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Περίληψη
Το σπίτι ως σύγχρονη κατασκευή φέρει, συνήθως, την σφραγίδα του αρχιτέκτονα ή του
εργολάβου. Οι παλαιότερες όµως κατασκευές αναπτύσσονταν πάνω στην τεχνογνωσία του
κάθε µάστορα. Ωστόσο είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν ο ιδιοκτήτης προσπαθεί και βάζει
επιτυχώς ή ανεπιτυχώς τις δικές του πινελιές και παρεµβάσεις. Συχνά το αποτέλεσµα είναι
µια οπτική κραυγή, ένα kitsch προϊόν. Όµως όταν αυτές εφαρµόζονται µε διαφορετικό σκοπό
από εκείνον της στείρας επίδειξης το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι ένα αξιοµνηµόνευτο
κατασκεύασµα. Η έρευνα µας απέδωσε δυο τέτοια παραδείγµατα που διερευνούµε ως προς
την οπτική τους παρέµβαση στους οικιστικούς τους ιστούς, αλλά και στην κοινωνική τους
αποδοχή. Οι ιδιοκτήτες τόλµησαν να εξωτερικεύσουν το όνειρό του στο δηµόσιο βλέµµα και
αυτό να γίνει αποδεκτό.
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1. Εισαγωγή
Το ερώτηµα είναι τι είναι εκείνο που δηµιουργεί ένα σπίτι; Όχι ως προς το τι περιέχει αλλά
στην µορφή του, την παρουσία του, όλα εκείνα που διαχωρίζουν το σπίτι από την οικία. Το
σηµαντικότερο µειονέκτηµα, και συγχρόνως πλεονέκτηµα, της µαζικής παραγωγής κατοικιών
και πολυκατοικιών είναι η οµοιοµορφία τους και η χρηστικότητά τους. Οι αρχιτέκτονες
πολλές φορές επιθυµούν να τα κάνουν ιδιαίτερα αλλά συνήθως οι εργολάβοι, στο όνοµα του
κέρδους και του κόστους κατασκευής, αλλοιώνουν τις κατασκευές και τα όµορφα σχέδια
όµορφα δεν κατασκευάζονται. Με απλά λόγια εάν επιθυµείτε ένα δικό σας σπίτι, αλλά όπως
το ονειρεύεστε, πρέπει να τσακωθείτε µε τον εργολάβο και τον µηχανικό. Όσο για τον
αρχιτέκτονα το σπίτι των ονείρων σας είναι ο εφιάλτης του! Παρόλα αυτά εάν µπορέσετε και
πιέσετε, και έχετε και δυνατότητα άµεσης παρέµβασης στο στάδιο κατασκευής, µπορείτε να
αποκτήσετε ένα σπίτι σχεδόν όπως θα σας άρεσε. Τι κι αν ο κόσµος συζητάει την αισθητική
σας και την προσδιορίζει ως κακογουστιά; Τι κι αν το χαρακτηρίζει ως kitsch; Είναι η
κατοικία σας, το σπίτι σας, το δικό σας καταφύγιο.
Το λεξικό του Τριανταφυλλίδη ορίζει την έννοια της λέξης σπίτι ως: 1. κτίσµα το οποίο
χρησιµοποιείται ως κατοικία, 2. η κατοικία, είτε ως ανεξάρτητο κτίσµα είτε ως τµήµα ενός
µεγαλύτερου οικοδοµήµατος, 3. το εσωτερικό ενός σπιτιού ή ενός διαµερίσµατος, το
νοικοκυριό: α. ως οικιακός εξοπλισµός και επίπλωση και β. οι δραστηριότητες του ανθρώπου
που έχουν σχέση µε τη ζωή µέσα στο σπίτι, είτε ως σύνολο εργασιών που αφορούν τη
φροντίδα και την επίβλεψή του είτε ως τρόπο διαβίωσης µέσα σ΄ αυτό, 4. τα πρόσωπα που
ζουν µαζί, που κατοικούν στο ίδιο σπίτι, που αποτελούν µια οικογένεια.ii
Είναι ενδιαφέρον πως οι έννοιες σπίτι και κατοικία έχουν σχέση σχεδόν ταυτόσηµη στην
Ελλάδα, αφού το ιδιόκτητο κτίριο κατοικίας ήταν, για διάφορους λόγους, το όνειρο των
Ελλήνων. Στα Αγγλικά οι όροι home και house έχουν σχέση αλλά όχι την ίδια δυναµική. Το

