὸς
τοῦ  ἑλληνικοῦ  χώρου  τοῦ  εἶναι  ξένοι.  Ἡ σκληρὴ  πραγματικότητα  ποὺ
συναντᾶ ἐπὸ τόπου ἐλάχιστα ἐπιτρέπει ἐξ ἄλλου σὲ ἕναν ρεαλιστὴ σὰν
τὸν Πύκλερ τὴν φυγὴ πρὸς τὸ ὅραμα μιᾶς ἡρωικῆς καὶ μυθικῆς Ἑλλάδος.

Οἱ ἔντονες ἀντιθέσεις μεταξὺ τῶν ἀρχέγονων ἠθῶν καὶ τῶν τάσεων
ἐξευρωπαϊσμοῦ  ποὺ  ἀντιμετωπίζει  στὴν  Ἑλλάδα  προκαλοῦν  τὸ
ἐνδιαφέρον  του  καὶ  τὸν  ὠθοῦν  σὲ  μία  ζωηρή,  πολύχρωμη  καὶ  συχνὰ
δραματικὴ  περιγραφή.  Παρουσιάζει  ἔτσι  μία  κοινωνία  σὲ  πλήρη
ἀναδιάρθρωση. Τονίζει τὴν ἀντίθεση μεταξὺ τῆς ὀμορφιᾶς τοῦ τοπίου καὶ
τῆς αἴγλης τῶν καταλοίπων τῆς ἀρχαίας δημιουργίας ἀφ' ἑνός, καὶ τῆς
ὑλικῆς  ἀθλιότητος  καὶ  ἔλλειψης  παιδείας  στὸν  ρημαγμένο  τόπο  ἀφ'
ἑτέρου.  Προβάλλεται  ἔτσι  τελικῶς  ἕνα  σύνθετο  καὶ  ποικιλόμορφο
πανόραμα, πού, ἀνάλογα μὲ τὸν τρόπο ποὺ κατὰ περίπτωση φωτίζεται
ἀπὸ  τὸν  συγγραφέα,  ἀναδεικνύει  τὸ  θετικὸ  ἢ  ἀρνητικὸ  πρόσωπο  τῆς
Ἑλλάδος.

Αὐτὲς οἱ ἀντιθέσεις, στὶς συνθῆκες ποὺ βρίσκει γύρω του, γοητεύουν
τὸν  πρίγκιπα  διότι  ἀνταποκρίνονται  στὸν  ἐπίσης  ἀντιθετικὸ  ἐσώτερο
ψυχικό του κόσμο.  Ἀγαπάει  τὴν περιπέτεια καὶ  δέχεται  μὲ στωικότητα
τοὺς κινδύνους καὶ τὶς ταλαιπωρίες τοῦ ταξιδιοῦ,  συγχρόνως ὅμως σὰν
«εὐδαιμονιστής»  (χαρακτηρισμὸς  ποὺ  ἀποδίδει  ὁ  ἴδιος  στὸν  ἑαυτό  του)
χαίρεται  ὅλες  τὶς  ἀνέσεις  καὶ  τὶς  περιποιήσεις,  ὅποτε  αὐτὲς  τοῦ
προσφέρονται.  Ἕνας  ἐπισκέπτης  μὲ  παρόμοια  ἰδιοσυγκρασία  φαίνεται
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λοιπὸν ἰδιαίτερα ἐνδεδειγμένος γιὰ νὰ περιγράψει πιστὰ τὴν ἀντιφατικὴ
εἰκόνα τῆς τότε Ἑλλάδος.

Ὁ  πρίγκιψ  Πύκλερ-Μούσκαου  (Hermann Ludwig Heinrich,  Fürst von
Pückler-Muskau, 1785-1871) ἦταν στὸ πεντηκοστὸ ἔτος τῆς ἡλικίας του καὶ
στὴν ἀποκορύφωση τῆς δημιουργικῆς του δράσης ὡς κηποτέχνου,  ὅταν
ἀπεφάσισε τὸ διερευνητικό του ταξίδι στὴν Ἑλλάδα, τὸ 1836. Γεννήθηκε τὸ
1785 στὸν πατρογονικὸ πύργο Μούσκαου (Muskau) τῆς Ἄνω Λουσατίας
(Oberlausitz).  Ὑπῆρξε  στρατιωτικός,  μεγαλοκτηματίας,  συγγραφεὺς  καὶ
κηποτέχνης.  Μετὰ  τὶς  γυμνασιακὲς  σπουδὲς  ἐγγράφεται  στὴν  νομικὴ
σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Χάλλης (Halle), ἀλλὰ τὸ 1803 διακόπτει τὶς
σπουδές του γιὰ νὰ καταταγεῖ στὸ ἐλαφρὸ ἱππικὸ τῆς Δρέσδης. Τὸ 1806
ἐγκαταλείπει τὸν στρατὸ μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ἰλάρχου (Rittmeister) καὶ ἐπὶ
τρία χρόνια ταξιδεύει, συχνὰ πεζός, στὴν Ἐλβετία, τὴν Προβηγκία καὶ τὴν
Ἰταλία.  Ἐπιστρέφει  στὴν  Γερμανία,  καὶ  τὰ  ἑπόμενα  χρόνια  ζεῖ  στὸ
Μούσκαου. Τὸ 1811 πεθαίνει ὁ πατέρας του καὶ κληρονομεῖ τὸ κτῆμα μὲ
τὸν  πύργο  τοῦ  Μούσκαου  ἐκτάσεως  700  ἐκταρίων,  τὴν  διαχείριση  τοῦ
ὁποίου ἀναθέτει στὸν φίλο του ποιητὴ Λεοπόλδο Σέφερ (Leopold Schefer).

Κατὰ  τὰ  ἔτη  1815-1823  μετατρέπει,  μὲ  ἄμεση  αὐτεπιστασία  καὶ
σύμφωνα μὲ  τὶς  προσωπικές  του  καλλιτεχνικὲς  πεποιθήσεις,  τὸ  κτῆμα
αὐτὸ  σὲ  ἕναν  ἀπὸ  τοὺς  μεγαλύτερους  καὶ  λαμπρότερους  κήπους,  στὸ
πνεῦμα τῶν πάρκων ἐλεύθερου τοπίου (Landschaftspark), στὴν Γερμανία.
Ἡ ἐνεργητική του φύση καὶ ἡ βαθιά του φυσιολατρεία ἐπέτρεψαν στὸν
νεαρὸ εὐγενὴ καὶ  δανδὴ νὰ ἐξελιχθεῖ,  σὰν αὐτοδίδακτος,  σὲ  ἕναν ἀπὸ
τοὺς σημαντικότερους καλλιτέχνες-κηποτέχνες τῆς ἐποχῆς του.

Τὸ 1831 δημοσιεύει τὸ σημαντικὸ θεωρητικό του ἔργο  Νύξεις γιὰ τὴν
κηποτεχνικὴ  διαμόρφωση  τοῦ  τοπίου (Andeutungen über Landschafts-
Gärtnerei),  στὴν  Στουτγάρδη,  στὸν  ἐκδοτικὸ  οἶκο  Hallberg'sche
Verlagsbuchhandlung.  Ἀργότερα,  μετὰ  τὴν  πώληση  τοῦ  κτήματος
Μούσκαου κατὰ τὸ ἔτος 1845, συμβάλλει στὴν διαμόρφωση τοῦ πάρκου
στὸν βασιλικὸ πύργο Μπάμπελσμπεργκ (Babelsberg) κοντὰ στὸ Βερολίνο.
Ἀπὸ τὸ 1846 σχεδίασε καὶ ἐπέβλεψε τὴν δεύτερη μεγάλη δημιουργία του,
τὸν  κῆπο  τοῦ πύργου  Μπράνιτς  (Branitz)  κοντὰ στὴν πόλη Κόττμπους
(Cottbus), ὅπου ἐργάσθηκε ἐπὶ μακρὰ σειρὰ ἐτῶν καὶ ὅπου ἀπέθανε καὶ
ἐτάφη τὸ 1871.

Μεταξὺ  τῶν  ἐτῶν  1830  καὶ  1846  ἀναπτύσσει  τὸ  συγγραφικό  του
χάρισμα  καὶ  δημοσιεύει  πολυάριθμα  κείμενα  ταξιδιωτικῶν  του
ἐντυπώσεων  μὲ  ἰδιότυπο  προσωπικὸ  καὶ  αὐτοβιογραφικὸ  χαρακτῆρα.
Ἕνας προικισμένος ἄνθρωπος σὰν τὸν Πύκλερ, ἐνεργητικός, εὐφυὴς καὶ
διασκεδαστικός,  καλλιεργημένος  καὶ  μὲ  πολλὰ  ἐνδιαφέροντα,  ὠθεῖται
αὐτονόητα  στὴν  συγγραφή.  Χρειάζεται  τὸν  λόγο  γιὰ  νὰ  ἐκφράσει  τὶς
ἐντυπώσεις καὶ κρίσεις του ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ κερδίσει μία κριτικὴ θεώρηση
τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς του.
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Τὸ πρῶτο του  ἔργο,  ἡ  περιγραφὴ  τῆς  τριετοῦς  παραμονῆς  του  στὴν
Ἀγγλία,  δημοσιεύεται  σὲ  τέσσερεις  τόμους,  κατὰ  τὰ  ἔτη  1830-1831,  καὶ
φέρει  τὸν  τίτλο  Ἐπιστολὲς  ἑνὸς  τεθνεῶτος (Briefe eines Verstorbenen).
Ἀκολουθοῦν οἱ Ποικίλοι καρποί (Tutti frutti) τὸ 1834 καὶ στὴν συνέχεια σὲ
διάφορα  ἔργα  του  οἱ  ἐντυπώσεις  ἀπὸ  τὶς  χῶρες  τοῦ  Νότου  καὶ  τῆς
Ἀνατολῆς. Τὸ 1836 Ὁ ἡμικεκμηκὼς στὴν Ἀφρική (Semilasso in Afrika) καὶ τὸ
1840-1841  ἡ  Νοτιοανατολικὴ  πινακοθήκη (Südöstlicher Bildersaal).
Ἀργότερα,  τὸ  1844,  δημοσιεύει  τὶς  ἀναμνήσεις  του  ἀπὸ  τὴν  διετὴ
παραμονή  του  στὴν  Αἴγυπτο  Ἀπὸ  τὸ  Βασίλειο  τοῦ  Μεχμὲτ-Ἀλῆ (Aus
Mehemed Ali's Reich), καὶ τέλος, κατὰ τὰ ἔτη 1846-1848, τὸ τελευταῖο του
βιβλίο Ἡ Ἐπιστροφή (Die Rückkehr).

Στὰ κείμενά του, ὁ Πύκλερ, ποὺ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του ἐλεύθερο πνεῦμα
καὶ κοσμοπολίτη, διατυπώνει τὶς ἐντυπώσεις του ἀνάλαφρα καὶ μὲ χάρη.
Ἀστεϊσμοὶ  καὶ  εἰρωνικὴ ὑπεροψία χαρακτηρίζουν συχνὰ τὰ γραφόμενά
του. Οἱ περιγραφές του εἶναι ἐνίοτε ἐξεζητημένες καὶ ὑψιπετεῖς καὶ δὲν
τοὺς λείπει καὶ μία δόση αἰσθητισμοῦ. Μακροσκελεῖς καὶ λεπτομερειακὲς
εἶναι  συχνὰ οἱ  κρίσεις  του·  κατέχει  ὅμως συγχρόνως καὶ  τὴν τέχνη νὰ
χαρακτηρίζει  τὴν  οὐσία  τῶν  γεγονότων  μὲ  ἀκρίβεια  καὶ  συντομία,  σὲ
ἀποφθεγματικὸ τόνο, ὅταν τὸ θέμα τὸ ἀπαιτεῖ.

Ἐκτιμώντας σωστὰ τὶς ἱκανότητές του, ὁ συγγραφεὺς περιορίζεται στὸν
χῶρο  τῆς  ἐμπειρίας  καὶ  τοῦ  πραγματισμοῦ.  Ἰδιαίτερα  τὸν  ἑλκύει  τὸ
ἰδιόμορφο,  γραικὸ  καὶ  ἀξιοπερίεργο.  Εἶναι  ὡστόσο  ἐπιφυλακτικὸς  στὴν
ἔκφραση  συναισθημάτων  καὶ  συγκινήσεων  καὶ  διατυπώνει
ἐπιγραμματικὰ αὐτήν του τὴν ἐπιφύλαξη μὲ τὰ λόγια: «Ἀγαπητὲ φίλε, οἱ
χαρὲς καὶ οἱ λύπες... σὲ πενήντα χρόνια θὰ ἔχουν ὅλα περάσει!».

Πῶς πλησίασε πνευματικὰ ὁ Πύκλερ-Μούσκαου τὴν Ἑλλάδα; Μὲ ποιὲς
προϋποθέσεις ἀνοίχθηκε σὲ αὐτὸ τὸ ταξίδι; Χωρὶς προκαταλήψεις, χωρὶς
δηλαδὴ  συμβατικὲς  ἐπιθυμίες  καλλιτεχνικῶν  βιωμάτων  καὶ
ἀρχαιολογικῶν συγκινήσεων (ὅπως οἱ περισσότεροι λόγιοι ἐπισκέπτες τῆς
Ἑλλάδος κατὰ τὸν 19ον αἰῶνα), ἀναζητεῖ τὴν περιπέτεια. Δὲν ταξιδεύει –
ὅπως  ὁ  Γκαῖτε  (Wolfgang von Goethe)  στὴν  Ἰταλία–  μὲ  συγκεκριμένες
πολιτιστικὲς  πεποιθήσεις  τὶς  ὁποῖες  θέλει  νὰ  ἐπιβεβαιώσει  μέσω  ἑνὸς
προσκυνήματος στὴν χώρα τῆς κλασικῆς παράδοσης. Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν
ψάχνει γιὰ νὰ βρεῖ αὐτὸ ποὺ περιμένει, ἀλλὰ μᾶλλον συναντᾶ αὐτὸ ποὺ
δὲν  περίμενε  νὰ  βρεῖ  ποτέ.  Καὶ  αὐτὸ  ποὺ  συναντᾶ  δὲν  εἶναι  ἕνα
ἐξιδανικευμένο ἁρμονικὸ «ἀρκαδικὸ τοπίο» ἀλλὰ μία ἀληθινὴ χώρα μὲ
ἀνεπανάληπτη φυσικὴ ὀμορφιὰ καὶ ἀποκαρδιωτικὲς συνθῆκες ζωῆς. Γιατὶ
ἡ  προοπτικὴ  τοῦ  Πύκλερ  μάχεται  τὶς  ψευδαισθήσεις  τῆς  κλασικῆς
παιδείας  καὶ  τὴν  ἀρχαιολατρία  ἑνὸς  Βίνκελμαν  (Winckelmann)  καὶ
προσπαθεῖ νὰ ἀπομυθοποιήσει τὴν Ἑλλάδα.

Θὰ  ἦταν  ἐν  τούτοις  λάθος  νὰ  θεωρήσουμε  ὅτι  ἡ  πραγματιστικὴ
προσέγγιση τοῦ Πύκλερ μᾶς προσφέρει μίαν ἀβασάνιστη περιγραφὴ ἑνὸς
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κυνηγοῦ ἐξωτικῶν περιπετειῶν. Ἡ πιστὴ ἀπεικόνιση τοῦ τόπου καὶ τῶν
συνθηκῶν  ζωῆς  ποὺ  χαρακτηρίζουν  τὸ  κείμενό  του,  χρωματίζεται
συγχρόνως ἀπὸ τὴν ἔντονα ὑποκειμενικὴ θεώρηση τοῦ συγγραφέως. Ὁ
τρόπος  μὲ  τὸν  ὁποῖον  οἰκειοποιεῖται  τὴν  Ἑλλάδα  –μεταξὺ
συναισθηματικῆς  ταυτίσεως  καὶ  ἄκρας  ἀποστασιοποιήσεως–  εἶναι
ποικιλόμορφος.  Ὑπάρχουν  πολλοὶ  τρόποι  προσεγγίσεως,  τοὺς  ὁποίους
μετέρχεται ὅλους, μὲ σιγουριά, ὁ Πύκλερ.

Τὰ γραπτά του ἔργα ἔχουν δημοσιευθεῖ ὅλα μὲ ψευδώνυμο. Ἔτσι καὶ ὁ
τίτλος τῶν τόμων τῆς  Νοτιοανατολικῆς πινακοθήκης δὲν ἀποκαλύπτει τὸ
ὄνομα τοῦ συγγραφέως, ἀλλὰ περιορίζεται στὴν παρατήρηση ὅτι τὸ ἔργο
ἐκδίδεται  ἀπὸ  τὸν  συγγραφέα  τῶν  ἐπιστολῶν  ἑνὸς  τεθνεῶτος,
παραπέμποντας  ἔτσι  στὸν  ὑποθετικὸ  συγγραφέα  τοῦ  πρώτου
ταξιδιωτικοῦ  του  συγγράμματος.  Σκοπὸς  αὐτῆς  τῆς  ψευδωνυμίας  δὲν
ἦταν βέβαια ἡ συνειδητὴ ἀπόκρυψη τῆςταυτότητος τοῦ δημιουργοῦ ποὺ
ἦταν ἐξ  ἄλλου ἐμμέσωςγνωστή.  Ὁ συγγραφεὺς  κρύβεται  πίσω ἀπὸ  τὸ
προσκήνιο  τῆς  ἀφηγήσεως  γιὰ  νὰ  ἐπιτρέψει  τὴν  ἐλεύθερη  καὶ  χωρὶς
προκαταλήψεις  συμμετοχὴ  στὶς  περιπέτειες  τοῦ  περιηγητοῦ.  Ἔτσι,  ὁ
ἀναγνώστης  γίνεται  ἕνας  συνταξιδιώτης  ποὺ  συμβιώνει  τὰ
περιγραφόμενα. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀπήχηση τοῦ ἔργου του στὴν πατρίδα
του, ὁ Πύκλερ θὰ εἶχε τὴν πεποίθηση ὅτι τὸ ταξιδιωτικό του ἡμερολόγιο
θὰ εὕρισκε ἰδιαίτερη ἀνταπόκριση στὶς γερμανικὲς χῶρες, στὶς ὁποῖες τὸ
ἀναγνωστικὸ  κοινὸ  παρακολουθοῦσε  μὲ  ἐνδιαφέρον  τὶς  ἐξελίξεις  στὴν
Ἑλλάδα, ἕνα νεαρὸ βασίλειο μὲ γερμανὸ ἡγεμόνα.

Πολλὲς σελίδες τοῦ βιβλίου τοῦ Πύκλερ ἀναφέρονται στὴν ἀντικειμενικὴ
περιγραφὴ τῆς περιηγήσεώς του, στὴν διαδοχὴ δηλαδὴ τῶν ἡμερῶν, στὴν
παραμονή του σὲ πόλεις, στὶς μετακινήσεις του κατὰ ξηρὰ καὶ θάλασσα,
στὴν  ἐπίσκεψη  ἀξιοθεάτων.  Τὸ  ταξιδιωτικὸ  αὐτὸ  ἡμερολόγιο  ὑπὸ  τὴν
στενότερη  σημασία  τοῦ  ὅρου  ἐμπλουτίζεται  ὡστόσο  συνεχῶς  ἀπὸ
ποικίλες  προσωπικὲς  σκέψεις  καὶ  θεωρήσεις  τοῦ  συγγραφέως  ποὺ
γεννῶνται ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες του.

Εὔστοχα ἀλλὰ καὶ ποιητικὰ δηλώνει ἐξ ἀρχῆς τὸν στόχο τοῦ –χωρὶς
ἰδιαίτερους πρακτικοὺς σκοπούς– ταξιδίου του:  Τὸ μεγάλο παιδί [δηλαδὴ
αὐτὸς ὁ  ἴδιος]  συνεχίζει  νὰ παίζει  τὰ παιδικά του  παιχνίδια  ποὺ ἔπαιζε
ἄλλοτε·  καὶ  στὸν  οὐρανό [δηλαδὴ  μεταθανάτια]  ἐλπίζει  νὰ  παίζει  καὶ
πάλι...  Καὶ  μὲ  πολλὴ  χάρη  καὶ  αὐτοειρωνία  συνοψίζει  στὸ  τέλος  τῆς
ἀφηγήσεώς  του  τὰ  βιώματά  του,  περιγράφοντας  ἀπροκάλυπτα  τὶς
συνθῆκες  τοῦ  ταξιδιοῦ  του  στὴν  Ἑλλάδα:  Ὅποιος  ἔχει  ἀρκετὰ  δυνατὴ
κράση γιὰ νὰ ἀνθέξει δέκα ὣς δώδεκα ὧρες ἡμερήσια μετακίνηση, ἔφιππος,
πεζῆ ἢ καβάλλα σὲ μουλάρι, μὲ καύσωνα ἢ ἐκτεθειμένος στὸ κρύο (...) καὶ
δὲν  φοβᾶται  ἐπικίνδυνους  δρόμους  καὶ  ἐνδεχόμενες  ἐπιθέσεις  ληστῶν·
ὅποιος  μπορεῖ  νὰ  εἶναι  εὐχαριστημένος  μὲ  διαμονὴ  σὲ  σπίτια  χωρὶς
παράθυρα  καὶ  μὲ  διάτρητες  στέγες,  καὶ  εἶναι  ἕτοιμος  νὰ  παραδοθεῖ  σὲ
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μυριάδες ψεῖρες, ψύλλους καὶ κουνούπια, μὲ στωικὴ ὑπομονή· ὅποιος εἶναι
εὐχαριστημένος μὲ ψωμὶ καὶ κρεμμύδια, χλιαρὸ νερὸ καὶ ρετσινάτο κρασὶ
καὶ ἀντιμετωπίζει τὴν βρώμα καὶ τὴν δυσωδία μὲ τὴν ματιὰ τοῦ χημικοῦ
ποὺ βλέπει στὰ συμπτώματα αὐτά, ἁπλὰ φυσικὰ δεδομένα... Ὅποιος εἶναι
ἄξιος  νὰ ἀνθέξει  ὅλα  αὐτὰ  καὶ  νὰ πληρώσει  αὐτὲς  τὶς  ὑπηρεσίες  τρεῖς
φορὲς  ἀκριβότερα  ἀπὸ  τὶς  εὐρωπαϊκὲς  ἀνέσεις,  αὐτὸς  ἂς  δεχθεῖ  τὴν
καλόπιστη συμβουλή μου καὶ ἂς τολμήσει τὸ ταξίδι στὴν Ἑλλάδα! Θὰ ἔχει
τότε καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἀλλάξει τὸν τίτλο τοῦ βιβλίου μου σὲ «Ἑλληνικὲς
χαρές»,  γιατὶ  θὰ βρεῖ  στὸν  τόπον  αὐτὸν πολὺ εὐχαρίστηση,  γνώσεις  καὶ
σκληραγωγία ποὺ θὰ τὸν ἐνδυναμώσει.

