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ή ένα ποίημα, ή να σχεδιάσουν μια αστική δια-
δρομή μέσα από τα αγαπημένα τους μέρη στην 
πόλη.
Το 2013, η Νάντη θα χρησιμοποιήσει τις δικές 
της πρωτότυπες και εορταστικές δραστηριότη-
τες, προκειμένου οι κάτοικοι, αλλά και οι ντόπιοι 
και Ευρωπαίοι εταίροι, να ενημερωθούν και να 
συμμετάσχουν στη φροντίδα του περιβάλλοντος.
Σημαντικότερα γεγονότα του προγράμματος για 
το 2013
• Το 5ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη/ Αν-
θρώπινα Δικαιώματα: κοινός αγώνας» πραγμα-
τοποιήθηκε στις 22-25 Μαΐου 2013.
• Το Παγκόσμιο Συνέδριο Πράσινων Υποδομών 
θα λάβει χώρα στη Νάντη για πρώτη φορά στις 
9-13 Σεπτεμβρίου. Απευθύνεται σε όλους τους 
Γάλλους και διεθνείς ενδιαφερόμενους που συμ-
μετέχουν στην ανάπτυξη πράσινων υποδομών.
• Το 10ο Συνέδριο Ecocity θα πραγματοποιηθεί 
για πρώτη φορά στην ΕΕ, στη Νάντη από 25 έως 
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ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: 
ΣΧΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ
Ή ΑΜΝΗΣΙΑΣ;

Φύση και πόλη. Συχνά μια σχέση που, ιδιαίτερα 
στη σύγχρονη εποχή, εμφανίζεται ασαφής αλλά 
και επιθυμητή. Πλημμυριζόμαστε πλέον από ει-
κόνες που απεικονίζουν το γκρίζο και μονότονο 
της υπερδομημένης πόλης σε αντίθεση με την 
καθαρότητα, τη φρεσκάδα και το χρώμα των φυ-
σικών τοπίων, εικόνες από ουρανοξύστες με κή-
πους στα διάφορα επίπεδα, που δημιουργούν τους 
κρεμαστούς κήπους μιας ‘νέας’ αστικής πραγμα-
τικότητας, από υποσχέσεις πράσινων πόλεων, και 
η λίστα της φυσικο-αστικής λατρείας συνεχίζεται. 
Αρεσκόμαστε σε αυτές τις ιδέες και εικόνες, σκε-
φτόμαστε ότι σύντομα ένα τέτοιο μέλλον θα μας 
περιμένει, μέχρι τη στιγμή που κοιτάμε έξω από 
το παράθυρό μας και βλέπουμε το γκρίζο των απέ-
ναντι πολυκατοικιών. Θα μπορούσαν άραγε αυτές 
οι πολυκατοικίες που παρουσιάζονται αισθητικά 
στον αντίποδα της εικόνας της όποιας ‘φύσης’, να 
αποτελούν κατά κάποιο τρόπο μέρος της;
Μια ενδιαφέρουσα μελέτη επί του θέματος απο-
τελεί μια από τις θεωρίες και ερμηνείες που ανα-
φέρονται στον αστικό σχεδιασμό (Συράκου, 2012), 
αυτή του Norberg-Schulz, στο έργο του Genius 
Loci. Towards a phenomenology of Architecture 
(Το Πνεύμα του Τόπου. Προς μια φαινομενολογία 
της Αρχιτεκτονικής)(2009), που αναφέρεται στο 
πνεύμα του τόπου και στη μνήμη του φυσικού 
τόπου που μπορεί να ενσωματωθεί στον αστικό 
χώρο.
Ο Norberg-Schulz υποστηρίζει αρχικά ότι 
ο τόπος ‘σημαίνει κάτι περισσότερο από 
τοποθεσία’(Norberg-Schulz, 2009 : 12). Με λίγα 
λόγια, αναφέρει πως ουσιαστικά στο φυσικό τόπο 
‘οι επιμέρους τοπικές συνθήκες ‘ του προσδίδουν 
μια ταυτότητα, ή αλλιώς ‘πνεύμα’, που μπορεί να 
μας οδηγήσει στην υπαρξιακή κατανόηση ενός 
τοπίου(Norberg-Schulz, 2009 : 12). Παράλληλα, 
στον ανθρωπογενή τόπο οι διάφορες εγκαταστά-
σεις, για παράδειγμα οι οικισμοί, οι πόλεις και 
τα στοιχεία τους, όπως είναι οι δρόμοι, μετατρέ-
πουν τη φύση σε ‘πολιτισμικό περιβάλλον’: ‘όταν 
οι εγκαταστάσεις σχετίζονται οργανικά με το 
περιβάλλον τους, τότε σημαίνει ότι λειτουργούν 
ως εστίες όπου ο περιβαλλοντικός χαρακτήρες 
συμπυκνώνεται και ‘ερμηνεύεται’ ’ (Norberg-
Schulz, 2009 : 12). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο αν-
θρωπογενής τόπος ‘συλλέγει’, ‘συγκεντρώνει’ το 
‘πνεύμα’ του φυσικού τόπου.  Σκοπός λοιπόν των 
ανθρώπινων εγκαταστάσεων, των κτισμάτων, των 
δημόσιων χώρων, κλπ, είναι να καταστούν τόποι, 
δηλαδή να αποκαλύψουν ‘τα νοήματα που είναι 
δυνητικά παρόντα σε ένα δεδομένο περιβάλλον’ 
(Norberg-Schulz, 2009 : 20). 
Συνεπώς σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, σκοπός 
του αστικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία τόπων 
που θα αποκαλύπτουν νοήματα κύρια του φυσικού 
περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. 
Στην ανάλυση του ‘πνεύματος’ του φυσικού τόπου, 
ο Norberg-Schulz αναγνωρίζει τριών ειδών τοπία 
που προκύπτουν από τη διάκριση και τον εντο-
πισμό τριών ξεχωριστών χαρακτηριστικών φυσι-
κών τοπίων, συν ένα ακόμη τέταρτο που αποτελεί 