home είναι πιο κοντά στην έννοια σπιτικό, δηλαδή όχι το κτίριο αλλά το εµπεριεχόµενο. Στα
Ελληνικά το σπίτι εµπεριέχει την έννοια. Οι κατοικίες συνήθως αντιπροσώπευαν, πριν από
την επέλαση της µαζικής κατασκευής, τις ιδιαιτερότητες τόσο του τόπου όσο και των
ανθρώπων που διέµεναν σε αυτές. Η γεωγραφική θέση, η εναρµόνιση µε το περιβάλλον, η
χρήση λύσεων δοκιµασµένων στο µικροκλίµα και µικροτοπίο δηλαδή, οδηγούσαν στην
ανάπτυξη παραπλήσιων αλλά όχι απόλυτα οµοιόµορφων κτιρίων. Και βέβαια η κοινωνική
θέση, από πολύ ενωρίς, έδωσε το έναυσµα για την ειδική διαφοροποίηση της κατοικίας.
Όµως ο ιδιοκτήτης ήταν πάντα εκείνος ο οποίος είχε τον τελικό λόγο στην κατασκευή.
Εκείνος αποφάσιζε εάν ήθελε «κάτι το ωραίον» οδηγώντας την κατασκευή στην
ιδιαιτερότητα, αφού οι δικές τους ιδέες έκαναν το κτίριο να ξεχωρίζει. Σίγουρα σε ένα
κοινωνικό περιβάλλον υπάρχουν κοινά αποδεκτές ιδέες περί οµορφιάς και γούστου. Οι
καλλιτέχνες του παρελθόντος, όταν είχαν την δυνατότητα, τις δοκίµαζαν, τις εφάρµοζαν και
τις επέβαλλαν. Όµως οι ιδιοκτήτες καταστρατηγούσαν συχνά τέτοιες µαζικές εκφράσεις µέσα
από την δική τους επιθυµία. Κι έτσι συχνά η παρέµβαση αυτή ήταν µια καταδήλωση των
επιθυµιών του ιδιοκτήτη, άσχετα από το αισθητικά αποδεκτό οπτικό αποτέλεσµα.

2. Η Ελλάδα και το σπίτι
Όπως προαναφέραµε η υπόθεση κατοικία στην Ελλάδα είναι απίστευτα σοβαρή υπόθεση.
Μια χώρα που είχε διάφορους κατακτητές και επικυρίαρχους οδηγούσε την απόκτηση
κατοικίας σε επιθυµία, αλλά όχι πάντα πραγµάτωση Όταν επιτυγχανόταν η κρατική
φορολογία όµως οδηγούσε σε αδιέξοδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που
ονοµαζόταν κατοικία δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα πρόχειρο κατάλυµα, που σήµερα θα
χαρακτηριζόταν καλύβα ή παράγκα, για το µεγαλύτερο µέρος αυτού που ονοµάζουµε
ιστορικά χρόνια. Η οικία αρχίζει να παίρνει µορφή, για τις µάζες, όταν δηµιουργούνται τα
εχέγγυα εκείνα που επιτρέπουν την ισορροπία ανάµεσα στην καταπίεση και την ευµάρεια.
Στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα βιώσαµε την έκρηξη της κατοικίας στην Ελλάδα - κυρίως
λόγω της αστυφιλίας. Ειδικά δε στην περίοδο του τελευταίου τετάρτου του αιώνα η τάση
άρχισε να αποκτά µνηµειακές διαστάσεις και οδήγησε στην υπερβολή. Κατοικίες
εκατοντάδων τετραγωνικών, µε βοηθητικούς χώρους, έτσι ώστε να µπορούµε να
προβάλλουµε την κοινωνική µας ανέλιξη και επιτυχία. Η αρχική αστική µετάβαση από το
χωρικό σπίτι, µε όλες τις τοπικές ιδιαιτερότητες, στο τριάρι διαµέρισµα των Πετραλώνων - το
κατόρθωµα της γενιάς που έφυγε από το χωριό και ήρθε στην πόλη, έπρεπε να επισκιαστεί
από την τρίπατη µεζονέτα µε την πισίνα και το guesthouse στον κήπο.iii Η κοινωνική
καταξίωση οδηγούσε στην δηµιουργία κατοικίας, η οποία ήταν ναι µεν σπίτι αλλά κυρίως
ήταν καταδήλωση της ανέλιξης. Όµως επειδή µπορούµε να εντοπίσουµε χρονικά την πρώτη
έκρηξη δηµιουργίας σηµαντικών κατοικιών από τις απαρχές του 20ου αιώνα θα ξεκινήσουµε
µε τα σπίτια της µέσης αστικής τάξης στην Αθήνα, και στις άλλες πόλεις. Εκεί είχαν αρχίσει
να αντιγράφουν, αλλά και να δηµιουργούν, µνηµειακά νεοκλασικά κτίρια, αντίστοιχα των
δηµόσιων και ιδιωτικών της ανώτερης τάξης. Όµως εδώ είχαµε την παρέµβαση πολλών
παραγόντων, και ουσιαστικότερα δύο: το κόστος της κατασκευής και των επιθυµιών του
ιδιοκτήτη. Αποτέλεσµα η δηµιουργία των λαϊκών νεοκλασικών από µάστορες-εργολάβους,
στο κατώτερο στρώµα της αστικής τάξης. Οι αρχιτέκτονες δεν συνέβαλλαν άµεσα αλλά
έµµεσα µε τις δηµιουργίες τους. Ένα ιδιαίτερα γνωστό δείγµα είναι µια κατοικία-σπίτι στην
οδό Ασωµάτων. Αυτό που χαρακτηρίζει το οίκηµα αυτό είναι η προβολή της µετάφρασης του
νεοκλασικισµού στο λαϊκό.
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Εικόνες 1, 2, 3 Το σπίτι με τις Καρυάτιδες επί της οδού Ασωμάτων (1950, 1970,2011)

