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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι µέσα από την ανάλυση και «ανάγνωση» του τοπίου, η 
διαπραγµάτευση της πολιτισµικής συγκρότησης και ταυτότητας του σύγχρονου ορεινού 
αρκαδικού χώρου. Μια προσπάθεια µε απώτερο σκοπό την αντίληψη και αξιολόγηση του 
πολιτισµικού τοπίου, ως το υπόβαθρο για την καθηµερινή κοινωνική δραστηριότητα και 
επίσης ένα συµβολικό πλαίσιο, µια υποδοµή για το φαντασιακό, ως το σύνθετο αποτέλεσµα 
φυσικών και ανθρώπινων δράσεων που γίνεται αντιληπτό µέσα από συνειδησιακές και 
ασυνείδητες διαδικασίες. Η επιλογή όµως για ανάλυση των εννοιών της κουλτούρας (culture) 
και του πολιτισµού, του πολιτισµού και του πολιτιστικού, όπως έχουν χρησιµοποιηθεί στη 
γεωγραφική επιστήµη και σε συνάρτηση µε ευρύτερους θεωρητικούς προβληµατισµούς και 
πρακτικές γεωγραφικές αναλύσεις για τους σκοπούς της µελέτης είναι δυστυχώς 
αναπόφευκτη για πολλούς λόγους.  

Με το σκοπό αυτό σε γενικές γραµµές θα εξεταστούν γεωγραφικές θεωρήσεις 
ανθρώπινων τρόπων ζωής, σκέψης και έκφρασης στο χωρο-χρόνο, αναλυτικά και συνθετικά, 
συνυφαίνοντας διάφορες πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας (φιλοσοφική, πολιτικο-
οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική, ιστορική). Βασικές γεωγραφικές έννοιες, όπως του 
χώρου, του τόπου, της περιοχής και της ταυτότητας, όπως αυτές διαρθρώνονται και 
µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε το πολιτισµικό τους σύστηµα στα πλαίσια της διαχρονικής 
σχέσης του ανθρώπου µε το συνολικό του περιβάλλον. Συστήµατα συµβολισµού, έκφρασης 
και αξιολόγησης και η διαφοροποίηση τους στον συγκεκριµένο ορεινό χώρο και σε ιστορικο-
κοινωνικά πλαίσια.  

Η µέθοδος που ακολουθείται στην παρούσα µελέτη είναι εκείνη της επιτόπιας έρευνας 
µε άµεση παρατήρηση. Η ανάγκη συλλογής δεδοµένων που αφορούν στην κατανόηση των 
τοπικών κοινωνιών και των διασυνδέσεών τους µε εξωτερικά κέντρα κάθε µορφής, ιδιαίτερα 
εφόσον επιδιώκεται µια ολική προσέγγιση του αντικειµένου µελέτης, µια προσέγγιση δηλαδή 
που διερευνά όχι µόνο όλα τα επίπεδα ενός κοινωνικού οργανισµού (οικονοµικές, κοινωνικές 
σχέσεις, ιδεολογία κλπ.) αλλά και τις µεταξύ τους συναρθρώσεις, εντάσσοντας όλο αυτό το 
σύστηµα στα ευρύτερα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτιστικά πλαίσια λειτουργίας του, 
όρισε σαν αναγκαία την εκπόνηση εντατικής και όσο το δυνατόν περισσότερο εκτεταµένης 
επιτόπιας έρευνας, η οποία δεν περιορίζεται σε απλές ερευνητικές επισκέψεις αλλά 
στηρίζεται και σε συµµετοχική παρατήρηση που αποσκοπεί στη βίωση καταστάσεων «από 
µέσα». Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει διαµονή στα χωριά έρευνας για την άµεση 
παρατήρηση των γεγονότων και των φαινοµένων, όταν εκείνα εκδηλώνονται κατά ένα 
φυσικό τρόπο.  

Έτσι στο γενικότερο πλαίσιο χωροκοινωνικής ανασύνθεσης στον ορεινό χώρο που 
µελετάται, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε ότι µετά το προαναγγελλόµενο «τέλος των 
χωρικών» της δεκαετίας του 1960 στη ∆υτική Ευρώπη (Mendras 1967) σήµερα 
αντιµετωπίζουµε µια «αναγεννηµένη ορεινή περιοχή» (Kayser 1990). Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρουν οι γεωγράφοι Cloke και Milbourne (1992), δεν υπάρχει πλέον ένας και µοναδικός 
ορεινός χώρος, αλλά µάλλον µια πλειάδα κοινωνικών χώρων που αλληλοκαλύπτονται στην 
ίδια γεωγραφική περιοχή. Το βασικότερο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι µεγαλύτερη 
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σηµασία έχει ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτός ως έννοια ο ορεινός χώρος και τόπος. 
Οι πρώτες διαπιστώσεις αναδεικνύουν µια διάσταση ανάµεσα στον «αναπτυξιακό λόγο και 
πρακτική» των υπερτοπικών φορέων και συµφερόντων µε εκείνον των τοπικών κοινωνιών. 
Μια διάσταση η οποία η οποία αναφέρεται όχι µόνο στον τρόπο «αντίληψης ή κατανόησης», 
όχι µόνο στους αυτονόητους ή προφανείς συλλογισµούς που συνήθως κάνουµε όταν 
εξετάζουµε τον ορεινό χώρο ως έννοια, αλλά και στη δυνάµει εικόνα που έχουµε γι΄ αυτόν 
και η οποία παρότι δεν οµολογείται, ούτε γίνεται αντιληπτή, διέπει κάθε δραστηριότητά µας. 
Μια διαφορά η οποία εστιάζεται στην διαφορετική θεώρηση του «χωρικού», του «τοπικού» 
και της «ορεινότητας». ∆ιαφαίνεται, ότι το χωρικό όχι µόνο είναι πολιτικό, αλλά ότι η 
θεώρησή του µε ένα συγκεκριµένο τρόπο µπορεί να αποτινάξει συνήθεις τρόπους 
διατύπωσης ορισµένων πολιτικών ερωτηµάτων, µπορεί να συµβάλλει σε πολιτικά 
επιχειρήµατα που βρίσκονται σε ανάπτυξη και, στο βάθος, µπορεί να αποτελέσει ένα 
ουσιαστικό στοιχείο στη δοµή του φαντασιακού που κατ΄ αρχάς βοηθά στο άνοιγµα προς την 
ίδια τη σφαίρα του πολιτικού.  

Εµφανίζεται δηλαδή ο ορεινός αρκαδικός χώρος ως προϊόν αλληλοσυσχετισµών, το 
οποίο συνίσταται µέσα από αλληλεπιδράσεις, από την απεραντοσύνη του παγκόσµιου µέχρι 
το πολύ µικρό. Αποτελεί τη σφαίρα πιθανότητας ύπαρξης της πολλαπλότητας µε την έννοια 
του ταυτόχρονου πλουραλισµού, κατανοούµε αυτόν τον χώρο ως τη σφαίρα στην οποία 
συνυπάρχουν διαφορετικές τροχιές των φαινοµένων και γι΄ αυτό ως τη σφαίρα 
συνυπάρχουσας ετερογένειας. Η πολλαπλότητα και ο χώρος ως συν-συστατικά. Τέλος 
αναγνωρίζεται ο ορεινός αρκαδικός χώρος ως διαρκώς υπό κατασκευή. Επειδή µια τέτοια 
ανάγνωση θεωρεί το χώρο αυτό που µελετάται ως προϊόν εσωτερικών σχέσεων µεταξύ 
πραγµάτων, σχέσεων που απαραίτητα εσωκλείουν πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν, είναι διαρκώς υπό κατασκευή, θα µπορούσαµε να φανταστούµε τον 
ορεινό αρκαδικό χώρο ως µια ταυτόχρονη ύπαρξη γεγονότων µέχρι τώρα.   

 
Εισαγωγή 
Η µελέτη αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση του πολιτισµικού τοπίου της ορεινής Αρκαδίας, ως 
το υπόβαθρο για την καθηµερινή κοινωνική δραστηριότητα και επίσης ένα συµβολικό 
πλαίσιο, µια υποδοµή για το φαντασιακό, ως το σύνθετο αποτέλεσµα φυσικών και 
ανθρώπινων δράσεων που γίνεται αντιληπτό µέσα από συνειδησιακές και ασυνείδητες 
διαδικασίες. Το πολιτισµικό τοπίο αφηγείται την ιστορία ανθρώπων, γεγονότων και τόπων 
µέσα στον χρόνο και αποτελεί την διακριτή εκδήλωση αυτής της σηµαντικής πολιτισµικής 
ιστορικότητας στον σύγχρονο ορεινό αρκαδικό χώρο και χρόνο. Ειδικότερα, η παρούσα 
µελέτη στοχεύει σε µια αναλυτική και σε βάθος προσέγγιση των βασικών µηχανισµών που 
διέπουν την ανθρώπινη παρουσία στον ορεινό αρκαδικό χώρο σε µια ιστορική προοπτική, 
ενώ καθώς πραγµατεύεται ζητήµατα παραγωγής του χώρου αναφέρεται στην 
αλληλεπιδραστική σχέση κυρίαρχου και βιωµένου χώρου, προβολής των κυρίαρχων αξιών 
στο χώρο, αλλαγής ή και ανατροπής τους εκ µέρους του χρήστη, πώς η ταυτότητα µας 
προσαρµόζεται σε ένα χώρο ύπαρξης, αποσυνδέεται από αυτόν ή αναπαρίσταται σ΄ αυτόν. Η 
κατανόηση της σχέσης ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και της σχέσης της µε 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στη συγκεκριµένη ιστορική διαδροµή.  
 
Μεθοδολογία 
Η µέθοδος που ακολουθείται στην παρούσα µελέτη είναι εκείνη της επιτόπιας έρευνας µε 
άµεση παρατήρηση. Η ανάγκη συλλογής δεδοµένων, προκειµένου να κατανοηθούν και να 
αναλυθούν έννοιες του χώρου, του τόπου, της περιοχής, της ταυτότητας, να βρεθούν οι 
τρόποι αναπαράστασης του τοπίου είτε σε συµβολικές δραστηριότητες (τέχνη, λογοτεχνία, 
ποίηση, κινηµατογραφικές ταινίες) είτε σε χάρτες ή τοπογραφικά σχέδια, όπως αυτές 
διαρθρώνονται και µεταβάλλονται σε συνάρτηση µε το πολιτισµικό τους σύστηµα στα πλαίσια της 
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διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου µε το συνολικό του περιβάλλον, σε συνδυασµό µε την 
προβληµατικότητα των επίσηµων στοιχείων κάποιες φορές, όρισε σαν αναγκαία την 
εκπόνηση εντατικής και όσο το δυνατόν περισσότερο εκτεταµένης επιτόπιας έρευνας, η 
οποία δεν περιορίζεται σε απλές ερευνητικές επισκέψεις αλλά στηρίζεται και σε συµµετοχική 
παρατήρηση που αποσκοπεί στη βίωση καταστάσεων «από µέσα». Αυτό συνδέεται µε την 
αντίληψη ότι για την εµβάθυνση και την κατανόηση των ποσοτικών δεδοµένων απαιτείται 
και εµβριθής εµπειρική εκ των έσω προσέγγιση των υπό µελέτη φαινοµένων. Κάτι τέτοιο 
βέβαια προϋποθέτει διαµονή στα χωριά έρευνας για την άµεση παρατήρηση των γεγονότων 
και των φαινοµένων, όταν εκείνα εκδηλώνονται κατά ένα φυσικό τρόπο.  

Η επιτόπια έρευνα αποδεικνύεται γενικά απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση 
των τοπικών κοινωνιών και των διασυνδέσεών τους µε εξωτερικά κέντρα κάθε µορφής. 
Ιδιαίτερα όταν επιδιώκεται µια προσέγγιση του αντικειµένου µελέτης, µια προσέγγιση 
δηλαδή που διερευνά όχι µόνο όλα τα επίπεδα ενός κοινωνικού οργανισµού (οικονοµικές, 
κοινωνικές σχέσεις, ιδεολογία κλπ.) αλλά και τις µεταξύ τους συναρθρώσεις, εντάσσοντας 
όλο αυτό το σύστηµα στα ευρύτερα κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτιστικά πλαίσια 
λειτουργίας του, η άµεση παρατήρηση και γνώση γίνεται επιτακτική.  

Η συνθετική αυτή µελέτη, δεν ανακαλύπτει νέο πρωτογενές υλικό, αλλά συνθέτει το 
ήδη δηµοσιοποιηµένο από την νεότερη και πρόσφατη βιβλιογραφία και βέβαια την 
απαραίτητη ιστορική βιβλιογραφική πληροφορία µε απώτερο σκοπό τη συστηµατική 
διερεύνηση των χωρικών φαινοµένων. Τα κείµενα διατρέχουν διάφορα επίπεδα και 
ποικίλλουν σε γραφή. Ορισµένα είναι κείµενα συστηµατικά, διαµορφώνονται µέσα από τα 
στάδια µιας βασικής προβληµατικής και παρουσιάζουν µια συγκροτηµένη άποψη. Άλλα, 
αντίθετα, αποτελούν εναύσµατα για µια ειδικότερη ενασχόληση µε το θέµα, χωρίς να 
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο σύνολο της περιοχής, παρά σε ορισµένες πλευρές της. 
Τέλος, ορισµένα είναι διερευνητικού τύπου, διατυπώνουν ερωτήσεις και ανοίγουν, παρά 
κλείνουν πεδία έρευνας. Μπορεί δηλαδή στο σύνολό της η έρευνα να χαρακτηρίζεται από µια 
διαφορετικότητα των θεµάτων. Πρόκειται µάλλον για µια προσέγγιση που επιδιώκει να 
εξασφαλίσει τα απαραίτητα στηρίγµατα, µε σκοπό τη διαχείριση του συνόλου των 
µεταβλητών που ερµηνεύουν ένα χωρικό γεγονός. 

Εξετάζονται λοιπόν όχι µόνο οι µορφές διαφοροποίησης, ο υλικός δηλαδή πολιτισµός 
των ορεινών αυτών κοινοτήτων, όσο και οι ιδέες που συνδέουν τις κοινότητες αυτές και τους 
δίνουν µια λογική. ∆εν ενδιαφέρει µόνο το πώς είναι µοιρασµένες οι διάφορες κουλτούρες 
στον ορεινό αυτό χώρο, αλλά και πώς αντιλαµβάνονται το χώρο αυτό. Θα εντοπίσουµε 
λοιπόν τις ιδέες, τις πρακτικές και τα αντικείµενα που µαζί συνθέτουν τις κουλτούρες και πώς 
αυτές διαµορφώνουν ταυτότητες µέσα από τις οποίες οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τους 
εαυτούς τους και τους άλλους (Crang 1998). Εξετάζεται δηλαδή ο τρόπος που διαφορετικές 
διεργασίες συναντώνται σε συγκεκριµένους τόπους του ορεινού αρκαδικού χώρου και πώς οι 
τόποι αυτοί αποκτούν συγκεκριµένη σηµασία για τους ανθρώπους. Θα περάσουµε από 
πολλές κλίµακες. Μερικές φορές θα εξετάζουµε διεργασίες σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ άλλες 
θα µας ενδιαφέρει η µικρο-γεωγραφία των σπιτιών, η στενή και προσωπική κλίµακα των 
πραγµάτων που αποτελούν τον καθηµερινό µικρόκοσµο της ζωής. Εποµένως η πολιτισµική 
γεωγραφία του ορεινού χώρου έχει να κάνει µε την ποικιλία και την πολλαπλότητα της ζωής, 
µε όλον τον ετερόκλητο πλούτο της. Με το πώς ο κόσµος, οι χώροι και οι τόποι ερµηνεύονται 
και χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπους και µε το πώς οι τόποι αυτοί µε τη σειρά τους 
µπορούν να συµβάλλουν στη διαιώνιση της κουλτούρας. Έχουµε δηλαδή µία γεωγραφία σε 
δύο επίπεδα, τον τρόπο που ο πολιτισµός χρησιµοποιεί τη γεωγραφία, αποδίδοντας νοήµατα 
στο συγκεκριµένο χώρο που µελετάται, και έπειτα (αλλά όχι µόνο) τη γεωγραφική κατανοµή 
αυτού του πολιτισµού.  
 