27 Σεπτεμβρίου 2013. Αυτή η σημαντική εκδή-
λωση φέρνει σε επαφή έμπειρους και αποτελε-
σματικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από 
όλο τον κόσμο, προκειμένου να συζητήσουν για 
τις βασικές δράσεις, που μπορούν να αναλάβουν 
πόλεις και πολίτες, για να ξαναχτίσουν το αν-
θρώπινο περιβάλλον σε αρμονία με τα ζωντανά 
συστήματα.
• Στις 28 Σεπτεμβρίου 2013, η Νάντη θα φιλοξε-
νήσει την 3η Παγκόσμια Συνάντηση Πόλεων που 
έχουν συνυπογράψει τη Συνθήκη του Μεξικό στα 
πλαίσια του κινήματος Ecocity Builders.
• Ως εντυπωσιακό σύμβολο της πράσινης δη-
μιουργικότητας της Νάντης, η έκθεση φυτών 
Aeroflorale II (expedition vegetale, δημιουργία 
του Francois Delaroziere) θα περιοδεύσει φέτος 
σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.  n

Συνέχεια στη σελίδα  16

11. www.lexpress.fr n  Αθηνά Χριστίνα Συράκου
Αρχιτέκτων, BA Arch, Grad.Dip Arch, 
Post.Grad.Dip ISVA, OBU MPhil History 
and Philosophy of Architecture, University 
of Cambridge,Υποψήφια διδάκτωρ, 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Π.Σ., ΑΠΘ
e-mail: acsyrakoy@gmail.com