Μὲ  ὀξύνοια  καὶ  αἴσθημα  δικαιοσύνης  ὁ  συγγραφεὺς  ἀπαριθμεῖ  τὰ
προτερήματα  καὶ  τὰ  μειονεκτήματα  τοῦ  χαρακτῆρος  τῶν  Ἑλλήνων,
ἐκφράζοντας συγχρόνως τὴν πεποίθηση ὅτι γιὰ νὰ ξανανθίσει ἡ χώρα θὰ
χρειασθεῖ ἕνας εὔλογος χρόνος καὶ δὲν θὰ πρέπει βεβαίως οἱ Ἕλληνες νὰ
στερηθοῦν  τὰ  μέσα  ποὺ  θὰ  βοηθήσουν  στὴν  ὡρίμανση  τῆς  κοινωνίας
τους. Γράφει σχετικά: Καθ' ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸν
χαρακτῆρα τους,  μπορεῖ  νὰ βεβαιώσει  κανεὶς ὅτι  σπανίως ἕνας λαὸς  θὰ
μποροῦσε,  ὅπως  οἱ  Ἕλληνες,  μετὰ  ἀπὸ  τόσους  αἰῶνες  καταπιέσεως  καὶ
βαρβαρότητος, νὰ διατηρήσει τόσες καλὲς ἰδιότητες. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ
ἀρνηθεῖ ὅτι διακρίνονται ἀπὸ εὐφυΐα, πατριωτισμό, γενναιότητα, λιτότητα,
εὐγένεια καὶ συντροφικότητα, εὐστροφία καὶ πρακτικὸ νοῦ. Οἱ ἀδυναμίες
τους εἶναι μία δόση ὑποτελείας καὶ ἕνα ὑπόλοιπο ὑποταγῆς, μία τάση πρὸς
τὴν  φιλαργυρία  καὶ  τὴν  συμφεροντολογία,  ἀμάθεια  καὶ  ἔλλειψη
καθαριότητος, ὀκνηρία ἐφ' ὅσον δὲν ὠφελεῖται ἀμέσως τὸ συμφέρον τους,
ἀσυγκράτητη  ἐκδικητικότητα  ἀλλὰ  καὶ  ἔλλειψη  ἐπιγνώσεως  τῶν
δικαιωμάτων ἰδιοκτησίας, πράγμα ποὺ ἐκθέτει συχνὰ σὲ κίνδυνο τὴν ζωὴ
καὶ  τὴν  περιουσία.  Γενικῶς  ὅμως  μᾶς  φαίνονται  πιὸ  τίμιοι  ἀπὸ  ὅ,τι  θὰ
ἀνέμενε κανείς,  διότι  ἁρπάζουν  μᾶλλον  μὲ τὴν βία καὶ  δὲν  κλέβουν στὰ
κρυφά,  πράγμα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ  ὡς ἀρνητικὴ ἀρετή!
Καὶ παρόλο ποὺ εἶναι συχνὰ δύσπιστοι  μεταξύ τους ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς
ξένους (καὶ ἔχουν τοὺς λόγους τους γι' αὐτό...) εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἐπιδείξουν
ἐμπιστοσύνη καὶ νὰ τὴν δεχθοῦν καὶ ἀπὸ τὸν ἄλλον. Δὲν τοὺς βρίσκω οὔτε
δουλοπρεπεῖς οὔτε ὑπερόπτες καὶ ἡ ἀγριότητά τους εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν
ποικίλων προκλήσεων ποὺ ὑπέστησαν καὶ ὁρισμένων τουρκικῶν ἠθῶν ποὺ
ἐνστερνίσθηκαν. Ἕνας τέτοιος λαός, μὲ φιλοπαῖγμον πνεῦμα, μὲ πίστη στὸ
ἔθνος του, μὲ φιλοτιμία καὶ μία ἔμφυτη ὀλιγάρκεια, μπορεῖ νὰ κατορθώσει
καὶ  πάλι  ἔργα  μεγάλα,  ὅπως  στὴν  ἀρχαία  ἐποχὴ  τῆς  Ἀθήνας  καὶ  τῆς
Σπάρτης.

Οἱ  διάφορες  πτυχὲς  τῆς  καθημερινῆς  ζωῆς  τῶν  Νεοελλήνων,  ποὺ
χαρακτηρίζεται  ἀπὸ  ἔντονη  κοινωνικότητα  καὶ  πηγαία  διάθεση
συντροφικότητος,  γοητεύουν  τὸν  Πύκλερ.  Τὸ  ἰσχυρό  του  ψυχολογικὸ
αἰσθητήριο  συλλαμβάνει  ἀμέσως  τὸν  αὐθόρμητο  καὶ  ζωντανὸ  τρόπο
συμπεριφορᾶς στὸ μεσογειακὸ περιβάλλον. Οἱ σχετικὲς παρατηρήσεις του
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ἐντυπωσιάζουν μὲ τὴν εὐστοχία τους καὶ διατηροῦν ἀκόμη καὶ σήμερα
ἀκέραιη τὴν ἰσχύ τους: Οἱ κοινωνικὲς σχέσεις στὴν Ἀθήνα μοῦ φάνηκαν πιὸ
εὐχάριστες σὲ σύγκριση μὲ τὴν ζωὴ σὲ πολὺ μεγαλύτερες πρωτεύουσες, ἂν
καὶ  ἡ πόλη ὑστερεῖ  ἀκόμη συγκρινόμενη καὶ  μὲ χωριὰ τῆς  πολιτισμένης
Εὐρώπης,  τόσο  στὴν  ἐξωτερική  της  ἐμφάνιση  ὅσο  καὶ  σὲ  κάθε  εἴδους
ἀνέσεις. Γιὰ τὶς ἀτομιστικές μου ἀντιλήψεις εἶναι ἰδιαίτερα εὐχάριστο καὶ
μοῦ  μοιάζει  σὰν  θαῦμα  ὅτι  ἡ  κοινωνία  τῆς  πόλης  αὐτῆς  εἶναι  μὲν
ὀλιγάριθμη, δὲν χαρακτηρίζεται ὅμως ἀπὸ τὴν στενότητα ἀντιλήψεων μίας
μικρῆς πόλης. Οἱ λίγοι κοινωνικοὶ κύκλοι ποὺ ὑπάρχουν ἐδῶ παρουσιάζουν
μία  σπάνια  ποικιλία  καὶ  οἱ  ἑορτές,  συγκεντρώσεις,  χοροὶ  καὶ  λοιπὲς
ἐκδηλώσεις ποὺ τὴν ἀνία τους εἶναι ἀδύνατον νὰ τὴν ἀποφύγεις ἐὰν ζεῖς
κοινωνικά,  εἶναι  ἐδῶ  σπάνιες.  Μπορεῖς  ἔτσι  νὰ  ζεῖς  ἀπερίσπαστα
ἀποφεύγοντας  τὸν  κίνδυνο  νὰ περνᾶς μεγάλο  τμῆμα τῆς  ἡμέρας σου  σὲ
βαρετὴ ἀδράνεια. Σοῦ προσφέρεται ἀκόμη ἡ δυνατότης νὰ μείνεις μόνος σου
ὅσο  θέλεις,  μὲ  τὴν  βεβαιότητα  ὅτι  μόλις  σοῦ  ἔρθει  ἡ  διάθεση  γιὰ
ἀνθρώπινες ἐπαφὲς κάθε εἴδους,  αὐτὲς σοῦ εἶναι  εὔκολα προσιτές.  Ὅλα
αὐτά, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία γνώμης, λόγου καὶ δράσεως εἶναι τὰ
χαρακτηριστικὰ τῆς ἀθηναϊκῆς κοινωνίας, ποὺ μοῦ ταιριάζουν τόσο, ὥστε
νὰ αἰσθάνομαι ἀπολύτως ἱκανοποιημένος.

Παρὰ  τὴν  ἔλλειψη  ἐκλεπτυσμένων  τρόπων  συμπεριφορᾶς,  τὸν
ἐντυπωσιάζουν ἡ φιλόξενη διάθεση καὶ τὸ αἴσθημα εὐθύνης ποὺ δείχνει ὁ
Ἕλληνας γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἄνεση τῶν ξένων του. Γράφει σχετικά:
Θέλησα νὰ τριγυρίσω λίγο στὸ χωριό, ἀλλὰ μόλις εἶχα κάνει λίγα βήματα
μὲ ἀκολούθησε ὁ Καπετὰν-Γιώργης μὲ τὰ παλληκάρια του, δηλώνοντας ὅτι
ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ μὲ ἀφήσει ἀπροστάτευτο οὔτε στιγμή... καὶ συμπεραίνει:
Ἡ φροντίδα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων στὴν ἐπλήρωση μίας ὑποχρεώσεως, ὅταν
τὴν ἔχουν ἀναλάβει αὐτοβούλως, εἶναι στ' ἀλήθεια ὑποδειγματική. Μὲ αὐτὸ
τὸ  «αὐτοβούλως»  ὁ  περιηγητὴς  τονίζει  τὴν  ἀνιδιοτελὴ  πράξη  χωρὶς
ὑπολογισμοὺς καὶ συμβατικότητες, καὶ τὴν ἀναγνωρίζει ὡς ἀρετή.

Γιὰ τὴν ὀλιγάρκεια τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τὴν σχέση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸ
χρῆμα καὶ τὶς ἀνέσεις, ὁ Πύκλερ παρατηρεῖ:  Ἂν καὶ λίγοι εἶναι πλούσιοι
ἐδῶ σὲ χρῆμα, γιατὶ λείπει ἀκόμη τὸ ἐπιχειρησιακὸ κεφάλαιο,  βρίσκει ἐν
τούτοις  κανεὶς  γενικὰ  περισσότερη  ἀφθονία  προϊόντων  ἀπὸ  ὅ,τι  θὰ
περίμενε.  Ὁ  Ἕλληνας  ὡστόσο  κρύβει  κάθε  πλοῦτο  καὶ  θάβει  τὰ  λίγα
χρήματά  του  ἢ  τὰ  ἐπενδύει  σὲ  κοσμήματα,  ἀντὶ  νὰ  τὰ  διαθέσει  σὲ  μία
ἐξεζητημένη  κατανάλωση  ἀγαθῶν.  Ἡ  συμπεριφορὰ  αὐτὴ  εἶναι  βέβαια
ἀναμενόμενο  ἀποτέλεσμα  τῆς  ἀνασφαλείας  καὶ  τῶν  ἀπειλῶν  κατὰ  τῆς
ἰδιοκτησίας ποὺ κυριαρχοῦσαν μέχρι πρὸ ὀλίγου.

Ἰδιαίτερα  θαυμάζει  τὴν  ἑτοιμότητα  γιὰ  οἰκονομικὲς  θυσίες  ποὺ
ἐπέδειξαν οἱ πλούσιοι κατὰ τὸν ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας:  Εἶναι γεγονὸς
πολὺ  ἀξιέπαινο  τὸ  ὅτι  κατὰ  τὴν  διάρκεια  τῶν  καταστρεπτικῶν  ἐκείνων
χρόνων, οἱ εὔποροι μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων διεκδίθησαν γιὰ τὴν προθυμία, τὴν
αὐταπάρνηση  καὶ  τὴν  ἀνιδιοτέλειά  τους.  Οἱ  περισσότεροί  τους  δὲν  εἶναι
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πλέον  σήμερα  εὐκατάστατοι  καὶ  γιὰ  παράδειγμα,  μόνον  ἡ  οἰκογένεια
Κουντουριώτη προσέφερε οἰκειοθελῶς πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο τάληρα
γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἀγῶνος.

Ὅπως ἀναφέρθηκε ἤδη,  ἡ στάση τοῦ Πύκλερ ἀπέναντι στὴν ἀρχαία
κληρονομιὰ δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν συνήθη τότε ἀρχαιολατρία. Μίαν
ἀνάλογη, μὴ συμβατικὴ στάση παίρνει καὶ ἀπέναντι στὸν φιλελληνισμό.
Δὲν συμμερίζεται τὴν γενικὴ τάση ἄκριτης ἐξιδανίκευσης τῶν Ἑλλήνων
καὶ  γενικῆς  ἀποδοκιμασίας  τῶν  Τούρκων,  ποὺ  κυριαρχεῖ  στοὺς
καλλιεργημένους κύκλους τῆς ἐποχῆς του. Στὴν προσπάθειά του νὰ εἶναι
ἀμερόληπτος ρίχνει τὰ βάρη καὶ στὶς δύο πλευρές. Εἶναι φιλέλλην ἀλλὰ
καὶ  τουρκόφιλος.  Προσπαθεῖ  νὰ  ἐξηγήσει  στοὺς  συμπατριῶτες  του  ὅτι
Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι ἔχουν πολλὰ κοινὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ θὰ πρέπει
νὰ τὰ γνωρίσουν καλύτερα: Εἶναι γνωστὸ ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια αὐτοῦ τοῦ
ἀγρίου  πολέμου [τῆς  ἀνεξαρτησίας]  οἱ  Τοῦρκοι  φάνηκαν  συχνὰ  πιὸ
συμβιβαστικοὶ καὶ πιὸ ἀξιόπιστοι στὸν λόγο τους. Ἀγριότητες βέβαια, ποὺ
ἀμοιβαῖα  κλιμακώθηκαν,  διέπραξαν  καὶ  οἱ  δύο  πλευρές  (...).  Πόσο
ἐνδιαφέρουσα θὰ ἦταν μία ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως ποὺ θὰ
ἀπέδιδε  μὲ  ποιητικὴ  ἔμπνευση  ὅλες  τὶς  χαρακτηριστικὲς  καὶ
ἀξιοθαύμαστες λεπτομέρειές της. Ἐδῶ ἀνοίγεται ἕνας καινούργιος κόσμος,
διότι δὲν γνωρίζουμε τὸν ἐθνικὸ χαρακτῆρα οὔτε τῶν Ἑλλήνων οὔτε τῶν
Τούρκων.

Μὲ  μεγάλη  αὐστηρότητα  κρίνει  τὴν  ἐπιλογὴ  τῶν  Ἀθηνῶν  ὡς
πρωτευούσης  τοῦ  νέου  κράτους,  ἀλλὰ  καὶ  τὰ  πρῶτα  ἀρχιτεκτονικὰ
ἐπιτεύγματα στὴν νέα πόλη. Εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ πρίγκιψ, ἐξοικειωμένος μὲ
ἕναν πολὺ λαμπρότερο καὶ  αὐστηρότερο κεντροευρωπαϊκὸ κλασικισμό,
μένει  ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει  ἡ Ἀθήνα:  Μία
ἀληθινὴ  κατάρα  γελοιότητος,  βαραίνει  πάνω  στὰ  οἰκήματα  τῶν  νέων
Ἀθηνῶν,  ἰδιωτικὰ  καὶ  δημόσια  (...)  Οἱ  διακοσμήσεις  τῶν  σπιτιῶν  εἶναι
ἀπίθανες. Ἕνα κτίσμα κοντὰ στὸν πύργο τῶν ἀνέμων, στοὺς πρόποδες τῆς
Ἀκροπόλεως, μᾶς φάνηκε ἰδιαίτερα ἀπωθητικό, γιατὶ ἦταν διακοσμημένο μὲ
πολύχρωμα μοτίβα ποὺ θύμιζαν ἀγγλικὸ τσίτι [βαμβακερὸ ὕφασμα]. Καὶ
συνεχίζει γενικεύοντας:  Ὁ παλιὸς μικρὸς βάρβαρος σωρὸς κτισμάτων τῶν
Τούρκων, βρισκόταν τουλάχιστον, μὲ τὸν ἀνατολίτικο χαρακτῆρα του καὶ
τὴν παραμυθένια κάτασπρη ὄψη του,  σὲ μία  ἁρμονικὴ ἀντίθεση πρὸς  τὰ
ἔνδοξα ἐρείπια τῆς ἀρχαιότητος. Ὁ σημερινὸς [νέος] οἰκισμός, ὁμοιόμορφος
καὶ  ἀδιαφοροποίητος,  προσπαθεῖ  νὰ  ὑψωθεῖ  σὲ  μία  ἀποκρουστικὴ
ἀπομίμηση τῆς ἀρχαιότητος καὶ τὸ μόνο ποὺ ἐπιτυγχάνεται ἔτσι εἶναι ὅτι
ἀποδεικνύεται  ὀφθαλμοφανῶς ὅτι  ἐδῶ ζοῦν σήμερα πυγμαῖοι,  στὴν θέση
τῶν ἀλλοτινῶν γιγάντων.

Προφητικὰ φαίνονται τὰ λόγια του σχετικὰ μὲ τὶς δυσκολίες ποὺ θὰ
ἀντιμετωπίσει ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα λόγω τῆς μελλοντικῆς ἀναπτύξεως
τῆς Ἀθήνας:  Θεωρῶ μεγάλο ἀτύχημα ὅτι ἡ νέα Ἀθήνα ἀνεγείρεται ἐπάνω
στὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας. Ἔτσι θὰ μείνουν θαμμένοι ὁριστικῶς μεγάλοι καὶ
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ἄγνωστοι θησαυροὶ τῆς τέχνης (...).  Ὅπως φαίνεται ἡ Ἀθήνα ἐπελέγη ὡς
πρωτεύουσα μόνο λόγω τοῦ ὀνόματός της καὶ τῶν περιφήμων καταλοίπων
τῆς  ἀρχαιότητος  ποὺ  εὑρίσκονται  ἐδῶ,  καὶ  αὐτὸ  ἦταν  λάθος  μεγάλο!  Ἡ
περικύκλωση  τῶν  ἀρχαιοτήτων  ἀπὸ  μία  μεγάλη  σύγχρονη  πόλη,  καὶ
μάλιστα κτισμένη μὲ τὴν ἀκαλαισθησία ποὺ ἔχει ἐπιτευχθεῖ μέχρι σήμερα,
θὰ μειώσει τὸν ἀξιοσέβαστο καὶ ρομαντικὸ χαρακτῆρα τους.

Τὶς ἀρχαιότητες τῶν Ἀθηνῶν ὁ Πύκλερ τὶς περιγράφει μὲ συντομία καὶ
δηλώνει συγχρόνως ἀναρμόδιος γιὰ μία πιὸ ἐμβριθὴ παρουσίασή τους.
Ἀναφέρεται εἰρωνικὰ στοὺς ἀρχαιολόγους καὶ στὶς ἀσυμφωνίες τους κατὰ
τὴν ἑρμηνεία τῶν ἀρχαίων πηγῶν, δηλώνοντας προκλητικὰ ὅτι θὰ βροῦν
στὴν Ἀθήνα μίαν ὡραία εὐκαιρία γιὰ νὰ διαπληκτίζονται ἐπὶ τοῦ μύθου ἑνὸς
μύθου.  Παρ'  ὅλη  αὐτὴν  τὴν  κάπως  ὑπεροπτικὴ  καὶ  ἐπιπόλαια
ἀντιμετώπιση  τῆς  ἀρχαιολογικῆς  ἐπιστήμης,  ὁ  πρίγκιψ  δὲν  μπορεῖ  νὰ
κρύψει τὸν θαυμασμό του γιὰ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἀρχιτεκτονικὴ ποὺ μᾶς
προσφέρεται καὶ σήμερα μετὰ ἀπὸ χιλιάδες χρόνια στὴν ἴδια ἀρχική της
τελειότητα, διδάσκοντας καὶ ἐξυψώνοντάς μας:  Διότι τὰ μνημειακὰ αὐτὰ
κτήρια  εἶναι  βαρυσήμαντα  λόγια  ποὺ  τὸ  παρελθὸν  ἀπευθύνει  στοὺς
ἐπερχομένους. Καὶ προσθέτει σκεπτικός:  Πόσο σύντομα ὅμως θὰ παύσουν
νὰ ἠχοῦν τὰ ἀντίστοιχα δικά μας λόγια!

Μόλις ὁ Πύκλερ,  ὡς εὐγενής,  στραφεῖ σὲ ἐπίκαιρα πολιτικὰ θέματα,
γίνεται  ἀμέσως  αἰσθητὸς  ὁ  ἐσωτερικός  του  δισταγμὸς  μεταξὺ
φιλελεύθερης  σκέψης καὶ  συντηρητικῆς  ὑπεροψίας.  Ὁ ἄγγλος  πρέσβυς
Λάιονς (Lyons) τὸν διαβεβαιώνει ὅτι οἱ Ἕλληνες θὰ θυσίαζαν τὰ πάντα
γιὰ  τὴν  ἐλευθερία  τοῦ  τύπου.  Ὁ  Πύκλερ  σχολιάζει  αὐτὴν  τὴν  γνώμη,
ἀραδιάζοντας πατερναλιστικὲς κοινοτοπίες: Πόσο κωμικὴ φαντάζει αὐτὴ ἡ
ἐλευθερία τοῦ τύπου σὲ μία χώρα μὲ ἀκόμη ἡμιβάρβαρους κατοίκους, ἀπὸ
τοὺς ὁποίους πολλοί –καὶ μάλιστα μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ἡγέτες του– δὲν ἔχουν
μάθει κἂν ἀνάγνωση καὶ γραφή! Πιστεύω βέβαιαὅτι θὰ ἦταν πολὺ δύσκολο
νὰ πάρεις  πίσω σήμερα αὐτὸ  ποὺ  χορηγήθηκε μόλις  ἐχθές.  Τὸ  ὅτι  ἦταν
ὅμως μεγάλη ἀστοχία  νὰ χορηγηθεῖ  τὸ  δῶρο αὐτό [τῆς ἐλευθεροτυπίας]
χωρὶς  κανέναν  ἀποχρῶντα  λόγο,  αὐτὸ  εἶναι  ἄλλο  θέμα.  Ὅσον  καὶ  ἂν
σέβομαι κατ' ἀρχὴν τὴν ἐλευθερία τοῦ τύπου, θεωρῶ ὅτι ἡ εἰσαγωγή της
στὴν  Ἑλλάδα  –ὅπως  ἡ  χώρα  εἶναι  σήμερα–  ἀποτελεῖ  παράλογη  καὶ
λανθασμένη ἀπόφαση (...) Νομίζω ὅτι ἡ κοινωνικὴ σύγχυση ἐπαυξάνεται εἰς
τὸ ἔπακρον, μὲ τὴν αἰφνίδια μετάβαση ἀπὸ τὴν δουλεία τῶν μαζῶν καὶ τὴν
ἀπόλυτη δεσποτία τῶν ἀρχόντων σὲ συνθῆκες ποὺ ἡ ὑπόλοιπη πολιτισμένη
(καὶ  συχνὰ  πολιτισμένη  καθ'  ὑπερβολήν)  Εὐρώπη  ἀπαιτεῖ  καὶ  ἴσως
χρειάζεται.  Τὰ  ἀποτελέσματα  ἐξ  ἄλλου  ποὺ  εἶχε  μέχρι  σήμερα  τὸ
καθεστὼς τῆς ἐλευθεροτυπίας  [στὴν Ἑλλάδα]  νομίζω ὅτι δικαιώνουν τὶς
ἀπόψεις μου.