Ορεινά Τοπία 
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Το βουνό κατέχει ξεχωριστή θέση στην παγκόσµια κληρονοµιά ιερών τόπων σε Ανατολή και 
∆ύση. Στην ελληνική παράδοση είναι τόπος πνευµατικής ζωτικότητας και δηµιουργικής 
έµπνευσης, είναι χώρος αισθητικής και ηθικής κρίσης, επιτρέπει την ανοικτή όραση, όπως 
µαρτυρεί η ποίηση από τον παντεπόπτη ∆ία του Οµήρου ως την τηλέσκοπο δικόρυφη 
παρνασσική κλιτύ του ποιητή των ρωµαϊκών χρόνων Λιµένιου (Π. Νεάρχου 1996). Τα βουνά 
συναποτελούν δίκτυα της φυσικής συµµετοχής στο ανθρώπινο δράµα, όπως ισχυρίζεται ο 
Θεόκριτος

1. Είναι, ακόµη, τόποι γέννησης και τέλους του θεού που απασχολούν τον αρχαίο 
λόγο µέσα από πολλές παραλλαγές του µύθου2, αλλά και σφοδρών καιρικών φαινοµένων 
(ιδιαίτερα στην Αινειάδα του Βιργιλίου). Στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων η 
εξοικείωση µε τον ορεινό χώρο και µε τις πραγµατικές αλλά και συµβολικές διαστάσεις της 
ανάβασης συνεχίζεται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στη σκηνογραφία της ανηφορικής κίνησης, 
όπως προκύπτει από την αρχιτεκτονική ιερών θέσεων η οποία συµβολίζει, επίσης, την 
καλλιέργεια της µνήµης και τη δηµιουργικότητας.  

Η ποιµενική ποίηση του Θεόκριτου καλλιεργήθηκε από τον Βιργίλιο σαν στροφή προς 
τη φύση, πριν απασχολήσει µε µέγα πάθος την Αναγέννηση3. Ένα παράδειγµα απτής σχέσης 
ποίησης και «αρκαδικού» τοπίου είναι αυτή του ποιητή Οράτιου και το Τίβολι. Από τις 
παραστάσεις γέννησης και βουκολικών τοπίων προκύπτει το κυνήγι ως προσφιλή 
δραστηριότητα (Κουρκουτίδου-Νικολαίδου 2002), αλλά και ο στενός διάλογος ανάµεσα στο 
σώµα, θεϊκό και ανθρώπινο, και στους ορεινούς όγκους. Η ∆ύση την ίδια εποχή φοβάται την 
ελεύθερη φύση, την οποία θεωρεί απειλητική και άγρια και εξιδανικεύει τον hortus 
conclusus, τον περίκλειστο κήπο, εν µέρει λόγω της ασφάλειάς του (Clark 1991). Παρ΄ όλα 
ταύτα, υπήρξαν δύο διάσηµες εξαιρέσεις του κανόνα, η µία κατά τον 14ο αιώνα και η άλλη 
κατά τον 15ο αιώνα. Η πρώτη είναι η ανάβαση του ποιητή Πετράρχη στο όρος Ventoux το 
1336, ο οποίος την περιέγραψε συνολικά ως καθαρτήρια εµπειρία αισθητικής και 
θρησκευτικής υπέρβασης και είδε τα εµπόδια της διαδροµής σαν δυσκολίες στο δρόµο προς 
την ευτυχία. Η δεύτερη ανάβαση ήταν αυτή του στρατιωτικού Antoine de Ville το 1492, που 
την αντιλήφθηκε σαν κατάκτηση φρουρίου (Roger 1997). Η συµβολή του Πετράρχη υπήρξε 
καθοριστική στην αποκρυστάλλωση, κατά τα πρώιµα χρόνια του 15ου αιώνα, δύο (όχι 
απαραίτητα αλληλοαποκλειόµενων) προσεγγίσεων της αρχαιότητας και των καταλοίπων της: 
Πρόκειται για τη λογοτεχνική, κειµενική προσέγγιση, που ακολουθήθηκε από τους 
περισσότερο ουµανιστές, και για την κυρίως οπτική που ακολουθήθηκε από συλλέκτες, 
καλλιτέχνες και ταξιδευτές όπως ο Κριστόφορο Μπουοντελµόντι.   

Από τις αρχές του 16ου αιώνα ο ιταλικός πολιτισµός σφραγίζεται από την αγροτική και 
τη φεουδαρχική ατµόσφαιρα της επαρχίας. Το πέρασµα από µία εξόχως κοσµοπολίτικη σε 
µια επαρχιακή φάση συνδεόταν µε τις ανάγκες των ευγενών (Αζόρ-Ρόζα 1998). Η τάξη αυτή 
η οποία αρέσκεται να αποσύρεται σε κήπους µε συντριβάνια και αρχαία γλυπτά στις βίλες της 
terraferma συζητώντας για τον Πλάτωνα και τον Πετράρχη (Muraro 1986), αναζητά στο 
βουκολικό όραµα την απαλλαγή από τους περιορισµούς των ηθών και του πνεύµατος, στους 
οποίους η αυλή υποτάσσει, το όνειρο µιας απλής και ελεύθερης ζωής, τη θεραπεία από τον 
έρωτα µέσα στη φύση, και το µυθικό µέρος όπου το όνειρο γίνεται πραγµατικότητα, την 

                                                           
1 Βλ. τη συµµετοχή της Αίτνας, της Ίδης, του Λυκαίου και του Μαινάλου στο µοιρολόι για τον χαµό του ∆άφνι, 

στο Ειδύλλιο I του Θεόκριτου. 
2 Από τον Όµηρο και µέχρι τη βυζαντινή περίοδο. Παραδείγµατα: Ο Καλλίµαχος (Ύµνοι, 3ος π.Χ. αιώνας), ο 
Άρατος (Φαινόµενα, 3ος π.Χ. αιώνας), ο Απολλόδωρος (Η βιβλιοθήκη-Ελληνική Μυθογραφία,  2ος π.Χ. αιώνας), 
ο Στράβων (Γεωγραφία, 1ος  π.Χ. αιώνας-1ος µ.Χ. αιώνας), ο ∆ιόδωρος Σικελός (Βιβλιοθήκη-Παγκόσµια ιστορία, 
1ος π.Χ. αιώνας), ο Οβίδιος (1ος  π.Χ. αιώνας-1ος µ.Χ. αιώνας), ο Νόννος (5ος µ.Χ. αιώνας), ο Σουίδας (Βυζαντινή 
Λεξικογραφία, 10ος µ.Χ. αιώνας). 
3 Ο συνδετικός κρίκος µεταξύ της κλασικής και της χριστιανικής παράδοσης συναντάται στην Μεσσιανική 
εκλογή του Βιργιλίου. Ο ποιµενικός συµβολισµός διευρύνθηκε στην Arcadia του Σίντεϋ και σε σαιξπηρικές 
κωµωδίες του δάσους κλπ. Στη συνέχεια η  ποιµενική ελεγεία εξελίχθηκε στους Σέλεϋ, Άρνολντ, Ουίτµαν, 
Ντύλαν Τόµας και τις ποιµενικές συµβάσεις στη ζωγραφική και τη µουσική (βλ. N. Frye, 1996: σ. 93-141). 
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Αρκαδία. Η Αναγέννηση αντιµετώπισε το φυσικό περιβάλλον µε τον δυναµισµό που 
αντιµετώπισε και τις µεσαιωνικές φοβίες. Η επιστροφή είναι ήδη ορατή στον Έρασµο κατά 
το κλείσιµο του Μεσαίωνα (Ζ. λε Γκοφ 2002). Όµως ανάχωµα στο δυναµισµό αυτό στάθηκε 
το βουνό. Αν και παλιές δοξασίες ήθελαν τον παράδεισο στις κορυφές (απηχώντας ίσως 
ανατολίτικες επιδράσεις), το βουνό παραµένει «φρικτός τόπος» τουλάχιστον µέχρι τον 17ο 
αιώνα. Η αισθητική απόλαυση της πανοραµικής θέας ελάχιστους συγκινούσε λόγω της 
σκληρότητας του κλίµατος, των κινδύνων των ταξιδιών και της άγονης φύσης. Μέχρι τον 18ο 
αιώνα ο πάγος εµφανίζεται σαν θεϊκή τιµωρία (Roger 1997), ενώ προκαταλήψεις για 
τερατώδη όντα στα βουνά συνεχίζονται µέχρι τον 18 αιώνα (Schama 1995), µέχρις ότου, 
δηλαδή, άρχισε να αναπτύσσεται η γεωλογία ως επιστήµη. Αν η λόγια σχέση της πρώιµης 
Αναγέννησης µε το βουνό είναι µάλλον υπαινικτική, όπως αναφέραµε, εκείνο που 
συνεχίζεται αδιάκοπα στον 16ο και τον 17ο αιώνα είναι η λατρεία της Αρκαδίας και του 
βουκολικού θέµατος. Θέµατα σχετικά µε τον «βουκολικό µύθο», όπως επαναδιατυπώνονται 
στη ζωγραφική των Κλοντ Λοραίν, Νικολά Πουσέν και Αντόνιο Καράτσι (Barrell 1980-
Rossholm-Lagerlof 1990), εξαπλώνονται ως την έσχατη κατάληξη της λατρείας αυτής στον 
18ο αιώνα σε όλες τις ευρωπαϊκές κουλτούρες. Από εκεί και πέρα η ∆ύση στρέφεται προς το 
πλέον εσωτερικό και προσωπικό τοπίο, το σώµα (Stafford 1993). 

Το ζωηρό ενδιαφέρον για τις Άλπεις, που εκδηλώνεται στη διάρκεια το 18ου αιώνα, 
αρχικά µε τη λογοτεχνία και κατόπιν µε το επιστηµονικό έργο των νατουραλιστών που 
αναρριχώνται και µελετούν το βουνό ως το εργαστήρι της φύσης, προκαλεί µια βαθιά τοµή 
στην αντίληψη και τη σχέση του άνθρωπου µε το ορεινό τοπίο, που για τους περισσότερους 
πολιτισµούς αντιπροσωπεύει έναν ιερό χώρο, χώρο διαµονής καλών ή κακών θεοτήτων. Ο 
ελβετός νατουραλιστής και ποιητής, Albrecht von Haller (1708-1777), δηµοσιεύει το ποίηµα 
«Die Alpen» (1732), µε το οποίο πλέκει εγκώµιο του βουνού και των ορεινών κοινωνικών 
ηθών. Όµως το κείµενο που εµπνέει ακόµα περισσότερο το αναγνωστικό κοινό για πολλές 
γενιές περιέχεται στο διήγηµα του-επίσης ελβετού, από τη Γενεύη-Jean Jaques Rousseau 
(1712-1778), «La Nouvelle Héloise», που δηµοσιεύεται το 1761. Συµβάλλουν µε αυτόν τον 
τρόπο στην εξοικείωση των ευρωπαίων µε την ιδέα του βουνού, στη δηµιουργία τουριστικής 
έλξης και στην κινητοποίηση της επιστηµονικής περιέργειας προς τον ορεινό χώρο. Τον 
Αύγουστο του 1782, η αναρρίχηση ενός άλλου ελβετού-του Horace Bénedict  de Saussure 
(1740-1799), καθηγητή της φυσικής ιστορίας στην ακαδηµία της Γενεύης-στην κορυφή του 
Mont Blanc, σηµαδεύει, χάρη στη δηµοσιότητά της και στον επιστηµονικό της σκοπό, την 
απαρχή µιας σειράς επιστηµονικών αποστολών στα όρη του πλανήτη. Από την άλλη πλευρά, 
η αναπαράσταση του ορεινού τοπίου από τους ζωγράφους που συνοδεύουν τους πρώτους 
ταξιδιώτες (άγγλους αριστοκράτες) και τους νατουραλιστές συµβάλλουν στην ακόµα 
µεγαλύτερη ενίσχυση του επιστηµονικού και τουριστικού ενδιαφέροντος για τους ορεινούς 
όγκους.  

Στη διάρκεια του 19ου αιώνα από τη µελέτη του βουνού ως εργαστηρίου της φύσης 
περνάµε στη µελέτη των σχέσεων του ανθρώπου µε τον ορεινό χώρο. Η σύγχρονη 
ανθρωπογεωγραφία υπό την επιρροή της γερµανικής σχολής, επικεντρώνει την επιστηµονική 
έρευνα στις σχέσεις του ανθρώπου µε το χώρο. Το έργο του Jules Blache, ο άνθρωπος και το 
βουνό (1933), σφραγίζει αυτήν την εποχή, αναδεικνύοντας δύο από τα βασικά ερωτήµατα 
που θα απασχολήσουν την επιστηµονική έρευνα στη µεταπολεµική περίοδο: της 
πληθυσµιακής εγκατάλειψης των ορεινών περιοχών και της ικανότητας της κτηνοτροφικής 
παραγωγής, της δασικής εκµετάλλευσης, του τουρισµού ή του αλπινισµού, να αναπληρώνουν 
την αποδόµηση των παραδοσιακών ορεινών δραστηριοτήτων.  

Για να ερµηνευθούν οι µετασχηµατισµοί που προκαλούνται στον αστικό ή αγροτικό 
χώρο πρέπει, σύµφωνα µε τον Pierre George (Meynier 1969-Marconis 1992) να κατανοηθούν 
οι µηχανισµοί λειτουργίας και οι στόχοι του κυρίαρχου οικονοµικού συστήµατος και του 
τρόπου παραγωγής. Είναι η περίοδος κατά την οποία οι κοινωνικές επιστήµες 
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διασταυρώνονται στο επίπεδο των κοινών πεδίων έρευνας, όπως οι τοπικές µονογραφίες, ή 
στο επίπεδο των εννοιολογικών εργαλείων, όπως οι κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, η έννοια 
της αλλαγής, η σχέση του τοπικού µε το ολικό, ή του αγροτικού µε το αστικό. Στη δεκαετία 
του ΄50 περνάµε από την έννοια του ανθρώπου-κατοίκου και την έννοια του είδους ζωής, 
στην έννοια του ανθρώπου-παραγωγού-καταναλωτή. Σύµβολο µιας ζωής κοινοτικής, 
αρµονικά προσαρµοσµένης στο περιβάλλον, όπως την οραµατίστηκε ο Rousseau τον 18ο 
αιώνα και µελετήθηκε µέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου οι ορεινές περιοχές µετατρέπονται 
µετά το ΄50, υπό την πίεση των αλλαγών της παγκόσµιας οικονοµίας, σε προβληµατικές 
αγροτικές περιοχές. Από εργαστήρια της φύσης του 18ου αιώνα, από προνοµιακούς χώρους 
µελέτης της προσαρµογής του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον του 19ου αιώνα και του 
πρώτου µισού του 20ου αιώνα, µετατρέπονται σε προνοµιακά παρατηρητήρια µελέτης των 
κοινωνικο-οικονοµικών αλλαγών του αγροτικού χώρου, αφού οι ορεινές περιοχές είναι αυτές 
που υφίστανται, µε την µεγαλύτερη ένταση αυτή τη φορά, τις συνέπειες των 
µετασχηµατισµών της υπαίθρου υπό το βάρος του µεταπολεµικού µοντέλου ανάπτυξης.  

 
Ορεινός Αρκαδικός Χώρος 
Κάθε πολιτισµός, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τη σπουδαιότητά του, µπορεί πάντοτε να 
εντοπισθεί πάνω στο χάρτη. Η πραγµατικότητα του εξαρτάται ως ένα σηµαντικό βαθµό από 
τα πλεονεκτήµατα ή τα µειονεκτήµατα του γεωγραφικού του χώρου. Φυσικά, ο γεωγραφικός 
αυτός χώρος έχει διευθετηθεί από τον άνθρωπο πριν από αιώνες, κάποτε µάλιστα πριν και 
από χιλιετίες. ∆εν υπάρχει τοπίο που να µη φέρει τα ίχνη αυτής της αδιάκοπης εργασίας (F. 
Braudel, 1993-2001).  