16/ 465
ΤΕΥΧΟΣ

15  IOYNIOY  2013

συνθέσεις των προηγούμενων τριών. Τα τρία αυτά 
χαρακτηριστικά φυσικά τοπία είναι: το ρομαντι-
κό τοπίο, το κοσμικό τοπίο και το κλασικό τοπίο 
(Norberg-Schulz, 2009 : 49-53). 
Έπειτα στην ανάλυση του ‘πνεύματος’ του αν-
θρωπογενούς τόπου παρουσιάζει μια αντίστοιχη 
διαίρεση αναφερόμενος στην αρχιτεκτονική του: 
ρομαντική, κοσμική και κλασική αρχιτεκτονική, 
συν μια τέταρτη που αποτελεί συνθέσεις των τρι-
ών προηγούμενων (Norberg-Schulz, 2009 : 75-
86). Για την κατανόηση της θεωρίας του αυτής ο 
Norberg-Schulz παραθέτει τη σχετική ανάλυση 
τριών πόλεων, της Πράγας, του Χαρτούμ και της 
Ρώμης, όπου η κάθε πόλη αποτελεί, ως επί το 
πλείστον, το αντίστοιχο παράδειγμα για κάθε μία 
από τις τρεις διαιρέσεις του, του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς τόπου. 
Ως ένα από τα παραδείγματά του μπορούμε να 
αναφέρουμε εδώ εκείνο της Ρώμης. Ο Norberg-
Schulz παρουσιάζει το ευρύτερο φυσικό περιβάλ-
λον στο οποίο βρίσκεται η Ρώμη, αναγνωρίζοντας 
κύρια δύο στοιχεία του, τα forre, βαθιές κοιλάδες 
- χαράδρες, και τους λόφους: ‘ενώ το τοπίο των 
forre είναι κάτω από την ‘ουδέτερη’ επιφάνεια 
της υπαίθρου, οι λόφοι της Άλβας υψώνονται 
για να σχηματίσουν μια εντυπωσιακή και σαφώς 
οριοθετημένη μάζα πάνω από τον καθημερινό 
κόσμο’(Norberg-Schulz, 2009 : 159). Ο Norberg-
Schulz υποστηρίζει ότι παρόμοιες χωρικές συν-
θήκες υπάρχουν στο αστικό τοπίο της Ρώμης. 
Περίκλειστοι αστικοί χώροι με αμεσότερη σχέση 
με τη γη σαν ‘χαράδρες’ εμφανίζονται, όπως ‘ο 
αυτάρκης περίκλειστος κόσμος του δρόμου… 
χαρακτηριστική ποιότητα της παλιάς Ρώμης’ 
όπου ‘η ρωμαϊκή οδός δεν διαχωρίζει τα σπίτια, 
τα ενώνει, και σου δίνει μια αίσθηση ότι βρίσκε-
σαι μέσα όταν είσαι έξω’ δημιουργώντας έτσι ένα 