Ἀνυπέρβλητες εἶναι τέλος οἱ περιγραφὲς τῆς φύσης καὶ τῶν τοπίων τῆς
Ἑλλάδος ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Πύκλερ. Ὁ ἔμπειρος κηποτέχνης δὲν ἔχει
μόνο τὸ χάρισμα νὰ ἀποδίδει τὴν μαγεία τῆς φύσης μὲ λόγια· μᾶς δίνει
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καὶ φραστικὲς περιγραφὲς πανοραμάτων τοῦ τοπίου ὅπως τὸ κατορθώνει
ὁ  ζωγράφος  μὲ  τὸν  χρωστῆρα του.  Γοητευμένος,  γιὰ  παράδειγμα,  ἀπὸ
μίαν περιδιάβαση στὸν Ταΰγετο, γράφει:  Χωρὶς δροσιὰ καὶ ψηλὰ δένδρα
λείπει ὡστόσο πάντα μία ἰδιαίτερη γοητεία σὲ ἕνα τοπίο, ἔστω καὶ μεγάλης
ὀμορφιᾶς καὶ πνευματικότητος τῶν μορφῶν ὅπως σὲ αὐτὰ ποὺ συναντᾶμε
ἐδῶ. Μόνο τὸ θαῦμα τῶν φωτοσκιάσεων στὰ μακρυνὰ περιγράμματα τοῦ
τοπίου,  μπορεῖ  νὰ ὑποκαταστήσει  αὐτὴν τὴν ἔλλειψη.  Ἐδῶ ὅμως [δηλαδὴ
στὸν Ταΰγετο] συνέπιπταν ὅλες οἱ ὀμορφιές, καὶ δὲν θυμᾶμαι οὔτε στοὺς
πιὸ ὄμορφους τόπους τῆς Ἰταλίας νὰ αἰσθάνθηκα τέτοια ἱκανοποίηση τῶν
προσδοκιῶν μου.  Καὶ ὑπέροχα συνοψίζει τὸ μεγαλειῶδες πανόραμα ποὺ
προσφέρεται  ἀπὸ  τὸ  ὀχυρὸ  τοῦ  Παλαμηδίου  πάνω  ἀπὸ  τὸ  Ναύπλιο:
Σκόρπια νησιὰ στὸ βάθος, ποὺ προβάλλουν πίσω ἀπὸ τὰ περιγράμματα τῶν
ἐρειπωμένων  ὀχυρώσεων  κοντά  μας,  οἱ  ἰδιόμορφες  κορυφὲς  τῶν  βουνῶν
γύρω  μας,  μὲ  τοὺς  βραχώδεις  σχηματισμούς  των  ποὺ  μοιάζουν  μὲ
ροζιασμένους  κορμοὺς  δένδρων,  ἡ  ἄκαμπτη  αὐστηρότητα  καὶ  ἡ  ἄγρια
μεγαλοπρέπεια τῆς φύσης, ἐντυπώνονται βαθιὰ μέσα μας.

Τὰ δείγματα γραφῆς ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Πύκλερ, ποὺ παραθέσαμε ἐδῶ,
δίνουν μία πρώτη γεύση τῆς ποικιλίας θεμάτων ἀλλὰ καὶ προβλημάτων
ποὺ θίγει στὸ ἔργο του. Ἡ πρακτικὴ ἀλλὰ καὶ γεμάτη ἐναίσθηση θεώρησή
του στρέφεται  κατ'  ἀρχὴν στὴν περιγραφὴ τοῦ τόπου καὶ  τῆς  φυσικῆς
ὀμορφιᾶς  τῆς  χώρας  ἀλλὰ  κυρίως  στὶς  διάφορες  πτυχὲς  τοῦ
ἀναγεννώμενου  ἐθνικοῦ  βίου:  Χαρακτῆρας  τῆς  φυλῆς,  ἤθη  καὶ  ἔθιμα,
κοινωνικὴ  ζωή,  ἀρχαιολογικὴ  ἔρευνα,  οἰκονομικὴ  ἀνασυγκρότηση,
πολεοδομικὸς  σχεδιασμός,  τὰ  πρῶτα  βήματα  τῆς  βιομηχανικῆς
ἀναπτύξεως, ἀποτελοῦν ἀντικείμενα τοῦ ἐνδιαφέροντός του. Ἔτσι, πίσω
ἀπὸ  τὴν  φιλοπαίγμονα  καὶ  διασκεδαστικὴ  διήγηση,  κρύβεται  μία
διεισδυτικὴ κριτικὴ θεώρηση τῆς Ὀθωνικῆς Ἑλλάδος.

Εὔγλωττα καὶ μὲ μεγάλη εἰλικρίνεια, ἀπευθύνεται, συμπερασματικά,ὁ
συγγραφεὺς στὸν ἀναγνώστη του, τονίζοντας σὲ ἕναν ἐπίλογο τὸν διφυῆ
(ἐπιφανειακὸ  ἀλλὰ  καὶ  βαθυστόχαστο)  χαρακτῆρα  τοῦ  ἔργου  του,
προτείνοντας  συγχρόνως  καὶ  τὸν  ἐνδεδειγμένο  τρόπο  ἀνάγνωσής  του,
ὥστε νὰ γίνουν κατανοητὲς οἱ καίριες παρατηρήσεις του. Παραθέτουμε
ἐδῶ τὰ λόγια του σὰν ὁδηγὸ γιὰ τὴν πρόσληψη τοῦ ὁδοιπορικοῦ του καὶ
ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἀναγνώστη:

Μὴν μὲ ταυτίσετε, παρακαλῶ, μὲ τὸν ἄλλον μου ἑαυτό, μὴν βάλετε τὴν
ἐλαφρόμυαλη ἐπιπολαιότητά μου –χαρακτηριστικὸ τοῦ κοσμοπολίτη– στὴν
θέση  τῶν  βαθυτέρων  πεποιθήσεών  μου.  Ἀναγνωρίσετε  αὐτὸ  ποὺ  εἶναι
ἀληθινὸ μέσα ἀπὸ τὰ ἐφευρήματα τῆς ἀφηγήσεώς μου. Σκοπός μου κατὰ
τὴν συγγραφὴ αὐτοῦ τοῦ βιβλίου ἦταν νὰ τὸ περιβάλω μὲ τὴν ἀτμόσφαιρα
τοῦ  ἑκάστοτε  τόπου  ποὺ  περιγράφει.  Θέλησα,  ἀκόμη,  νὰ  παρουσιάσω
ποικιλότροπα τὶς πεποιθήσεις, τὴν πίστη (ἢ τὶς προκαταλήψεις ἂν θέλετε),
καὶ τὰ ἤθη αὐτῶν τῶν χωρῶν ποὺ τόσο λίγο μοιάζουν μὲ τὰ δικά μας. Ἔτσι
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μπορεῖ νὰ γίνουν κατανοητὰ καὶ νὰ μοῦ συγχωρεθοῦν ὁρισμένα γραφόμενά
μου ποὺ μπορεῖ νὰ ξενίσουν ἢ νὰ φανοῦν καὶ ἐνδεχομένως σκανδαλώδη σὲ
ὁρισμένους ἀναγνῶστες.

Γιὰ  νὰ  ζωγραφίσεις  ἕναν  χαρακτηριστικὸ  πίνακα  ποὺ  παρουσιάζει
ἀλλιώτικες συνθῆκες ζωῆς, δὲν μπορεῖ νὰ περιορισθεῖς σὲ στενὰ πλαίσια.
Πιστεύω πὼς κάθε ἀπροκατάληπτος θεατὴς θὰ συμφωνήσει μὲ τὴν ἄποψή
μου αὐτή. Διαβάζοντάς με, ἐλέγξετέ με αὐστηρὰ καὶ κρατῆστε στὴν μνήμη
σας  μόνο  τὰ  χρήσιμα  καὶ  ἐπωφελῆ.  Τὰ  ὑπόλοιπα  ἔχουν  σκοπὸ  νὰ  σᾶς
δώσουν μόνο μίαν εἰκόνα τῆς πραγματικότητος καὶ νὰ σᾶς διασκεδάσουν.

Λοιπόν, φίλοι μου, ἀκολουθήσετέ με στὶς προσπάθειες καὶ τὰ λάθη μου,
στὶς προόδους καὶ τὶς ἀποτυχίες μου, ποὺ χαρακτηρίζουν ἐξ ἄλλου τὴν ζωὴ
κάθε ἀνθρώπου. Καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα –στὸ μέτρο ποὺ τὸ χρειάζεσθε
βέβαια–  εἰσπράξετε  προειδοποιήσεις  καὶ  διδαχές.  Ἔτσι,  ἴσως  κάποτε
κατορθώσω καὶ ἐγώ –ποὺ μέσα μου ἔχω ἀποκρυσταλλώσει πιὰ τὶς ἀπόψεις
μου– νὰ γίνω στὸν καθένα σας κατανοητός.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετὰς  ἀφιερώνει  στὸν  παλαιὸ
συμφοιτητὴ  καὶ  φίλο  του,  ἐπιστήμονα  δάσκαλο  καὶ  ἑλληνογνώστη
Χαράλαμπο  Μπούρα  τὸ  νέο  του  πόνημα  Ἑλλάδος  ἔπαινος,  μὲ  θέμα
γενικότερο τὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν δημιουργία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἢ
ὅπως ὁ ἴδιος κάπως τὸ περιορίζει: διάφορες πτυχὲς τῆς ἱστορίας καὶ τῆς
πολιτιστικῆς ζωῆς τῆς νεώτερης Ἑλλάδος.

Ἀλλὰ πῶς νὰ ἀντιμετωπίσει κανεὶς τέτοιο γενικότατο θέμα σὲ λίγες
σελίδες; Ὁ συγγραφέας γνωρίζει τὴ δυσκολία. Καταφεύγει λοιπὸν στὴν
δοκιμασμένη  μέθοδο  τῆς  ἐπιλογῆς.  Κριτήριά  του  ἡ  χρησιμότητα  τῶν
πληροφοριῶν καὶ ἡ ἰδεολογικὴ ἀξία τῶν ἐπὶ μέρους θεμάτων [...].

Μὲ αὐτὰ  λοιπὸν  τὰ κριτήρια,  πρῶτο  θέμα εἶναι,  τί  ἄλλο;  τὸ  φυσικὸ
πλαίσιο  καὶ  εἰδικότερα  τὸ  ἑλληνικὸ  τοπίο,  τὸ  ἑλληνικὸ  τοπίο  ὅπως  τὸ
εἶδαν  οἱ  ἐπισκέπτες  τῆς  χώρας  πρὶν  ἀπὸ  δύο  αἰῶνες,  ὅπως  τὸ  εἶδε  ὁ
Ludwig Lange καὶ  ὅπως  τὸ  ἔδειξε  μέσα  ἀπὸ  τὸ  ἐντυπωσιακὸ  γιὰ  τὴν
ἀκρίβεια  καὶ  τὴν  καλλιτεχνικὴ  ποιότητα  ἔργο  του.  Ἀκολουθεῖ  μία
εἰδικότερη θεώρηση τῆς συμβολῆς τοῦ  Leo van Klenze στὴν προστασία
τῶν  ἀρχαίων  ἑλληνικῶν  μνημείων,  θεώρηση  μὲ  τὴν  ὁποία
συμπληρώνονται  παλαιότερες  παρατηρήσεις  τοῦ  συγγραφέως  γιὰ  τὴν
δράση αὐτοῦ τοῦ πολυτάλαντου Εὐρωπαίου. Στὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτιστικὴ
παρουσία  ἐμπίπτουν  ἐπίσης  τὰ  κεφάλαια  5  (μία  νέα  «Ἑλλάδος
Περιήγησις»)  καὶ  7  (Θεόφιλος  Χάνσεν),  ἐνῶ  τὸ  κεφάλαιο  4  μεταφέρει
παραδειγματικὰ τὸν ἐπισκέπτη στὴν μεγαλύτερη χρονικὴ κλίμακα ἑνὸς
ἑλληνικοῦ  τόπου.  Ἄλλα  κεφάλαια  περιέχουν  ἐντονότερα  τὸν  ἑλληνικὸ
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χαρακτήρα καὶ στοχασμό: παλιὰ «Ἀθηναϊκὰ σπίτια», ζωγραφισμένα ἀπὸ
τὸν Νίκο Ἐγγονόπουλο κατὰ τρόπο ψυχογραφικό (κεφ. 3), σκέψεις γιὰ τὴν
ἐπικίνδυνη ὡραιολογία ποὺ χαρακτηρίζει συχνὰ ἀπὸ τὴν γένεσή της τὴν
νεοελληνικὴ κοινωνία (κεφ. 6), σκέψεις πάνω στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ
Γιῶργος Σεφέρης βίωσε τὴν Ἀθήνα (κεφ. 8). Τὰ δύο τελευταῖα κεφάλαια
εἶναι  τῆς  ἀπολύτου  ἁρμοδιότητος  τοῦ  συγγραφέως:  μία  πολύτιμη
προσωπικὴ μαρτυρία γιὰ τὸν δάσκαλό του, Δ. Πικιώνη, καὶ μία ἐπιστροφὴ
στὸ ἀντικείμενο ὅπου ἐργάσθηκε ἤδη ὡς μαθητὴς τοῦ Πικιώνη καὶ γιὰ τὸ
ὁποῖο, σὲ πολὺ εὐρύτερη κλίμακα, ἔγραψε προσφάτως ὁλόκληρο βιβλίο: ὁ
Ἀθηναϊκὸς Περίπατος.

Κλείνοντας αὐτὲς τὶς γραμμές, θὰ ἤθελα θερμὰ νὰ εὐχαριστήσω τὸν
συγγραφέα γιὰ τὰ ἔργα του, ἔργα μέσω τῶν ὁποίων ἕνας νέος πλοῦτος
πληροφοριῶν  καὶ  ἰδεῶν  ἔγινε  κτῆμα  καὶ  πεδίον  ἔμπνευσης  γιὰ  κάθε
ἀναγνώστη καὶ ἐρευνητή.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΡΡΕΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Ἀφοῦ ἐπὶ τέσσερις δεκαετίες ἔστρεψα τὸ ἐνδιαφέρον μου πρὸς τὰ ἱδρυτικὰ
χρόνια  τῆς  νέας  Ἀθήνας,  μελετώντας  τὸν  πολεοδομικὸ  σχεδιασμό της,
αἰσθάνθηκα  τὴν  ἀνάγκη  νὰ  διερευνήσω  καὶ  τὴν  γένεση  τοῦ  ἑστιακοῦ
κέντρου  τῆς  νέας  πόλης,  τοῦ  πυρήνα  ἐκείνου  γύρω  ἀπὸ  τὸν  ὁποῖο
ἀποκρυσταλλώθηκε ἡ ἐξέλιξή της.

Τὸ  ἐπίκεντρο  αὐτό,  συγχρόνως  καὶ  τὸ  σημαντικότερο  τοπόσημο  τῆς
Ἀθήνας, εἶναι ὁ χῶρος τῆς «Πλατείας τῶν Ἀνακτόρων» τοῦ Ὄθωνος, ἡ
πλατεία  ποὺ  ἀργότερα  ὀνομάσθηκε  «Πλατεία  Συντάγματος»,  καὶ  ποὺ
παραμένει  ἀνεξίτηλη  στὴν  μνήμη  τῶν  κατοίκων  ἀλλὰ  καὶ  τῶν
ἐπισκεπτῶν τῆς πόλης μὲ τὸν χαρακτηρισμό της ὡς «Τὸ Σύνταγμα».

Ἐκτὸς  ἀπὸ  σποραδικὲς  ἀναφορὲς  τῆς  πλατείας  σὲ  πολεοδομικὰ
μελετήματα ἀλλὰ καὶ σὲ κείμενα τῆς νεοελληνικῆς πεζογραφίας, ὁ χῶρος
αὐτὸς δὲν ἀπετέλεσε μέχρι σήμερα ἀντικείμενο ἐπισταμένης ἔρευνας. Ἡ
συνολικὴ θεώρηση τοῦ θέματος εἶναι ἔργο τοῦ μέλλοντος καὶ θὰ πρέπει
νὰ περιλάβει, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἱστορία ἱδρύσεως τοῦ δημοσίου αὐτοῦ χώρου,
στὴν ὁποία ἑστιάζομε ἐδῶ, πληθώρα ἄλλων πτυχῶν τῆς ἐξελίξεώς του,
ὅπως  ἡ  τεκμηρίωση  τῶν  περιμετρικῶν  ἀρχιτεκτονημάτων  ποὺ  τὴν
περιέγραφαν ἄλλοτε ἀλλὰ καὶ τώρα καὶ ἡ παρουσίαση τῶν κατὰ καιροὺς
προτάσεων  γιὰ  ἀνάπλαση  τῆς  ἀδόμητης  ἐπιφανείας  του.  Ἀλλὰ  καὶ  ὁ
τεχνικὸς  καὶ  κοινωνικὸς  ἐξοπλισμὸς  τοῦ  χώρου,  ἡ  διακόσμησή  του,  ὁ
φωτισμὸς καὶ ἡ σήμανσή του, τὰ ὑπόγεια καὶ ἐπίγεια κυκλοφοριακὰ ἔργα
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς λειτουργίες ποὺ ἐξυπηρέτησε ἡ ἴδια ἡ πλατεία καὶ
τὴν χρήση ποὺ ἐστέγασαν διαδοχικὰ τὰ κτίσματα ποὺ τὴν περιβάλλουν,
ἀποτελοῦν  ἀπαραίτητο  ἀντικείμενο  μελλοντικῆς  μελέτης  γιὰ  τὴν
κατανόηση τοῦ ρόλου της στὴν κοινωνικὴ ζωὴ τῆς πόλεως.

Ἡ προκείμενη μελέτη ἐπικεντρώνεται, ὅπως ἐξάλλου τὸ σημαίνει καὶ ὁ
τίτλος  της,  σὲ  ἕνα  καὶ  μόνο  καίριο  θέμα.  Θεωρεῖ  τὸ  «Σύνταγμα»,  τὸν
ἑστιακὸ αὐτὸν χῶρο τῆς νέας Ἀθήνας, σὰν «σῆμα ἀρχῆς»: «σῆμα», δηλαδὴ
ὁρατὸ σημάδι στὸν χῶρο τῆς πόλεως,  ἀλλὰ καὶ «σῆμα», δηλαδὴ ἰδεατὸ
σημαῖνον στὴν ζωή της. «Σῆμα» ποὺ σηματοδοτεῖ τὴν «ἀρχή», τὴν «ἀρχὴ»
στὴν διττή της σημασία: ὡς πολεοδομικὸ ἔναυσμα καὶ ὡς παρουσία τῆς
ἐξουσίας, σύμβολο ἑνὸς ἐθνικοῦ συμβολαίου.

Ἡ γενεσιουργὸς διαδικασία τοῦ πολεοδομικοῦ αὐτοῦ σχεδιασμοῦ καὶ ἡ
ἐφευρετικὴ ἀρχικὴ ὑλοποίησή του γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς ἐμβληματικοῦ
χώρου  πανελλήνιας  ἀκτινοβολίας,  εἶναι  τὸ  ἀντικείμενο  τῆς  παρούσης
ἔρευνας  ποὺ  περιορίζει  τὸ  εὖρος  τῆς  θεωρήσεως  ὥστε  νὰ  αὐξήσει  τὴν
ἐμβέλεια τῆς διεισδύσεως. Καταγράφεται ἐδῶ τὸ χρονικὸ μιᾶς γενέσεως.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κειμένου Γένεσις

Πρόθεμα

1. Εἰσαγωγικά: Ὁ χαρακτήρας ἢ «τὸ πνεῦμα» τοῦ τόπου

2.  Ἡ  χωροθέτηση  (Ι.  Ἡ  θέση  τῆς  Πλατείας  τοῦ  Συντάγματος  στὴν
πολεοδομικὴ σύνθεση – ΙΙ. Τὸ φυσικὸ ὑπόβαθρο τοῦ Ἐξεχώρου – ΙΙΙ. Τὸ
ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς στὸ Ἐξέχωρο)

3. Ἡ μορφή (Ι. Τὸ χρονικὸ τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Πλατείας τοῦ Συντάγματος
–  ΙΙ.  Ἡ  μορφολόγηση  τῆς  πλατείας  –  ΙΙΙ.  Διάταξις  καὶ  μορφὴ  τῶν
περιμετρικῶν κτισμάτων τῆς πλατείας)

4.  Τὰ  δρώμενα  (Ι.  Ἡ  ποιητικὴ  τοῦ  χώρου  –  ΙΙ.  Οἱ  ἀρχικὲς  χρήσεις  τῆς
Πλατείας τοῦ Συντάγματος – ΙΙΙ. Οἱ ἀρχικὲς χρήσεις τῶν περιμετρικῶν
κτισμάτων τῆς πλατείας)

5.  Συμπερασματικά:  Ἡ  ὀντότης  τῆς  Πλατείας  τοῦ  Συντάγματος.  Ὁ
πολυσήμαντος χαρακτήρας της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ἡ πλατεία τοῦ Συντάγματος,  ἡ μεγαλύτερη τῆς Ἀθήνας ἀλλὰ καὶ  τῆς
Ἑλλάδος  (ἔκταση  περίπου  4  ἐκταρίων),  παραμένει,  παρ'  ὅλες  τὶς
ἐπιμέρους ἀλλοιώσεις στὸ διάβα τῶν χρόνων, ὁ κατ' ἐξοχὴν «μνημειακὸς
τόπος» τῆς νέας πόλεως, ποὺ ἀποτελεῖ ἐξάλλου καὶ κομβικὸ στοιχεῖο τοῦ
σχεδιασμοῦ της. Ἰδιαίτερα συμβάλλει στὴν καθιέρωσή της ὡς τοπόσημου
τῆς  πόλης  ἡ  ἐπιλογὴ  τῆς  θέσης  της,  στὸ  μεταίχμιο  παλαιᾶς  καὶ  νέας
πόλεως  καὶ  σὲ  ἄμεση  διασύνδεση  μὲ  τοὺς  μνημειακοὺς  ἐλεύθερους
χώρους  τῆς  Ἀθήνας,  τὸν  Ἐθνικὸ  Κῆπο,  τὸ  Ζάππειο,  τὸ  Ὀλυμπιεῖο,  τὸ
Στάδιο.

Ἰδιαίτερες  συνθῆκες  –σχεδιασμοῦ  ἀλλὰ  καὶ  ἱστορικῆς  συγκυρίας–
ἐξυψώνουν  ὡστόσο  ὁρισμένους  ἐμβληματικοὺς  ἀστικοὺς  χώρους  πάνω
ἀπὸ  τὸν  λειτουργικὸ  λόγο  ὑπάρξεώς  τους  καὶ  τοὺς  ἀναδεικνύουν  σὲ
σημεῖα  ἀναφορᾶς,  σὲ  τοπόσημα  τῆς  πόλης.  Ὡς  «χῶρος»  μία  ἱστορικὴ
πλατεία ἀποτελεῖ τμῆμα τοῦ ἀστικοῦ ἱστοῦ, ὡς «τόπος» μετατρέπεται σὲ
φορέα  συλλογικῆς  μνήμης  καὶ  σύμβολο  ταυτότητος  τοῦ  κοινωνικοῦ
συνόλου.

Διφυὴς λοιπὸν ἡ ὑπόσταση τῆς Πλατείας Συντάγματος στὴν Ἀθήνα:
φυσικὴ καὶ ἰδεατή. Ὁ πιὸ ἐκτεταμένος δημόσιος χῶρος τῆς νέας πόλης,
ἀποτελεῖ συγχρόνως καὶ τὸ σημαντικότερο σύμβολο-τοπόσημό της.
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«Τόπος» διακριτὸς εἶναι ἡ πλατεία, διότι σὲ αὐτὴ δεσπόζει τὸ κτίσμα-
σύμβολο τῆς  ἐθνικῆς  ὑπόστασης:  βασιλικὸ  ἀνάκτορο πρῶτα,  ἀργότερα
κοινοβούλιο.

«Τόπος»,  διότι  φέρει  τὴν  μνήμη  τῆς  κατάκτησης  τοῦ  πρώτου
συντάγματος τῆς χώρας.

«Τόπος»  τέλος,  διότι  χαρακτηρίζεται  ἀπὸ μία  ἰδιαίτερη  τοπογραφικὴ
διαμόρφωση  –σὲ  δύο  ἐπίπεδα–  ποὺ  τῆς  προσδίδει  μίαν  ἀνεπανάληπτη
ταυτότητα.

Καὶ  δὲν  εἶναι  βέβαια  τυχαῖο  ὅτι  τὰ  δραματικότερα  ἐθνικὰ γεγονότα
ἀντικατοπτρίσθηκαν  στὸν  «τόπο»  αὐτόν:  συγκεντρώσεις,  διαδηλώσεις,
τελετές. Ὁ τόπος-σύμβολο προσφέρεται διηνεκῶς καὶ αὐτοδικαίως καὶ ὡς
θέατρο τῆς ἱστορίας.