Το λαϊκό κτίριο συνέχισε να πειραµατίζεται και µας έδωσε κι άλλα δείγµατα. Όταν όµως οι
µοντερνιστές µπήκαν στο παιχνίδι της κατοικίας, στις δεκαετίες του 1920 και 1930, άρχισε να
αλλάζει και τη µετάφραση. Από τις προσφυγικές κατοικίες της λεωφόρου Αλεξάνδρας ως την
εµβληµατική ‘µπλε πολυκατοικία’ των Εξαρχείων οδηγούµαστε στις , αρχικά, εξεζητηµένες
λύσεις οι οποίες όµως οδήγησαν πολύ γρήγορα στις διεκπεραιωτικές κατασκευές που από
καλύπτουν τον ορίζοντα όχι µόνον της Αθήνας αλλά και πολλών µικρών πόλεων. Ο
µοντερνισµός είναι µια υπόθεση κυρίως των δύο µεγαλοπούλεων, σε ιδιωτικό επίπεδο, χωρίς
να παραβλέπουµε τον µιµητισµό άλλων µικρότερων επαρχιακών πόλεων.

3. Σπίτι µου, σπιτάκι µου
Το γεγονός πως οι αρχιτέκτονες και οι κατασκευαστές, είτε είχαν σπουδές είτε όχι,
κατάφεραν να αποδώσουν δείγµατα προσωπικών κατοικιών είναι κάτι που πρέπει να
κρατήσουµε υπόψη µας. Όµως το Εγώ του ιδιοκτήτη που πάντα προσπαθούσε να επιβληθεί
κατάφερε να αρχίσει να γίνεται ορατό στην µορφή και την φόρµα της κατοικίας. Δεν είναι
ασυνήθιστο. Απλά τώρα πλέον, µετά από την έντονη κούρσα οικοδόµησης που από τα µέσα
του 20ου αιώνα είναι µια από τις κυρίαρχες ασχολίες της Ελληνικής κοινωνίας, οι επεµβάσεις
και επιβολές του ιδιοκτήτη άρχισαν να γίνονται υπερβολικά ορατές. Το βιβλίο Κάτι το
Ωραίον. Μια περιήγηση στην νεοελληνική κακογουστιά/Something Beautiful. A travel in
modern Greek kitsch (1984) αλλά και αφιερώµατα στο πολιτιστικό περιοδικό/εφηµερίδα
LIFO κατέγραψαν φωτογραφικά τέτοιες παρεµβάσεις. Επίσης στο Facebook συναντήσαµε
την σελίδα Biennale Αυθαιρέτων από την οποία δανειστήκαµε παραδείγµατα.