‘αστικό εσωτερικό’(Norberg-Schulz, 2009 : 154). 
Με παρόμοιο τρόπο υποστηρίζει ότι εμφανίζο-
νται και στοιχεία της Ρώμης που ‘συλλέγουν’ το 
πνεύμα των σαφώς οριοθετημένων λόφων που 
δεσπόζουν, δημιουργώντας σαφείς άξονες προ-
σανατολισμού, axis urbis, όπως ο λόφος του Κα-
πιτωλίου και η σχετική διαμόρφωση της πλατείας 
σε αυτόν(Norberg-Schulz, 2009 : 162-163, 166). 
Η θεωρία αυτή αστικού σχεδιασμού ναι μεν φαί-
νεται ενδιαφέρουσα, εντούτοις η επιστημονική 
υποστήριξή της φαίνεται αμφίβολη. Επιπρόσθε-
τα, στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, με την διε-
θνοποίηση της αρχιτεκτονικής και του αστικού 
σχεδιασμού, με την έλλειψη επαφής με το φυσικό 
περιβάλλον(οπότε με την αδυναμία συσχέτισης 
μαζί του), κλπ, είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί με επιτυχία. 
Η απομάκρυνση από τη ‘φύση’ θεωρείται ως ένα 
γεγονός που απαιτεί αντιστροφή. Μάλιστα πολ-
λές φορές θεωρείται θεμελιώδους σημασίας για 
τη βιωσιμότητα των αστικών συνόλων η ‘επανα-
σύνδεση’ με τη φύση. Το ζήτημα αυτό εντάσσε-
ται στη γενικότερη αγωνία για την υποβάθμιση 
της ποιότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και τις αντίστοιχες προσπάθειες 
για ‘βιώσιμη‘ ή ‘αειφόρο’ ανάπτυξη (UN 1987, 
1992, 2009, Χατζηκοκόλη 2009α, κλπ), που σχε-
τίζονται και με τα αντίστοιχα σύγχρονα πολεοδο-
μικού σχεδιασμού κινήματα, όπως είναι εκείνα 
των Sustainable Urbanism, Urban Design with 
Nature (Farr, 2005), New Urbanism (Haas,  
2008), True Urbanism (Hinshaw, 2007), Smart  
Growth (Barnett, 2007), Healthy Cities (WHO, 
2003, Chatzicocoli, Syrakoy 2009, Χατζηκοκόλη, 
2009β), κ.α., που βασίζονται στη σχέση της πό-
λης με το περιβάλλον με στόχο τη βιωσιμότητα 
(Steuteville, Langdon et al., 2010).
Πώς όμως εκφράζεται η σύνδεση δομημένου και 
φυσικού χώρου στη Θεσσαλονίκη;
Η χρήση των φυσικών στοιχείων στο σχεδιασμό 
του δημόσιου χώρου αποτελεί, ως επί το πλεί-
στον, ένα επικουρικό και διακοσμητικό εγχείρημα 
παρά ένα κύριο. Τα φυσικά στοιχεία δεν φαίνεται 
να μετέχουν ενεργά ως δομικά στοιχεία στη δια-
μόρφωση χώρων και στη δημιουργία τόπων προς 
οικειοποίηση από τους πολίτες. Απεναντίας, πολ-
λές φορές αποτελούν στοιχεία ανεπιθύμητα ακρι-
βώς εξαιτίας της διακοσμητικής τους χρήσης. 
Δεν είναι τυχαίο το ότι πολίτες καταστρέφουν και 
κόβουν δέντρα διότι τους εμποδίζουν στην κίνηση 
ή/και στη θέαση από ή/και προς το όποιο σημείο 
ενδιαφέροντός τους, και αυτό γιατί αντιμετωπί-
ζονται ως επικουρικές μονάδες και όχι ως μέρη 
ενός ευρύτερου συνόλου. 
Τα φυτικά στοιχεία στον αστικό ιστό πολλές φορές 
θυμίζουν τις γλάστρες με τα ελαιόδεντρα, και όχι 
μόνο, σε κέντρα διασκέδασης. Φροντισμένα και 
κλαδεμένα με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό 
ώστε το περιορισμένο τους ύψος και πλάτος να 
μην ενοχλεί τους διερχόμενους και τους θαμώ-
νες, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να προσφέρουν 
την οποιαδήποτε επαρκή φυσική και ψυχολογική 
συμβολή τους (σκίαση, δροσισμός, ευφορία, κλπ). 
Αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία ενός φόντου, 
χωρίς να αποτελούν βασικούς συντελεστές δια-
μόρφωσης του χώρου. Παράλληλα, η παρουσία 
τους κρίνεται επιθυμητή γιατί προβάλλει μια εικό-
να ‘φύσης’, χωρίς όμως να προσφέρει ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά της, και βρίσκονται σε πλήρη 
απομόνωση, αν και στον ίδιο χώρο, από οτιδήποτε 
συμβαίνει γύρω τους (βλ. εικόνα 1). Οι περισσό-
τερες σειρές δέντρων σε πεζοδρόμια αποτελούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της λογικής 
(βλ. εικόνα 2). Δεν υπάρχει η μνήμη του φυσικού 
στοιχείου ως βασικού συντελεστή ενός χώρου, 
που τον διαμορφώνει και τον δομεί, παρά μόνο 
ως μια διακοσμητική, συμπληρωματική και ίσως 
περιττή μεμονωμένη παρουσία . 
Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις δημόσιων χώρων, 
όπου οι σειρές δέντρων ξεπερνούν τη διακοσμη-
τική διάσταση και συναντούν ιδιαίτερη εκτίμηση. 
Στην οδό Γ. Βαφόπουλου, για παράδειγμα, του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, οι σειρές δέντρων στα 
δύο αντικριστά πεζοδρόμια αποτελούνται από 
ευμεγέθη πλατάνια τα οποία πολλές φορές ξε-
περνούν ακόμη και το ύψος των πολυκατοικιών. 
Τα πλατάνια κυριαρχούν στο χώρο, διαμορφώνο-