Η Αρκαδία, όνοµα που σώθηκε στις φιλολογικές πηγές και στα γραπτά λογίων και 
περιηγητών, αναβίωσε µε την Παλιγγενεσία στο 19ο αιώνα για τον κεντρικό χώρο της 
Πελοποννήσου. Από εδαφική άποψη, καταλαµβάνει ορισµένη θέση (Lage, έλεγε ο Ratzel) 
και ορισµένο χώρο (Raum) (Korinman 1987). Η θέση εκφράζεται µε ένα σηµείο, που 
προσδιορίζεται σε γεωγραφικό µήκος και πλάτος, µέσα στον κλιµατικό κάνναβο της γήινης 
σφαίρας: δίνει στην ορεινή Αρκαδία ιδιαίτερη γεωργική και βιογεωγραφική θέση. Θα 
υποστήριζε κανείς ότι η έκταση του αντίστοιχου προεπαναστατικού παραδοσιακού χώρου της 
ταιριάζει περισσότερο στα σύνορα της Αρχαίας Αρκαδίας, παρά µε τα διοικητικά όρια του 
σηµερινού οµώνυµου νοµού (µε σχετική εξαίρεση την Κυνουρία, όπου και η Τσακωνιά). 
Πρόκειται για την ορεινή περιοχή ανάµεσα στο φραγµό της βορειοαρκαδικής οροσειράς (µε 
την αρχαία Κυλλήνη ή σηµερινή «Τζίρια», 2736 µ. στα Ανατολικά, τα Αροάνια ή «Χελµό», 
2355 µ. στη µέση, τον Ερύµανθο ή «Ωλονό», 2224 µ. δυτικότερα) και τις απολήξεις του 
Ταΰγετου («Πενταδάχτυλου», 2409 µ.) και του Πάρνωνα («Μαλεβού», 1935 µ.) στα νότια, 
και µεταξύ των αργολιδοαρκαδικών βουνών (µε κύριο το Αρτεµίσιο, 1772 µ.) προς τα 
ανατολικά, και της σειράς του Λυκαίου («∆ιαφόρτι», 1421 µ.) δυτικά, όπου οι ορίζοντες είναι 
ανοιχτότεροι. Στη µέση του αρκαδικού υψιπέδου ορθώνεται ο όγκος του Μαινάλου (1981 µ.) 
µε µεγάλα ελατόδασα, αρχαία (κι ελάχιστη διάβρωση) που αποτελεί και την περιοχή µελέτης 
(εικ. 1).  

Ονοµάζεται και «κλειστή Αρκαδία» εξαιτίας του τρόπου απορροής των άφθονων νερών 
της, καθώς αυτά αποστραγγίζονται µέσα από υπόγειες «καταβόθρες» (τα «ζέρεθρα» των 
Αρχαίων Αρκάδων) και αναδύονται σαν «κεφαλάρια» πηγές στις γύρω από την Αρκαδία 
πεδινές περιοχές ή και σαν «ανάβολοι» ή «µάτια» µέσα στο κύµα στις κοντινές θάλασσες. 
Έτσι κι αλλιώς η ορεινή Αρκαδία είναι ο υδατόπυργος της Πελοποννήσου. Η «κλειστή 
Αρκαδία», γαλήνια και επιβλητική, χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια και µεγάλης κλίµακας 
τοπία, από τη δεσπόζουσα θέση ψηλών βουνών πάνω στην ήρεµη οριζόντια που απλώνουν οι 
κλειστές λεκάνες ή λίµνες της. Το κλίµα της είναι ηπειρωτικό, δριµύ το χειµώνα µε 
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χιονοπτώσεις και µεγάλο ύψος βροχής (συχνά πάνω από 1100 χιλιοστά το χρόνο)4. 
Υποστηρίζεται γενικά ότι το κλίµα της δεν έχει αλλάξει από την αρχαιότητα5 και ειδικά ο 
κεντρικός ορεινός αρκαδικός χώρος έχει υποστεί περιορισµένη διάβρωση6. Έτσι 
περιδιαβαίνοντας σήµερα τα µαιναλικά δάση αναζεί κανείς κάπως το κλασικό τοπίο της 
αρχαίας Αρκαδίας! 

 
 

 

Εικόνα 1. Περιοχή Μελέτης [Ορεινός Αρκαδικός Χώρος] 
Πηγή: http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/topics/index.html 

 
 

Οργάνωση των Οικισµών 
Η φύση του τόπου καθόριζε και τα υλικά δοµής: ο ασβεστόλιθος δίνει την πέτρα για το 
χτίσιµο, και ψηµένος στ΄ «ασβεστοκάµινα» το χωρύγι (ή «χωρύδι») για το καλό χτίσιµο µε 
ασβεστοκονίαµα, τον µπινά. Ο σχιστογενής ασβεστόλιθος δίνει πετρόπλακες για τις στέγες. 
Από το κοκκινόχωµα των υψιπέδων φτιάχνονται οι ηλιοψηµένες «πλίθρες» χτισίµατος, και 
στα «κεραµιδοκάµινα» τα κεραµίδια. Από τα δάση (έλατα στο Μαίναλο, δρυς στο Λύκαιο) 
προµηθεύονται οικοδοµική ξυλεία (και καυσόξυλα). Το λιγοστό σίδερο που 
χρησιµοποιούσαν, εισαγόταν. Χρώµατα δε φαίνεται να εφαρµόζονταν. Τα τζάµια ουσιαστικά 
µόλις µετά τους δύο µεγάλους πολέµους τα γνώρισαν, στα ορεινά χωριά. Στης Αρκαδίας τον 
εξαιρετικά ορεινό χώρο (µε πρωτεύουσα στα 655µ. ), εθιµικά τόσο συντηρητικό, ελάχιστες 

                                                           
4 Η. Μαριολόπουλος, «Σκιαγραφία του κλίµατος της Αρκαδίας», Χρονικά των Αρκάδων, τοµ. Β΄(1960).  
5 Α. Πετρονώτης, «Η Μεγάλη Πόλις…, Αθήνα 1973, 167, §561, σηµ. 709 (όπου τεκµηρίωση). 
6 Α. Πετρονώτης, Οικισµοί και αρχιτεκτονικά µνηµεία στην ορεινή Γορτυνία, Αθήνα 1975, 11§15-16, 12§18α.     
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αρχαίες µνήµες είχαν διασωθεί έως τον 20ο αιώνα, και αυτές σχεδόν ξεχασµένες σήµερα7. 
Ούτε και κανείς βοσκός της γνωρίζει τη ζωγραφιά του N.Poussin µε τους αρχαίους 
οµότεχνους πατριώτες του, και λίγοι ανάµεσα στους λόγιούς της θυµούνται το µελαγχολικό 
«et in Arcadia ego» κάποιας χαµένης ευτυχίας8. 

Ο µεσαιωνικός κόσµος9 άφησε περισσότερες αναµνήσεις µε εκκλησίες, «παλιοχώρια» 
και «παλιόκαστρα», µε «κάστρα της Ωριάς» (της Ωραίας) και παραµύθια, τραγούδια και 
«κάλαντρα», µε τη χρήση του καµπύλου τόξου, και τη βυζαντινή παράδοση έχοντας 
σφραγίσει την οργάνωση του τρόπου και χρόνου ζωής. Ενώ οι αγώνες του 182110 και οι 
πρωταγωνιστές τους είναι ζωντανή ακόµα στη λαϊκή µνήµη, όπως και οι απελευθερωτικές 
προσπάθειες και συγκρούσεις της Κατοχής και µετά11. ∆εν είναι τυχαίο που οι οπωσδήποτε 
παραδοσιακοί τρόποι πολέµου εφαρµόστηκαν και ευοδώθηκαν στις ορεινές αυτές περιοχές 
και ιδιαίτερα από τους ορεσίβιους. Ο χώρος (ως συντελεστής) διαµορφώνει, προκαλεί, κι 
αυτός ξαναδηµιουργεί συνείδηση και αυτογνωσία.  

Ο κοινοτικός χώρος κάθε οικισµού οριοθετείται ιστορικά από ένα σύνολο σηµείων και 
πραγµάτων µε κοινωνικό, πολιτισµικό, και οικολογικό περιεχόµενο. Περιζώνεται από 
εικονίσµατα, ξωκκλήσια, πέτρινα γεφύρια, υδρόµυλους, πέτρινες βρύσες, δέντρα, 
χαρακτηριστικά λιθάρια, δάση ή βοσκότοπους. Το σύνολο αυτών των σηµείων και 
πραγµάτων συνήθως συνοδεύεται από το όνοµα του οικισµού. Οι οικισµοί τους απλώθηκαν 
και πύκνωσαν µάλλον το οικιστικό πλέγµα, όσο και όπου παλαιότερα υπήρχε. Η 
αντιπροσωπευτική παραδοσιακή αγροτική οικιστική και αρχιτεκτονική της ορεινής 
Αρκαδίας, ιδιαίτερα οι απλοί αρχαϊκοί της τύποι, θα αναζητηθούν στα µικρά χωριά της. Σε 
κάθε «χώρα» της ορεινής Αρκαδίας, εκτός από τις εκκλησίες (κάποτε πολυάριθµες, στη 
Στεµνίτσα πάνω από µια δεκάδα), χαρακτηριστικό τους είναι το εµπορικό-βιοτεχνικό τους 
«κέντρο»: κρίνοντας από δύο παραδείγµατα, που προσφέρονται ακόµα σήµερα (∆ηµητσάνα, 
Στεµνίτσα) έχουν γραµµική µορφή. Στην ορεινότερη Αρκαδία συναντάµε και σήµερα το 
αρχέτυπο των µακρόστενων σπιτιών, ακόµα σε χρήση έστω µηδαµινή.  

Μετριούνται στα δάχτυλα όχι µόνο τα σπίτια12, αλλά και αυτές οι εκκλησίες στα χωριά 
της ορεινής Αρκαδίας, που χρονολογούνται στα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Επίσης 
πολύ λίγα σπίτια χτίστηκαν, και όχι σε όλα τα χωριά, και µετά το τέλος των 
απελευθερωτικών κ.ά. αγώνων, και τη γενικότερη οµαλοποίηση, στα µέσα της δεκαετίας του 
1830, κι αυτά σπίτια µόνο προυχόντων. Η µεγάλη λαϊκή ανοικοδόµηση έγινε µέσα σε µια 
γενιά, µόλις γύρω στα 1850. Αυτό προκύπτει από χρονολογηµένα σπίτια. Μαρτυρίες 
προηγούµενων χρόνων βεβαιώνουν την ύπαρξη παντού ερειπίων. Τα σπίτια των χωριών (που 

                                                           
7 Όπως στο λαϊκό αρκαδικό µύθο, πολύ «διδακτικό», για το χτίσιµο του περί-στυλου ναού του Επικούριου 
Απόλλωνος Βασσών της αρκαδικής Φιγαλείας, 14 χλµ. ∆ της Ανδρίτσαινας: Ν. Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, Α΄, 
Αθήνα 1904, 53,93. Αργ. Πετρονώτης, «Ναός Απόλλωνος Βασσών…», Πρακτικά Α΄ ∆ιεθν. Συνεδρ. 
Πελοποννησιακών Σπουδών, τόµ. Β΄(1976-1978), 391-392, σηµ. 1.  
8 . Για την απήχηση ακόµα σήµερα του αρκαδικού χώρου και ιδεώδους: Br. Snell, Die Entdeckyng des Geistes, 
Hamburg 1946, 233 κ.έ. 
9 A. Bon, Le Péloponnése Byzantin jusqu ‘en 1204, Paris 1951. Ο ίδιος, La Morée Franque, Paris 1969. D. 
Zakynthinos, Le Despotat Grec de Morée, τόµ. I και II.   
10 . Για τη β΄ Τουρκοκρατία: Μ. Σακελλαρίου (1939). Για το 1821, τρεις πηγές: Ι. Φιλήµων, ∆οκίµιον ιστορικόν 
περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά, τόµ.3, Αθήναι 1860. Α. Φραντζής, Επιτοµή 
της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος…, τύπ. η Βικτωρία του Κωνστ. Καστόρχη (τόµ. 3-4, τυπ. Κ. Ράλλη), 
εν Αθήναις 1839-41. Φωτάκος (Φώτιος Χρυσανθόπουλος), Αποµνηµονεύµατα περί της Ελληνικής 
Επαναστάσεως, 2 τόµοι, Αθήναι 1974 (φωτοτυπική επανέκδοση). 
11 Η. Παπαστεριόπουλος, Ο Μωριάς στα όπλα, τόµ., 1-5, Αθήνα 1965-[1975]. 
12 Υπάρχει ένα αρχοντικό στην Αλωνίσταινα, του Τουρκοβασίλη (∆ηµητρακόπουλου), χτισµένο στην 
Επανάσταση (1825, 1829, εικ. 79) κι άλλα δύο στου (ή στην ) Παλούµπα: του Λιακόπουλου (1823) και του 
Πλαπούτα (1828). 
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χτίζονταν χωρίς οικοδοµική άδεια) προσαρµόζονταν ελεύθερα κι αρµονικά στην 
παραδοσιακή «πολεοδοµική» διάταξη (στο δυναµικό οικιστικό ιστό) του χωριού13. 

Η έρευνα ενδιαφέρεται για την αρχιτεκτονική των οικισµών και µια σειρά δικτύων που 
την ολοκληρώνουν. Μερικά απ΄ αυτά είναι στοιχεία ενός µόνο χωριού, ενώ άλλα είναι κοινά 
ανάµεσα σε περισσότερα, όπως η τυχόν υπάρχουσα πλατεία ή άλλα κοινόχρηστα πλατώµατα, 
ή καθολική14 (κεντρική) εκκλησία µε άλλες τυχόν στις γειτονιές, τα µαγαζιά και εργαστήρια 
(µπαρουτόµυλοι και ταµπακόµυλοι), οι κρήνες, τα µαγαζιά και εργαστήρια (µπαρουτόµυλοι 
και ταµπακόµυλοι), οι κρήνες ή τα πηγάδια και οι στέρνες15 µέσα ή έξω από το χωριό (οι 
«ξερόβρυσες» και τα «ξεροπήγαδα»), τ΄ αλώνια και οι µύλοι (νερόµυλοι κι ανεµόµυλοι, 
αλογόµυλοι) και οι νεροτριβές, οι λήνοι και τα πολήµια, τα ελαιοτριβεία. Ακόµα οι 
«στράτες», οι δρόµοι και τα µονοπάτια, τα «γιοφύρια»(και τα «ξερογέφυρα»). Τα χάνια, τα 
ξωκλήσια, τα ασκηταριά και µοναστήρια16, τα προσκυνητάρια και νεκροταφεία. Όλα αυτά 
είναι στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, που µαζί µε ότι άλλο και από άλλους έχει 
χτιστεί, και µαζί µε τα φυσικά σηµάδια οργάνωσης το χώρου µελετώνται. Η ορεινή Αρκαδία, 
φτωχή σε µέσα, δεν έχει να παρουσιάσει καλντερίµια και ντουσεµέδες, όπως άλλοι ελληνικοί 
τόποι. Αντίθετα τα γεφύρια, καθώς ήταν απαραίτητα, αφήσανε πολλά και αξιόλογα 
παραδείγµατα

17. Οι ατραποί της Αρκαδίας, τα πέτρινα µονοπάτια της, οι δρόµοι του εµπορίου 
και των αγωγιατών, υπάρχουν σήµερα µόνο για εκείνους που ψάχνουν.  