Τὸ γενικὸν σχῆμα τῆς κατόψεως τῆς πλατείας, ἡ ὀριζοντιογραφία της,
παρουσιάζεται  ὡς  ἕνα  ἐπίμηκες  ὀρθογώνιο  παραλληλόγραμμο  μὲ
πλευρὲς 215×150 μ.  Τὸ μῆκος τῶν 215 μ.  τῆς μακρυτέρας πλευρᾶς ἀπὸ
ἀνατολὰς πρὸς δυσμάς (ἡ ὁποία τελικῶς διεμορφώθη σὲ 260 μ.) ἐπιτρέπει
τὴν εὐκρινὴ ἀναγνώριση ἀνθρωπίνων μορφῶν καὶ τῶν κινήσεών τους διὰ
γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ἀπὸ τὸ ἕνα μέχρι τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς πλατείας. Ἔτσι
παρ' ὅλη τὴ σημαντικὴ ἔκταση τῆς μεγαλύτερης πλατείας τῶν Ἀθηνῶν (4
ha), ὁ δημόσιος αὐτὸς χῶρος ἔχει συλληφθεῖ στὰ μέτρα καὶ στὴν κλίμακα
τοῦ ἀνθρώπο. Τὸν διακρίνει χωρικὴ ἄνεση καὶ ἐράσμια μεγαλοπρέπεια,
χωρὶς ἴχνος μεγαλομανίας ἢ γιγαντισμοῦ.

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι σὲ μία κριτικὴ σύγκριση δημοσίων ἀστικῶν
χώρων  ἱδρυμένων  κατὰ  τὸν  18ον  καὶ  19ον  αἰώνα  σὲ  εὐρωπαϊκὲς
πρωτεύουσες,  ἡ  πλατεία  Συντάγματος  καταλαμβάνει  μέση  θέση  ἀπὸ
ἀπόψεως μεγέθους μεταξὺ τῆς Place Vendôme (1,6 ha) στὸ Παρίσι καὶ τῆς
πλατείας τῶν χειμερινῶν ἀνακτόρων (6,6 ha) εἰς τὴν Πετρούπολη.

Ἡ κατ' ἐξοχὴν ἰδιαιτερότης τῆς πλατείας τοῦ Συντάγματος ἔγκειται εἰς
τὴν πρωτότυπη διαπλοκή –ὀπτικὴ ἀλλὰ καὶ λειτουργική– τοῦ ὀρθογωνίου
σχήματός  της  μὲ  τὸν  ἐπιμήκη  δίαυλο  τοῦ  εὐθυγράμμου  τμήματος  τοῦ
Βουλεβαρίου (σήμερα Λεωφόρο Ἀμαλίας καὶ Πανεπιστημίου, μήκους 350
μ.),  ποὺ  διάγει  παραλλήλως  πρὸς  τὴν  πρόσοψη  τῶν  ἀνακτόρων  καὶ
καθέτως πρὸς τὴν μακρὰν πλευρὰν τῆς πλατείας, χωρίζοντάς την σὲ δύο
ἄνισα μὲν σὲ μέγεθος ἀλλὰ ἰσότιμα σὲ σημασία τμήματα.  Τὸ ἐν λόγω
τμῆμα  τοῦ  Βουλεβαρίου  καὶ  ἡ  διμερὴς  πλατεία  σχηματίζουν  ἔτσι  μίαν
σταυροειδῆ διάταξη δημοσίων χώρων συνολικῶν διαστάσεων 350×260 μ.

Τὸ τμῆμα τοῦ Βουλεβαρίου ποὺ συμπίπτει μὲ τμῆμα τῆς ἐπιφανείας τῆς
πλατείας ἔχει διαστάσεις 30×150 μ. καὶ εὑρίσκεται στὸ κέντρον τῆς ὅλης
διατάξεως.  Ὁ  χῶρος  αὐτὸς  εἶναι  ἀμφίσημος:  ἀποτελεῖ  τμῆμα  τοῦ
κυκλοφοριακοῦ ἄξονος τοῦ Βουλεβαρίου ἀλλὰ συγχρόνως καὶ κεντρικὸν
τμῆμα τῆς πλατείας Συντάγματος.

Τὸ  ἀνώτερο,  ἀνατολικὸ  τμῆμα  τῆς  πλατείας,  ὁ  Πλαταμών  (τὸ
πλάτωμα)  πρὸ  τῶν  Ἀνακτόρων)  ἔχει  διαστάσεις  75×150  μ.  καὶ  μέτρια
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κλίση 8% πρὸς δυσμάς, ἐνῶ τὸ κατώτερο τμῆμα (ὁ κῆπος τῶν Μουσῶν καὶ
ὁ χῶρος περιπάτου) 150×150 μ. μὲ κλίση ἁπαλὴ πρὸς δυσμάς, εἶναι δηλαδὴ
διπλάσιο σὲ ἔκταση ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἄνω τμῆμα.

Ἀνατολικῶς τοῦ Πλαταμῶνος τῶν Ἀνακτόρων ἐκτείνεται τὸ καθ' ἑαυτὸ
ἄνδηρον τοῦ κτηρίου, διαστάσεων 130×100 μ., ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἑδράζονται
τὰ Ἀνάκτορα (μὲ κάτοψη διαστάσεων 96×74 μ.). Τὸ συνολικὸν μῆκος τῆς
ὅλης  διατάξεως  ἀπὸ  ἀνατολὰς  πρὸς  δυσμάς  (Ἄνδηρον  κτηρίου  τῶν
Ἀνακτόρων,  Ἄνω  πλατεία/Πλαταμών,  τμῆμα  Βουλεβαρίου  καὶ  κάτω
πλατεία) ἀνέρχεται σὲ 360 μέτρα.

Τὸ  Ἀνάκτορον  τοῦ  Ὄθωνος,  ὁ  νέος  μνημειακὸς  πόλος  τῆς  Ἀθήνας,
συνδέεται  ὀπτικῶς  ἀλλὰ  καὶ  λειτουργικῶς  πρὸς  τὴν  προϋφιστάμενη
παλαιὰ πόλη μόνον μέσω τῆς  «Πλατείας  τῶν Ἀνακτορίων» (μετέπειτα
Συντάγματος)  καὶ  τῆς  ὁδοῦ  Ἑρμοῦ.  Συνοικίαι  τῆς  νέας  πόλεως  δὲν
περιβάλλουν –ὅπως στὴν ἀρχικὴ πρόταση τῶν Κλεάνθη καὶ Schaubert– τὰ
Ἀνάκτορα. Ἡ ἐμφατική τους ἀπομόνωση ἀπὸ τὸν ἱστὸ τῆς πόλης, στὴν
ἀρχικὴ αὐτὴ φάση τοῦ σχεδιασμοῦ ἀποτελεῖ βασικὴ πολιτικὴ ἐπιλογή.

Ὁ ἐπιμήκης τρισδιάστατος χῶρος τῆς πλατείας ἀναπτύσσεται ἐξάλλου
ὡς κεκλιμένος δίαυλος ἀπὸ τὸ Ἀνάκτορο πρὸς τὴν πόλη, τονίζοντας τὴν
ἐποπτεία τοῦ μονάρχου ἐπὶ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ἀλλὰ καὶ ἡ χρήση τῆς
πλατείας μοιράζεται μεταξὺ μονάρχου καὶ λαοῦ: Εἰς τὸ ἀνώτερο τμῆμα
διαμορφώνεται  ὁ  Πλαταμὼν  τῶν  Ἀνακτόρων  μὲ  ἐλάχιστη  διακίνηση
πεζῶν, εἰς τὸ κατώτερο ἡ πλατεία ἀναψυχῆς, ἀστικὸν κέντρο ζωῆς τῶν
κατοίκων μὲ ἔντονη τὴν ἀνθρώπινη παρουσία.

Πρωτογενὲς  ἐπιδιωκόμενο  βίωμα  –συμβολικὸ  αὐτό–  στὴν  ἀρχικὴ
διαμόρφωση τῆς «Πλατείας τῶν Ἀνακτορίων»: ἀφ' ἑνὸς μὲν ἡ ἀναφορὰ
καὶ ἔνταξη τῆς νέας βασιλικῆς ἐξουσίας (ὑπάτης ἀρχῆς) στὴν Ἱστορία καὶ
ἀφ' ἑτέρου ἡ πατρικὴ στροφή της πρὸς τὸν λαόν.

Ἡ πρόσοψη τῶν Ἀνακτόρων στρέφεται πρὸς δυσμάς. Ἀπὸ τὸν κεντρικὸ
ἐξώστη  τῆς  προσόψεως  (στέψις  τοῦ  δωρικοῦ  προστώου)  καὶ  ἀπὸ  θέση
ἐποπτείας, ὁ μονάρχης ἀτενίζει ἀνεμπόδιστα (ἐλαφρῶς πρὸς τὰ πλάγια
καὶ ἀριστερὰ καὶ ὑπὸ ὁριζόντια γωνία 30°) τὴν Ἀκρόπολη καὶ μετωπικῶς
τὴν «Πλατεία τῶν Ἀνακτορίων». Ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν συμβολίζει
τὴν ἱστορικὴ συνέχεια, ποὺ ἐμπνέει. Ἡ «Πλατεία τῶν Ἀνακτορίων» τὴν
παρουσία τοῦ λαοῦ ποὺ ὑποχρεώνει.

Ὁ  Μονάρχης  δέχεται  συμβολικῶς  (ἐκ  τῶν  ἄνω,  εἰς  τὸν  χῶρον)  τὴν
ἐντολὴ τῆς ἱστορίας καὶ ἀσκεῖ (πρὸς τὰ κάτω, εἰς τὸν χῶρον) τὴν ἐξουσίαν
ἐπὶ τοῦ λαοῦ. Ὁ τρισδιάστατος χῶρος τῆς πλατείας δημιουργεῖ ἐξάλλου
τὴν οἱονεὶ αἴσθηση μιᾶς εὐρείας, ἐλαφρῶς κεκλιμένης κοιλότητος μέσα
εἰς τὸ ἀστικὸ σῶμα, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ περιγραφεῖ καὶ ὡς μία ἀνοικτὴ
παλάμη, ἡ ὁποία «προσφέρει» τὸ Ἀνάκτορο στὴν πόλη.
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Ἡ καρδιὰ τῶν Ἀθηνῶν

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετὰς ἔχει  τὸ χάρισμα τοῦ μελίρρυτου
προφορικοῦ καὶ τοῦ συνεκτικοῦ καὶ κομψοῦ γραπτοῦ λόγου. Τὸ χάρισμα
αὐτὸ προϋποθέτει βέβαια τὸ ταλέντο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπίμοχθη προσπάθεια
τῆς καλλιεργείας του.

Ἀξονικὸ  θέμα  τῆς  ἐρευνητικῆς  καὶ  συγγραφικῆς  του  προσφορᾶς
ἀποτελεῖ ἡ Ἀθήνα, τὸ «ἔρεισμα τῆς Ἑλλάδος», τὸ «δαιμόνιον πτολίεθρον»
ὅπως  ἔλεγαν  οἱ  ἀρχαῖοι  ποιητές.  Ὁ  Ἀλέξανδρος  εἶναι  ὁ  παράφορος
ἐραστὴς τῆς Ἀθήνας μὲ τὴν σημασία ποὺ ἔδωσε στὴν λέξη ὁ Θουκυδίδης
ἀναπαράγοντας τὸν ἐπιτάφιο λόγο τοῦ Περικλῆ: «ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῆς
πόλεως δύναμιν καθ' ἡμέραν ἔργῳ θεωμένους καὶ ἐραστὰς γιγνομένους
αὐτῆς...» [...]

Ὣς σήμερα ἡ Πλατεία Συντάγματος δὲν ἔχει εὐμοιρήσει νὰ βρεῖ τὸν
ὑμνωδὸ  ἢ  τὸν  ἐπικριτή  της  στὴν  νεοελληνικὴ  γραμματεία.  Μόνο
ὀλιγόλογες ἀναφορὲς ἀπαντοῦν σὲ ποιήματα καὶ σὲ πεζογραφήματα, ἐπὶ
παραδείγματος στὸν Γιῶργο Σεφέρη. [...] Εὔχομαι οἱ μεμψιμοιρίες μου γιὰ
τὴν  γλισχρότητα  τῶν  λογοτεχνικῶν  ἀναφορῶν  στὴν  Πλατεία
Συντάγματος  νὰ  ἀποδειχθοῦν  ἀβάσιμες  ἀπὸ  τὴν  μελλοντικὴ  ἔρευνα.
Πρὸς  τὸ  παρὸν  ὅμως  μπορῶ  νὰ  ἰσχυρισθῶ  πὼς  τὸ  πόνημα  τοῦ
Ἀλέξανδρου Παπαγεωργίου-Βενετᾶ γιὰ τὴν πλατεία αὐτὴ δὲν εἶναι μόνο
ἕνα  αἰσθητικὸ  δοκίμιο  ποὺ  ἐρείδεται  στὴν  ἐπιστημονικὴ  γνώση,  ἀλλὰ
συνάμα καὶ μία «ἔκφραση». Οἱ «ἐκφράσεις», δηλαδὴ οἱ περιγραφὲς ἔργων
τέχνης, ἀρχιτεκτονημάτων καὶ πόλεων ὁλοκλήρων, ἦταν ἕνα λογοτεχνικὸ
εἶδος,  ποὺ  γνώρισε  ἄνθιση  στὴν  ὄψιμη  ἀρχαιότητα  καὶ  στὰ  Βυζαντινὰ
χρόνια.  Τὸ  δοκίμιό  μας  αὐτὸ  εἶναι  λοιπὸν  καὶ  μία  ἔκφραση,  ποὺ
συλλαμβάνει ἀπὸ τὰ κέρατα τὸ genius loci (τὸ πνεῦμα τοῦ τόπου).

ΜΙΧΑΛΗΣ Ζ. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Εἴμαστε  ἐξοικειωμένοι  μὲ  τὴν  ἀνάγνωση  καὶ  πρόσληψη  κειμένων·
ὑπάρχει ὅμως –πιὸ σπάνια– καὶ ἡ «ἀνάγνωση» καὶ ἡ ἑρμηνεία εἰκόνων.
Λίγοι  μετέρχονται  τὴν  ἄσκηση  αὐτὴ  ποὺ  προϋποθέτει  διάθεση
ἐρευνητική.

Οἱ  εἰκόνες  συνήθως  ἐντυπωσιάζουν,  τέρπουν  καὶ  συχνὰ  ἐξαπατοῦν,
στὶς συνθῆκες τῆς λεγόμενης «εἰκονικῆς τροπῆς» (iconic turn) τῶν ἡμερῶν
μας. Πέραν ἀπὸ τὴν ἐπιπόλαιη αὐτὴ πρόσληψη εἰκαστικοῦ ὑλικοῦ πάσης
φύσεως  στὴν  ὁποία  εἴμαστε  ἐκτεθειμένοι,  ὑπάρχει  ὡστόσο  καὶ  ἡ
δυνατότητα ἑνὸς δημιουργικοῦ διαλόγου τοῦ ἐπαρκοῦς μελετητοῦ μὲ τὴν
εἰκόνα.

Ὁ διάλογος αὐτὸς μπορεῖ νὰ εἶναι λεκτικός –ἡ κριτικὴ περιγραφὴ καὶ
ἀνάλυση  τῆς  εἰκόνος–  μπορεῖ  ὅμως  νὰ  εἶναι  καὶ  εἰκαστικός,  μὲ  τὴν
δημιουργία μιᾶς ἄλλης εἰκόνος ποὺ νὰ ἑρμηνεύει τὴν πρώτη. Τὸ κάπως
τολμηρὸ  αὐτὸ  ἐγχείρημα  ἀποτελεῖ  πρόκληση  γιὰ  τὸν  ἑρμηνευτὴ  καὶ
συχνὰ ἔκπληξη γιὰ τὸν θεατὴ-ἀποδέκτη.

Μιὰ τέτοια ἀπόπειρα εἰκαστικοῦ διαλόγου περιέχει τὸ παρὸν λεύκωμα.
Σχεδίασα τρία πανοραμικὰ προοπτικὰ σχέδια, μὲ σκοπὸ νὰ ἑρμηνεύσει
καὶ  νὰ  καταστήσει  πιὸ  εὐπρόσληπτα  τρία  ἱστορικὰ  σχέδια * ἀστικῶν
κήπων ποὺ σχεδιάσθηκαν γιὰ τὴν Ἀθήνα. Ἀπὸ τὴν σχηματικὴ μορφὴ τῶν
δισδιάστατων κατόψεων τῶν κήπων αὐτῶν (ὅπως μᾶς κληρονομήθηκαν
ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ τεκμήρια) μεταβαίνουμε στὴν τρισδιάστατη παράσταση
τῶν πανοραμάτων.

Τὸ κείμενο «Τρεῖς κῆποι· δύο ὁράματα καὶ μία παρουσία στὴν Ἀττικὴ
γῆ»  εἶναι  ἕνα  δοκίμιο  ποὺ  παρουσιάζει  καὶ  σχολιάζει  τὰ  σχέδια  αὐτά,
φορεῖς τῆς εἰσαγωγῆς τῆς δυτικῆς κηποτεχνίας στὸν ἑλληνικὸ χῶρο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ἡ πατρώα γῆ
2. Τὸ δίπολον σχῆμα
3. Οἱ δύο κῆποι ἐπὶ τοῦ σχεδίου: Τὸ ὅραμα
•  Ὁ  Ἀνακτορικὸς  Κῆπος  τοῦ  Σχεδίου  τοῦ  Πειραιῶς:  Ὁ  ποικιλόμορφος
χῶρος
• Ὁ Ἀνακτορικὸς Κῆπος στὸ Σχέδιο τῶν Ἀθηνῶν: Ὁ σύδενδρος χῶρος

* Πρόκειται γιά: 1) Τὸν ἀνακτορικὸ κῆπο στὸ σχέδιο γιὰ τὴν νέα Ἀθήνα τῶν Κλεάνθη
καὶ  Schaubert (1833).  2)  Τὸν ἀνακτορικὸ  κῆπο στὸ  σχέδιο  γιὰ  τὸν  Πειραιά,  τῶν ἰδίων
ἀρχιτεκτόνων  (1834).  3)  Τὸν  ἀνακτορικὸ  κῆπο  τῆς  Βασιλίσσης  Ἀμαλίας.  Σχέδιο
ἀποδιδόμενο στὸν Louis-François Bareaud (περὶ τὸ 1850).
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4. Ὁ κῆπος ἐπὶ τοῦ πεδίου: ἡ παρουσία
•  Ὁ  «Βασιλικὸς»  Κῆπος,  τὸ  ἔργο  τῆς  Βασιλίσσης  Ἀμαλίας:  ἡ
ἀντιπαράθεσις πρὸς τὰ μνημεῖα
5. Εἰσηγμένα πρότυπα κηποτεχνίας στὸ Ἀθηναϊκὸ πεδίο: Οἱ τρεῖς κῆποι.
Κύρια χαρακτηριστικά, ὁμοιότητες καὶ διαφορές

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Εἰσηγμένα πρότυπα κηποτεχνίας στὸ Ἀθηναϊκὸ πεδίο: Οἱ τρεῖς κῆποι. Κύρια
χαρακτηριστικά, ὁμοιότητες καὶ διαφορές

Ὁ σχεδιασμὸς τῶν δύο νέων πόλεων –τῆς Ἀθήνας καὶ τοῦ Πειραιᾶ– εἶναι
μὲν ἔργο δύο  ἀρχιτεκτόνων,  ἡ  σύλληψη ὡστόσο ἀνθρωπογενῶν ἔργων
μεγάλων  διαστάσεων  καὶ  πολυπλοκότητος  ξεπερνάει  κατὰ  πολὺ  τὸν
χῶρο  δημιουργίας  τῆς  ἀρχιτεκτονικῆς  καὶ  ἀποτελεῖ  προσφορὰ
χωροδομική, ὅραμα ὀργανώσεως στὸν χῶρο μιᾶς κοινωνίας πολιτῶν.

Τὰ  σχέδια  πόλεων  ἀποτελοῦν  συνθέσεις  «πολεοδομικές»,  ὅπως
ὀνομάσθηκαν  ἀρκετὰ  ἀργότερα  (κατὰ  τὰ  τέλη  τοῦ  19ου  αἰῶνος)  οἱ
προτάσεις  ἀστικοῦ  σχεδιασμοῦ  τμημάτων  πόλεων  ἢ  καὶ  ὁλοκλήρων
πολισμάτων.  Κατὰ  τὴν  δεκαετία  1820-1830,  ὅταν  οἱ  Κλεάνθης  καὶ
Schaubert ἐσπούδαζαν  στὴν  Bauakademie (Σχολὴ  Ἀρχιτεκτονικῆς)  τοῦ
Βερολίνου  μὲ  δάσκαλο  τὸν  K.F.  Schinkel,  ὁ  ὅρος  «πολεοδομία»  ἦταν
ἄγνωστος  καὶ  τὸ  γνωστικὸ  αὐτὸ  ἀντικείμενο  ἀπουσίαζε  ἀπὸ  τὸ
πρόγραμμα  σπουδῶν  τῶν  ἀρχιτεκτόνων.  Οἱ  ἀρχὲς  λειτουργικῆς
ὀργανώσεως  καὶ  μορφολογικοῦ  σχεδιασμοῦ  νέων  πόλεων  ἦταν
ἀντικείμενο  μελέτης  φιλοσόφων,  κοινωνικῶν  ἀναμορφωτῶν  ἀλλὰ  καὶ
ὀλίγων  ἐμπνευσμένων  ἀρχιτεκτόνων  μὲ  μεγάλην  ἐμπειρία  ποὺ  κατὰ
περίπτωσιν ἐκπονοῦσαν οὐτοπικὰ ὁράματα ἢ ρεαλιστικὰ σχέδια πόλεων
πρὸς ἐφαρμογήν.

Ἀποτελεῖ λοιπὸν ἀποτέλεσμα ἰδιαίτερης συγκυρίας, ἀξίας θαυμασμοῦ,
τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀθήνα (1833) καὶ ὁ Πειραιὰς (1834) ἀπέκτησαν ἱδρυτικὰ
πολεοδομικὰ  σχέδια  μεγάλης  ἐμβελείας  καὶ  πληρότητος  συντεθειμένα
ἀπὸ  νεαρούς,  μᾶλλον  ἀπείρους  καὶ  μὴ  ἐξειδικευμένους,  ἀλλὰ
χαρισματικοὺς  ἀρχιτέκτονες.  Καὶ  τὰ  δύο  σχέδια  προτείνουν  σαφὴ
συμβολικὴ  χωροθέτηση  τοῦ  νέου  πολεοδομικοῦ  ἱστοῦ,  ἕνα  λειτουργικὸ
πλαίσιο  δημοσίων χώρων –ὁδῶν καὶ  πλατειῶν–,  ἀκριβεῖς  λύσεις  γιὰ τὸ
μέγεθος καὶ τὴν μορφὴ τῶν οἰκοδομικῶν τετραγώνων καὶ τοῦ οἰκοδομικοῦ
συστήματος ἀνεγέρσεως τῶν κατοικιῶν, καὶ τέλος –ἐν μικρογραφίᾳ– τὴν
μορφὴ  καὶ  χωροθέτηση  ὅλων  τῶν  προτεινομένων  δημοσίων  κτηρίων,
διοικητικῆς, ἐμπορικῆς ἢ πολιτιστικῆς λειτουργίας.