ντας παράλληλα μια στοά που προστατεύει τους 
καλοκαιρινούς μήνες από τις ακτίνες του ήλιου, 
δημιουργώντας ένα ευεργετικό μικρο-κλίμα, διε-
γείροντας ταυτόχρονα τις αισθήσεις με τη θέαση 
των παιχνιδισμάτων του φωτός στα φυλλώματα 
και στις γύρω επιφάνειες, και με την ακοή των 
θροισμάτων των φύλλων ακόμη και στο πιο ελα-
φρύ αεράκι (βλ. εικόνες 3 και 4). Και παρόλο το 
γεγονός ότι η οδός αντιμετωπίζει προβλήματα 
στενότητας του διαθέσιμου οδοστρώματος για τη 
διέλευση των αυτοκινήτων και την κίνηση πεζών, 
εξαιτίας της πυκνής στάθμευσης οχημάτων επί 
του οδοστρώματος, και επί του πεζοδρομίου σε 
συγκεκριμένα σημεία, έχει εντυπωθεί στη μνήμη 
των διερχομένων ως ‘ένας ωραίος δρόμος’. Το 
φυσικό στοιχείο δεν αποτελεί φόντο, αλλά είναι 
κυρίαρχος συντελεστής ως δομικό στοιχείο μιας 
αισθητηριακής στοάς. Αν κοπεί ένα πλατάνι, δε θα 
έχει καταστραφεί μόνο ένα δέντρο, αλλά και όλη 
η στοά. 
Τα δέντρα κατά αυτό τον τρόπο δημιουργούν έναν 
τόπο με την αντίθετη έννοια από αυτή που εννο-
ούσε ο Norberg-Schulz. Αντί δηλαδή να έχουμε 
το ανθρωπογενές περιβάλλον που  ‘συλλέγει’ και 
‘συγκεντρώνει’ το ‘πνεύμα’ του φυσικού τόπου 
(μια που αυτό υπό τις σημερινές αστικές συνθή-
κες είναι μάλλον ανέφικτο), έχουμε το φυσικό 
περιβάλλον να ‘συλλέγει’ και να ‘συγκεντρώνει’ 
το ‘πνεύμα’ του ανθρωπογενούς τόπου, στη δε-
δομένη περίπτωση, με τη μορφή μιας στοάς. Το 
ανθρωπογενές περιβάλλον είναι αυτό που είναι 
εντυπωμένο στη μνήμη των πολιτών των αστικών 
τόπων. Αν τα φυσικά στοιχεία μπορούν να ‘ερμη-
νεύσουν’ τα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, τότε αυτά θα αποτελούν οικείους 
τόπους για τους πολίτες. 
Είναι ευνόητο ότι δεν μπορούν να τοποθετηθούν 
παντού πλατάνια που να δημιουργούν στοές. 
Όμως, με άλλες σχεδιαστικές δυνατότητες μπο-
ρούμε να διαμορφώσουμε δημόσιους χώρους με 
τη χρήση φυσικών και ιδιαίτερα φυτικών και υδά-
τινων στοιχείων, που να έχουν κυρίαρχο ρόλο ως 
δομικά στοιχεία του αστικού χώρου, ενισχύοντας 
τις σχέσεις συνεργασίας και μνήμης ανάμεσα στο 
φυσικό περιβάλλον και τον αστικό χώρο, που για 
χρόνια χαρακτηριζόταν από σχέσεις αδιαφορίας 
και αμνησίας, με τα γνωστά αποτελέσματα στην 
ποιότητα του φυσικού και αστικού χώρου.  n
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