Εικόνες 4, 5 , 6, 7 Φωτογραφίες οικιών από την σελίδα Biennale Αυθαιρέτων στο Facebook
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Εικόνες 8, 9 «Το κάστρο των παραμυθιών» στο Αγρίλι Κυπαρισσίας

Οι φωτογραφίες αυτές καταδεικνύουν την ανάγκη εξωτερίκευσης του ψυχικού κόσµου των
ιδιοκτητών, µέσα από την εξωτερική παρέµβαση. Η εσωτερική ήταν ή έτσι ή αλλιώς
προνόµιό τους αλλά δεν δινόταν εύκολα στο δηµόσιο βλέµµα. Αυτές οι εικόνες
καταδεικνύουν µια εµµονή κάποιου ισχυρού εγώ ώστε να αποτυπώσει το δικό του στίγµα στο
εξωτερικό της οικίας που διαµένει, µετατρέποντάς την σε σπιτικό. Η παράθεση του
εσωτερικού αυτών των οικιών θα ήταν επίσης µια ενδιαφέρουσα εξερεύνηση στην
ψυχοσύνθεση των ιδιοκτητών. Ο διάλογος µεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής όψης θα
ήταν ιδιαίτερα εποικοδοµητικός αλλά δυστυχώς σπάνια κανείς µπορεί να αποτυπώσει κάτι
ανάλογο, αφού το εσωτερικό θεωρείται τόσο προσωπικό ώστε αποφεύγεται να παρατίθεται
στο δηµόσιο βλέµµα, όσο κι αν το εξωτερικό είναι µια κραυγή αγωνίας: εδώ είµαι! µας λέει ο
ιδιοκτήτης. Προβάλλει µύχια συναισθήµατα, τα οποία όµως ίσως καθρεφτίζονται στο
εσωτερικό αλλά δεν µπορούµε να συγκρίνουµε. Η διαδικασία ‘ανοίγµατος’ της οικίας στο
δηµόσιο βλέµµα παλαιότερα είχε λόγο ύπαρξης, αφού οι κοινωνικές δοµές επέβαλλαν µε την
άνοδο του βιοτικού επιπέδου το εσωτερικό να προβάλλεται µέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις
ώστε να µπορέσουν οι ιδιοκτήτες να καταδηλώσουν την άνοδό τους. Όµως καθώς ο τρόπος
ζωής έχει αλλάξει και οι ρυθµοί είναι γοργοί το εσωτερικό παραµένει στην αφάνεια, πέρα
από συγκεκριµένες επιλογές επισκεπτών, κι έτσι το εξωτερικό έχει αποκτήσει πολύ
µεγαλύτερη σηµασία. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέµα του εσωτερικού των οικιών
υπήρξε η έκθεση σχετικά µε την δεκαετία του 80, που πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε στον
χώρο της Τεχνόπολης Αθηνών και είχαµε την τύχη να επισκεφτούµε.iv

4. Δύο παραδείγµατα
Κατά τις µετακινήσεις µας στην Ελλάδα συναντήσαµε δύο οικίες οι οποίες, αν και σε πρώτη