Σχετικῶς  λιγότερα  μαθαίνομε,  ὡστόσο,  γιὰ  τὴν  προτεινόμενη
διαμόρφωση  τοῦ  περιβάλλοντος,  τὴν  πόλη  τοπίου  ἀλλὰ  καὶ  γιὰ  τους
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χώρους ἀστικοῦ πρασίνου. Εἴμαστε ἀντιμέτωποι ἐδῶ μὲ μιὰ πολὺ σοφὴ
αὐτοσυγκράτηση  τῶν  συντακτῶν  τῶν  σχεδίων,  ποὺ  βεβαίως  δὲν  εἶχαν
ἐκπαιδευθεῖ  ὡς  κηποτέχνες  (ἢ  ἀρχιτέκτονες  τοπίου,  ὅπως ὀνομάζονται
σήμερα)  καὶ  δὲν  μποροῦσαν  νὰ  προχωρήσουν  σὲ  ἀκριβὴ  σχεδιασμὸ
ἐλευθέρων  χώρων  πρασίνου  μὲ  τὴν  ἐπιλογὴ  τῶν  καταλλήλων  –
τοπογραφικῶς–  θέσεων,  ἀλλὰ  καὶ  τῶν ἐνδεδειγμένων φυτευμάτων.  Ἐν
τούτοις  προέβλεψαν  τὴν  χωροθέτηση  ὁρισμένων  νησίδων  ἀστικοῦ
πρασίνου, καὶ στὴν περίπτωση τῶν ἀνακτορικῶν κήπων προχώρησαν καὶ
στὴν ἀκριβὴ σκιαγράφηση τῆς χωρικῆς τους ὀργανώσεως.

Στὸ μνημόνιό τους ποὺ συνοδεύει  τὸ  σχέδιο  τῶν Ἀθηνῶν ἔχομε δύο
σύντομες  μνεῖες  ποὺ  ἀναφέρονται  στὴν  διαμόρφωση  τῶν  ἐλευθέρων
χώρων.  Ἰδιαίτερα  τίθεται  ὁ  βασικὸς  στόχος  τῆς  δημιουργίας  ἑνὸς
ἀρχαιολογικοῦ πάρκου:  «Ὁ μεταξὺ τῶν μνημείων αὐτῶν [τῶν ἀρχαίων
καταλοίπων  στὴν  παλαιὰ  πόλη]  χῶρος  θὰ  ἠδύνατο  νὰ  γεμίσει  μὲ
συστάδας  δένδρων,  χλόην  καὶ  ἄλλας  διαμορφώσεις  κήπων,
ἐπιτυγχανομένης συγχρόνως μὲ τὴν διάταξιν τῶν συστάδων δένδρων καὶ
ἐπωφελεστέρας προοπτικῆς [θεάσεως] τῶν μνημείων, τὸ σύνολον δὲ θὰ
ἀποτελέσει ἓν μουσεῖον τῆς ἀρχαίας ἀρχιτεκτονικῆς, ὅμοιον τοῦ ὁποίου
δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἡ ὑφήλιος». Ἔχομε ἐδῶ ὄχι μόνο τὴν διατύπωση τῆς
σπερματικῆς ἰδέας τοῦ πάρκου – μουσείου ἀρχαιοτήτων ἐπὶ τοῦ πεδίου (in
situ),  ἀλλὰ  καὶ  τῆς  τεχνικῆς  φυτεύσεων  σὲ  ἀρχαιολογικοὺς  χώρους
(φυτεύσεις κατὰ συστάδες) οὕτως ὥστε νὰ ἀναδεικνύονται τὰ μνημεῖα.

Μὲ  ἄκραν  συντομία  –χωρὶς  ἀκριβὴ  περιγραφή–  ἀναφέρεται  στὸ
μνημόνιο  καὶ  ὁ  σχεδιασμὸς  ἀνακτορικοῦ κήπου στὴν Ἀθήνα,  καὶ  στὴν
συνέχεια  ὁρίζεται  ἐπακριβῶς  ἡ  θέσις  καὶ  ὁ  χαρακτήρας  τοῦ
ἀρχαιολογικοῦ πάρκου: «Διὰ τοὺς περιπάτους ἐλήφθη πλουσίως φροντίς.
Ἐκτὸς τῶν λαϊκῶν κήπων ἑκατέρωθεν τῶν ἀνακτόρων θὰ χρησίμευε καὶ
τὸ  μεσημβρινὸν  τμῆμα  τῆς  παλαιᾶς  πόλεως  [ποὺ  προβλέπεται  πρὸς
ἀπαλλοτρίωσιν]  ὡς  περίπατος,  ἐὰν  μετὰ  τὸ  τέλος  τῶν  ἀνασκαφῶν
φυτευθεῖ με δένδρα καὶ δεθεῖ μὲ δενδροστοιχίας γύρω ἀπὸ τὴν πλαγιὰ τῆς
Ἀκροπόλεως.  Διὰ  τὰς  δενδροστοιχίας  αὐτὰς  θὰ  ἔπρεπε  νὰ  ἐπιλεγοῦν
δένδρα  καὶ  θάμνοι,  τὰ  ὁποῖα  νὰ  δύνανται  νὰ  ἀναπτυχθοῦν  καὶ  χωρὶς
νερό,  οὕτως  ὥστε  οἱ  ὡραῖοι,  μελαμψοὶ  βράχοι  τῆς  Ἀκροπόλεως  νὰ
διακρίνονται μέσα ἀπὸ ἕνα πράσινο στεφάνι».

Μὲ  τὸν  ὅρο  «περίπατος»  νοεῖται  ἐδῶ  χῶρος  κατάλληλος  γιὰ
περιπάτους,  δηλαδὴ  χῶροι  πρασίνου  γενικῶς.  Γιὰ  τὶς  φυτεύσεις
προβλέπονται  γηγενῆ  εἴδη  ἀνθεκτικὰ  στὴν  σχετικὴ  λειψυδρία  τῆς
Ἀττικῆς. Ἡ χωρικὴ διαρρύθμιση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ πάρκου εἰς τὸν χῶρον
ἀνασκαφῶν  περὶ  την  Ἀκρόπολιν  καὶ  στὴν  παλαιὰ  πόλη  δὲν
ἀποσαφηνίζεται ἀπὸ τοὺς Ἀρχιτέκτονες οὔτε μὲ λεκτικὴ περιγραφὴ οὔτε
μὲ σχέδια. Ἡ ἐπιφύλαξη αὐτὴ εἶναι ἀπολύτως κατανοητή, δεδομένου ὅτι
ἦταν ἀκόμη τότε ἄγνωστον ποῖα ἀρχαῖα κατάλοιπα θὰ ἀπεκάλυπτε εἰς τὸ
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μέλλον ἡ ἀνασκαφικὴ ἔρευνα καὶ ποία θὰ ἦταν ἡ μορφὴ καὶ ἡ θέση τους,
ὥστε ἡ κηποτεχνικὴ διαμόρφωση νὰ προσαρμοσθεῖ πρὸς αὐτά.

Ἐντύπωση  προκαλεῖ  ὡστόσο  τὸ  γεγονὸς  ὅτι  οἱ  συντάκτες  τῶν  δύο
σχεδίων  δὲν  ἀντιμετώπισαν  –ἔστω  καὶ  ὑπαινικτικὰ  καὶ  σὲ  γενικὲς
γραμμές–  τὴν  φύτευση  καὶ  διαμόρφωση  σὲ  χώρους  ἀναψυχῆς  τῶν
προσκειμένων στὶς  δύο  πόλεις  λόφων,  τοῦ  Μουσείου  καὶ  τῶν Νυμφῶν
στὴν  Ἀθήνα  καὶ  τῆς  Μουνυχίας  στὸν  Πειραιά,  ἀλλὰ  καὶ  οὔτε  τὴν
ἀποκατάσταση  τοῦ  τοπίου  τῶν  παριλισσίων  χώρων.  Προφανῶς
ἐθεώρησαν  τὸ  θέμα  αὐτὸ  ἐκτὸς  τοῦ  ἀντικειμένου  τοῦ  πολεοδομικοῦ
σχεδιασμοῦ,  παρ'  ὅλον  ὅτι  ἡ  πρώτη  πολεοδομικὴ  νομοθεσία  (1835)
προέβλεπε ρητῶς περιφερειακὲς τῶν πόλεων φυτεύσεις.

Οἱ δύο ἀνακτορικοὶ κῆποι, Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς, ὅπως προτάθηκαν ἐπὶ
σχεδίου, ἀλλὰ καὶ ὁ «βασιλικὸς» κῆπος τῆς Βασιλίσσης Ἀμαλίας, νοτίως
καὶ  ἀνατολικῶς τῶν ἀνακτόρων τοῦ  Friedrich von Gärtner στὴν Ἀθήνα
ποὺ ἔγινε πραγματικότητα, ἀποτελοῦν σαφῆ δείγματα ἀστικῶν κήπων μὲ
προεξέχον  χαρακτηριστικό  τους  τὴν  ἐλεύθερη  χάραξη  τῶν  δρομίσκων
κατὰ τὰ πρότυπα τῶν «κήπων μιμητικῶν τοῦ τοπίου» (Landschaftsgarten)
τῆς δυτικοευρωπαϊκῆς κηποτεχνίας.  Ἡ καθ'  ἕκαστα χωρικὴ μορφὴ τῶν
κήπων  αὐτῶν,  μὲ  τὶς  ἰδιομορφίες  τους,  παρουσιάσθηκε  ἤδη.  Στὴν
συνέχεια  ἐπιχειρεῖται  μία  συγκριτικὴ  ἀνακεφαλαίωση  τῶν  κυρίων
χαρακτηριστικῶν τῶν τριῶν κήπων καθὼς καὶ ἡ ἐπισήμανσις ὁμοιοτήτων
ἢ καὶ ἐπὶ μέρους διαφορῶν μεταξὺ τῶν δύο ἀρχικῶν σχεδίων-ὁραμάτων
καὶ τοῦ βασιλικοῦ κήπου τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ πραγματοποιηθέντος δηλαδὴ
ἔργου τῆς Βασιλίσσης Ἀμαλίας.

Καὶ οἱ τρεῖς κῆποι διατάσσονται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὸν πολεοδομικὸ
ἱστὸ  τῶν  δύο  πόλεων,  ἀλλὰ  στὴν  περιφέρειά  τους,  ἐκτὸς  τοῦ
προβλεπομένου  τότε  δομημένου  περιβάλλοντος.  Στὰ  δύο  σχέδια-
προτάσεις οἱ ἀνακτορικοὶ κῆποι ἀναπτύσσονται βορείως τῶν πόλεων καὶ
στρέφονται πρὸς τὸ ἀδόμητο τοπίο, στὴν Ἀθήνα πρὸς τὴν πεδιάδα τοῦ
Κηφισσοῦ, στὸν Πειραιὰ πρὸς τὸν γεραρὸ ἐλαιώνα.

Ὁ  Κῆπος  τῆς  Ἀμαλίας  ἀναπτύσσεται  ἀνατολικῶς  τῆς  πόλεως  καὶ
στρέφεται πρὸς τοὺς παριλίσσιους χώρους καὶ τὸ στάδιον. Καὶ στὶς τρεῖς
περιπτώσεις ἀκολουθεῖται ἡ παράδοσις τοῦ δυτικοῦ Μπαρόκ (χρόνοι τῆς
πεφωτισμένης  δεσποτείας)  κατὰ τὴν  ὁποίαν  τὰ ἀνάκτορα καὶ  ὁ  κῆπος
τους  χωροθετοῦνται  ἐκτὸς  τοῦ  σώματος  τῆς  πόλεως  καὶ  σὲ  σαφὴ
ἀντιπαράθεση πρὸς αὐτό.

Ἠθελημένες  καὶ  προμελετημένες  ὀπτικὲς  διασυνδέσεις  μεταξὺ  τῶν
κήπων καὶ τῶν Ἀθηναϊκῶν μνημείων ἔχουν προβλεφθεῖ εἰς τὸν κῆπον τῆς
Ἀμαλίας. Πρωταρχικὸν μέλημα ἐδῶ ἦταν ἡ δημιουργία ὀπτικῶν διαύλων
θέας ἀπὸ τὸν κῆπον πρὸς τὴν Ἀκρόπολιν, τὸ Ὀλυμπιεῖον καὶ τὸ κοῖλον
τοῦ Σταδίου (σὲ ἀπόσταση 800-1.000 μ.) ἀλλὰ καὶ ἡ δυνατότης ἐπεκτάσεως
τοῦ κήπου μέχρι τοὺς παριλισσίους χώρους.
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Στὸ  σχέδιο  τῶν  Ἀθηνῶν  τῶν  Κλεάνθη  καὶ  Schaubert ὁ  κῆπος
παρατίθεται σὲ ἄμεση ἐπαφὴ πρὸς τὸ σῶμα τῆς πόλης. Ὡς καταληκτικὴ
θέα προσφέρεται πρὸς νότον τοῦ κήπου ἡ βόρεια ὄψις τῶν σχεδιαζομένων
ἀνακτόρων, ἐπὶ μετώπου 200 μ. Εἰς τὸ βάθος σὲ ἀπόσταση 1.300 μ., καὶ
πίσω  ἀπὸ  τὸ  Ἀνάκτορο  ὑψώνεται  ἡ  Ἀκρόπολις,  τῆς  ὁποίας  ὅμως
ἐμποδίζεται ἡ ἀπρόσκοπτη θέα (ἀπὸ τὸν κῆπο) ἀπὸ τὸν ὄγκον του.

Ἀπὸ τὸν κῆπο τῶν ἀνακτόρων τοῦ σχεδίου τοῦ Πειραιῶς προσφέρεται
πρὸς  βορρᾶν  ἡ  συνολικὴ  θέα  τῆς  Ἀκροπόλεως  καὶ  τοῦ  λόφου  τοῦ
Μουσείου, ὡς γενικὴ ἄποψις σὲ ἀπόσταση 8,5 χλμ., πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ
ἁπλῶς  νύξιν  τῆς  παρουσίας  τοῦ  ἱστορικοῦ  χώρου  καὶ  ὄχι  ἄμεση
ἀντιπαράθεση πρὸς τὰ μνημεῖα.

Καὶ οἱ δύο κῆποι «ἐπὶ σχεδίου» ἀπομονώνονται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε πόλη
(Ἀθηνῶν  καὶ  Πειραιῶς)  διὰ  τῆς  παρεμβολῆς  τῶν  σχεδιαζομένων
ἀνακτόρων.  Εἰς  τὸν  Πειραιὰ  ὁ  ὄγκος  τοῦ  κτηρίου  τῶν  ἀνακτόρων
ἐμποδίζει καὶ τὴν θέαση τῆς θαλάσσης (κόλπος τοῦ Κανθάρου) ἀπὸ τὸν
ἀνακτορικὸ κῆπο.

Εἶναι λοιπὸν σαφὲς ὅτι ἡ ὀπτικὴ διασύνδεσις τοῦ ἀνακτορικοῦ κήπου μὲ
τὰ  μνημεῖα  τῶν  Ἀθηνῶν  ἀπετέλεσε  φροντίδα  μόνον  τῆς  Βασιλίσσης
Ἀμαλίας στὴν διαρρύθμιση τοῦ κήπου της, ἐνῶ εἰς τὰ σχέδια τῶν Κλεάνθη
καὶ Schaubert, γιὰ τὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πειραιά, ἡ συμβολικὴ αὐτὴ ἀναφορὰ
δὲν φαίνεται νὰ ἔπαιξε ἀποφασιστικὸ ρόλο.

Ἡ ἔκταση τῶν κήπων (περὶ τὰ 19 ha στὰ δύο σχέδια, 16  ha στὸν Κῆπο
τῆς  Ἀμαλίας)  εἶναι  σημαντικὴ  γιὰ  ἀστικοὺς  κήπους  συνυφασμένους
ἄμεσα μὲ τὸ σῶμα τῆς πόλης. Ἀντιθέτως τὸ μέγεθος αὐτὸ ἐμφανίζεται ὡς
μᾶλλον ταπεινὸ σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἔκταση ποὺ καταλαμβάνουν λαϊκὰ
πάρκα  (Volksgärten)  μεγάλων  διαστάσεων,  ὅπως  ἀνεπτύχθησαν  στὶς
εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες.

Ἡ μεγίστη (διαμπερής) διάστασις τῶν τριῶν κήπων κυμαίνεται ἀπὸ 640
μ.  στὸν  κῆπο  τῆς  Ἀμαλίας,  σὲ  750  μ.  στὸν  κῆπο  τοῦ  σχεδίου  γιὰ  τὸν
Πειραιὰ  καὶ  τέλος  σὲ  950  μ.  στὸν  κῆπο  τοῦ  σχεδίου  τῶν  Ἀθηνῶν.  Ἡ
ἀπόστασις αὐτὴ καλύπτεται κατὰ τὴν ἀπ' εὐθείας διάβαση τῶν κήπων σὲ
χρονικὸ διάστημα 10-15 λεπτῶν τῆς ὥρας. Ὁ περίπατος διερευνήσεως τοῦ
συνόλου  τοῦ  πυκνοῦ  πλέγματος  τῶν  δρομίσκων  ἀπαιτεῖ  ὡστόσο
τουλάχιστον μία ἕως μία καὶ μισὴ ὥρα πορείας.

Λόγω  τῆς  ἐντόνου  ὑποδιαιρέσεως  τοῦ  χώρου  τῶν  τριῶν  κήπων  (τὸ
μέσον μέγεθος τῶν νησίδων πρασίνου εἶναι σχετικὰ μικρὸ καὶ κυμαίνεται
στοὺς  τρεῖς  κήπους  μεταξὺ  1.450  μ2 καὶ  2.600  μ2),  τῆς  στενότητος  τῶν
περισσοτέρων  δρομίσκων  (2-4  μ.),  τῆς  διαφοροποιημένης  πορείας
χαράξεως  τῶν  ἑλικοειδῶν  πεζοδρόμων  καὶ  τῆς  πυκνῆς  φυτεύσεως,  τὸ
συνολικὸν  μέγεθός  τους  προσλαμβάνεται  ἀπὸ  τὸν  ἐπισκέπτη  ὡς
σημαντικῶς  μεγαλύτερον.  Ἔχομε  ἐδῶ  μία  λύση  μὲ  ἐφαρμογὴ  ὀπτικῆς
ἀπάτης  ἢ  μᾶλλον  διορθώσεως,  ποὺ  στοχεύει  στὴν  δημιουργία
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ἐντυπώσεως  «ἱκανοῦ  μεγέθους»  τῶν  κήπων,  παρ'  ὅλην  τὴν  σχετικὰ
περιορισμένη ἔκτασή τους.

Καὶ οἱ τρεῖς κῆποι χωροθετοῦνται σὲ ἐπίπεδη ἔκταση μὲ ἐλαφρὰ κλίση
(στοὺς σχεδιαζομένους κήπους ἐπὶ χάρτου πρὸς βορρᾶν, στὸν κῆπο τῆς
Ἀμαλίας  πρὸς  νότον)  ποὺ  διευκολύνει  τὴν  φυσικὴ  ροὴ  τῶν  ὑδάτων
ἀρδεύσεως.  Τὰ ὑψηλότερα ὑψόμετρα τῶν τριῶν χώρων πρασίνου εἶναι
σχετικῶς χαμηλά: 30 μ. ὑπὲρ τὴν στάθμην τῆς θαλάσσης στὸ σχέδιο τοῦ
Πειραιῶς, 75 μ. στὸ σχέδιο τῶν Ἀθηνῶν καὶ 100 μ. στὸν κῆπο τῆς Ἀμαλίας.
Ἰδιαιτερότητες τοῦ ἐδάφους προσδίδουν στοὺς ἐπιπέδους αὐτοὺς χώρους
μία  σχετικὴ  ποικιλία:  Στὸν  Πειραιὰ  μεγάλο  μέρος  τοῦ  σχεδιαζομένου
κήπου  ἐντάσσεται  στὸ  κοίλωμα  ἑνὸς  ἐγκαταλελειμμένου  λατομείου,
βορειοδυτικῶς  τοῦ  λόφου  τῆς  Μουνυχίας.  Στὴν  Ἀθήνα  ὁ  κῆπος  τῶν
Κλεάνθη  καὶ  Schaubert ἀναδέχεται  ἕνα  ρυάκι  ποὺ  συμβάλλει  στὸν
Κηφισσό. Στὸν κῆπο τῆς Ἀμαλίας τονίζονται δύο ὑφιστάμενοι λοφίσκοι
(κλωβὸς  πτηνῶν,  κάθισμα  Ἀμαλίας).  Ἡ  ἐπιλογὴ  σχετικῶς  ἐπιπέδου
χώρου γιὰ τὴν χάραξη τῶν τριῶν κήπων προκύπτει τόσο ἀπὸ τὴν ἄμεση
γειτνίασή  τους  πρὸς  τὰ  σχεδιαζόμενα  ἀνάκτορα,  ὅσο  καὶ  ἀπὸ  τὴν
χωροθέτηση  τῶν  δύο  πόλεων  ποὺ  σχεδιάζονται  σὲ  σχετικὰ  ἐπίπεδο
ἔδαφος.  Σὲ  καμιὰ  ἀπὸ  τὶς  τρεῖς  περιπτώσεις  δὲν  ἐξασφαλίζονται
σημαντικὰ ὑπερυψωμένα σημεῖα θεάσεως τοῦ συνόλου τοῦ κήπου.

Ἡ  κάτοψη  τῶν  δύο  κήπων  ἐπὶ  σχεδίου  ἔχει  περίγραμμα  μὲ  σαφὲς
γεωμετρικὸ σχῆμα, σὲ ἄμεση ἐξάρτηση ἀπὸ τὴν κάτοψη τοῦ συνόλου τῆς
πόλεως. Στὸ σχέδιο τῆς Ἀθήνας τὸ σχῆμα εἶναι ἰσοσκελὲς τριγώνου μὲ
ἀποκεκομμένη  κορυφή,  στὸ  σχέδιον  τοῦ  Πειραιῶς  ἀκανόνιστου
πολύγωνου. Ὁ κῆπος τῆς Ἀμαλίας στὴν τελική του μορφὴ ἔλαβε σχῆμα
περίπου  τετράγωνον  μὲ  ἀποκεκομμένη  τὴν  βορειοδυτικὴ  γωνία  ὅπου
ἐντάσσονται  τὰ  ἀνάκτορα.  Δεδομένου ὅτι  οἱ  κῆποι  δὲν  ἀναπτύσσονται
οὔτε  ἐπὶ  λόφων  οὔτε  σὲ  ὄχθες  ποταμῶν,  ἐκλείπει  τὸ  ἐνδεχόμενον
σχεδιασμοῦ ἀπεριφράκτων κήπων μὲ κατόψεις ἐλευθέρου σχήματος ποὺ
ἀκολουθοῦν  τὰ  τοπογραφικὰ  δεδομένα.  Ὡς  «ἀστικοὶ»  οἱ  κῆποι  εἶναι
σαφῶς «περιγεγραμμένοι».