 
«Μεταλλαγές» στον Ορεινό Αρκαδικό Χώρο 
Φαινόµενα όπως η ανεξέλεγκτη διάχυση των πόλεων, η φρενήρης εκτός σχεδίου δόµηση 
συνοδευµένη συχνά από καταπατήσεις και οικοδοµικές υπερβάσεις, αλλά και άλλες 
πρακτικές όπως η εντατική µονοκαλλιέργεια της γης, η υπερβόσκηση, η ασύδοτη λατόµευση 
και οδοποιία επέφεραν συντριπτικές αλλοιώσεις στον ορεινό χώρο του Μαινάλου που 
διέσωζε ανεκτίµητες ποιότητες και φυσικούς πόρους. Πολύτιµο φυσικό κεφάλαιο 
εξαργυρώθηκε σε ελάχιστες δεκαετίες χωρίς καν τα προσχήµατα που επιβάλλει η 
τεχνοκρατική διαχείριση των πραγµάτων. Κάτι τέτοιο µπορεί µόνο ως ένα βαθµό να εξηγηθεί 
από τη άνευ όρων κατάφαση στον ιερό στόχο της «ανάπτυξης», από την ανεπάρκεια των 
κρατικών θεσµών και τον υποσκελισµό των νόµων ή από µια υποτιθέµενη απείθαρχη 
ελληνική ιδιοσυγκρασία.  

Ταυτοχρόνως, είναι εκδήλωση µιας ριζικής σύγχυσης του συλλογικού ψυχισµού που 
µέσα στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες αδυνατεί να ανασυγκροτηθεί σε µια λιγότερη 
αµφίθυµη και αυτοκαταστροφική ταυτότητα. Μπορεί η προσαρµογή της Ελλάδας στο 
νεωτερικό αστικό σύµπαν να υπήρξε παραπαίουσα, ασύντακτη και ατελής, όµως 
συντελέστηκε σε ελάχιστο διάστηµα. Ο G.Burgel (1987) έχει χαρακτηρίσει ως θεµελιακό 
χαρακτηριστικό του ελληνικού ορεινού χώρου στη διάρκεια του 20ου αιώνα την επιτάχυνση 
των φάσεων, τη συγχώνευση και την επικάλυψη περιόδων που η ύπαιθρος της ∆ύσης τις είχε 
γνωρίσει διαδοχικά και χωριστά. «Αφού έζησαν, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, την 

                                                           
13

 Βλ. σειρά παλαιών οικιστικών διατάξεων δέκα επτά χωριών της Γορτυνίας: Α. Πετρονώτης, op cit., πίνακες 1-
17, πρβλ.68-73, §107-113. 
14

 Ονοµασία σε πάµπολλα πελοποννησιακά χωριά κατά το βυζαντινό «καθολικόν» (την κεντρική εκκλησία) των 
µονών. Στη «∆ροµπολητζά» απογράφεται το 1696 Παναγία Καθολικό, βλ. σηµ. 35. Στη Στεµνίτσα ακούγεται 
θέση «καθολικό» (ερείπια εκκλησίας), ενώ στην Αρκαδία το άσµα «Επάνω στην Καθολική και στη Φανερωµένη 
χορεύει η Γαλανή µπροστά…» 
15

 «Στέρνες» στο κάµπο της Μαντινείας είναι τα πολύ φαρδιά φρέατα (µε 4-5 µ. διάµετρο) νεώτερα ορύγµατα, 
ενώ «πηγάδια» είναι τα στενά, παλαιά. 
16 Ν. Μουτσόπουλος, Η αρχ. Των εκκλησιών και των µονασ… Αθήνα 1956, και Ντ. Αντωνακάτου-Τ. Μαύρος, 
Ελληνικά µοναστήρια. Πελοπόννησος, τόµ. Β΄, 1979. Γενικά για το χώρο, βλ. Α. Πετρονώτη, «Η οργάνωση του 
χώρου: Οικιστική/Αρχιτεκτονική, 1453-1831», Ελλάδα, Ιστορία και Πολιτισµός, εκδ. Μάλλιαρης-Παιδεία, τόµ. 
Ε΄, Θεσσαλονίκη 1981, 280-281. 
17

 Α. Πετρονώτης, Οικισµοί και αρχιτ, µνηµ. Γορτυνίας, 63 § 100-102β.    
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εγκατάσταση των νοµάδων, την κάθοδο από τα ορεινά στις πεδιάδες, την αγροτική έξοδο σε 
παροξυσµό, οι Έλληνες αγρότες έκαναν την είσοδό τους κατευθείαν στην περίοδο των 
διεθνών πληθυσµιακών αναµίξεων και της ρευστότητας των διαχωρισµών ανάµεσα στην 
πόλη και το χωριό».  

Η αµεσότητα επαφής µε την ορεινή αρκαδική γη και η επιβίωση ακόµα ηµινοµαδικών 
πληθυσµών συντηρούν στην ορεινή Αρκαδία ένα είδος λατρευτικού δεσµού µε το φυσικό 
κόσµο. Όπως επισηµαίνει ο Β. Καραποστόλης (1985), για τον άνθρωπο της υπαίθρου η φύση 
που τον συντηρεί και µαζί τον απειλεί γίνεται όρος της ύπαρξής του. «Ο τόπος είναι το 
γεωγραφικό, το χθόνιο πλαίσιο ενός συνόλου από τέτοιες µοναχικές, αγωνιστικές σχέσεις µε 
τη φύση που αντανακλάται πίσω στις ατοµικές συνειδήσεις ως ανθρωποποιηµένος πλέον 
χώρος, ένα ‘τοπίο’ που συµπάσχοντας µε όλους παίρνει ανιµιστικά ως εικόνα τη θέση µιας 
ζώσας συλλογικότητας». Η αποµάγευση της φύσης που ακολούθησε, χαιρετίστηκε ως 
κατάργηση αναχρονιστικών προλήψεων και δεν έγινε ποτέ κατανοητή ως αυτό που επίσης 
ήταν, δηλαδή το πένθιµο τέλος σε µια ροή συγκινησιακών ανταλλαγών και νοηµάτων 
ανάµεσα στον άνθρωπο και τον κόσµο που τον περιβάλλει. Στο εξής κάθε προσπάθεια, σε 
θυµικό και συµβολικό επίπεδο, για επανοικειοποίηση του κόσµου θα αναδεικνύει τον 
αποσυντονισµό που επέφερε αυτή η ρήξη. 
 
«∆εύτερη»_ «Εξοχική» Κατοικία 
Στην πληθωρική αστική κοινωνιολογία του 19ου αιώνα και του 20ου αιώνα, στο δυαδικό 
σχήµα πόλη-ύπαιθρος, η ύπαιθρος περιγράφεται ως η ταπεινωµένη επικράτεια του 
παρωχηµένου. Η ανταποδοτική, παρηγοριτική ρητορική της Gemeischaft/Gesselschaft, που 
αναγνωρίζει τον ορεινό χώρο και τις Αρκαδίες ως τον τελευταίο τόπο, όπου οι σχέσεις της 
πραγµατικής ανθρώπινης συγκατοίκησης και επαφής δεν απορροφώνται από την ανωνυµία 
και την αλλοτρίωση της θεσµικής ζωής στις πόλεις (Mann 1965) δεν αρκεί για να 
αποζηµιώσει ούτε για την εξάρτηση του ορεινού χώρου από την οικονοµία της πόλης, ούτε 
για την ηγεµονία των νεοσύστατων κοσµοειδώλων του αστισµού πάνω στους ηθικούς 
κώδικες του ορεινού χώρου.  

Καθώς πολλαπλασιάζεται η έκταση, η πυκνότητα και µαζί η λειτουργική αρρυθµία των 
πόλεων, αρχίζει να γίνεται κεντρικό το πρόβληµα των ποιοτικών όρων της διαβίωσης σε 
αυτές. Η κατάκτηση ενός επιπέδου ευµάρειας επιτρέπει στα µεσαία αλλά ακόµα και στα 
λαϊκότερα στρώµατα να διεκδικούν τον καθαρό αέρα του ορεινού αρκαδικού χώρου και µαζί 
την κατοχύρωση του κοινωνικού κύρους που προσφέρει η περιαστική και εξοχική κατοικία. 
Όσο κλιµακώνεται αυτή η τάση τόσο ενισχύεται η ανταποδοτικότητα του αρκαδικού 
εδάφους: µικρές ή µεγάλες εκτάσεις γης, συχνά αµελητέας γεωργικής αξίας, µετατρέπονται 
µε την οικοπεδοποίησή τους σε µια σηµαντική και απρόσµενη πηγή εσόδων. Ξεκινάει έτσι ο 
εθισµός σε µία λογική αξιοποίησης που αντιλαµβάνεται τη γη αποκλειστικά ως εν δυνάµει 
οικόπεδο και βέβαια ο ιδιοκτησιακός κατακερµατισµός του χώρου γύρω από το Μαίναλο δεν 
θα αφήσει κανένα παραπονεµένο18. 

Η σηµαντικότερη «µεταλλαγή» του ορεινού χώρου προέρχεται από την εγκατάσταση 
και διασπορά της εξοχικής κατοικίας. Οι νέες µορφές διάχυσης της εξοχικής κατοικίας, 
κάποτε µε ατάκτως ερριµµένα οικήµατα και κάποτε µε οργανωµένους οικισµούς από 
                                                           
18 Η διόγκωση της οικοδοµικής δραστηριότητας µπορεί επίσης να κατανοηθεί στο πλαίσιο των κοινωνικών 
αντιπαραθέσεων ως µια µορφή συναίνεσης και εκτόνωσης των εντάσεων. Ο Γ. Μαυρής θέτει αυτήν τη 
σηµαντική διάσταση: «Με άλλα λόγια η ιδιοκτησία κατοικίας µετατρέπεται σε στοιχείο που εµπεδώνει την 
συµµαχία της αστικής τάξης όχι µόνο µε τους συγκεκριµένους µικροϊδιοκτήτες αλλά µε το σύνολο των 
µικροαστικών στρωµάτων στη µεταπολεµική περίοδο. Τη συµµαχία αυτή µπορούµε να αντιληφθούµε στην 
ανεκτικότατη οικιστική πολιτική του µετεµφυλιακού κράτους απέναντι στο σύνολο της ‘αυθαίρετης’ δόµησης» 
(βλ. Γ. Μαυρής, «Το πρόβληµα της µικροαστικής τάξης στην Ελλάδα», Θέσεις, τ. 9, Οκτώβριος-∆εκέµβριος 
1984). 
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συνεταιρισµούς, θα επηρεάσουν σηµαντικά τα µορφικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
ορεινού χώρου. Η χωροθέτηση της εξοχικής κατοικίας θα πειθαρχήσει κυρίως στα 
συµφέροντα και στη διασπορά της γαιοκτησίας, πράγµα που έχει σαν παράπλευρη απώλεια 
τον «εισοδισµό» της κατοικίας σε κρίσιµες, από αισθητική και περιβαλλοντική άποψη  
περιοχές του Μαινάλου. Ταυτόχρονα η τέτοια χωροθέτηση θα αυξήσει το κόστος παραγωγής 
της εξοχικής κατοικίας και των υποδοµών που τη συνοδεύουν, επηρεάζοντας αυξητικά και τα 
γενικότερα κόστη αναψυχής στον ορεινό αυτό χώρο.  

Σ΄αυτό το γεγονός συνετέλεσε και η χρήση των νέων τεχνητών υλικών-σίδερο, γυαλί, 
οπλισµένο σκυρόδεµα-περιφρονώντας τις πρακτικές σοφίες της λαϊκής οικοδοµικής (η οποία 
άλλωστε αντιστάθηκε µέχρι περίπου τη δεκαετία του 1960) και, κυρίως διαβάζοντας 
ολόκληρο τον γεωµορφολογικό χάρτη της ορεινής Αρκαδίας σαν σχέδιο τεχνικής ανάπλασης, 
που θα επεξέτεινε καρκινικά το οικισµένο εις βάρος του άγριου, το κτισµένο εις βάρος του 
άκτιστου: ακριβέστερα, ανταποκρίθηκε στη «µοντέρνα» οπτική που είδε τον χώρο ως 
εµπόρευµα, όπως όλα τα άλλα µέσα στην αγορά, και δυνητική πηγή κερδοφορίας. Είµαστε οι 
κληρονόµοι αυτής της καταστροφής και όµως εξακολουθούµε να χτίζουµε, συνεχίζουµε ν’ 
απαλλοτριώνουµε και να αναπλάθουµε. Είναι αυτή άραγε η φύση της αρχιτεκτονικής, 
αναρωτιέται κανείς, ή είναι ακριβώς δείκτης της αιχµαλωσίας της αρχιτεκτονικής σε δυνάµεις 
των οποίων γίνεται και η ίδια στο εξής απλό ενεργούµενο;  

Η εξοχική κατοικία ή έπαυλη ή διαµέρισµα θα στοχεύσει στη νοµή του αρκαδικού 
τοπίου, κι αυτό θα εκφραστεί συχνά µε την επιλογή ειδικών θέσεων στον ορεινό αρκαδικό 
χώρο, κυρίως µε µεγάλο και ενδιαφέρον οπτικό πεδίο. Όµως η συγκεκριµένη διείσδυση ή 
εγγύτητα θα αποδειχθεί τραυµατική για τη µορφή του χώρου και η εξέλιξη της «αισθητικής 
προσόδου» που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες θα αποδειχθεί φθίνουσα: Μέσα στην πορεία του 
εποικισµού κάποιας περιοχής, η «διανοµή» του τοπίου και της γραφικότητας σε όλο και 
περισσότερους χρήστες, θα καταλήξει στην υποβάθµιση της ποιότητάς του.  

Οι τάσεις εφήµερης απόδρασης και ανακατάληψης της ορεινής αρκαδικής ενδοχώρας 
µε λαϊκά εξοχικά, βίλλες και τουριστικά συγκροτήµατα θα αντλήσουν όµως ηθική 
νοµιµοποίηση και από τη σταδιακή γενίκευση µιας απορριπτικής για τις γειτονικές πόλεις 
ρητορικής. Στη σχεδόν στερεοτυπική απώθηση από τη σύγχρονη τσιµεντούπολη συγκλίνουν  
διαφορετικοί παράγοντες µε συχνά αντιφατικές ιδεολογικές συναρθρώσεις. Ο Π. 
Παναγιωτόπουλος (2007) ερευνώντας τις συντεταγµένες αυτού του φαινοµένου θα 
διερωτηθεί: «Η δυσφορία απέναντι στην πόλη είναι η όψη µιας δυσφορίας µέσα στον 
πολιτισµό; Είναι απλά προϊόν της δύσκολης ζωής στην πόλη, της διάψευσης των υποσχέσεων 
και των επαγγελιών του αστικού πολιτισµού; Είναι η κρίση ανασφάλειας που επιφέρει η 
ταυτόχρονη αποσάρθρωση της εργασίας ως κεντρικό στοιχείο της συλλογικής ταυτότητας και 
η άνοδος ενός επιθετικού ατοµικισµού της κατανάλωσης; Είναι ακόµα η επικαιροποίηση 
παλαιών, ας πούµε παραδοσιακοκεντρικών ιδεολογιών στις συνθήκες µιας µεταµοντέρνας 
απώλειας νοηµάτων;». 

Αν για τους νεόκοπους αστούς των πρώτων µεταπολεµικών δεκαετιών η απωθηµένη 
ενδοχώρα, ο ορεινός χώρος του Μαινάλου δεν αντιπροσώπευε κάτι παραπάνω από τον 
ψυχαγωγικό προορισµό εκδροµών και κυριακάτικων εξόδων, τώρα πλέον ενεργοποιεί 
ευρύτερες φαντασιακές ταυτίσεις. Από τη µια, το αστικό υποβαθµίζεται ως τόπος 
υπερκατοικηµένων συνοικιών, αποµόνωσης µέσα στο πλήθος, συγχρωτισµού, κορεσµού της 
κυκλοφορίας, χαµένου χρόνου στις µετακινήσεις. Είναι, επίσης, αυτός των υψηλών ενοικίων, 
της καταχρηστικής κατανάλωσης, της µόλυνσης του αέρα και του νερού, της αλλοτρίωσης 
στη δουλειά, τόπος της συγκέντρωσης και της αρχιτεκτονικής ασχήµιας. Από την άλλη, ο 
ορεινός χώρος αντίθετα αναβαθµίζεται, ως τόπος συντήρησης σπάνιων πόρων, καθαρού αέρα 
και νερού, ηρεµίας, πρασίνου, ωραίων τοπίων. Είναι ο τόπος των ανθρωπίνων σχέσεων, της 
κοινοτικής αλληλοβοήθειας που ενισχύει την ταυτότητα του ατόµου, της «ποιότητας ζωής». 
Επίσης ο τόπος του ριζώµατος στο χρόνο και στο χώρο, στην ιστορία και της παραδόσεις 
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µιας περιοχής, στον πολιτισµό και τα έθιµα. Ο τόπος µιας διαφοροποιηµένης εργασίας, µιας 
δοµής παραγωγής που επιτρέπει την αναβάθµιση της προσωπικής έκφρασης. 