ανάγνωση θα µπορούσαν να καταταχθούν στην κατηγορία των οικιών που ήδη
παρουσιάσαµε, σε δεύτερη ανάγνωση µας έδωσαν µια διαφορετική αίσθηση. Θα µπορούσαµε
να τις χαρακτηρίσουµε ως µετά-kitsch, δηλαδή αντικείµενα που λόγω ειδικών συνθηκών
πέρασαν από το στάδιο της εκκεντρικότητας στο στάδιο της ενσωµάτωσης στον οικιστικό
ιστό. Oι οικίες αυτές κάνουν το παραπάνω οπτικό βήµα και ξεφεύγουν από την θεώρηση του
«κάτι το ωραίον» και γίνονται όχι µόνον αποδεκτές ως οπτικό αποτέλεσµα αλλά
ενσωµατώνονται µε επιτυχία στον χώρο. Είναι πέρα από απλές οπτικές καταδηλώσεις.
Περνάνε στην οπτική προβολή του µύχιου των ιδιοκτητών. Αποκτούν µια ποιητική δυναµική.
Και γίνονται κάτι το ξεχωριστό αλλά και οικείο συγχρόνως. Άλλωστε στα αρχαία Ελληνικά
το ποίηµα δεν είναι απλά ένα λογοτεχνικό είδος: ποίηµα είναι οποιοδήποτε κατασκεύασµα.
Και στην περίπτωσή µας έχουµε δύο τέτοια.
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Η πρώτη οικία είναι το ‘σπίτι-καράβι’ της οικογένειας Μπρατσάλη στην Χώρα Κυθήρων.
Όπως βλέπουµε και στις φωτογραφίες η οικία χρησιµοποιεί πολύ έξυπνα την ενσωµάτωση
του χώρου σε σηµείο ιδιαίτερα δύσκολο και µέσα από την χρήση των εξωτερικών στοιχείων
επιτρέπει την δηµιουργία αίσθησης ενός µεγαλύτερου χώρου. Η οικία µας ήταν γνωστή ήδη
από το 1968 όταν επισκεφθήκαµε πρώτη φορά τα Κύθηρα. Όµως το 2015 άρχισε να ωριµάζει
µια ιδέα σχετικά µε την προβολή της οικίας ως οπτικής παρέµβασης. Κι αυτό διότι υπήρξε
και η δεύτερη που µας προξένησε το ενδιαφέρον να ασχοληθούµε µε την Ποιητική της
Εικόνας τους. Το σηµαντικό που αντιµετωπίσαµε στην δεδοµένη περίπτωση υπήρξε η, από
πρώτο χέρι, εµπειρία της αποδοχής της οικίας στον κοινωνικό περίγυρο. Η ειδοποιός διαφορά
αποκαλύφτηκε όταν φωτογραφήσαµε το εσωτερικό και ανακαλέσαµε τις δύο, τουλάχιστον,
φάσεις της. Κατά την πρώτη η οικία είχε το ίδιο εξωτερικό χρώµα αλλά οι λεπτοµέρειες
υπήρξαν βαµµένες κόκκινες: παραθυρόφυλλα, µεταλλικά τµήµατα κ.ά. Όταν αυτά βάφτηκαν
κατ’ αντιστοιχία των περισσοτέρων οικιών σε µπλε η οικία έπαψε να δείχνει ως κάτι το
ξέχωρο και άρχισε να γίνεται όχι απλά αποδεκτή αλλά ενσωµατώθηκε στον οικιστικό ιστό.