Ἂν  καὶ  «περιγεγραμμένοι»  οἱ  χῶροι  ὡστόσο  δὲν  ἐσχεδιάσθηκαν
περίκλειστοι. Ἡ ὑπόστασίς τους ἦταν ἐξ ἀρχῆς διφυής: Κῆποι ἀνακτορικοὶ
ἀλλὰ συγχρόνως καὶ δημόσιοι. Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἐλευθέρα προσβασιμότης
τους γιὰ τοὺς πολίτες ἦταν δεδομένη. Ἡ ἀπόδοσις κοινωνικοῦ ρόλου εἰς
τοὺς ἐλευθέρους αὐτοὺς χώρους ἀποτελεῖ λύση ρηξικέλευθη καὶ νεοφανὴ
γιὰ τὴν ἐποχή της. Ὣς καὶ ὁ κῆπος τῆς Ἀμαλίας ἔλαβε τὴν μνημειακή του
περίφραξη  μὲ  ὑψηλὸ  σιδερένιο  κιγκλίδωμα  καὶ  μαρμάρινους  πεσσοὺς
πολὺ ἀργότερα,  στὶς  ἀρχὲς τοῦ  20οῦ αἰῶνος,  γιὰ  νὰ προστατευθοῦν οἱ
φυτεύσεις  του  ἀπὸ  τὴν  τύρβη  τῆς  ἀναπτυσσόμενης  πόλης.  Μὲ  τὴν
περίφραξη προστατεύεται μὲν ὁ χῶρος πρασίνου ἀλλὰ καὶ ἀπομονώνεται
μέχρις ἑνὸς σημείου ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς πόλης.
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Μία  σημαντικὴ  διαφορὰ  μεταξὺ  τῶν  σχεδίων  ἐπὶ  χάρτου  καὶ  τοῦ
πραγματοποιηθέντος σχεδίου τοῦ κήπου εἶναι καὶ ἡ σχέση τους μὲ τοὺς
κυρίους ὁδικοὺς ἄξονες τῆς πόλεως. Ὁ κῆπος τῆς Ἀμαλίας ἐφάπτεται ἀπὸ
ἀνατολὰς  πρὸς  τὸ  περιφερειακὸν  «βουλεβάριον»  (μετέπειτα  λεωφόρος
Ἀμαλίας)  τῆς  πόλεως καὶ  πρὸς  βορρὰν προς  τὴν  λεωφόρον Κηφισσίας
(μετέπειτα Βασιλίσσης Σοφίας).  Κανένας ὁδικὸς ἄξων δὲν διέρχεται διὰ
τοῦ κήπου, ποὺ παραμένει χωρικὰ ἀδιαίρετος καὶ ἑνιαῖος.

Ἀντιθέτως στοὺς δύο σχεδιασθέντες κήπους ὁδικοὶ ἄξονες τῆς πόλεως
προεκτείνονται καὶ διαπερνοῦν τοὺς χώρους πρασίνου. Εἰς τὸ σχέδιον τῶν
Ἀθηνῶν  ἔχομε  δύο  παραλλήλους  ἄξονες  ἀπὸ  Νότον  πρὸς  Βορρᾶν,  οἱ
ὁποῖοι ἐφάπτονται πλαγίως τῶν Ἀνακτορίων καὶ τῆς μεγάλης πλατείας
των καὶ ἐν συνεχείᾳ κατατέμνουν τὸν ἀνακτορικὸ κῆπο σὲ τρία τμήματα.
Εἰς τὸ σχέδιον τοῦ Πειραιῶς τὸ ἀνάκτορον περιβάλλεται ἀπὸ τὸν κῆπο
του, ὁ ὁποῖος διαιρεῖται σὲ δύο ἰσότιμα τμήματα ἀπὸ τὴν προέκτασιν τῆς
ὁδοῦ Πειραιῶς, ἀπὸ ΒΔ πρὸς ΝΔ καὶ μέχρι τὸν ὅρμον τοῦ Κανθάρου. Ἡ
παρεμβολὴ ὁδικῶν ἀξόνων ἐντὸς τῶν κήπων μειώνει ἀφ' ἑνὸς τὸν ἀμιγὴ
χαρακτήρα  τους  ὡς  χώρων  γαλήνης  καὶ  ἀναψυχῆς,  τονίζει  ὅμως  ἀφ'
ἑτέρου  τὴν  προσβασιμότητά  τους  ἀπὸ  τὴν  πόλη.  Ὁ  ἀδιαίρετος
χαρακτήρας τοῦ χώρου τοῦ κήπου τῆς Ἀμαλίας πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὡς
λύση  αὐστηρή,  ποὺ  τονίζει  τὸ  ἀπρόσβλητο  κλίμα  «παραδείσου»  εἰς  τὸ
ὁποῖον ἐστόχευσε ἡ δημιουργός του.

Ὅσον ἀφορᾶ, τέλος, εἰς τὴν διάταξη τῶν φυτεύσεων, καὶ εἰς τοὺς τρεῖς
κήπους  κυριαρχεῖ,  ὅπως  εἴδαμε,  ἡ  μορφὴ  τοῦ  κήπου  «μιμητικοῦ  τοῦ
τοπίου», μὲ ἐλεύθερες χαράξεις, προσαρμοσμένου ὅμως εἰς τὰ κλιματικὰ
δεδομένα  τοῦ  νότου.  Ἕνα  στοιχεῖον  λείπει  εἰς  τοὺς  κήπους  αὐτούς:  οἱ
μεγάλες  ὑδάτινες  ἐπιφάνειες,  εἴτε  ὑπὸ  μορφὴν  τεχνητῶν  λιμνῶν
ἐλευθέρου σχήματος, ὅπως τὶς γνωρίζομε ἀπὸ τοὺς κήπους τῆς ἀγγλικῆς
παραδόσεως, εἴτε ὡς «καθρέπτες ὕδατος» (miroirs d'eau), δηλαδὴ μεγάλων
λεκανῶν  ὕδατος,  γεωμετρικοῦ  σχήματος,  ποὺ  ἀποτελοῦν  μορφολογικὰ
στοιχεῖα  τῶν  κηποτεχνικῶν  συνθέσεων  τοῦ  Μπαρόκ.  Ἀντιθέτως
προβλέπονται  ἐδῶ  μικρὲς  διακοσμητικὲς  λίμνες  ἢ  στέρνες,  συχνὰ  στὰ
τμήματα  ἐκεῖνα  τῶν  κήπων  ποὺ  παρουσιάζουν  κοσμητικὰ  παρτέρια
ἀνθέων σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὰ ἀνάκτορα.

Ὁλοκληρώνοντας  τὴν  θεώρηση  τῶν  ἀρχικῶν  κηποτεχνικῶν
σχεδιασμῶν  στὸ  Λεκανοπέδιο  τῶν  Ἀθηνῶν  παρατηροῦμε  ὅτι  οἱ  δύο
ἀνακτορικοὶ κῆποι ποὺ σχεδιάσθηκαν (ἀλλὰ δὲν ἐκτελέσθηκαν) ἀπὸ τοὺς
Κλεάνθη καὶ Schaubert γιὰ τὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πειραιά, ἂν καὶ παρέμειναν
εἰς τὴν ἱστορία τῆς πόλεως ὡς «ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου», ἐνεῖχαν πολλὰ ἀπὸ
τὰ μορφολογικὰ καὶ λειτουργικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀνευρίσκομε στὸν
ἀνακτορικὸ  κῆπο  ποὺ  δημιούργησε  καὶ  μᾶς  ἄφησε  ὡς  ἐθνικὸ
καταπίστευμα  ὡραιότητος  ἡ  Βασίλισσα  Ἀμαλία.  Κανένα  ἱστορικὸ
τεκμήριο –σχέδιο ἢ κείμενο– δὲν μᾶς ἐπιτρέπει ὡστόσο τὴν ὑπόθεση ὅτι ἡ
Ἀμαλία  εἶχε  μελετήσει  τὰ  σχέδια  τῶν  δύο  ἀρχιτεκτόνων  καὶ  εἶχε
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ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ αὐτά. Οἱ μορφολογικὲς τάσεις τῆς ἐποχῆς στὴν Εὐρώπη
(κῆπος  εἰς  «ἀπομίμησιν  τοπίου»)  ἀλλὰ  καὶ  ἡ  ὀρθὴ  ἀποτίμηση  τῶν
κλιματικῶν  συνθηκῶν  στὴν  Ἀττική  (στεγνὸ  κλίμα  καὶ  λειψυδρία  ποὺ
ὁδηγοῦν  στὴν  ἀνάγκην  πυκνῶν  φυτεύσεων  καὶ  δημιουργίας  τοπικοῦ
εὐνοϊκοῦ  μικροκλίματος),  ὁδήγησαν  τόσο  στὴν  σύλληψη  τῶν  ἀρχικῶν
ἀπραγματοποίητων  σχεδίων  ὅσο  καὶ  τῆς  μετέπειτα  δημιουργίας  τοῦ
βασιλικοῦ κήπου σὲ πολὺ συγγενικὲς λύσεις,  εἰσάγοντας στὴν Ἑλλάδα
ἕνα  νέο  –καὶ  δυστυχῶς  ἀνεπανάληπτο  ἔκτοτε–  πρότυπο  ἀνακτορικοῦ
ἀλλὰ καὶ δημόσιου κήπου μὲ χαρακτήρα «ἀστικοῦ παραδείσου», δηλαδὴ
ἑνὸς «ὡραίου τόπου» κατ' ἐξοχήν.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Οὔτε  κρίσεις  οὔτε  σχόλια  ἔγιναν  γιὰ  τὸ  πόνημα  αὐτό!  Τὸ  βιβλίο  δὲν
παρουσιάσθηκε δημόσια. Συγγραφεῖς καὶ κοινὸ ἀρχίζουν νὰ κουράζονται
ἀπὸ  τὸν  καταιγισμὸ  τῶν  «παρουσιάσεων».  Ἀπέφυγα  λοιπὸν  τὴν
παρουσίασή του.

Τὸ θέμα ἔχει ἀναμφισβήτητα μία πρωτοτυπία καὶ τὰ προοπτικὰ σχέδια
τῶν  τριῶν  κήπων  εἶναι  εἰκαστικὰ  τεκμήρια  μὲ  ἰδιαίτερο  ἐνδιαφέρον.
Ὅποιος  ἔχει  τὴν  ἀπαραίτητη  εὐαισθησία  θὰ  τὰ  προσλάβει  θετικά.  Γιὰ
μένα ἡ ἐργασία αὐτὴ μοῦ ἔδωσε ἰδιαίτερη χαρά: ὄψιμο ἔργο μὲ νεανική –
πιστεύω– ματιά.
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ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Μὲ  τὸν  τίτλο  «Ἀσκήσεις  μὲ  τὴν  γραφίδα  καὶ  τὸν  χρωστῆρα»
δημοσιεύονταν στὸν τόμο αὐτὸν 109 ἔγχρωμες ἀπεικονίσεις ζωγραφικῶν
μου ἀσκήσεων ποὺ προέρχονται ἀπὸ μία μακρὰ περίοδο (1951-2014) κατὰ
τὸ  διάστημα  τῆς  ὁποίας  δὲν  ἔπαυσα  –κατὰ  διαστήματα–  νὰ  ἐκπονῶ
ζωγραφήματα μὲ ποικίλες τεχνοτροπίες: γραμμικὰ σχέδια, ὑδατογραφίες,
ἐλαιογραφίες.

Ἀποτέλεσμα  μιᾶς  πηγαίας  ἀνάγκης  εἰκαστικοῦ  διαλόγου  μὲ  τὸν
περιβάλλοντα χῶρο καὶ τὶς ποικίλες του ἐκφάνσεις, τὰ ἔργα αὐτὰ εἶναι
ἐρασιτεχνικά,  μὲ  τὴν  ἔννοια  τοῦ  ἔρωτος  τῆς  τέχνης,  χωρὶς  καμία
ἀπαίτηση δόκιμης ἐνασχόλησης μὲ τὴν ζωγραφική. Εἶναι ἔργα «σχόλης»
(δηλ.  ἐλεύθερης  ἐνασχόλησης)  καὶ  ὄχι  «ἀσχολίας»  (δηλ.
ἐπαγγελματισμοῦ», ἕνα δημιουργικὸ παιχνίδι μὲ γνώμονα τὰ διδάγματα
ποὺ  μοῦ  χάρισαν  οἱ  δάσκαλοί  μου  Δημήτρης  Πικιώνης  καὶ  Νικολῆς
Χατζηκυριάκος-Γκίκας.

Τὰ  ζωγραφήματά  μου,  μία  προσωπικὴ  κρύφια  ἔκφραση  τῆς
δεκτικότητος  τοῦ  ἀρχιτέκτονος  ποὺ  ἀγναντεύει  τὸν  κόσμο,  δὲν
ἐξετέθησαν  ποτὲ  δημόσια  καὶ  εὑρίσκονται  ὅλα  στὴν  κατοχή  μου,  μὲ
ἐξαίρεση 20 ἔργα τὰ ὁποῖα κατέθεσα ὡς δωρεὰ στὰ Ἀρχεῖα Νεοελληνικῆς
Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Μουσείου Μπενάκη.

Κινούμενος ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία νὰ κάνω γνωστὴ τὴν ἐργασία μου αὐτὴ
σὲ ἕναν περιορισμένο κύκλο φίλων καὶ  συναδέλφων, ἐπιμελήθηκα τὴν
δημοσίευσή της προσθέτοντας καὶ τὸ κείμενο ἑνὸς ἐκτενοῦς διαλόγου μὲ
τὸν τεχνοκρίτη Νίκο Παΐσιο, ὁ ὁποῖος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὰ κίνητρα
ποὺ μὲ ὁδήγησαν στὴν γεωγραφικὴ ἔκφραση ἀλλὰ καὶ τοὺς τρόπους καὶ
τὶς τεχνικὲς ποὺ ἀκολούθησα.

Τὸ βιβλίο ἐκτυπώθηκε σὲ περιορισμένο ἀριθμὸ (100) ἀντιτύπων ἐκτὸς
ἐμπορίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ἔγχρωμες ἀπεικονίσεις 109 ζωγραφικῶν ἔργων καὶ κείμενο 60 σελίδων
ἑνὸς  διαλόγου  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  μὲ  τὸν  Νίκο
Παΐσιο.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΤΑΣ: Τὸ ἔργο αὐτό, ζωγραφημένο
στὴν Ὕδρα, μὲ τὴ νῆσο Δοκὸ στὸ βάθος, εἶναι αὐτὸ ποὺ ὀνομάζω παντοῦ –
γιατὶ τό 'χω κάνει πολλὲς φορές– «Ἡ αἰώνια θέαση». Δηλαδὴ εἶναι κάτι τὸ
ὁποῖο ἔχω δεῖ τόσες φορὲς μὲ θαυμασμὸ πού, ὅπως λέει ὁ Καβάφης, «τὴν
Ἐμορφιὰ τόσο πολὺ ἀτένισα, ποὺ πλήρης εἶναι αὐτῆς ἡ ὅρασίς μου». Εἶναι
ἡ ματιὰ ποὺ τόσο ἔχω ἀφομοιώσει, ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς δὲν τὴν
ἔχω κάνει ἀπὸ φυσικοῦ ἀλλὰ ἀπὸ μνήμης.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: Ἀπὸ ὀπτικῆς μνήμης;
Α.Π.-.Β:  Ἀπὸ  ὀπτικῆς  μνήμης  βέβαια,  διότι  εἶναι  ὅραμα  πάρα  πολὺ
χωνεμένο.

Ν.Π.:  Ἐδῶ,  σὲ  αὐτὸ  τὸ  ἔργο,  βλέπω  νὰ  χρησιμοποιεῖτε  μιὰ  τεχνικὴ  ποὺ
χρησιμοποιεῖτε  καὶ  μετά,  τοῦ  ξυστοῦ...  Τὰ  ὁποῖα  ξύσματα  τὰ  κάνετε  μὲ  τί
συνήθως; Μὲ καρφιά; Μὲ ὁτιδήποτε βρεῖτε;
Α.Π.-Β.: Ὄχι. Ὅλα γίνονται μὲ σπάτουλα λεπτή.

Ν.Π.: Πῶς ἔχουνε γίνει τὰ ἔργα σας μὲ λάδι;
Α.Π.-Β.:  Ἔχω ἀνακαλύψει σιγὰ-σιγὰ τὶς θαυμαστὲς ἰδιότητες αὐτοῦ τοῦ
ὑλικοῦ,  δηλαδὴ  κατάλαβα  ὅτι  αὐτὰ  τὰ  λάδια  ζωγραφικῆς  ἔχουν  τὴ
δυνατότητα κατ' ἀρχὴν βέβαια νὰ ἀνακατέψεις δύο χρώματα καὶ νὰ βγεῖ
ἕνα  τρίτο...  ἀλλὰ  καὶ  νὰ  σβήσεις  κάτι  ποὺ  ἔκανες  καὶ  νὰ  τὸ  βγάλεις
τελείως. Νὰ βάλεις ἕνα χρῶμα ἀπάνω στὸ ἄλλο χωρὶς νὰ τ' ἀνακατέψεις
καὶ νὰ ἐξαφανιστεῖ τὸ ἀπὸ κάτω. Εἶναι δηλαδὴ μαγικὲς οἱ δυνατότητες
τοῦ λαδιοῦ. Καὶ ὅλα ἔχουν γίνει μὲ σπάτουλα. Δὲν ὑπάρχει πινέλο, δὲν
ἔχω μεταχειριστεῖ ποτέ μου, πινέλο μὲ τὸ λάδι.

Ν.Π.:  Καὶ  πῶς  τά  'χετε  καταφέρει  νὰ  κάνετε  τέτοια  λεπτομέρεια  μὲ  τὴν
σπάτουλα;
Α.Π.-Β.:  Διότι  τὴν  δουλεύω λιγάκι  σὰν μιὰ  μινιατούρα,  μὲ  τὴ  μυτούλα
μπροστά. Καὶ γιατί, θὰ μοῦ πεῖς, μὲ σπάτουλα; Νομίζω ὅτι ἐκεῖ εἶναι ἡ
διάθεσις  τοῦ ἀρχιτέκτονος ποὺ θέλει  νὰ στήνει  καθαρὰ τοὺς βασικοὺς
ὄγκους  καὶ  βοηθάει  πολὺ  ἡ  σπάτουλα  εἰς  τὸ  νὰ  τραβᾶς  ἴσια
περιγράμματα, ἴσιες γραμμές...

Ν.Π.: Κατάλαβα.
Α.Π.-Β.: Δηλαδή, στήνεις χωρὶς μουντζουρώματα καὶ χωρὶς ἀνακατέματα.
Ἂς  μὴν  πῶ  μουντζουρώματα,  γιατὶ  ὑπάρχουν  καὶ  θαυμάσια  ἔργα
ἐλεύθερα ζωγραφισμένα μὲ πινέλο ποὺ δὲν εἶναι μουντζουρωμένα.

Ν.Π.:  Οὐσιαστικά,  εἶναι  σὰν  ὑποκατάστατο  τοῦ  ἀρχιτεκτονικοῦ  μολυβιοῦ  ἡ
σπάτουλα, ἀπ' ὅ,τι κατάλαβα.
Α.Π.-Β.: Ἀκριβῶς.
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Ν.Π.: Ἐδῶ ὑπάρχει σχέδιο ἀπὸ πίσω; Ἢ τό 'χετε ἐξαφανίσει ἢ δὲν ὑπῆρξε ποτέ.
Α.Π.-Β.: Λοιπόν, εἶναι πολὺ σωστή ἡ παρατήρησή σου. Τὸ ἔχω ἐξαφανίσει,
ὅπως τὸ κάνω πάντοτε. Ὑπάρχει ἕνα στήσιμο τοῦ χώρου: ὁ ὁρίζοντας...
ἕνα περίγραμμα βουνῶν, ὑπάρχει πάντοτε μία ὑποτυπώδης σχεδίασις μὲ
μολύβι ἀπάνω στὸν καμβά, γιὰ νὰ στηθεῖ ὁ χῶρος. Καὶ ὕστερα, προχωράει
τὸ  ἔργο  ἐλεύθερα  μὲ  τὸ  χρῶμα.  Καὶ  προχωράει  προσθετικά,  ἂν  σ'
ἐνδιαφέρει...

Ν.Π.: Τί ἐννοεῖτε «προσθετικά»;
Α.Π.-Β.:  Φαντάζομαι  πῶς  θὰ  δουλεύουνε  οἱ  ἐπαγγελματίες  ζωγράφοι:
προχωράει  ὅλο μαζὶ  τὸ  ἔργο ἀπὸ πολλὰ σημεῖα καὶ  γεμίζει  σιγὰ-σιγά.
Ἐνῶ ἐγὼ ἀρχίζω ἀπ'  τὴ  μιὰν  ἄκρη καὶ  προσθετικὰ  φτάνω στὴν ἄλλη.
Βασικὰ  δὲν  μετέρχομαι  τὴν  παράλληλη  πρόοδο  σὲ  ὅλο  τὸ  ἔργο  ἀλλὰ
ἀρχίζω ἀπὸ ἕνα ἄκρο καὶ τὸ προχωράω καὶ τὸ γεμίζω. Μὴ μὲ ρωτήσεις
γιατί.

Ν.Π.:  Αὐτὴ εἶναι ἡ μέθοδός σας. Δὲ μοῦ λέτε ἐπίσης, χαράξεις χρησιμοποιεῖτε;
Γιατὶ ἐγὼ ἐκεῖ βλέπω χάραξη.
Α.Π.-Β.: Δὲν χρησιμοποιῶ χαράξεις.

Ν.Π.: Ἀσυναίσθητα μήπως;
Α.Π.-Β.: Ἴσως, πότε-πότε...

Ν.Π.:  Δηλαδή, ἂν τὸ γυρίσετε αὐτὸ ἀνάποδα;  Ἱκανοποιεῖ  ἡ σύνθεση καὶ ἔτσι;
Μήπως οἱ χαράξεις βοηθοῦν;
Α.Π.-Β.: Μοῦ παίρνεις τὴν ἀπάντηση ἀπ' τὸ στόμα. Βεβαίως, ἔχω μέσα μου
πάντοτε τὰ διδάγματα τοῦ Χατζηκυριάκου καὶ τοῦ Πικιώνη καὶ ὑπάρχει ἡ
διάθεσις τοῦ ἐλέγχου τῆς ἰσορροπίας τῆς συνθέσεως μὲ χαράξεις.

Ν.Π.: Κοιτάξτε το ἔτσι αὐτὸ τὸ ἔργο, ἀνεστραμμένο!
Α.Π.-Β.:  Ἔ,  αὐτὸ  τό  'χουν  πολλὰ  ἔργα  μου.  Μπορεῖς  νὰ  τὸ  δεῖς  καὶ
ἀνεστραμμένο καὶ νὰ ἱκανοποιεῖ.

Ν.Π.: Μὲ χάραξη κανονική, δὲν ἔχετε στήσει κανένα ἔργο;
Α.Π.-Β.: Ὄχι. Παρόλο ὅτι τὰ ἔχω μελετήσει κατὰ κόρον μὲ τοὺς δασκάλους
μου  αὐτά.  Τὴν  ξέρω  τὴν  ὑπόθεση  τῶν  χαράξεων,  ὅπως  δὲν  τὴν  ξέρει
σήμερα σχεδὸν κανένας.

Ν.Π.: Τὶς χαράξεις περισσότερο μὲ τὸν Γκίκα ἢ μὲ τὸν Πικιώνη τὶς κάνατε;
Α.Π.-Β.: Μὲ τὸν Πικιώνη.
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Ν.Π.:  Ἄρα ὁ Πικιώνης ἦταν πιὸ φανατικὸς τῶν χαράξεων.  Ὁ Γκίκας ζητοῦσε
χαράξεις;
Α.Π.-Β.: Δὲν μᾶς θεωροῦσε ὡρίμους γιὰ αὐτά. Ἀλλὰ στὰ collages ἴσως τὸν
ἐνδιέφερε ἡ χάραξη.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Τὰ ὅσα σχόλια γιὰ τὸ ἔργο, ἔγιναν προφορικά, σὲ διαλόγους μὲ φίλους.
Λείπουν  παντελῶς  γραπτὰ  κείμενα  κριτικῆς  γιὰ  μία  ἐργασία  ποὺ  δὲν
κυκλοφόρησε στὰ βιβλιοπωλεῖα.