Σηµειώνεται λοιπόν µια παράδοξη αντιστροφή: ο ορεινός χώρος ταυτισµένος µέχρι 
πρόσφατα µε τον πνιγηρό ορίζοντα και την υστέρηση της επαρχίας µετατρέπεται στο 
σύµβολο του απεγκλωβισµού από τη νέα ασφυξία που προκαλεί η πόλη. 

Πράγµατι, η διάκριση µεταξύ του αστικού και του ορεινού χώρου, του φυσικού, 
καταλήγει να είναι µια διάκριση µεταξύ του αστικού και του µη αστικού. Και σε αυτήν την 
αντίληψη του φυσικού, που συσχετίζεται µε έναν ορισµό του αστικού, αυτό που είναι 
παραδεκτό σαν φυσικό αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο µιας αστικής λογικής. Ακριβώς επειδή 
έχει αναγνωριστεί σαν µη αστικός, ο ορεινός χώρος γίνεται αντικείµενο προστασίας. Η 
αναγνώριση της αντίθεσης δεν στοχεύει τόσο στη διατήρηση αυτού που θα µπορούσε να 
αναγνωριστεί ως φυσικό, όσο στην περιφρούρηση της δυνατότητας απόλαυσης ενός χώρου ο 
οποίος διαφεύγει από τον βιοµηχανικό ορθολογισµό που χαρακτηρίζει το αστικό.  

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, ο αυτόχθονας βλέπει να επωµίζεται νέα καθήκοντα. Του ζητείται να 
είναι «ο κηπουρός του τοπίου, ο συντηρητής της φύσης». Να διατηρεί µια πυκνότητα 
πληθυσµού, να κρατάει τις δοµές υποδοχής και µία ικανή διασκέδαση, για να αποφευχθεί η 
ερήµωση. Να παράγει µια παραδοσιακή διατροφή και παραδοσιακά προϊόντα, υγιεινά, 
χειροποίητα, κυρίως µη βιοµηχανικά. Και τέλος, αναµένεται η επανασύνδεσή του µε το 
παρελθόν, τις πρακτικές και τα έθιµα του χωριού του. Σ΄ αυτήν την οπτική θέτουµε 
υποχρεώσεις στον αυτόχθονα απαγορεύοντάς του να κατασκευάζει κτίρια παρά µόνο σε ένα 
«τοπικό παραδοσιακό στυλ», εκτός και αν είναι περίτεχνα καµουφλαρισµένα. Η καθαρότητα 
των αυτόχθονων παραγωγών προβάλλεται, λοιπόν, σαν τον εγγυητή της µη-µόλυνσης των 
τόπων από την αστική εξάπλωση. Μια καθαρότητα που δεν είναι ελεύθερη από προβλήµατα, 
αφού τα γεωργικά προϊόντα µπορεί να µολυνθούν από τα βιοµηχανικά µέσα που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τους. 

Οι συστάσεις και οι κανονισµοί που έχουν ως προορισµό την καθοδήγηση της 
σύλληψης µιας αρχιτεκτονικής ενταγµένης στη συγκεκριµένη περιοχή, περιλαµβάνουν τις 
ιδέες εκείνες που αφορούν στο χαρακτήρα των τόπων του ευρύτερου ορεινού αρκαδικού 
χώρου˙ αποφεύγουν, όµως την αναφορά των αντιφάσεων µεταξύ της πολιτιστικής ταυτότητας 
και του νοµικού ορθολογισµού. Έχοντας περιορίσει την πραγµατικότητα στην οποία 
αναφέρεται µόνο στην όψη ενός είδους κτιρίου, κάθε σύσταση επιθυµεί τότε να χαρακτηρίσει 
τη µορφή σε σχέση µε τη συγκεκριµένη περιοχή˙ γι΄ αυτόν τον σκοπό χρησιµοποιεί 
παραδείγµατα στα οποία συνδυάζει το καλό µε το παραδοσιακό. Κρίνει αυτό που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και αυτό που πρέπει να αποκλειστεί, αντιπαραθέτοντας οπτικά 
χαρακτηριστικά. Αυτός ο παραδοσιακός χαρακτήρας, όµως δεν παραπέµπει τόσο στον 
αυτόχθονα πολιτισµό όσο στην κρίση ενός κριτικού τέχνης για τον οποίο ένα αρχιτεκτονικό 
αντικείµενο πρέπει να κατανοηθεί µέσα σε µια αµιγή και αληθινή ολότητα, ως ένα µουσειακό 
αντικείµενο.  

Για τον αυτόχθονα η παράδοση δεν έγκειται τόσο στη φύση του υλικού που 
χρησιµοποιείται , όσο στην έγνοια της οικονοµίας της κατασκευής. Παράδοση που συντηρεί 
πιστά χρησιµοποιώντας, παραδείγµατος χάριν, την κυµατοειδή λαµαρίνα, εάν αυτό το υλικό 
κάλυψης του έρχεται πιο φτηνό από τον ασβεστόλιθο και µπορεί γι΄ αυτόν τον λόγο να 
χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο µιας τοπικής οικονοµίας. Έτσι, ενώ ο ασβεστόλιθος εµφανίζεται 
στο πλαίσιο των κανονισµών ως µέρος µιας αγροτικής παράδοσης, δεν αναγνωρίζεται από 
τον αυτόχθονα µε αυτήν την ιδιότητα. Η παράδοση που ζει ο αυτόχθονας είναι διαφορετική 
από µία παράδοση κατασκευασµένη από τον κριτικό τέχνης.  

Βρισκόµαστε εδώ, µπροστά σε δύο τρόπους αντίληψης της χωρικής ταυτότητας. Και αν 
θεωρήσουµε ότι η σύσταση πηγάζει από µια αστική κοινωνία, θα παραδεχτούµε ότι η 
παράδοση που προτείνει είναι εκ των πραγµάτων η παράδοση που ανήκει σε µία αστική 
δικαιοδοσία, ή αυτή που επιδιώκεται από µια αστική εντολή. Επιπλέον, εφόσον αυτή η 



 13 

παράδοση αφορά στη συντήρηση του ορατού, ανήκει στον τοµέα της µουσειογραφίας. Εάν οι 
αυτόχθονες πληθυσµοί δεν αποδέχονται πάντα εύκολα µια τέτοια αντιµετώπιση της 
ταυτότητάς τους, ποιος θα µπορούσε να απορήσει. 

Για να κατανοήσουµε την ιδιαίτερη αντίληψη των τόπων που προτείνονται από τις 
αρχιτεκτονικές συστάσεις και τους κανονισµούς που αφορούν στην κατασκευή, θα έπρεπε να 
συγκεκριµενοποιήσουµε το σχέδιο του χώρου που τις υπαινίσσεται, τη σχέση τους µε ένα 
«ιδεολογικό» πλαίσιο. Η αρχιτεκτονική σύσταση διατυπώνει τους κανόνες της 
παρουσιάζοντας ζεύγη παραδειγµάτων που αντιπαραθέτουν το καλό µε το κακό, αυτό που 
πρέπει να συγκρατήσουµε και αυτό που πρέπει να αποκλείσουµε, αυτό που πρέπει να 
διερευνηθεί και αυτό που πρέπει να αποφευχθεί. Η κανονιστική λογική της σύστασης 
διενεργεί έτσι µια κατάτµηση της πραγµατικότητας σε ζεύγη αντίθετων χαρακτηριστικών. Η 
αντιπαράθεση του παραδοσιακού µε το µη παραδοσιακό δεν είναι, παρ΄ όλα αυτά, ικανή για 
να δικαιολογήσει το σύνολο των αντιθέσεων στις οποίες οι κανονισµοί της κατασκευής 
κατανέµουν τα χαρακτηριστικά κτιρίων που ανήκουν σε περιοχές που πρέπει να 
προστατευτούν.  

Για τον τουρισµό, το µη αστικό παρουσιάζεται σήµερα ως αυτό που επιτρέπει να 
ξεφύγουµε από το αστικό. Ο τουρισµός είναι µία µετακίνηση πληθυσµών προς τόπους 
αναψυχής, µία κατανάλωση χώρων που παίρνει αξία από τις αποκλίσεις που ένας πολιτισµός 
επιτρέπει, ένας καθρέφτης «ελεύθερου χρόνου» δεµένος µε την επιστροφή. Η ζήτηση 
τουριστικών χώρων αναπτύσσεται γύρω από αναφορές στην ευχαρίστηση, αναπαριστώµενες 
από µορφές µετακίνησης. Η διαδροµή προϋποθέτει εδώ τόσο την αποσπασµατική µίµηση 
κάποιας ξένης πρακτικής από τον τρόπο µε τον οποίο συνήθως κατέχουµε έναν τόπο όσο και 
τη µεταφορά του δικού µας χώρου αλλού. Πρόκειται, µε τη δικαιολογία µιας άλλης ύπαρξης 
στο χώρο, για µία κατανάλωση χώρων που τους φανταζόµαστε διαφορετικούς και που 
οδηγούν στην αναβάθµιση των χώρων στους οποίους θα επιστρέψουµε. Ο τουρισµός µ΄ 
αυτήν την έννοια δεν είναι παρά παρεκκλίσεις. Στην περίπτωση που παίρνει τη µορφή 
περιήγησης ρυθµίζει την αναζήτηση αυτού του άλλου που µας ξεφεύγει, εφόσον η 
αναπαράστασή του δεν αντικαθιστά ποτέ εξολοκλήρου την παρουσία του. Όταν περιορίζεται 
σε κάποια τοποθεσία, απλώνεται έτσι σε ένα αλλού, του οποίου το όνειρο περιγράφει το 
περίγραµµα µιας καθηµερινής έλλειψης. 

Παρέκκλιση διαµέσου της οποίας µια κοινωνία αναπαριστά τον εαυτό της, ξεφεύγει 
µέσα στην εικόνα της, παιχνίδι µίµησης, ο τουρισµός, κατέχει τους δικούς του τόπους 
αναπαράστασης όπως επίσης και τα ωράριά του. Στον καθένα αντιστοιχεί κάποια εικόνα του 
άλλου. Εάν η κοινωνική πίεση της αναχώρησης διακρίνεται για την απουσία του 
συνηθισµένου τόπου κατοικίας, η δυνατότητα για διακοπές εµφανίζεται ως επίδοση σε ένα 
πεδίο νοηµάτων, όπου διαδροµές και στάσεις ξαναστέλνουν τελικά τον τουρίστα στην αρχική 
του θέση.  

Ο αρχιτέκτονας µάλλον καταλαβαίνει ένα τέτοιο κοινωνικό αίτηµα ως µια επιθυµία 
αλλαγής παραστάσεων. Στα µάτια του αστού ο ορεινός αρκαδικός κόσµος αντικαθιστά πολύ 
συχνά το αλλού. Για τον κάτοικο της πόλης οι αρετές του αποπροσανατολισµού του ορεινού 
αυτού κόσµου εξαρτώνται κατά ένα µεγάλο µέρος από τον κτισµένο χώρο που προσφέρει, µε 
την άµεσή του αντίληψη, την εικόνα ενός κόσµου που είναι διαφορετικός από τον αστικό: 
τοπικές ιδιαιτερότητες και πρωτοτυπίες δηλώνονται από µία αρχιτεκτονική παράδοση. Τόποι 
αλλαγής παραστάσεων, τα τουριστικά κτίρια είναι πολλαπλά και διαφορετικά κατ΄ εικόνα της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Οι αντίστοιχες ταυτότητές τους συµπίπτουν µε τις τοπικές 
παραδοσιακές αρχιτεκτονικές που, καταχωρισµένες σύµφωνα µε µία ταξινόµηση, γίνονται 
παραδείγµατα. 

Πολλοί αρχιτέκτονες, όµως, υπογραµµίζουν ότι, ενώ θέλουν να µιµηθούν τις µορφές 
µιας αγροτικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής απλώς αντιγράφοντάς την, δεν µπορούν να τις 
προσαρµόσουν σε αυτές τις νέες λειτουργίες µιας κοινωνίας σε αναψυχή. Καταδικάζοντας τη 



 14 

λατρεία του παρελθόντος και τη µουσειογραφία, διαιωνίζοντας πιστά τη λειτουργική σκέψη, 
προτείνουν τη δηµιουργία µιας νέας αρχιτεκτονικής που θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες 
µιας κοινωνίας σε αναψυχή: µιλάµε, δηλαδή, για µία αρχιτεκτονική διακοπών. Η 
αρχιτεκτονική τείνει να στηρίξει από µόνη της τη διάσταση της αλλαγής παραστάσεων 
προτείνοντας έναν ιδιαίτερο τρόπο κατοχής ενός τόπου. Η αρχιτεκτονική γίνεται η ίδια ο 
τόπος της αλλαγής παραστάσεων, όποιοι και αν είναι οι τόποι στους οποίους εγκαθίσταται. 
Τελικά γίνεται µία αρχιτεκτονική παντός τόπου.  

 
Η κινητικότητα στον Ορεινό Χώρο 
Η αυξανόµενη κινητικότητα σε αναζήτηση αναψυχής αποτελεί σοβαρό παράγοντα αλλαγής 
της µορφής και των λειτουργιών του ορεινού χώρου του Μαινάλου. Υπερτοπικά και τοπικά 
δίκτυα αναλαµβάνουν «να φέρουν κοντά» τους πολίτες µε χώρους αισθητικού, λαογραφικού, 
πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, µε περιοχές «παρθένες» ή σχετικά άθικτες, 
µε ιδιαιτερότητες και καταστάσεις διαφορετικές από αυτές των πόλεων. Όµως συχνά η 
εγγύτητα που υπόσχονται τα οδικά δίκτυα περνάει µέσα από καταστροφές και αλλοιώσεις 
που κατά τα πρότυπα µιας αλυσιδωτής αντίδρασης επηρεάζουν και ευτελίζουν τους 
προορισµούς. Τότε η αρχική στόχευση προδίδεται, η «διαφορετικότητα» γίνεται απλώς 
αντικατοπτρισµός µέσα σε µια απεραντοσύνη κοινοτοπίας, το «κοντά» σχετίζεται µε το 
«πουθενά» της γραφικότητας. «Πρέπει οι δρόµοι να οδηγούν παντού;» αναρωτιόταν ο Ζ. 
Κοτιώνης σε άρθρο του σε εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας19.  

Όµως η σχετική ευκολία στην παραγωγή των οδικών έργων, η πίεση των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων, προεκλογικές ή άλλες άµεσες ανάγκες των χωριών της περιοχής µελέτης, η 
παροχή απασχόλησης σε εργολάβους και εργατικό δυναµικό, διαµόρφωσαν στη 
µεταπολεµική ελληνική κοινωνία µια ειδική δυναµική. Ήταν η δυναµική µιας οδοποιίας 
«άνευ ορίων, άνευ όρων» κατά την στιχουργική του Α. Εµπειρίκου. Η οδοποιία βιάζει συχνά 
τις µορφές και τις λειτουργίες του ορεινού χώρου υπό το πρόσχηµα της ικανοποίησης των 
τοπικών αναγκών και οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων επικυρώνουν µάλλον τις 
πρακτικές των διαχειριστών παρά σκιαγραφούν πολλαπλά σενάρια και εναλλακτικές λύσεις. 
Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου και µέχρι το 1990, και µόνο σε 
ορεινές και ηµιορεινές περιοχές, θα διανοιγεί ένα τεράστιο οδικό δίκτυο. Η οδοποιία χωρίς 
εκτίµηση των περιβαλλοντικών και αισθητικών επιπτώσεων γίνεται «αυτοσκοπός», όµως από 
µια άλλη σκοπιά θα αποτελέσει «µέσο» για µια αστόχαστη «διείσδυση»20 στον µείζονα 
ορεινό αρκαδικό χώρο. Η τρέχουσα διαχείριση του ορεινού χώρου φαίνεται να διακηρύσσει 
έναν κυκλοφοριακό «πλουραλισµό», όπου όλα τα µέσα και όλες οι οδεύσεις είναι θεµιτές. Το 
«πηγαίνειν οπουδήποτε παντοιοτρόπως» ανάγεται σε βασικό αξίωµα µιας υποτιθέµενης 
ελευθεριακής αντίληψης. Μέσα σε συνθήκες ανεξέλεγκτης υπερκινητικότητας, η ψυχαγωγική 
πρόσοδος της υπαίθρου υποχωρεί, η αυθεντικότητα γίνεται δυσεύρετη ή ουτοπική, η «φυγή» 
ως αίσθηση φθίνει.   