Εικόνες 10, 11 Το ‘σπίτι-καράβι’ στη Χώρα Κυθήρων

Η δεύτερη οικία βρίσκεται στον Παλαιόπυργο Τεµπών, στις εκβολές του Πηνειού. Ο
Παλαιόπυργος είναι κατ’ ουσία το θερινό κοµµάτι ενός εκτεταµένου δικτύου ορεινών
οικισµών που βρίσκονται σε µεγαλύτερο υψόµετρο στον Όλυµπο, και συγκεκριµένα των
χωριών Πυργετού και Αιγάνης. Ανήκει στον Δήµο Αγιάς. Το χωριό είναι γνωστό από το
διήγηµα του Καρκαβίτσα ‘Ο Ζητιάνος’, όπου και καταγράφεται µε το όνοµα Νυχτερέµι. Η
συγκεκριµένη οικία που θα περιγράψουµε βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο του χωριού προς τα
Βόρεια. Είναι γνωστό ως ‘το σπίτι µε τα κοχύλια’ και ανήκει στον κ. Σωτήρη Καλαγιά.
Εντελώς τυχαία επισκεπτόµασταν την περιοχή επί σειρά ετών, λόγω συγγενικών σχέσεων µε
παραθεριστή και παλιό κάτοικο της περιοχής. Το σπίτι µας είχε κινήσει την προσοχή αλλά
µέχρι το 2015 δεν είχαµε αποφασίσει να το αποτυπώσουµε. Άλλωστε η διαµονή µας στην
περιοχή ήταν πάντα βραχεία. Το 2015 έχοντας αποκτήσει νέο κινητό µε ικανές δυνατότητες
φωτογραφικής κάµερας αποφασίσαµε να αποτυπώσουµε τον χώρο και όταν επανακάµπταµε
το επόµενο έτος να κάνουµε µια πιο εµπεριστατωµένη καταγραφή. Το 2016 δεν
επισκεφτήκαµε την περιοχή λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων. Τότε κάτοικος της περιοχής
µας ενηµέρωσε πως η οικία είχε υποστεί ζηµιές λόγω πυρκαγιάς. Η συγκυρία ήταν
υπερβολικά σηµαντική κι έτσι επιλέξαµε να µην την αγνοήσουµε. Τον Ιούλιο του 2017
λοιπόν επισκεφθήκαµε εκ νέου τον χώρο και καταγράψαµε οπτικά την οικία και
πραγµατοποιήσαµε µικρή συνέντευξη µε τον ιδιοκτήτη. Οι συνθήκες λοιπόν είχαν
συνηγορήσει ώστε να εξετάσουµε τις δυο οικίες τόσο ως ατοµικές καταδηλώσεις των
ιδιοκτητών τους όσο και σε συνοµιλία µεταξύ τους ως δείγµατα ενός οπτικού παζλ που έθετε
νέα δεδοµένα στο θέµα οικία και εικόνα της.
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5. Τι σηµαίνει η οικία για τον ιδιοκτήτη
Έτσι λοιπόν µέσα από την προσέγγιση τόσο οπτικά όσο και κοινωνιολογικά, µε όργανο την
ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε τους ιδιοκτήτες των οικιών, καταλήγουµε να ανακαλύψουµε εκ
νέου τον τροχό: η οικία τους είναι µια προβολή µύχιων, και µη, συναισθηµάτων τους. Η
ανάγκη να εξωτερικεύσουν το όνειρό τους τους επέβαλλε την πορεία δηµιουργίας των οικιών
τους ως οπτική ανάµνηση. Ίσως να είναι ψυχαναγκαστικά κάποια όνειρα. Τα όνειρα όµως
των ιδιοκτητών ήταν η προσωπική τους παρέµβαση στον χώρο τους. Δεν έχει σηµασία εάν
πρόκειται για µόνιµη ή εξοχική κατοικία. Δεν έχει σηµασία εάν γίνονταν θέµα συζήτησης για
τις οικίες τους. Το σηµαντικό και στις δυο περιπτώσεις είναι η πραγµάτωση της επιθυµίας.
Κάνοντας µάλιστα µια υπόθεση µπορούµε να τους καταλογίσουµε πως η εξωτερίκευση των
επιθυµιών τους λειτούργησε καταλυτικά στον µικρόκοσµο του περιβάλλοντος οικιστικού
ιστού. Δεν απορρίφθηκαν, ούτε έγιναν αντικείµενο εκµετάλλευσης. Απλά ενσωµατώθηκαν
και απετέλεσαν λειτουργικό κοµµάτι του οικισµού. Το ενδιαφέρον και στις δυο περιπτώσεις
είναι πως οι οικίες είναι τοποθετηµένες στα όρια των οικισµών: η οικία των Κυθήρων στο
απώτατο χαµηλό άκρο της διαδροµής προς το Καψάλι ενώ η αντίστοιχη του Παλαιόπυργου
βρίσκεται κι εκείνη σχεδόν στο τέλος του οικισµού, επί της οδού που οδηγεί προς τον οικισµό
Κουλούρι και τις άλλες παραλιακές κοινότητες (Καστρί-Λουτρό-Μεσάγκαλα). Ενδεχοµένως
η τοποθέτησή τους στο όριο να έκανε την ενσωµάτωση ευκολότερη απ’ ότι εάν ήταν στο
κέντρο των οικισµών. Είναι σχεδόν σίγουρο πως οι αντιδράσεις σε µια τέτοια περίπτωση θα
οχυρώνονταν πίσω από κλασικές δικαιολογίες αλλά στην πραγµατικότητα θα είχαν να
κάνουν µε την αλλοίωση του οπτικού αισθήµατος που αποπνέουν οι οικισµοί κι έτσι
θεωρούµε πως και η γεωγραφική τους τοποθέτηση επέτρεψε την αρχική αποδοχή τους και
έτσι την ενσωµάτωση.