217





ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

Κείμενα ἐντόνως αὐτοαναφορικὰ εἶναι οἱ ἐπιστολὲς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τοῦ
κλασικοῦ φιλολόγου,  ἱστορικοῦ καὶ  ἀρχαιολόγου  Ernst Curtius,  κείμενα
αὐθόρμητα,  νεανικά,  ποὺ  ἔγραψε  μεταξὺ  23  καὶ  26  ἐτῶν,  κατὰ  τὴν
τετράχρονη παραμονή του στὴν Ἑλλάδα (1837-1840).  Μιὰ φωνὴ ἀπὸ τὸ
παρελθὸν καὶ ὅμως ὁ ἀπόηχός της, τόσο κοντινός, μᾶς ἀγγίζει.

Ὁ λόγος του δὲν ὑπηρετεῖ σκοπιμότητες, δὲν διατυμπανίζει δογματικὲς
ἀπόψεις,  δὲν  συντάσσεται  μὲ  ἰδεολογίες.  Μεταφέρει,  ἀντιθέτως,
αὐθεντικὰ βιώματα καὶ  κυρίως ἀντικατοπτρίζει  τὸ  ἄθλημα τοῦ ἀτόμου
ποὺ τολμᾶ νὰ ζήσει καὶ νὰ δράσει ἔξω ἀπὸ τὸν κύκλο τῆς οἰκειότητος, νὰ
ἀντιπαραταχθεῖ  καὶ  νὰ  συνυπάρξει  μὲ  τὸ  καινούργιο  καὶ  τὸ  ξένο.  Τὸ
ἀφήγημα  τῶν  ἐπιστολῶν  τοῦ  Ernst Curtius παραμένει  ἰσχυρὸ  καὶ
ἐπίκαιρο.

Τὰ γράμματα αὐτὰ ἀπεικονίζουν τὴν πορεία του πρὸς τὴν αὐτογνωσία,
ἱστορώντας  τὴν  ὡρίμανση  ἑνὸς  χαρακτήρα  καὶ  τὴν  διαμόρφωση  ἑνὸς
ἀνθρωπιστικοῦ  ἑλληνοκεντρικοῦ  φρονήματος.  Παρακολουθοῦμε  τὰ
σπερματικὰ  χρόνινα  τῆς  συγκροτήσεως  μιᾶς  χαρισματικῆς
προσωπικότητας, τὴν γένεση τοῦ μελλοντικοῦ ταλαντούχου ἐμπνευστοῦ
πολιτιστικῶν  πρωτοβουλιῶν,  μιὰ  πορεία  πρὸς  τὴν  πνευματικὴ
ὁλοκλήρωση, ποὺ κατέστησε τελικὰ τὸν  Curtius πολυΐστορα ἀπολογητὴ
τῆς ἀρχαίας ἀλλὰ καὶ τῆς νέας Ἑλλάδος, μιὰ ἀνθρώπινη αὐθεντία.

Ἀπέβλεψα,  μεταφράζοντας  καίρια  χωρία  τῶν  ἐπιστολῶν  αὐτῶν  καὶ
διαπλέκοντάς τα μὲ τὴν δική μου ἀφήγηση, νὰ συνθέσω τὸ χρονικὸ τῆς
συνάντησης  τοῦ  Ernst Curtius μὲ  τὴν  Ἑλλάδα.  Ἑλλάδος  θεώρησις  τὸ
ἄθλημα βίου τοῦ ἀρχαιοδίφου καὶ κριτικὴ θεώρηση τῆς ἑλληνοφροσύνης
του τὸ πόνημά μου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προοίμιο
Θεώρηση βίου
Μηνύματα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα

1. Ἡ ἀθηναϊκὴ καθημερινότητα. Ἔργα καὶ ἡμέραι
2. Τὸ βίωμα τῆς ἑτερότητας: Ἀπὸ τὸν οἰκεῖο στὸν ξένο χῶρο
3. Ἡ ζωὴ στὸν Νότο: Μιὰ ἀποκάλυψη
4. Ὁ διάλογος μὲ τὴν ἱστορία. Γεννιέται ἕνας ἐρευνητής
5. Περιοδεύοντας στὴν Ἑλλάδα: Ἡ φύση, οἱ πόλεις καὶ οἱ ἄνθρωποι
6. Στοχασμοὶ καὶ θεωρήσεις

Χρονολόγιο
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Κατάλογος προσώπων
Τὸ φρόνημα τοῦ Ernst Curtius. Ἑλλάδος σπουδή
Ἕνα παράδειγμα
Εἰδικὴ Βιβλιογραφία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ: ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Πολλοὺς  ἀπὸ  τοὺς  ἐπήλυδες  Γερμανοὺς  στὴν  Ἑλλάδα  τῆς  πρώτης
δεκαετίας  τοῦ  ἀνεξάρτητου  πολιτικοῦ  βίου  τῆς  χώρας  ὤθησε  ἡ
ἐπαγγελματικὴ συγκυρία στὴν γνωριμία τους μὲ τὸν τόπο. Στρατιῶτες,
διοικητικοὶ  ὑπάλληλοι,  ἐπιστήμονες,  βιοτέχνες  βρέθηκαν  στὴν  μικρὴ
ἑλληνικὴ ἐπικράτεια γιὰ νὰ συνεισφέρουν –διατεταγμένα ἢ οἰκειοθελῶς–
στὴν ἑδραίωση τοῦ νέου κράτους.

Μιὰ  ἄλλη  κατηγορία  –πνευματικοὶ  ἄνθρωποι  καὶ  καλλιτέχνες–
γοητεύθηκαν  ἀπὸ  νωρὶς  ἀπὸ  τὰ  ἐπιτεύγματα  τῆς  ἀρχαίας  Ἑλλάδος,
ἐκήρυξαν καὶ  ἐβίωσαν ἕναν πνευματικὸ  νόστο,  ἕνα ὅραμα ἐπιστροφῆς
στὴν ἰδεατὴ κοιτίδα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Οἱ ὁραματιστὲς αὐτοί –ὁ
Winkelmann,  ὁ  Goethe,  ὁ  Schinkel–  δὲν  τόλμησαν  ποτὲ  τὸ  βῆμα  τῆς
φυσικῆς παρουσίας, τῆς ἀπευθείας ἀντιπαράθεσης μὲ τὴν νέα Ἑλλάδα,
ἐπὶ  τόπου.  Ὑπέκυψαν  σὲ  μιὰ  τάση  φυσικῆς  ἀποχῆς  ἀπὸ  τὴν
πραγματικότητα,  γιὰ  νὰ  καλλιεργήσουν  ἀνενόχλητοι  τὸ  ὅραμα  τῆς
ἀρχαίας, ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς «αἰωνίας» Ἑλλάδος.

Ἔτσι, ὁ χαρισματικὸς ποιητὴς Friedrich Hölderlin ἀναρωτιέται μὲ βαθιὰ
νοσταλγία: «Τί μὲ δένει μὲ τὶς ἀρχαῖες εὐτυχισμένες ἀκτὲς [τῆς Ἑλλάδος]
ποὺ  τὶς  ἀγαπῶ  περισσότερο  ἀκόμη  κι  ἀπ'  τὴν  πατρίδα  μου;»  Τὴν
ἀπάντηση τὴν δίνει στὸ ἔργο του Ὑπερίων, ἕνα ἀφήγημα ποὺ ἑνώνει τὴν
βίωση  τῆς  ἀρχαίας  μὲ  τὴν  πραγματικότητα  τῆς  νέας  Ἑλλάδος.  Στὸ
κείμενο αὐτὸ ἔχουμε ὣς καὶ πειστικὲς περιγραφὲς τῆς ἑλληνικῆς φύσης,
τοῦ αἰθέρα, τοῦ τοπίου καὶ τοῦ κλίματος τοῦ τόπου ἀπὸ ἕναν αἰσθητὴ ποὺ
κατόρθωσε μόνο μὲ τὴν ἐναίσθησή του, μὲ τὴν ἔσω ὅραση, νὰ περιγράψει
λατρευτικὰ τὴν γοητεία τῆς Ἑλλάδος, τὸ θέλγητρο τῆς ζωῆς τοῦ Νότου,
χωρὶς νὰ τὴν γνωρίσει ποτὲ ἀπὸ κοντά.

Ὁ νεαρὸς καὶ ἄπειρος ἀκόμη ἑλληνιστής –φιλόλογος καὶ ἱστορικός– Ernst
Curtius δὲν διακατέχεται στὴν πρώτη του νεότητα ἀπὸ ἀρχαιομανία, δὲν
ἔχει ὡς πρῶτο καὶ ἀποκλειστικὸ κίνητρο γιὰ τὸ μακρινὸ τότε ταξίδι τὴν
ἐρεύνηση  τῶν  ἀρχαίων  μνημείων.  Ἡ  τετράχρονη  παρουσία  του  στὴν
Ἑλλάδα  εἶναι  ἀποτέλεσμα  τῆς  ἐπιθυμίας  του  νὰ  βιώσει  τὸν  τόπο,  νὰ
γνωρίσει  ἀπροκατάληπτα  τοὺς  ἀνθρώπους  καὶ  νὰ  θαυμάσει  τὸν
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ἀνεπανάληπτο φυσικὸ χῶρο. Ἔτσι πραγματώνει ἕνα αὐτόβουλο ἄνοιγμα
πρὸς τὴν ἑτερότητα, ἕνα ἄνοιγμα ποὺ ὅπως εἴδαμε ἤδη τοῦ χαρίζει πολλὲς
θετικὲς ἀλλὰ καὶ ἀρνητικὲς ἐμπειρίες.

Ἰδιαίτερη ὑπαρξιακὴ ἀποκάλυψη εἶναι ἡ βιολογικὰ διάφορη αἴσθηση
τῆς ζωῆς στὸν Νότο. Σὰν σκόρπιες ἐκλάμψεις μέσα στὰ γράμματά του
βρίσκουμε  σύντομες  παρατηρήσεις  ποὺ  βεβαιώνουν  τὴν  γοητεία  ποὺ
ἐξασκεῖ ἐπάνω του τὸ κλίμα τοῦ τόπου καὶ σὰν ἄμεσο παρεπόμενό του οἱ
βιωματικὲς συνήθειες καὶ συμπεριφορὲς ποὺ συναντάει ἐδῶ.

Ἡ πρώτη γνωριμία του μὲ τὴν διαβίωση αὐτὴ εἶναι καθαρὰ ἁπτική. Σὲ
μιὰ  καλύβα  στὰ  πρόθυρα  τῶν  Μεγάρων  κοιμᾶται  εὐτυχισμένος  στὸ
ἔδαφος  μὲ  τὰ  ζωντανά:  Ὁ προύχοντας  τοῦ  χωριοῦ  μᾶς  φιλοξένησε  στὸ
σπίτι  του.  Καθήσαμε  μὲ  τὴν  οἰκογένειά  του  φιλικώτατα  γύρω  ἀπὸ  τὴν
φωτιά. Γευθήκαμε στὸ δεῖπνο μας θαυμάσια ψάρια καὶ ξαπλώσαμε γιὰ ὕπνο
στὸ χωματένιο δάπεδο, παρέα μὲ τὸ βόδι καὶ τὸν γάιδαρο στὸν ἴδιο χῶρο.

Στὴν  Ἀθήνα  ἡ  ἀτμόσφαιρα  ἤδη  τὸν  μήνα  Μάρτιο  εἶναι  λαμπρή.
Περιδιαβάζει χαρούμενος στοὺς δρόμους καὶ συγκρίνει τὴν φυσικὴ εὐεξία
ποὺ αἰσθάνεται  νὰ τὸν διακατέχει,  αὐτὸν τὸν βόρειο,  μὲ τὸν φόβο τοῦ
ἀνθρώπου τοῦ  Νότου στὴν  ἀντιμετώπιση τοῦ  χειμώνα:  Ὁ καιρὸς  εἶναι
πάντα θαυμάσιος,  περπατάει κανεὶς ἄνετα στὸν ἥλιο τοῦ μεσημεριοῦ καὶ
ἐπιθυμεῖ αἰώνια μιὰ τέτοια θερμοκρασία, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες κυκλοφοροῦν μὲ
τοὺς  βαριούς  τους  ἐπενδύτες  καὶ  θερμαίνουν  τὶς  σόμπες  τους,  ὅσοι
διαθέτουν αὐτὴν τὴν εὐκολία.

Ἀργότερα,  τὸ  καλοκαίρι  τοῦ  1837,  τοῦ  δίνεται  ἡ  εὐκαιρία  νὰ
παρακολουθήσει  καθημερινὰ  τὰ  διαδραματιζόμενα  μέσα  στὴν  πόλη,
ὅπως τὰ ὑπαγορεύουν οἱ κλιματικὲς ἀλλὰ καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες:  Τὸ
ἀπόγευμα  κατὰ  τὶς  ἕξι  καὶ  μισὴ  εἶναι  εὐχάριστο  νὰ  κινηθεῖς  μὲ  σιγανὸ
ρυθμό,  γιατὶ  μὲ  γρήγορο  βῆμα  ἱδρώνεις  ἀμέσως.  Τώρα  εἶναι  ἡ  ὥρα  τοῦ
περιπάτου.  Στὴν περιφέρεια τῆς πόλης τριγυρνοῦν μὲ ἀρειμάνιο βῆμα οἱ
Ἕλληνες σὲ ὁμάδες· ἄλλοι κάθονται στὸν δρόμο μπροστὰ ἀπὸ τὰ καφενεῖα·
ἄλλοι  πάλι  ἐπιδίδονται  σὲ  ἁπλὰ  παιχνίδια  ὅπως  τὸ  ἄθλημα  τῆς  βολῆς
λιθαριῶν, τὶς λεγόμενες ἀμάδες. [...] Ὅλα αὐτὰ διαδραματίζονται μὲ ἡσυχία
καὶ μὲ μόνο στόχο τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς, πράγμα ποὺ ματαίως ψάχνει κανεὶς
στὸν δικό μας Βορρά.

Μὲ  μόνο  στόχο  τὴν  χαρὰ  τῆς  ζωῆς:  Μὲ  τὰ  λίγα  αὐτὰ  λόγια
ἐπισημαίνεται  κατὰ  καίριο  τρόπο  μιὰ  μοναδικότητα  τοῦ  Νότου,  ἡ
ἱκανότητα τῶν ἀνθρώπων ἐδῶ νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη σὰν
δῶρο ἀλλὰ καὶ σὰν αὐτεξούσιο στόχο ζωῆς. Πέραν ἀπὸ τὴν σκοπιμότητα
τῆς δράσης, πέραν ἀπὸ τὴν πράξη μὲ συγκεκριμένο στόχο, ὑπάρχει καὶ ἡ
ἄδολη χαρὰ τῆς ὕπαρξης, ἡ κατάφαση ζωῆς, χωρὶς λόγο καὶ αἰτία. Καὶ
αὐτὴ ἡ ξεγνοιασιὰ ποὺ κυριαρχεῖ παρ' ὅλες τὶς δοκιμασίες τοῦ βίου στὴν
φτωχὴ Ἑλλάδα εἶναι μιὰ ἀληθινὴ ἀποκάλυψη!

Ἡ ἐρασμιότητα τοῦ τοπίου καὶ οἱ γραφικὲς εἰκόνες τῆς παραδοσιακῆς
διαβίωσης γοητεύουν τὸν  Curtius.  Θὰ ἤθελε νὰ ἔχει  τὸ χάρισμα νὰ τὶς
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ἀποτυπώσει  στὸ  χαρτί  καὶ  ζηλεύει  τὸν  χαρισματικὸ  ἀρχιτέκτονα  καὶ
τοπιογράφο Ludwig Lange ἀπὸ τὸ Darmstadt, ποὺ φιλοτέχνησε ἕνα σύνολο
ἀπὸ  τοπία  καὶ  καθημερινὲς  σκηνὲς  στὴν  Ἑλλάδα,  ποὺ  χαίρεσαι  νὰ  τὰ
βλέπεις.  Τὶς  σκηνὲς  αὐτὲς  προσπαθεῖ  νὰ  τὶς  περιγράψει  λεκτικά:  Στὶς
δημόσιες  κρῆνες  μαζεύονται  ὁμάδες  κατοίκων.  Ὁ  ἕνας  πλένει  ροῦχα,  ὁ
ἄλλος  ποτίζει  τὰ  ζῶα  του,  ἄλογα,  γαϊδούρια  καὶ  καμῆλες,  καὶ  ἄλλοι
βρίσκουν  τὴν  εὐκαιρία  γιὰ  μιὰ  κουβεντούλα.  Ὅπου  καὶ  νὰ  στρέψεις  τὸ
βλέμμα σου,βρίσκεις ἐρεθίσματα στὴν γοητεία τοῦ περιβάλλοντος. Τὸ νέο,
τὸ θετικὸ καὶ ἀναπάντεχο δὲν εἶναι λοιπὸν μόνο ἡ ἠπιότης τοῦ κλίματος
στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ ὁ ἄνετος τρόπος τῆς διαβίωσης ποὺ κυριαρχεῖ ἐδῶ.

Στὸν Πειραιὰ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1838 ζεῖ κοντὰ στὴν θάλασσα, μιὰ νέα
ἐμπειρία ποὺ τοῦ χαρίζει εὐεξία:  Ὁ καθαρὸς θαλασσινὸς ἀέρας εἰσχωρεῖ
παντοῦ καὶ δροσίζει τὴν καρδιὰ καὶ τὶς αἰσθήσεις. Εἶμαι ὁλόκαρδα εὐτυχής.
Ἔχω ἐδῶ μεγάλη ἄνεση γιὰ τὶς μελέτες μου, ποὺ διακόπτονται μόνο ἀπὸ
ἐπισκέψεις γνωστῶν ποὺ δραπετεύουν ἀπὸ τὴν ζέστη καὶ τὰ ζωύφια τῶν
Ἀθηνῶν.

Μὲ  πρακτικὸ  νοῦ  δὲν  παραλείπει  βέβαια  νὰ  ἀναφέρει  σὰν
ἀναπόφευκτα κακὰ καὶ τὰ μειονεκτήματα τοῦ ἀττικοῦ καλοκαιριοῦ,  τὰ
ζωύφια καὶ τὴν ζέστη. Ἀλλὰ καὶ τὸ βάρος τῆς νύχτας, στὴν διάρκεια τοῦ
χειμώνα, εἶναι δυσβάστακτο στὶς περιοδεῖες στὴν ὕπαιθρο ὅπου λείπουν
ὅλες  οἱ  ἀνέσεις:  Οἱ  νύχτες,  στὴν  διάρκεια  τῶν  φθινοπωρινῶν  καὶ
χειμερινῶν  ταξιδιῶν,  εἶναι  φορτικὲς  μὲ  τὴν  μεγάλη  διάρκειά  τους,
δεδομένου  ὅτι  λείπουν  ὅλα  τὰ  μέσα  γιὰ  μιὰ  ἄνετη  διαμονή.  Λείπουν  οἱ
καρέκλες, τὸ τραπέζι ἀλλὰ καὶ ὁ φωτισμός.

Στὶς περιοδεῖες του στὴν ὕπαιθρο χώρα, στὴν κοιλάδα τῆς Ἄμφισσας
θέλγεται  βαθιὰ  ἀπ'  τὴ  φύση  καὶ  ἐκφράζει  μιὰ  ἐπιθυμία  ποὺ
προαναγγέλλει  τὴ  στάση  τῶν  συμπατριωτῶν  του  ὡς  τουριστῶν  180
χρόνια ἀργότερα: Τὴν Κυριακὴ ἔκανα μιὰ ὡραία βόλτα πρὸς τὴν θάλασσα
καὶ  βρέθηκα  στὸ  κατάφυτο  χωριὸ  Χρυσό,  τὴν  πιὸ  ὡραία  καλοκαιρινὴ
διαμονὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιθυμήσει κανείς. Θὰ ἤθελα νὰ ἤμουνα πλούσιος
στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ κτίζω ἐξοχικὰ σπίτια. Ἔχω στὸν νοῦ μου τόσες ὡραῖες
τοποθεσίες!

Τέλος, ἡ ὁμολογία τῆς πανίσχυρης ἕλξης τοῦ ὕπαιθρου χώρου, τῆς ζωῆς
ὑπὸ τὸν ἀνέφελο οὐρανό:  Ξέρω, θὰ μποροῦσα νὰ ἐργάζομαι περισσότερο,
ἀλλὰ ὑπάρχουν τώρα μέρες μὲ τόσο γαλάζιο οὐρανὸ καὶ θεία ἀτμόσφαιρα,
ποὺ ἅμα βγεῖς ἀπὸ τὸ σπίτι σου σοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ κλεισθεῖς μέσα!
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

«Ἡ Ἑλλάδα σὲ κρατάει νέο»
183 χρόνια μετὰ τὴ συγγραφή τους, οἱ ἐπιστολὲς τοῦ γερμανοῦ ἀρχαιολόγου Ἒρνστ

Κούρτιους μεταφράζονται στὰ ἑλληνικὰ καὶ μᾶς ταξιδεύουν σὲ μία χώρα ποὺ
ξαναγεννιέται

Τὸ ἡμερολόγιο ἔδειχνε 1837 καὶ ἡ Ἑλλάδα διένυε τὰ πρῶτα της βήματα ὡς
κράτος, ὅταν ὁ 23χρονος Ἒρνστ Κούρτιους, γεννημένος στὸ Λίμπεκ τῆς
Γερμανίας, ἐρχόταν στὴν Ἀθήνα συνοδεύοντας τὸν Ἄουγκουστ Κρίστιαν
Μπράντις· τὸν γερμανὸ καθηγητὴ ποὺ εἶχε προσκληθεῖ ἀπὸ τὸν βασιλιὰ
Ὄθωνα γιὰ νὰ ὀργανώσει τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ Πανεπιστήμιο. Φτάνοντας
στὴν πόλη θὰ ἐγκαινίαζε μιὰ σχέση ζωῆς, καταλυτικὴ γιὰ τὴ μετέπειτα
πορεία  του:  θὰ  ἔμενε  στὴν  Ἀθήνα  ὣς  τὸ  1840,  θὰ  ἐξελισσόταν  σὲ
ἀρχαιολόγο διεθνοῦς  φήμης καὶ  θὰ γινόταν ὁ  ἐπικεφαλὴς τῆς  πρώτης
ἀνασκαφῆς  στὴν  ἀρχαία  Ὀλυμπία  ποὺ  ἀνέδειξε  τὴ  μεγαλειώδη
ταυτότητα τοῦ χώρου.  Κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Ἑλλάδα, ὁ Ἒρνστ
Κούρτιους ἔστειλε στὴν πατρίδα του δεκάδες ἐπιστολὲς ποὺ περιέγραφαν
τὸ μόλις δέκα ἐτῶν ἑλληνικὸ κράτος, τὸ τοπίο καὶ τὴ ζωὴ τῶν κατοίκων
του  λίγο  πρὶν  ἀπὸ  τὰ  μέσα  τοῦ  19ου  αἰώνα.  Αὐτὲς  οἱ  ἐπιστολὲς
μεταφράστηκαν  γιὰ  πρώτη  φορὰ  στὰ  ἑλληνικά,  183  χρόνια  μετὰ  τὴ
συγγραφή τους, καὶ ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματά τους παρουσιάζονται στὸ
κοινὸ μέσα ἀπὸ τὴ γλαφυρὴ ἀφήγηση ἑνὸς διακεκριμένου ἀρχιτέκτονα-
πολεοδόμου  καὶ  ἱστορικοῦ  τῆς  πολεοδομίας,  τοῦ  Ἀλέξανδρου
Παπαγεωργίου-Βενετᾶ, ὁ ὁποῖος συνέγραψε τὸ βιβλίο «Ernst Curtius. Τὸ
ταξίδι  τοῦ Νόστου στὴν Ἑλλάδα,  1837-1840»  ποὺ κυκλοφόρησε  ἀπὸ τὶς
Ἐκδόσεις  Καπόν.  Ἕνα  ἀόρατο  νῆμα  συνδέει  αὐτοὺς  τοὺς  δύο  ἄνδρες.
Ἀκολουθώντας μιὰ ἀντίστροφη πορεία σὲ σχέση μὲ αὐτὴν τοῦ Κούρτιους,
ὁ Ἀλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετᾶς ἔφυγε ἐπίσης νέος, τὴ δεκαετία τοῦ
'60  ἀπὸ τὴν  Ἑλλάδα γιὰ  τὴ  Γερμανία ὅπου  ἔμελλε  νὰ μεγαλουργήσει.
Ἔχοντας  διδάξει  σὲ  Πανεπιστήμια  τῆς  Γαλλίας  καὶ  τῆς  Γερμανίας,
ἔχοντας συνεργαστεῖ μὲ τὴν  UNESCO ὡς εἰδικὸς γιὰ τὴ συντήρηση τῶν
ἱστορικῶν πόλεων, ἀσχολήθηκε μὲ τὸν Κούρτιους ὡς παράδειγμα τοῦ ὅτι
«τὸ  νὰ  βρεθεῖς  στὴν  ἑτερότητα  μπορεῖ  τελικὰ  νὰ  μὴν  εἶναι  φυγὴ  ἢ
καταφυγή, ἀλλὰ νὰ γίνει δρόμος».