 
Ορεινά Τοπία [Αναψυχής και Τουρισµού] 
Πως διαµορφώνεται όµως το αποτύπωµα του τουρισµού στον ορεινό αρκαδικό χώρο; Στις 
οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες, οι ορεινοί όγκοι αντιπροσωπεύουν από το δεύτερο ήµισυ 
του 20ου αιώνα, σηµαντικότατους τουριστικούς προορισµούς. Ωστόσο, η σύνδεση µεταξύ 
ορεινών όγκων και τουρισµού, καθώς και ο εκδηµοκρατισµός των ενεργοποιηµένων σ’ 
αυτούς διακοπών και αθλητικό-αναψυχικών δραστηριοτήτων, επιτεύχθηκε σε χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των δύο αιώνων. Στην παρούσα χρονική περίοδο η υιοθέτηση και 
ενεργοποίηση αθλητικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων, στις χωρικές ενότητες των 

                                                           
19 Κοτιώνης, Z., «Πρέπει οι δρόµοι να οδηγούν παντού;», Καθηµερινή, 28-1-2001.  
20  Ό.π.   
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ορεινών όγκων, χαρακτηρίζεται ως φυσική απόρροια µιας εξελικτικής πορείας οικονοµικό-
τεχνολογικής και κοινωνικό-ανθρωπολογικής µορφής (Ηγουµενάκης 2000). 

Στα πλαίσια της ανάλυσης των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στον 
ορεινό όγκο του Μαινάλου, µπορεί να θεωρηθεί ως απλοϊκή και παράλληλα περιοριστική η 
αντίληψη, ότι το ορεινό τοπίο εκλαµβάνεται ως κατ’ εξοχήν κίνητρο ενεργοποίησης των 
ανθρωπίνων µετακινήσεων. Τα τουριστικά κίνητρα ουδέποτε υπήρξαν εµφανή, σταθερά, 
αµετάβλητα. Πάντοτε διέπονταν ιστορικά και πολιτιστικά, από την σχετικότητα (Τσάρτας 
1996). Η ελκυστικότητα του ορεινού τοπίου δεν θεωρήθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου, σ’ 
όλες τις περιπτώσεις, ως κίνητρο τουριστικής µετακίνησης και ενεργοποίησης τουριστικής 
κατανάλωσης, όπως δεν αποτελεί, ακόµα και σήµερα, κύριο κίνητρο διακοπών για µεγάλο 
µέρος των δυνητικών τουριστών.  

Θα πρέπει να υπογραµµιστεί, ότι τα κίνητρα δεν περιορίζονται µόνο στην 
ελκυστικότητα του ορεινού τοπίου, ως παράγοντα ενεργοποίησης της τουριστικής 
µετακίνησης. Αυτά που διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και αποδοχή, 
υιοθέτηση του ορεινού τουρισµού στην περιοχή, πηγάζουν από ζωτικές και εσωτερικής 
φύσης αναζητήσεις των ατόµων, καθώς και από την δυνατότητα των ορεινού όγκου να 
ικανοποιήσει τέτοιου τύπου αναζητήσεις. Είναι προφανές ότι η δυνατότητα αυτή σχετίζεται 
επιπλέον µε το σύνολο των εικόνων που διαµορφώνουν τα άτοµα για αυτόν και τα 
γεωµορφολογικά του χαρακτηριστικά (Cazes 1992). Μερικές από τις διαµορφούµενες 
αναζητήσεις και εικόνες, φαίνεται να έχουν έναν κοινά αποδεκτό χαρακτήρα, 
ανθρωπολογικής ή και κοινωνικοπολιτικής φύσης. 

Στην περίοδο µετά το 1970 οι τουρίστες του ορεινού αρκαδικού χώρου εκτός του 
κλασικού κινήτρου της αναψυχής και της ξεκούρασης στα πλαίσια ενός ταξιδιού διακοπών, 
χαρακτηρίζονται πλέον και από άλλα κίνητρα21. Τέτοια είναι η γνωριµία µε την τοπική 
παράδοση και τον πολιτισµό, η διαβίωση σε ένα παραδοσιακά δοµηµένο περιβάλλον, οι 
δραστηριότητες στον ορεινό χώρο κ.ά. Τα κίνητρα αυτά σταδιακά συγκροτούν µια νέα 
τµηµατοποιηµένη και δυναµική ζήτηση η οποία προστίθεται στην ήδη αρκετά δυναµική 
ζήτηση για οργανωµένο τουρισµό διακοπών στον ορεινό χώρο του Μαινάλου. Ποια είναι 
τελικά τα κίνητρα ενεργοποίησης των τουριστικών µετακινήσεων και δραστηριοτήτων στον 
ορεινό χώρο που µελετάται; Ιδιαίτερα µετά το 1980, η τουριστική ανάπτυξη στο χώρο αυτό 
πλέον, δεν είναι µια χωρικά περιορισµένη υπόθεση αλλά αφορά µε διαφορετικούς τρόπους, 
σηµαντικά σε έκταση και διαφορετικά σε χαρακτηριστικά, τµήµατα αυτού του ορεινού 
χώρου. Μήπως οι κοινωνικές αλλαγές στον αστικό χώρο αποτελούν µια από τις πιο βασικές 
παραµέτρους αυτού του φαινοµένου; Με αυτόν τον τρόπο, τµήµατα και πόρους αυτού του 
ορεινού χώρου «διεκδικούν» πλέον τόσο οι τουρίστες της καλοκαιρινής περιόδου όσο και 
αυτοί που σταδιακά αναζητούν προϊόντα, υποδοµές και υπηρεσίες των Ειδικών και 
Εναλλακτικών µορφών τουρισµού στο Μαίναλο.  

Ως µορφή ανάπτυξης, ο τουρισµός έχει αντίστοιχα υποστηρικτές και πολέµιους22. Οι 
υποστηρικτές βλέπουν στα θετικά του τουρισµού τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την εισροή 
κεφαλαίων, τη δηµιουργία υποδοµών που βελτιώνουν συνολικά µια περιοχή. Οι πολέµιοι 
έχουν κατηγορήσει τον τουρισµό για µια σειρά από αρνητικές συνέπειες στις ζωές των 
κατοίκων. Οι επικριτές επικεντρώνουν στον τρόπο µε τον οποίο κατασκευάζονται οι 
τουριστικές υποδοµές, στην ποιότητά τους και στο ποιος είναι τελικά ο αποδέκτης τους, στην 

                                                           
21 Βλ. Parrinelo Gl., «Motivation and anticipation in Post-Industrial Tourism», Annals of Tourism Research 
20/2/1993, σελ. 233-249-Dann G., «Tourist Motivation: an appraisal», Annals of Tourism Research 8/2/1981, 
σελ. 187-219-Τσάρτας Π., Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισµό, Εξάντας, 
1996, σελ. 176-211.     
22 Η βιβλιογραφία για τον τουρισµό αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς. Για τις παρακάτω θέσεις, βλ., ανάµεσα σ΄ 
άλλους, Smith 1977, Greenwood 1977, de Kadt 1979, Nash 1981, Graburn 1983, Cohen 1988, Crick 1989, 
Boissevain. 
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κατανοµή των κεφαλαίων που εισρέουν από τον τουρισµό, όπως και στην εποχιακότητα των 
θέσεων εργασίας που δηµιουργεί, ενώ σε αντιπαράθεση µε τον µαζικό τουρισµό και τις 
συνέπειές του, ως εναλλακτική µορφή ανάπτυξης συχνά αντιπροτείνονται άλλα είδη 
τουρισµού. 

Ο οικοτουρισµός ως εναλλακτική µορφή ανάπτυξης θεωρείται ότι δίνει τη δυνατότητα 
στους κατοίκους να επιλέξουν την ανάπτυξή τους και, κατά συνέπεια, την πρόοδό τους χωρίς 
την παρουσία εξωγενών δυνάµεων που θα παρεµβαίνουν αλλοτριωτικά στις συνθήκες 
διαβίωσης των κατοίκων. Με αυτήν την έννοια ο οικοτουρισµός φέρεται να έχει τις ελάχιστες 
συνέπειες στον τρόπο ζωής των τοπικών κοινωνιών. Ως κοινωνική ρητορική η 
οικοτουριστική ανάπτυξη δεν αποτελεί απλώς ένα σχήµα λόγου για το οποίο (και µε το 
οποίο) απλώς γίνεται συζήτηση. Η ρητορική, κατά τον Herzfeld (1987), δεν αποτελεί «ένα 
πλαστό λούστρο πάνω στην πραγµατικότητα…, αλλά την προσβάσιµη διάσταση της ίδιας της  
κοινωνικής πραγµατικότητας» (Herzfeld 1988). Η ρητορική του οικοτουρισµού ως 
εναλλακτικής ανάπτυξης αποτελεί µια κοινωνική πραγµατικότητα που άµεσα διαµορφώνει 
καταστάσεις και ταυτοχρόνως διαµεσολαβεί στη διαµόρφωση πολλών άλλων, συχνά 
φαινοµενικά άσχετων, καταστάσεων. ∆ηλαδή ο οικοτουρισµός, παρά το γεγονός ότι 
επικεντρώνεται στο εγγενές σε µια περιοχή φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, ωστόσο δεν 
χρησιµοποιεί απλώς αυτό που ήδη υπάρχει, που ήδη βρίσκεται εκεί. Αποτελεί και αυτός έναν 
ενεργό παράγοντα στη διαδικασία διαµόρφωσης ενός τόπου. Όπως λέει ο Ben Ari (1995), για 
τη διαµόρφωση του τόπου, «η συζήτηση σχετικά [µε έναν τόπο] από διάφορες…οµάδες είναι 
συστατικό στοιχείο (µε την έννοια της πρακτικής πραγµατοποίησης ιδεών και εικόνων) αυτού 
του ίδιου του τόπου». Μ΄αυτήν την έννοια ο οικοτουρισµός ταυτοχρόνως κατασκευάζει και 
προβάλλει εικόνες-αντιλήψεις της «φύσης» και της «παράδοσης», καθώς την ίδια στιγµή 
αυτές οι εικόνες-αντιλήψεις αποκτούν υλική υπόσταση, γίνονται, δηλαδή, πραγµατικά 
περιβάλλοντα, τα οποία ο κόσµος επισκέπτεται και βιώνει. 

Ο οικοτουρισµός ως µια ανάπτυξη που επικεντρώνεται γύρω από την παράδοση και τη 
φύση στηρίζεται σε µια εσωτερική αντίφαση. Η φύση και η παράδοση ταυτίζονται µε το 
παρελθόν, τη στιγµή που η ανάπτυξη τοποθετείται στο µέλλον, αποτελώντας ένα στόχο προς 
επίτευξη23. Το παρελθόν, τόσο σαν ανέγγιχτη φύση όσο και σαν παράδοση, γίνεται εργαλείο 
για την κατασκευή ενός καλύτερου µέλλοντος. Το ζήτηµα είναι πως κατασκευάζεται η εικόνα 
του τόπου στο παρελθόν, στο παρόν και στο µέλλον, καθώς το παρόν προβάλλει το παρελθόν 
του και µ΄ αυτό κατασκευάζει εξίσου το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον του. Μέσα σ΄ 
αυτό το σχήµα, η φύση και ο «τοπικός πολιτισµός», η «τοπική παράδοση» του ορεινού 
χώρου, τίθενται συνεχώς σε αντιπαράθεση και σε σχέση τοµής µε τη βιοµηχανική κοινωνία. 
Τελικά και ο οικοτουρισµός, µε όλες τις καλές προθέσεις του, καταλήγει, σε αντιστοιχία µε 
τον Οριενταλισµό που περιέγραψε ο Said (1978), να διαπραγµατεύεται και να διαµορφώνει 
ταυτότητες, να εξωτικοποιεί, δηλαδή, την αγροτική ζωή και τη φύση. Όταν οι διοργανωτές 
της ανάπτυξης, οι τουρίστες, όλοι οι εµπλεκόµενοι γενικά µε τον οικοτουρισµό, ασχολούνται 
µε τη φύση και την παράδοση, αυτό που κάνουν είναι να διαµορφώνουν και να νοµιµοποιούν 
απόψεις, να κατασκευάζουν τόπους. Οι παραδοσιακές κοινότητες, λοιπόν, και η φύση που τις 
περιβάλλει ως τόποι τουρισµού αποτελούν ετεροτοπίες (Foucault 1986), που ταυτοχρόνως 
αναπαριστούν, αµφισβητούν, και ανατρέπουν άλλους τόπους. 

Ο οικοτουρισµός, ως µοντέλο ανάπτυξης, ενέχει δύο µείζουσες αντιφάσεις που 
καταλήγουν σε άλλου είδους από τις προσδοκώµενες ανισότητες. Με έναν πολύ 
ενδιαφέροντα τρόπο ο οικοτουρισµός, που αποτελεί µια µορφή επαφής, θεωρείται ότι δεν 
ανατρέπει αυτήν την αποµόνωση των παραδοσιακών κοινωνιών, εκλαµβάνεται, δηλαδή, και 
παρουσιάζεται ως µη-επαφή, καθώς αυτό που συµβαίνει είναι ότι δεν αφήνει σηµάδια. Τα 
σηµάδια, ωστόσο, υπάρχουν και µπορούν να διαβαστούν, αν θέλει κανείς να τα δει. Η 
                                                           
23 Βλ. Deltsou 1996. 
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ανυπαρξία σηµαδιών σηµαίνει ότι απλώς κάθε τι που θα µπορούσε να θεωρηθεί ως δείγµα 
της µοντέρνας, δυτικής, βιοµηχανικής κοινωνίας, όπως είναι, για παράδειγµα, συγκεκριµένα 
δοµικά υλικά απαγορεύεται ή κρύβεται από την κοινή θέα. Η κριτική, λοιπόν, που ασκείται 
για το είδος των υλικών αντικειµένων που ταιριάζουν σ΄αυτούς τους τόπους, πέρα από την 
αισθητική τους «συνέπεια», είναι και ένας µεταφορικός λόγος που αρνείται στους 
σύγχρονους κατοίκους των την αυθεντικότητα της ύπαρξής τους. Έτσι µέσω του 
οικοτουρισµού δεν διαµορφώνεται µόνο η συγκεκριµένη αντίληψη του παρελθόντος, αλλά 
και το παρόν των κατοίκων. 

Από την άλλη µεριά, στο όνοµα της βιώσιµης ανάπτυξης ο εναλλακτικός τουρισµός, 
αντίθετα προς τον µαζικό τουρισµό, προβάλλει το ιδανικό ότι οι άνθρωποι επιλέγουν ποιοι 
και πώς θέλουν να είναι. Στην πραγµατικότητα, όµως, όταν διαλέγουν να είναι σαν τους 
τουρίστες, οι επισκέπτες βλέπουν σ΄αυτούς τα θύµατα της ανάπτυξης και του 
εκσυγχρονισµού. Και σχεδόν κανείς δεν αναρωτιέται γιατί θα έπρεπε να διαλέξουν να είναι 
διαφορετικοί, τη στιγµή που οι επισκέπτες τους µετατρέπουν σε ένα εξωτικό ταξίδι στο χώρο 
και στο χρόνο. Όπως είπε και ο Hobart (1993), «στο βαθµό που…οι ηγεµονικές 
αναπαραστάσεις αποτελούν τις συνθήκες εξουσίας, τότε αυτοί οι κριτικοί µπορεί ακούσια να 
παγιδεύονται στην διατήρηση αυτού που ισχυρίζονται ότι κριτικάρουν». 