6. Η οπτική του τουρίστα
Ένα µείζονος σηµασίας ερώτηµα ανακύπτει αρκετά νωρίς: µπορούν οι οικίες αυτές να
λειτουργήσουν δυνητικά ως σηµεία ενδιαφέροντος στους επισκέπτες τουρίστες των
περιοχών; Πιστεύουµε πως η απάντηση είναι καταφατική. Η ύπαρξη ενός οικοδοµήµατος που
δεν εµπίπτει στις κλασικές δοµές του χώρου ύπαρξής του δεν το καθιστά παρία αλλά ούτε και
αξιοπερίεργο. Λειτουργεί δυνητικά ως σηµείο που καταδεικνύει το πολιτισµικό επίπεδο της
τοπικής κοινωνίας. Η ετερότητα είναι ένα ακανθώδες θέµα. Εάν κάποιος αναζητά την
ετερότητα µέσα σε µια κοινότητα γίνεται συχνά, αλλά όχι πάντα, αποδιοποµπαίος. Όµως εάν
οι κοινότητα έχει την πολιτισµική ευελιξία να αποδέχεται την ετερότητα και να την
ενσωµατώνει τότε τέτοιου είδους αναζητήσεις δεν είναι κατακριτέες αλλά αποδεκτές. Στην
περίπτωση των Κυθήρων θα µπορούσαµε εύκολα να θεωρήσουµε a priori πως η κοινωνία θα
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ήταν πιο ανοικτή, όπως όλες οι νησιωτικές που έχουν ανάγκη την ετερότητα ώστε να
µπορέσουν να επιβιώσουν. Στην περίπτωση όµως του Παλαιόπυργου θα είµασταν πιο
επιφυλακτικοί καθώς µιλάµε για κοινωνικές οµάδες πιο κλειστές απ’ ότι των νησιωτικών
Κυθήρων. Τελικά όµως δεν είναι έτσι. Οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα αποδέχεται την
ετερότητα, αρκεί να µην υπερβάλλει. Ακόµη όµως και στην περίπτωση της υπερβολής
πιστεύουµε πως η προσωπικότητα του ατόµου είναι εκείνη που κάνει την διαφορά και
επιτρέπει την ενσωµάτωση και αποδοχή. Η οπτική όµως του τουρίστα είναι διαφορετική.
Είναι εντυπωσιακό πόσες λίγες φωτογραφίες εντοπίσαµε διαδικτυακά και από τις δύο οικίες.
Για εκείνη των Κυθήρων αναζητήσαµε φωτογραφίες, µέσω του Google Earth. Βρήκαµε
µόνον δύο (2), όταν πολλά περισσότερα σηµεία του οικισµού της Χώρας δεν είχαν λιγότερες
από δεκάδες. Στο Instagram τα πράγµατα ήταν ακόµα πιο φτωχά. Για τον Παλαιόπυργο
βρήκαµε συνολικά έξι (6) φωτογραφίες στο Google Earth. Εάν δεν είχε προηγηθεί το γεγονός
της πυρκαγιάς και της δηµοσιότητας που πήρε το γεγονός θα ήταν σηµαντικά λιγότερες. Άρα
δεν είναι οι οικίες κάτι το ασυνήθιστο ώστε ο τουρίστας να παρατηρήσει τις παρατηρήσει; Κι
εδώ η λογική της ενσωµάτωσης του κτιρίου στον οικιστικό ιστό πρέπει να εξεταστεί ως
φαινόµενο του τόπου. Η περίπτωση των Κυθήρων είναι κάπως πιο εύκολη να προσδιοριστεί,
ως προς τις παραµέτρους που κάνουν την οικία αποδεκτή στον µη κάτοικο. Η θέση της είναι
άκρως ενδιαφέρουσα: επάνω στην στροφή του τέλους του οικισµού προς την κατωφέρεια που
οδηγεί στο λιµάνι-επίνειο του Καψαλιού. Η πρώτη εντύπωση του τουρίστα είναι φευγαλέα,
πλέον, αφού η κατεύθυνσή του από την Χώρα προς το Καψάλι δεν επιτρέπει παρά µια
απρόσµενη και ιδιαίτερα µικρή, σε χρονική διάρκεια, εντύπωση. Εάν υπάρξει ενδιαφέρον
στην επιστροφή από το Καψάλι και ανηφορίζοντας απλά υπάρχει µια πιο εµπεριστατωµένη
άποψη. Όµως η στροφή αποθαρρύνει αρκετούς από τους επισκέπτες από το να σταµατήσουν.
Ενδεχοµένως κάποιοι αφιερώνουν τον χρόνο για στάση. Αλλιώς δεν ασχολούνται καθώς, ως
τουρίστες, δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου. Είναι αστείο να σκεφτεί κανείς πως κάτι
που λογικά θα ήταν ένα αξιοθέατο αντιµετωπίζεται µε αυτόν τον τρόπο. Δεν γνωρίζουµε
αλλά σίγουρα υπάρχουν τουρίστες που το αποτύπωσαν φωτογραφικά. Ανάλογα και στην
περίπτωση του Παλαιόπυργου. Εάν δεν είχε συµβεί η πυρκαγιά η οικία, που και αυτή
βρίσκεται σχεδόν στο άκρο του οικιστικού ιστού, δεν θα ήταν γνωστή. Βεβαίως ο ιδιοκτήτης
είχε προσπαθήσει να θέσει υποψηφιότητα για το Guinness World Records, αλλά δυστυχώς
δεν πρόλαβε να το καταχωρήσει καθώς τα στοιχεία που του ζητούνταν ήταν πέρα από τις
δυνατότητές του.v