«Ἡ  χαρὰ  τῆς  ζωῆς».  Μπροστὰ  στὰ  μάτια  τοῦ  Κούρτιους  τὸ  1837
ξεδιπλώνεται  μιὰ  χώρα  «ἐξωτικὴ»  καὶ  μυστηριώδης.  Ταξιδεύει  στὴν
Ἀττική, τὴν Πελοπόννησο, τοὺς Δελφούς, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, ἐξερευνᾶ
τοὺς «θησαυρούς» της, μαθαίνει τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, ζυμώνεται μὲ τὴν
ἀρχαία καὶ νέα εἰκόνα της: «Στὴν περιφέρεια τῆς πόλης τριγυρνοῦν μὲ
ἀρειμάνιο  βῆμα  οἱ  Ἕλληνες  σὲ  ὁμάδες·  ἄλλοι  κάθονται  στὸν  δρόμο
μπροστὰ  ἀπὸ τὰ καφενεῖα·  ἄλλοι  πάλι  ἐπιδίδονται  σὲ  ἁπλὰ  παιχνίδια
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ὅπως τὸ ἄθλημα τῆς βολῆς λιθαριῶν, τὶς  λεγόμενες ἀμάδες...  (...)  Ὅλα
αὐτὰ διαδραματίζονται μὲ ἡσυχία καὶ μὲ μόνο στόχο τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς,
πράγμα ποὺ ματαίως ψάχνει κανεὶς στὸν δικό μας Βορρά» γράφει γιὰ τὴν
Ἀθήνα. Μέσα ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του ζωντανεύουν τὰ ἐγκαίνια τοῦ πρώτου
Πανεπιστημίου, ἡ ἵδρυση τοῦ πρώτου θεάτρου στὴν Ἀθήνα, οἱ ἀνασκαφὲς
στὴν Ἀκρόπολη, δεκάδες μικρὰ καὶ μεγάλα γεγονότα... «Τὰ νέα ἀνάκτορα
ὑψώνονται  μεγαλόπρεπα.  Κυριαρχοῦν  στὴν  πόλη.  Δὲν  θέλω  νὰ
ἀναφερθῶ στὰ ἑκατομμύρια δραχμῶν ποὺ θὰ κοστίσει τὸ ἔργο αὐτό, ὅταν
τόσες πιεστικὲς  ἀνάγκες δὲν ἔχουν ἀντιμετωπιστεῖ  ἀκόμη...  Ὁ Θεὸς ἂς
προστατέψει τὸν φτωχὸ ἐγκαταλελειμμένο λαό» ἀναφέρει.

Στὸν  Πειραιὰ  καὶ  τὴν  Πάρο.  Ζεῖ  τὰ  πειραιώτικα  καλοκαίρια  «στὶς
βραχώδεις  ἀκτὲς  τῆς  Μουνιχίας  ὅπου  ἀγόρια  κολυμποῦν  ἄφοβα  στὰ
βαθιὰ νερά», θαυμάζει τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ταυτόχρονα καυτηριάζει τὴν
«πολιτικολογία»  του,  περιγράφει  τὴν  αὐθεντικότητα  τῆς  χώρας:  «Στὴν
Πάρο πρὶν  τὸ πολυκαταλάβουμε σήκωσε ἕνας ἀπὸ τοὺς συνοδούς μας
μαζὶ  μὲ τὴ μητέρα του τὰ πράγματά μας καὶ  μᾶς παρακάλεσε νὰ τὸν
ἀκολουθήσουμε.  Προχωρήσαμε  μέσα  στοὺς  σιωπηλοὺς  δρόμους  καὶ
ἀνεβήκαμε τὴ σκάλα ἑνὸς σπιτιοῦ γιὰ νὰ φτάσουμε σὲ ἕνα ψηλοτάβανο
δωμάτιο μὲ δύο καναπέδες καὶ παλαιικὰ ἔπιπλα ὅπου μᾶς καλωσόρισαν
φιλικὰ δύο γέροντες. Σὲ λίγα λεπτὰ μᾶς στρώσανε τὰ κρεβάτια καὶ μᾶς
προσέφεραν  ψωμί,  κρασὶ  καὶ  ψάρια.  Ὁ  φίλος  μου  Geibel εἶχε  τόσο
παραξενευτεῖ ἀπὸ αὐτὴν τὴ μεταχείριση ποὺ ἀνέπτυξε κακὲς ὑποθέσεις
καὶ ἑτοιμάστηκε νὰ ἀμυνθεῖ κατὰ μιᾶς ἐνδεχόμενης νυκτερινῆς ληστρικῆς
ἐπίθεσης!  Κι  ὅμως  αὐτοὶ  οἱ  νησιῶτες  εἶναι  οἱ  πιὸ  ἀθῶοι  καὶ  εἰρηνικοὶ
ἄνθρωποι στὸν κόσμο!».

«Κάθε  ἀναπνοὴ  σὲ  ἠλεκτρίζει».  Καὶ  δείχνει  συνεπαρμένος:  «Ἡ  Ἑλλάδα
εἶναι ἕνας τόπος ποὺ ξαναγεννιέται. Αὐτὸ τὸ πιστοποιεῖ κανεὶς μὲ χαρὰ
ὅταν ἔρχεται ἀπὸ τὴν παλιὰ Εὐρώπη. Κάθε μέρα εἶναι τόσο πλούσια σὲ
προκλήσεις  ποὺ  συχνὰ  ἀναρωτιέμαι  μήπως  τὰ  ἐρεθίσματα  δὲν  εἶναι
ὑπερβολικά. Αἰσθάνομαι ὅμως παρ' ὅλ' αὐτὰ δροσερὸς καὶ δυνατός. Ἐδῶ
εἶναι κανεὶς πιὸ ξύπνιος καὶ ἐλαστικός, κάθε ἀναπνοὴ σὲ ἠλεκτρίζει (...).
Ἡ Ἑλλάδα σὲ κρατάει νέο!». Ἡ ἀφήγηση τοῦ Ἒρνστ Κούρτιους διὰ χειρὸς
Ἀλέξανδρου  Παπαγεωργίου-Βενετᾶ  εἶναι  ἕνα  ταξίδι  στὴν  Ἀθήνα  ποὺ
ἀγάπησαν οἱ ξένοι περιηγητὲς τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ποὺ χάραξε τὸν δρόμο
γιὰ αὐτὸ ποὺ εἴμαστε σήμερα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΒΒΑ
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Ἕνας ἐρευνητὴς στὴν Ἀθήνα τοῦ Ὄθωνα
Ἡ ἑλληνικὴ ἐπιστολογραφία τοῦ γερμανοῦ φιλολόγου Ἒρνστ Κούρτιους

ἀποδίδει γλαφυρὰ τὴν εἰκόνα ἐκείνης τῆς Ἑλλάδας

«Τὸ  μυστικὸ  γιὰ  νὰ εἶσαι  ὑγιὴς  στὴν  Ἑλλάδα  εἶναι  νὰ  ἔχεις  ἐλεύθερο
καιρὸ καὶ καλὴ διάθεση [...] Νὰ δουλεύεις σὰν βουβάλι εἶναι μιὰ βάρβαρη
ἐφεύρεση ποὺ δὲν πρέπει νὰ εἰσαχθεῖ στὴν Ἑλλάδα, μιὰ καὶ σ' ἐμᾶς στὸν
Βορρά, ἔκανε τόσο πολλοὺς ἀνθρώπους ἀνάπηρους, στὸ πνεῦμα καὶ στὸ
σῶμα.

Ὁ Ἒρνστ Κούρτσιους (Ernst Curtius) ἦταν πολὺ νέος ὅταν ἔγραφε τὰ
παραπάνω. Ἦρθε στὴν Ἑλλάδα σὲ ἡλικία 23 ἐτῶν, τὸ 1837, καὶ ἔμεινε στὴ
χώρα  γιὰ  περίπου  τέσσερα  χρόνια.  Ὁ  νεαρὸς  φιλόλογος,  γόνος  μιᾶς
μεγαλοαστικῆς  οἰκογένειας  ἀπὸ  τὴ  βορειογερμανικὴ  πόλη  Λούμπεκ,
ἔφτασε στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ἐργαστεῖ ὡς οἰκοδιδάσκαλος στοὺς γιοὺς τοῦ
καθηγητῆ  Κρίστιαν  Μπράντις,  προσκεκλημένου  τοῦ  Ὄθωνα  γιὰ  τὴν
ὀργάνωση τοῦ πανεπιστημίου. Ἡ αὐστηρὴ χανσεατικὴ ἀστικὴ ἀγωγή του
ἀλλὰ  καὶ  ἡ  προτεσταντικὴ  ἠθικὴ  εἶχαν  διαμορφώσει  τὸ  ἦθος  του.  Ὁ
Κούρτσιους  ἔγραψε  πολλὰ  γράμματα  πρὸς  τοὺς  δικούς  του  –  ἦταν  56
ἐπιστολὲς  σταλμένες  κυρίως  ἀπὸ  τὴν  Ἀθήνα  ἀλλὰ  καὶ  ἀπὸ  ἄλλους
τόπους.  Κατὰ  τὴ  συνήθεια  ἐκείνης  τῆς  ἐποχῆς,  ἡ  ἐπιστολογραφία
φυλάχθηκε ἀπὸ τοὺς οἰκείους του. Ἀργότερα ἐντάχθηκε σὲ μιὰ ἰδιότυπη
βιογραφία  του  βασισμένη  σὲ  ἐπιλεγμένα  κείμενα  τῶν  ἐπιστολῶν  ποὺ
συνέταξε μεταξὺ 16 καὶ 82 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν γιό του στὶς
ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Τὸ  ὑλικὸ  τῶν  «ἑλληνικῶν»  γραμμάτων  –πηγαῖο,  ἐξομολογητικό,
ἐνθουσιῶδες,  συχνὰ αὐτοαναφορικό– ἀποτελεῖ  τὸν πυρήνα τοῦ βιβλίου
Ernst Curtius. Τὸ ταξίδι τοῦ νόστου, 1837-1840 (ἐκδ. Καπόν) ποὺ ἔγραψε ὁ
ἀκαδημαϊκός,  μελετητὴς  καὶ  συγγραφέας  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-
Βενετᾶς.  «Κείμενα  αὐθόρμητα  καὶ  νεανικὰ»  τὰ  χαρακτηρίζει  ὁ
συγγραφέας,  ἀλλὰ  σημαντικὰ  γιὰ  δύο  λόγους:  Ἀφενός,  ἀποδίδουν
γλαφυρὰ  τὴν  εἰκόνα  τοῦ  ἑλληνικοῦ  κόσμου  ὅπως  τὸν  συνέλαβε  ὁ
ἐπιστολογράφος.  Ἀφετέρου,  σηματοδοτοῦν τὴν ἔναρξη τῆς προσωπικῆς
ὡρίμανσης  αὐτοῦ  τοῦ  νεαροῦ  κλασικοῦ  φιλολόγου,  ποὺ  ἀργότερα
ἐξελίχθηκε σὲ ἕναν λόγιο ἐρευνητὴ τῆς κλασικῆς παιδείας, συνδυάζοντας
τὰ  ἐνδιαφέροντα  καὶ  τὴ  δράση  τοῦ  φιλολόγου,  τοῦ  ἱστορικοῦ  καὶ  τοῦ
χωρογράφου.  Ἀπὸ  τὴν  παραμονή  του  ἐδῶ  κέρδισε  πολλά.  Καὶ  τὸ
σημαντικότερο: ἕνα βαθὺ καὶ διὰ βίου πάθος. Ἡ νεανική του συνάντηση
μὲ  τὴν  ὀθωνικὴ  Ἑλλάδα  διαμόρφωσε  τὸ  φρόνημα  καὶ  καθοδήγησε  τὸ
μετέπειτα ἐπιστημονικό του ἔργο.

«Τὸ  συγκινητικό»,  λέει  ὁ  Ἀλέξανδρος  Παπαγεωργίου-Βενετᾶς  στὴ
συζήτησή  μας,  «εἶναι  πὼς  μιὰ  αὐτόβουλη  συνάντηση,  ἕνας  μικρὸς
ξενιτεμός, ἐξελίχθηκε σὲ δρόμο ζωῆς. Ὁ Κούρτσιους δὲν ἀπαρνήθηκε τὸν
τόπο  του  καὶ  τὴ  σταδιοδρομία  του,  ὡστόσο  τὸ  περιεχόμενο  τῶν
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ἐνδιαφερόντων του παρέμεινε ἔκτοτε στραμμένο στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ἦθος
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ γοητεία τοῦ φυσικοῦ χώρου καὶ τοῦ κλίματος, ἡ
ἰδιομορφία  τῆς  ζωῆς  στὸν  Νότο,  ἡ  ἀγάπη  γιὰ  τὴν  ἑλληνικὴ  ἱστορία,
χωρογραφία  καὶ  ἀρχαιογνωσία  παρέμειναν  ἀνεξίτηλα  στὴ  σκέψη  του,
καθοριστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς  ἐπιστημονικὲς ἐπιλογές του.  Ἂν καὶ  ἦταν
πολὺ νέος  ὅταν βρέθηκε  στὴν Ἀθήνα,  ἡ  ἐπιστολογραφία εἶναι  πλήρης
παρατηρήσεων καλῆς θέλησης καὶ διαθέτει τὸ φιλελεύθερο φρόνημα ἑνὸς
μορφωμένου μεγαλοαστοῦ τῆς ἐποχῆς. Μὲ αὐτὴ τὴ στάση πορεύτηκε σὲ
ὅλη του τὴ ζωή. Ἡ ἐμπειρία του στὴν Ἑλλάδα τὸν σφράγισε, καὶ ἔγινε
ἕνας “ἑλληνόφρων”, μέγας ἀρχαιοδίφης καὶ ἑλληνολάτρης».

Πῶς ὅμως ἀσχολήθηκε ἕνας ἀρχιτέκτων-πολεοδόμος καὶ ἱστορικὸς τῆς
πολεοδομίας  σὰν  τὸν  συγγραφέα  τοῦ  βιβλίου,  μὲ  αὐτὸν  τὸν  κλασικὸ
φιλόλογο ποὺ γεννήθηκε  πρὶν  ἀπὸ περίπου δύο  αἰῶνες;  «Ὑπάρχει  μιὰ
κρυφὴ  συγγένεια  μεταξὺ  τοῦ βιογραφούμενου καὶ  τοῦ  γράφοντος,  μιὰ
ἀντιστοιχία στὴν πορεία μας», ἐξομολογεῖται ὁ κ. Βενετᾶς. «Ὁ Κούρτσιους
βρῆκε  τὸ  περιεχόμενο  τῆς  ζωῆς  του  καὶ  τὸν  τρόπο  νὰ  ἀναπτύξει  τὰ
ἐνδιαφέροντά του ἔξω ἀπὸ τὰ γνωστά του καὶ τὰ οἰκεῖα του. Ἀπὸ τὴ δική
μου πλευρὰ ἔφυγα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ βρῆκα στὴ Γερμανία μιὰ θετὴ
πατρίδα, ποὺ μοῦ ἔδωσε τὶς δυνατότητες νὰ ἐργαστῶ ἐρευνητικὰ καὶ νὰ
πραγματώσω  τὴν  ἐπιθυμία  μου:  νὰ  διερευνήσω  τὴν  ἱστορία  τῆς
πολεοδομίας τῆς πατρικῆς μου πόλης, τῆς Ἀθήνας. Ἀπὸ αὐτὰ τὰ δεδομένα
προκύπτει  καὶ  μιὰ  διαπίστωση:  Ὁ  ἐθελούσιος  ξενιτεμὸς  μπορεῖ  νὰ
ἀποτελεῖ  θετικὸ  βίωμα.  Τὰ  τελευταῖα  χρόνια  ζοῦμε  τὸ  φαινόμενο  τοῦ
ἐκπατρισμοῦ  ἑνὸς  μεγάλου  ἀριθμοῦ  νέων  ἀνθρώπων,  ἐπιστημόνων
κυρίως,  ποὺ  εἴτε  γιὰ  οἰκονομικοὺς  λόγους  εἴτε  λόγω  ἐπαγγελματικοῦ
ἐνδιαφέροντος, φεύγουν ἀπὸ τὸν τόπο τους. Αὐτὸς ὁ ξενιτεμὸς συχνὰ δὲν
εἶναι  ὁριστικός,  καὶ  πιστεύω  ὅτι  οἱ  περισσότεροι  θὰ  ἐπιστρέψουν
πλουσιότεροι σὲ βιώματα καὶ ἐμπειρίες ἀπὸ τὴ διεθνὴ πραγματικότητα»,
σχολιάζει.  Καὶ  συνεχίζει:  «Ὁ  Κούρτσιους  δὲν  ἦρθε  ὡς  περιηγητὴς  στὴ
χώρα μας, οὔτε ἔκανε τὸ λεγόμενο “Grand tour” τῶν εὐγενῶν γόνων τῆς
Βρετανίας, μὲ ἔξοδα τῆς οἰκογένειάς τους. Ἦρθε μὲ τὴν ἐπιθυμία νὰ ζήσει
ἐδῶ.  Ἐργάστηκε  καὶ  παράλληλα,  στὴ  διάρκεια  τῆς  παραμονῆς  του,
ἑτοίμασε  τὸ  διδακτορικό  του  γιὰ  τοὺς  τρεῖς  ἱστορικοὺς  λιμένες  τοῦ
Πειραιᾶ, ποὺ ὑπέβαλε ὅταν ἐπέστρεψε στὴ Γερμανία».

Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς πότε τὰ κατάφερνε ὅλα τοῦτα ὁ νεαρὸς Ἔρνστ.
Ὁ ἴδιος σημείωνε: «Στὶς 7 τὸ πρωὶ ἀρχίζω τὰ μαθήματά μου μὲ τὰ παιδιὰ
καὶ στὶς 8 παίρνουμε τὸ πρωινό μας. Στὶς 12 τὸ μεσημέρι τελειώνουν οἱ
ὧρες διδασκαλίας, ποὺ μοῦ δίνουν πολλὴ χαρὰ καὶ εἶναι γιὰ μένα τὸ ἴδιο
διδακτικές. Στὴ μία ἡ ὥρα γευματίζουμε καὶ μετὰ ἔρχονται οἱ ὡραιότεερς
ὧρες, οἱ ὧρες σπουδῆς τῶν ναῶν, τῶν ἐπιγραφῶν καὶ τῶν μαρμάρων. Τὸ
δειλινὸ καθόμαστε γιὰ δεῖπνο. Οἱ βραδινὲς ὧρες διατίθενται γιὰ ἐργασία
γραφείου  καὶ  συντροφικὲς  συναντήσεις  ποὺ  δὲν  εἶναι  ποτὲ  βαρετές,
δεδομένου  ὅτι  εὐτυχῶς  δὲν  ὀργανώνονται  στὸ  σπίτι  μας  κοσμικὲς
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ἑσπερίδες». Καὶ ἑνάμιση χρόνο μετὰ τὴν ἄφιξή του στὴν Ἀθήνα γράφει:
«Ποτὲ  δὲν  ἤμουνα  τόσο  ἐργατικὸς  ὅσο  τὸ  φετινὸ  καλοκαίρι  1838  στὴν
Ἑλλάδα. Δὲν πίστεψα ὅτι ποτὲ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ κάνει τόσο πολλὰ
χωρὶς νὰ γίνει ἀκοινώνητος, καὶ ὅμως εἶναι δυνατὸν ἂν κατορθώσεις νὰ
ἐκλάβεις τὶς σπουδές σου ὡς διασκέδαση».

Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει  πολλὰ καὶ  ἐνδιαφέροντα ἀποσπάσματα τῶν
ἐπιστολῶν  ποὺ  φωτίζουν  τὴν  ἀθηναϊκὴ  καθημερινότητα  τῆς  ἐποχῆς,
ἀποτυπώνουν τὴ φύση καὶ τὶς συνήθειες τῶν ἀνθρώπων, καταγράφουν
ἐπίσης κάποια ἱστορικὰ γεγονότα,  ὅπως τὸν πρῶτο ἑορτασμὸ τῆς 25ης
Μαρτίου ὡς ἐθνικῆς ἑορτῆς. Ἡ ἰδιοτυπία του εἶναι ὅτι τὰ συγκεκριμένα
χωρία  –ποὺ  ἐπιλέχθηκαν  καὶ  μεταφράστηκαν  ἀπευθείας  ἀπὸ  τὰ
γερμανικά– ὁ συγγραφέας τὰ ἐνέταξε καὶ τὰ διέπλεξε σὲ ἕνα προσωπικὸ
ἀφήγημα ποὺ ὄχι μόνον περιγράφει τὴν περιπέτεια ἑνὸς νέου ἀνθρώπου
στὴ μετα-επαναστατικὴ Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο ποὺ γεννιέται ἕνας
ἐρευνητής.«Ξέρω,  θὰ  μποροῦσα  νὰ  ἐργάζομαι  περισσότερο,  ἀλλὰ
ὑπάρχουν τώρα μέρες μὲ τόσο γαλάζιο οὐρανὸ καὶ θεία ἀτμόσφαιρα, ποὺ
ἅμα βγεῖς ἀπὸ τὸ σπίτι σου εἶναι ἀδύνατο νὰ κλεισθεῖς μέσα!», γράφει ὁ
Κούρτσιους ποὺ ἀπολαμβάνει τὸ ἑλληνικὸ κλίμα, καὶ ἐμπνέεται ἀπὸ τὴ
χαρὰ  τῆς  ζωῆς  ποὺ  βρῆκε  στὸν  Νότο.  «Στὴν  περιφέρεια  τῆς  πόλης
τριγυρνοῦν  μὲ  ἀρειμάνιο  βῆμα  οἱ  Ἕλληνες  σὲ  ὁμάδες»,  γράφει.  «Ὅλα
διαδραματίζονται μὲ ἡσυχία καὶ μὲ μόνο στόχο τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς, πράγμα
ποὺ ματαίως ψάχνει κανεὶς στὸν δικό μας Βορρά».

ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
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