Ότι και να διαλέξει κανείς, να είναι ίδιος µε κάποιους άλλους ή να είναι διαφορετικός, 
να είναι εναλλακτικός ή µαζικός τουρίστας, φέρει µέσα του ένα πλέγµα µηνυµάτων που 
παράγει-κατασκευάζει τουριστικούς τόπους µε άνισες σχέσεις εξουσίας. Στην ανάλυση που 
έκαναν οι Gupta και Ferguson για τη σχέση ανάµεσα στην κατασκευή τόπων και ασυνεχειών 
ανάµεσα σε τόπους και στην τοπογραφία της εξουσίας, έθεσαν τα ακόλουθα ερωτήµατα: 
«Πώς εγκαθιδρύονται τα χωρικά νοήµατα; Ποιος έχει τη δύναµη να µετατρέψει σε τόπους 
τους χώρους; Ποιος τα αµφισβητεί; Τι διακυβεύεται;». Μερική απάντηση σ΄ αυτά τα 
ερωτήµατα δίδει η παράφραση ενός παλιότερου συνθήµατος, ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα 
τόσο στη διαφορά, όσο και στην οµοιότητα. Το ζήτηµα είναι να µπορεί κάποιος να δει σε 
κάθε περίπτωση γιατί διαλέγει κάποιος αντίστοιχα την οµοιότητα ή τη διαφορά. Επίσης, να 
µπορεί να εντοπίσει πώς τόσο η οµοιότητα, όσο και η διαφορά αποτελούν συστατικά 
διαπροσωπικών σχέσεων και γι΄ αυτό όσο οι σχέσεις ενέχουν, εκφρασµένες ή εν δυνάµει, 
ανισότητες, τόσο η οµοιότητα όσο και η διαφορά θα είναι δυναµικά ενταγµένα συµβολικά 
συστήµατα µορφοποίησης και έκφρασης ανισοτήτων.     
 
Μεταναστευτικές ροές 
Ο ορεινός χώρος που µελετάται βιώνει σηµαντικούς µετασχηµατισµούς από τις πρώτες 
µεταπολεµικές δεκαετίες, υπό την επίδραση των εθνικών και διεθνών πολιτικοοικονοµικών 
εξελίξεων αλλά και των νέων σχέσεων που διαµορφώνονται µεταξύ πόλης και υπαίθρου. 
Γίνεται πεδίο ποικίλων µεταναστευτικών ροών, µε διαφορετικές κατευθύνσεις, διάρκεια και 
ένταση, οι οποίες διαµορφώνονται από τα τοπικά παραγωγικά συστήµατα, αλλά ταυτοχρόνως 
τα επηρεάζουν και τα µετασχηµατίζουν µέσα από µια συνεχή, αµφίδροµη σχέση. Η κίνηση 
ανθρώπινου δυναµικού ανάµεσα στο ορεινό αρκαδικό χωριό και τον «έξω κόσµο» 
συνεπάγεται µια διαρκή επαφή µεταξύ των δύο κόσµων. Από την πρώιµη κιόλας φάση της 
ιστορίας του το αρκαδικό χωριό  είναι εκτεθειµένο σε εξωτερικές επιρροές ποικίλων 
προελεύσεων, καθώς οι κινήσεις των αποδηµούντων διαγράφονται σε µια µεγάλη 
γεωγραφική κλίµακα. Ο έλληνας χωρικός, σε αντίθεση µε το δυτικό οµόλογό του, υπήρξε 
πάντοτε κινητικός, µη προσκολληµένος στη γη και τη γεωργική απασχόληση, ανοιχτός στις 
νέες ιδέες και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών, έτοιµος να αναπτύξει σχέσεις µε τον έξω 
κόσµο24. Στην περίοδο πριν τη δηµιουργία του νεοελληνικού κράτους, αστικά στρώµατα και 

                                                           
24 Ο P. Vidal de la Blache, αφού µελέτησε ιστορία και γεωγραφία στην École Normale Superieure του Παρισιού, 
παραµένει µεταξύ 1867 και 1870 στην École francaise d’ Athénes, όπου εµβαθύνει στις σπουδές του στην 
αρχαιότητα, ετοιµάζοντας µια εργασία πάνω στον Ηρώδη τον Αττικό και µια άλλη (συνταγµένη στα λατινικά), 
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αστικές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν στις αυτοδιοικούµενες ορεινές κοινότητες, ενώ στη 
σύγχρονη εποχή η αγροτική προέλευση χαρακτηρίζει την πλειονότητα των κατοίκων της 
ελληνικής πόλης.  

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην τάση «επανόδου στον ορεινό χώρο», ο Lewis (1998) 
παρατηρεί ότι αν στις βιοµηχανικές κοινωνίες του ΄70 και του ΄80 η παλιννόστηση, που 
ακολούθησε τη µεταπολεµική αγροτική έξοδο, γινόταν υπό το βάρος της αποβιοµηχάνισης 
και της αστικής κρίσης, σήµερα η «επάνοδος στον ορεινό χώρο» ή, αλλιώς, η «αστική 
έξοδος» γίνεται πιο επιλεκτικά: µέσα από µηχανισµούς, κίνητρα και κοινωνικές 
αναπαραστάσεις που έχουν να κάνουν µε την «αστική αποσυγκεντροποίηση» 
(deconcentration) και την «αγροτική ειδυλλιακότητα» (rural idyll) και όχι «εξ ανάγκης», 
δηλαδή υπό την πίεση της ανεργίας και της κρίσης. Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για µια 
συνειδητή κίνηση του πληθυσµού που σχετίζεται όχι µόνο µε παλιννοστούντες, αλλά και µε 
νεοεισερχόµενους αστούς (οι newcomers της ∆υτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής), 
που εγκαθίστανται στον ορεινό χώρο αναζητώντας καλύτερους όρους διαβίωσης. Παρ΄ όλα 
αυτά, ο δεσµός µε τον τόπο καταγωγής, τον ορεινό αρκαδικό χώρο, µπορεί, τελικά, να 
αποτελεί το πιο ισχυρό κίνητρο επιστροφής και δραστηριοποίησης εκεί. 

Το ερώτηµα που τελικά τίθεται είναι κατά πόσο η ώσµωση του αστικού µε τον ορεινό 
χώρο του Μαινάλου επιτρέπει προσαρµογές και καινοτοµίες ή προκαλεί συγκρούσεις. Οι 
παλιννοστούντες από τα µεγάλα αστικά κέντρα επαναδραστηριοποιούνται µε κάποιον τρόπο 
στην τοπική ζωή των ορεινών κοινοτήτων της περιοχής που µελετάται: µερική απασχόληση 
σε γεωργικές εργασίες της ευρύτερης οικογενειακής εκµετάλλευσης, επενδύσεις σε κατοικία 
και µικρές επιχειρήσεις, συµµετοχή σε πολιτιστικούς συλλόγους και εκδηλώσεις, 
παρεµβάσεις µέσα από καταναλωτικές στάσεις και αστικές προσλήψεις για τον ορεινό χώρο 
και τη διαχείριση των πόρων του. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν οι παλιννοστούντες και 
γενικότερα οι αστοί που εγκαθίστανται στον ορεινό χώρο του Μαινάλου αναζητώντας ένα 
καλύτερο πλαίσιο ζωής γίνονται φορείς καινοτοµίας και νέων δραστηριοτήτων (αστικής 
προέλευσης) συµβάλλοντας σε µια συνεκτική και βιώσιµη χωροτοπική ανάπτυξη. Ή αν, εν 
ονόµατι του εξωραϊσµού που συνάδει µε την αστική τους κουλτούρα, εξοστρακίζουν «το 
τοπικό» και την «ορεινότητα»,  που αναζητούσαν στο φαντασιακό τους. 

Μια άλλη σηµαντική συνιστώσα που συµβάλλει στη γενικότερη κινητικότητα και 
αναζωογόνηση της περιοχής µελέτης είναι οι αλλοδαποί µετανάστες. Τα τελευταία χρόνια η 
µαζική µετακίνηση µεταναστευτικών ρευµάτων αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 
εξελίξεις. Έτσι, η Ελλάδα από παραδοσιακή χώρα αποστολής µεταναστών µετατρέπεται-
κυρίως τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια-σε χώρα υποδοχής σηµαντικού αριθµού 
µεταναστών

25. Η συµβολή τους είναι πολύµορφη και πολύπλευρη: αναδιάρθρωση της 
γεωργίας προς δυναµικότερους κλάδους παραγωγής ή/και µεγέθυνση των εκµεταλλεύσεων, 
επιβίωση οριακών γεωργικών εκµεταλλεύσεων, στήριξη της «εξ αποστάσεως διαχείρισης» 
της γεωργικής εκµετάλλευσης από τους αστούς κατόχους τους, στήριξη της 
πολυαπασχόλησης στα χωριά όπου αναπτύσσονται εξωγεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες. Το ερώτηµα που τίθεται είναι αν οι ξένοι µετανάστες από ευκαιριακού 
χαρακτήρα παραγωγικός συντελεστής  τείνουν να γίνουν µόνιµου και δοµικού χαρακτήρα 
κοινωνικοί δρώντες στον ορεινό χώρο του Μαινάλου, πολύ περισσότερο όταν 
ενσωµατώνονται στην τοπική κοινωνία.  

Επίσης σε σχέση µε τη φύση της δυναµικής των ορεινών αυτών κοινοτήτων σε ένα 
κόσµο ταχύρυθµων τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών προκύπτουν προβληµατισµοί οι 
οποίοι προσεγγίζουν δύο ζητήµατα: Το πρώτο αφορά στον τρόπο µε τον οποίο το πολυπληθές 

                                                                                                                                                                                     

στους ελληνικούς νεκρικούς επιτάφιους στη Μικρά Ασία, που αποτέλεσε και το αντικείµενο της διδακτορικής 
του διατριβής (Marconis 1996:61, Claval 1995:80).  
25 Βλ. ενδεικτικά, Κασιµάτη 2003: 23-44. 
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εργατικό δυναµικό των µεταναστών ενσωµατώνεται στο πλαίσιο των καινοτοµιών, των 
δεξιοτήτων και της τεχνολογίας κατά την παραγωγική δραστηριότητα, επηρεάζοντας άµεσα 
τις διαδικασίες εκσυγχρονισµού των αγροτοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και όλων των 
παραγωγικών τοµέων. Το δεύτερο έχει σχέση µε τις αµοιβαίες διεισδύσεις µεταξύ 
διαφορετικών εθνοτικών πληθυσµών, από τις οποίες εγείρονται ζητήµατα για τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των µεταναστών µε τον ντόπιο πληθυσµό, δηµιουργώντας συνθήκες µιας εν 
δυνάµει πολυπολιτισµικής κοινωνίας.  

Με αφετηρία τις ιδιαίτερες µορφές αλληλεπίδρασης που χαρακτηρίζουν τις 
διαπροσωπικές σχέσεις αφεντικών και αλλοδαπών εργατών στους χώρους εργασίας, 
οδηγούµαστε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο άρθρωσης των ποικίλων διαπολιτισµικών 
αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των ατόµων, η δυναµική των οποίων συνθέτει ένα µεγάλο µέρος 
από τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα των ορεινών κοινοτήτων. Εκείνο που ενδιαφέρει 
περισσότερο είναι η διασαφήνιση της δυναµικής της, στο βαθµό που πιθανόν να ενεργοποιεί 
στη συνείδηση των γηγενών συγκεκριµένες αντιλήψεις και απλουστευτικές αναπαραστάσεις, 
που προεξοφλούν την αυθαίρετη απόδοση στον άλλον (µετανάστες), και στον «µακρινό 
εξωτικό πολιτισµό» που εκείνος εκπροσωπεί, συµπεριφορών και χαρακτηριστικών, 
αναπαράγοντας ταυτόχρονα πολιτισµικά ταξινοµικά συστήµατα κατηγοριοποίησής του. Αυτό 
σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι το ενδιαφέρον για τον δυναµικό χαρακτήρα αυτής της 
διαπολιτισµικής αλληλεπίδρασης εξαντλείται απλά και µόνο στη διαπίστωση ότι 
ενεργοποιούνται στη σκέψη των γηγενών στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον άλλο. 
Τουναντίον, η διασαφήνιση αυτής της δυναµικής σχέσης ολοκληρώνεται στο βαθµό που τα 
συγκεκριµένα πολιτισµικά σχήµατα ταξινόµησης, άρα και διάκρισης, για τον άλλο 
αποκαλύπτουν πτυχές και εικόνες του «εαυτού», επηρεάζουν την άρθρωση της 
αυτοαντίληψης, µε λίγα λόγια τροφοδοτούν τη διαδικασία «διαµόρφωσης τόσο της 
κοινωνικής όσο και της ατοµικής ταυτότητας» των µελών της κυρίαρχης πολιτισµικής 
οµάδας. 

 
Για τη Συλλογική Μνήµη 
Μπορούµε να µιλάµε για συλλογική µνήµη µόνο στο βαθµό που αντικειµενοποιείται σε 
ανταλλαγές ανάµεσα σε άτοµα κοινωνικά. Η συλλογική µνήµη είναι σε τελευταία ανάλυση 
τόπος παραγωγής κοινά αναγνωρίσιµων νοηµάτων. Όχι µόνο τελείται, δηλαδή εκδηλώνονται 
κοινωνικά αλλά έχουν τελεστικό χαρακτήρα, δηλαδή η τέλεσή τους επιφέρει δράσεις και 
αντιδράσεις, κάνει να συµβούν συµπεριφορές µε κοινωνικό πρόσηµο. Μπορούµε έτσι να 
πούµε ότι η συλλογική µνήµη διαµορφώνει διαρκώς πλαίσια υποδοχής του παρόντος. 
Συσχετίζει το παρελθόν µε το παρόν έχοντας στόχο να επηρεάσει την έκβαση του παρόντος. 
Με τούτη την έννοια η συλλογική µνήµη πλάθει το µέλλον.  

Η συλλογική µνήµη χειρίζεται µια κρίσιµη διαλεκτική του κοινωνικού χρόνου, αυτή 
που συνθέτει την κοινωνική εµπειρία (και αξία) της διάρκειας µε την εµπειρία του στιγµιαίου, 
του παρόντος δηλαδή ως εκείνης της απόλυτα φευγαλέας στιγµής που διαρκώς χάνεται 
µετατρεπόµενη σε παρελθόν. Η διαλεκτική σχέση της στιγµής µε τη διάρκεια µετατρέπει το 
αίτηµα της συνέχειας σε συγκεκριµένη ιστορικά εµπειρία και πρακτικές της κοινωνικής 
αναπαραγωγής, σε συγκεκριµένη εποµένως ενσωµάτωση της ετερογένειας στην επανάληψη. 
Σωστά επιµένει ο Bourdieu ότι πρόκειται για µια σχέση οµολογίας: οι δρώντες είναι 
µαθηµένοι να µεταφέρουν σχήµατα δράσης από µια περιοχή της κοινωνικής ζωής σε µια 
άλλη. Είναι έτσι που η κατασκευή της διάρκειας είναι προϊόν µιας έµπρακτης σύγκρισης που 
ανάγει δράσεις του παρόντος σε αναµνήσεις του παρελθόντος. Στη διαλεκτική στιγµής και 
διάρκειας είναι που συγκροτείται το νόηµα της πράξης και τούτη τη διαλεκτική τελεί ακριβώς 
η µνήµη.  