7. Συµπεράσµατα
Όταν αποκαλούµε οικίες ως ετερότητες είναι σίγουρα κάτι το καινοφανές, Δεν έχουµε
συνηθίσει να µιλάµε για ανθρώπινες κατασκευές µε ανθρώπινους όρους. Όµως οι κατασκευές
ήταν αντανακλάσεις των ιδιοκτητών τους. Κι αν εκείνοι δεν ήταν οι Ξένοι το κατασκεύασµα
που δηµιούργησαν ήταν, αρχικά, Ξένο. Κάτι το διαφορετικό. Κάτι το µη-αποδεκτό. Σε µια
εποχή όπου η Εικόνα είναι κυρίαρχο µέσο πληροφορίας τι συµβαίνει; Η άποψή µας είναι πως
επειδή το αισθητικό κριτήριό µας έχει πλέον κορεστεί µια κτιριακή διαφορετικότητα δεν
αντιµετωπίζεται ως κάτι το αξιοπερίεργο πλέον. Ακόµη και αν προσπαθούσαµε να τα
θεωρήσουµε ως κραυγαλέες παρεκτροπές προς το υπόλοιπο του οικιστικού ιστού δεν είναι
δυνατόν αφού δεν είναι παρά η εξωτερίκευση της προσωπικής άποψης προς τα έξω. Κι όσο
κι αν αυτό φαίνεται ασυνήθιστο δεν είναι µη εντάξιµο στην ολότητα του τοπίου. Οι µόνιµοι
κάτοικοι έχουν αποδεχτεί την διαφορετικότητα του κτίσµατος εξ αιτίας της προσωπικότητας
του ιδιοκτήτη. Δεν είναι ένας ξένος που κουβαλάει µια άλλη άποψη, αλλά ένας από εµάς που
απλά έχει διαφορετική άποψη. Αυτό αρκεί για να µετατρέψει το διαφορετικό σε αποδεκτό. Κι
όχι µόνον αυτό. Μήπως οι τοπικές ιδιαιτερότητες των κτιρίων δεν αντιπροσώπευαν πάντα
την προσωπική σφραγίδα του ιδιοκτήτη, ή του µάστορα; Έτσι δεν δηµιουργήθηκαν
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παρεµβάσεις που σήµερα φαντάζουν όµορφες αλλά σίγουρα όταν πρωτοξεκίνησαν αρκετές
θα θεωρήθηκαν ακραίες και εκτός των καθιερωµένων αισθητικών προτύπων; Τελικά η
ετερότητα είναι σηµαντική στοιχείο στην κατοικία. Είναι η καινοτοµία που επιτρέπει την
δηµιουργία νέων κανόνων και αλλαγή του καθιερωµένου προτύπου. Η προσωπική
παρέµβαση µπορεί και επιτρέπει την εξέλιξη. Η στατικότητα της Εικόνας του Τοπίου είναι
µια ψευδαίσθηση. Δεν υπήρξε παρά µόνον στην φαντασία. Η πραγµατικότητα αγκαλιάζει την
ετερότητα και το διαφορετικό, επιτρέπει την µετεξέλιξη της και δηµιουργεί νέους
αισθητικούς κανόνες. Η ποιητική των οικιών υπάρχει.

i

Ο Νικόλαος Λουράντος είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στην Πολιτιστική Διαχείριση (ΕΑΠ) και υποψήφιος
διδάκτορας στον Οπτικό Πολιτισµό στο Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.
Εργάζεται στην Διεύθυνση Προστασίας και Συντήρησης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνηµείων του ΥΠΠΟΑ.

ii

Βλ.
σχετικά
τον
ιστότοπο:
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%83%CF%80%
CE%AF%CF%84%CE%B9&dq=

iii

Δεν θέλουµε, αλλά ούτε µπορούµε κάνουµε διαχωρισµό των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής κι
εκείνων του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και Εµφυλίου. Και στις δύο περιπτώσεις οι µετακινήσεις, σχεδόν
πάντα, σε µεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά Αθήνα-Θεσσαλονίκη ήταν µονόδροµος, όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι.
iv
Βλ. σχετικά τον ιστότοπο: https://www.gr80s.gr/index.php/ekthesi-gr80s. Η έµφαση στο εσωτερικό των οικιών
ήταν αποκαλυπτική, καθώς έχουµε βιώσει την εν λόγω δεκαετία και έχουµε ιδίαν άποψη επί του θέµατος.
v
Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εξέφρασε την απορία γιατί δεν επικοινώνησε το Guinness World Records
αφού η οικία του θα πληρούσε τις προδιαγραφές. Όταν τον ρωτήσαµε εάν είχε περιλάβει τον αριθµό των
κογχυλιών που χρησιµοποίησε στην κατασκευή αδυνατούσε να δώσει ακριβή αριθµό, οπότε και του εξηγήσαµε το
γεγονός της µη απάντησης.
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