Στη συλλογική µνήµη το παρελθόν δείχνεται. ∆εν είναι µόνο οι διαφορετικές 
κοινωνικές θέσεις και προοπτικές που επεµβαίνουν παραµορφωτικά εξαιτίας 
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διαφοροποιηµένων στόχων αλλά και συλλογικών απωθήσεων, είναι η ίδια η τελεστική 
υπόσταση της συλλογικής µνήµης που την κάνει να δείχνει αυτό που µπορεί να συγκροτεί 
αναδροµικά το παρελθόν ως δικαιολόγηση του παρόντος. Ως δράση η εκδήλωση της 
συλλογικής µνήµης είναι έτσι συνιστώσα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, µιας 
αλληλεπίδρασης που διατέµνουν δοµές και όροι εξουσίας. Η εκδήλωση της συλλογικής 
µνήµης εµπλέκει απαραίτητα εκφραστικές συµπεριφορές. Η ανάκληση του παρελθόντος είναι 
µια σειρά από δράσεις που είναι εκφραστικές. Με τα λόγια του Schechner (1985), λοιπόν, «η 
ανακαλούµενη συµπεριφορά προσφέρει και στα άτοµα και στις οµάδες, την ευκαιρία να 
ξαναγίνουν αυτό που ήταν κάποτε-ή ακόµη και πιο συχνά, να ξαναγίνουν αυτό που δεν ήταν 
ποτέ αλλά ήθελαν να είναι ή θέλουν να γίνουν». 

Μια τέτοια εννόηση της εκφραστικής συµπεριφοράς την καθιστά κατεξοχήν όχηµα της 
συλλογικής µνήµης. Μια συµπεριφορά µπορεί να εκφράζει µια σχέση µε το παρελθόν, µπορεί 
να δείχνει κάτι στο παρελθόν κρίσιµο για το τώρα, µόνο αν αναγνωρίζεται ότι συµβαίνει για 
δεύτερη φορά. Πρέπει λοιπόν η ίδια αυτή η συµπεριφορά ή δράση να παραπέµπει ή σε µια 
άλλη δράση που έχει ξανασυµβεί, ή όπως µας το επισηµαίνει ο Schechner (1985), σε µια 
άλλη δράση που θα µπορούσε να είχε συµβεί. Αυτή η δυνητικότητα είναι ένα καθοριστικό 
στοιχείο της µνήµης αν θεωρήσουµε ότι εξαρτάται άµεσα από το παρόν της τέλεσής της και 
όχι από την αθροιστική συσσώρευση εγγραφών που παγιώνονται. 

Η ίδια η διαδικασία τέλεσης των εκφραστικών κινήσεων χαρακτηρίζεται από µια 
διαλεκτική διάρκειας και στιγµής. Στο παρόν της εκδήλωσής της η εκφραστική κίνηση έχει 
την αξία µιας στιγµιαίας υπόδειξης, µιας χειρονοµίας που διακόπτει τη ροή του χρόνου για να 
δείξει. Η εκφραστική κίνηση είναι µια εξαίρεση. Μόνο ως εξαίρεση µπορεί να αποκτήσει το 
νόηµά της. Στην πραγµατικότητα τούτο συχνά σηµαίνει δρω τελώντας µια εξαίρεση θέλοντας 
σε τούτη την εξαίρεση να συνοψίσω µια βούληση διάρκειας. Τέτοιες εκδηλώσεις εξαρχής δεν 
αποτελούν παρά χειρονοµίες προς την κοινή, συλλογική µνήµη. Ουσιαστικά η συλλογική 
µνήµη ενεργοποιείται για να υποβάλει συγκρίσεις. Καθιστά συγκρίσιµες εκφραστικές δράσεις 
και µέσα από τη σύγκρισή τους κάνει να διαπιστώνονται συνέχειες. Η εκφραστική 
συµπεριφορά τη στιγµή της εκδήλωσής της γίνεται έτσι δείκτης µιας διάρκειας. Μπορούµε να 
φανταστούµε τις εκφραστικές συµπεριφορές να αποτελούνται από εκείνες τις µοναδιαίες 
εκφραστικές κινήσεις ή χειρονοµίες τις οποίες ο Benjamin χαρακτηρίζει ως «παραθέσιµες»26. 
Οι παρατιθέµενες εκφραστικές κινήσεις διανοίγουν το χώρο του δυνητικού στη ροή της 
ιστορίας, της αφήγησης, της συνέχειας. 

Έχουµε την πίστη ότι ο χώρος αντίθετα µε το χρόνο αντιπροσωπεύει την αίσθηση του 
µεταβλητού, του σταθερού27. Συνδυάζουµε το χώρο έτσι µε την αποτύπωση µιας διάρκειας. 
∆ιαρκεί σύµφωνα µε τούτη την αίσθηση αυτό που δεν αλλάζει. Αν κατοικείται ο ορεινός 
χώρος σηµαίνει παράγεται χώρος, δηλαδή χωρικές συσχετίσεις, κάθε στιγµή, τότε, η 
διαλεκτική στιγµής και διάρκειας µπορεί να θεωρηθεί ως κατασκευαστική αρχή του χώρου. 
Οι χωρικές συσχετίσεις συµβαίνουν κάθε φορά, υπάρχουν µόνο στο παρόν της αναγνώρισής 
τους. Όµως η απόλυτη ετερότητα του εκάστοτε παρόντος σχετίζεται µέσω της συλλογικής 
µνήµης µε το παρελθόν. Η πιστοποίηση της διάρκειας στηρίζεται ουσιαστικά στη διαπίστωση 
µιας επανάληψης. Αν οι χωρικές συσχετίσεις επαναλαµβάνονται, δηλαδή καθίστανται 
ενεργές µε τον ίδιο τρόπο, υποθέτουµε πως πρόκειται για τον «ίδιο χώρο». 

                                                           
26 «Μια από τις θεµελιώδεις κατακτήσεις του επικού θεάτρου ήταν πως κατέστησε τις εκφραστικές χειρονοµίες 
‘παραθέσιµες’», W.Benjamin, «Was ist das epische Theater», στο Gesammelte Schriften, 1980, τ.II2, σ.536.  
27 Η D.Massey ανακατασκευάζει την πιο πρόσφατη και ίσως πιο σύνθετη από τις απόψεις που θεωρούν το χώρο 
«επικράτεια της ακινησίας» (stasis), αυτήν του Laclau. Για τον Laclau, χώρος είναι ακόµη και ο κυκλικός 
χρόνος, η επανάληψη δηλαδή που υπακούει σε έναν δοµικό νόµο. Αντίθετα η χρονικότητα έχει απαραίτητα τη 
µορφή της εξάρθρωσης (dislocation). Βλ. E. Laclau, Για την επανάσταση της εποχής µας, Αθήνα: Νήσος, 1997, 
σ.110-111 και D. Massey, «The Politics of Spatiality», New Left Review, 196/1992, σ.68-69. 
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Η συλλογική µνήµη κυριολεκτικά ιδρύει το χώρο, δηλαδή παγιώνει χωρικές 
συσχετίσεις αντιµετωπίζοντας την πρόκληση της ετερογένειας του παρόντος µε την 
επιβεβαίωση µιας σταθερότητας. Η αγκύρωση της συλλογικής µνήµης σε τοποθεσίες κοινά 
αναγνωρίσιµες είναι µόνο η πιο πρόσφατη έκφραση αυτής της θεµελιώδους συνάρτησης της 
συλλογικής µνήµης µε το χώρο. Είναι η κοινωνικά επιζητούµενη συγκρισιµότητα 
παρελθόντος και παρόντος που τείνει να µεταβάλλει το χώρο από συσχετιστική έννοια σε 
οντότητα διακριτή από την κοινωνική πράξη. Αν όµως η τέλεση της συλλογικής µνήµης 
οφείλει κάθε φορά να συσχετίζει το παρόν της  µε µια ορισµένη προβολή της διάρκειας στο 
παρελθόν (αυτό που ήδη αναφέρθηκε ως διαλεκτική στιγµής-διάρκειας), τότε η παγίωση των 
χωρικών σχέσεων οφείλει κάθε φορά να επιβεβαιώνεται, δηλαδή να τελείται. Γι΄ αυτό 
ακριβώς η αναγνώριση χωρικών συσχετίσεων είναι κάθε φορά έκθετη σε αναθεωρήσεις, σε 
συγκρουόµενες αξιολογήσεις, έκθετη εποµένως στην ιστορία. 

Από την προσέγγιση του Halbwachs (1992) για την συλλογική µνήµη λείπει η δυναµική 
της έγχρονης ανάκλησής της µέσα από κοινωνικά δρώµενα. Η συλλογική µνήµη, καθώς 
τελείται, πλάθει µια σχέση µε το χώρο και το χρόνο. Αν κοινωνικά, ο χώρος όπως και ο 
χρόνος δεν µπορούν να διαχωριστούν από το νόηµά τους, είναι γιατί στο συνδυασµό τους 
αρθρώνεται η σηµασία των κοινωνικών γεγονότων. Στη σηµερινή εποχή, µοιάζει η 
διαλεκτική διάρκειας-στιγµιαίου να έχει αναιρεθεί. Η συλλογική µνήµη, ως τέλεση τούτης 
της διαλεκτικής µοιάζει έτσι να έχει υποστεί µία µεταλλαγή. Σήµερα εξαιτίας της 
γενικευµένης αίσθησης ότι ζούµε σε ένα διαρκές παρόν, η στιγµή ως µονάδα εµπειρίας του 
χρόνου χρησιµεύει ως µοντέλο για να οργανωθεί η εµπειρία του χώρου. Η στιγµή γίνεται 
αντιληπτή ως µια ενότητα χρόνου χωρίς παρελθόν και µέλλον, αυτοτελής και ισότιµη µε κάθε 
άλλη. Η στιγµή αρθρώνει τη ζωή σε χρονικές οντότητες χωρίς µεταξύ τους σχέση. Τούτες οι 
οντότητες είναι συγκρίσιµες µόνο γιατί εµφανίζονται ως εναλλάξιµες.   

Με αφορµή τη µνήµη, ένας λόγος για τη θνητότητα. Η µνήµη γίνεται αντίστιξη στο 
θνητό, επανεγγράφοντας τις δράσεις µέσα από τη διαχείριση των θραυσµάτων τους. Τα 
θραύσµατα είναι πάντα µαρτυρία θανάτου. Η παρουσία τους αποκτά ρόλο µεσίτη απουσίας. 
Η αναµέτρηση µε την απουσία καθίσταται, λοιπόν, η βασικότερη λειτουργία της µνήµης 
(ατοµικής και συλλογικής) και κυκλώνει το πεδίο δράσης των θνητών, ενσωµατώνοντας τις 
προβολές του αφανισµένου. Ζητούµενο είναι η ανάπλαση της αντίληψης για το θάνατο από 
θεµελιώδη ασυνέχεια σε εµπειρία διάρκειας µιας εν απουσία µετουσιωµένης 
πραγµατικότητας. Το χωριό είναι το κατεξοχήν πεδίο εγγραφής αυτής της ανάπλασης, ο 
τόπος ταυτόχρονα του αφανισµού και της διάρκειας. Επιχειρείται, έτσι, η µετατόπιση από την 
ιδέα της αναπαράστασης του αφανισµένου στην πρακτική της απόδοσης των θραυσµάτων 
του σε µια συµβολική ολότητα. Από την κλειστότητα ενός σχήµατος µνηµειοποίησης στο 
ανοιχτό της κατοίκησης και της δράσης που αυτή σηµαίνει. Με άλλα λόγια, µε αφορµή τη 
µνήµη, αναζητείτε µια κατοίκηση της θνητότητας. Η µελέτη για τη θέση, τη µορφή, τη 
λειτουργία, τη σηµασία, και τη γενικότερη αξία του χώρου των νεκρών ως ιερού χώρου, 
καθώς και οι θεωρητικές προσεγγίσεις του θέµατος του θανάτου, µας οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι η σχέση του χώρου αυτού µε τους χώρους του χωριού είναι µια σχέση 
αρχέτυπη, βαθιά και αµετάβλητη, µια σχέση θανάτου-ζωής, µνήµης και συνέχειας, και ότι 
οποιαδήποτε παραβίαση, στάση αδιαφορίας ή περιφρόνηση αυτής της σχέσης δεν µένει χωρίς 
συνέπειες.  

Τα αντικείµενα του παρελθόντος είναι θραύσµατα µιας προηγούµενης πραγµατικότητας 
(ή και περισσότερων), και έρχονται από αλλού. Τα συναντάµε εδώ, σε ένα τοπίο εξίσου 
θραυσµατικό, όπως είναι το αρκαδικό χωριό του Μαινάλου. Η παρουσία τους ως νεκρά 
αποµεινάρια από το παρελθόν, ως µεσίτες µιας εν απουσία πραγµατικότητας, καθιστά 
γι΄αυτά, δυνατό, ένα λόγο βιογραφικό. Αυτόν ακριβώς το λόγο που ο W.Benjamin  ονοµάζει 
«κρυφή οµιλία του εµπορεύµατος» (Roberts 2003). Η δυναµική τους, λοιπόν, αντλείται από 
την ιδιότητά τους ως αποθεµάτων ενός ανεξάντλητου υπόλοιπου, που µόλις βρει τις 
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αντιστοιχίες του στο παρόν µπορεί να δράσει αποκαλυπτικά στην επαναδιατύπωση της 
σχέσης µε το παρελθόν. Στην ικανότητα που έχουν, επενδυµένα «µε αισθητηριακή µνήµη και 
µέσω της συγκινησιακής απόκρισης του λήπτη να αποτελέσουν νησίδες ιστορικότητας όπου 
θα είναι δυνατή η πρόκληση αισθητηριακής εµπειρίας από την κοινωνική δοµή της σιωπής». 
Μπορούν τα θραύσµατα, αυτά, να παράγουν αντι-αφηγήσεις; 

Σύµφωνα µε τον M.De Certeau (1984), µέσα από το συνεχές ξετύλιγµα αφηγήσεων σαν 
και αυτές το χωριό γίνεται ένα πεδίο µε ιστορίες (αντί µε Ιστορία), όπου ο αφηγηµατικός 
λόγος αποκαλύπτει την παρουσία των θραυσµάτων µιας πραγµατικότητας και αναζητεί τις 
αντιστοιχίες, ακριβώς στα σηµεία εκείνα που, σε πρώτη ανάγνωση, φαίνονται διαχωριστικά 
όρια. Τα νεκρά αντικείµενα αποτελούν βιογραφήµατα, αφορµές για τη συνεχή 
επαναδιαπραγµάτευση µιας εν εξελίξει βιογραφίας. Συγκροτούν ένα κολλάζ όπου οι µεταξύ 
τους σχέσεις δεν απαιτούν έναν σαφή καθορισµό και γι΄ αυτό παράγουν µια συµβολική 
ολότητα. Με άλλα λόγια, να αναγνωρίσουµε σε αυτά τα νεκρά αντικείµενα την ιδιότητα 
εκείνη που, ο M.Merleau-Ponty (1968) πολύ αργότερα-στα µέσα του 20ου αιώνα-θεωρεί το 
βασικότερο από τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου και αυτό είναι η δυνατότητά του να 
µεταµορφώνει την παθητική του φύση, ως θνητός, σε ενεργό πεπερασµένο και να διαλέγεται, 
από θέση ισχύος, µε τη θνητότητά του. Έτσι κι ο τόπος, όπου αφηγηµατοποιούνται τα 
θραύσµατα και πραγµατοποιείται αυτή η επικοινωνιακή και συγκινησιακή ανταλλαγή γίνεται 
µέσω της δυναµικής της διαδικασίας, ορατός και αισθητός σε συλλογικό επίπεδο. Οι τόποι 
αυτοί αποτελούν, έστω και µέσω ασυνείδητων διαδικασιών, τόπους διαχείρισης µιας 
ετερότητας-της ετερότητας που αντιπροσωπεύουν αυτά τα αντικείµενα από το αλλού, 
αντικατοπτρισµός θανάτου και που, µε αφορµή την «κατανάλωση» του παρελθόντος, 
«παράγουν» νόηµα ως ετερότητα στο παρόν.     

Ταυτόχρονα, όπως παρατηρεί ο Maurice Halbwachs (1992), «∆εν υπάρχει συλλογική 
µνήµη που να µην κινείται µέσα σε ένα χωρικό πλαίσιο αναφοράς». «Μέσα στις χιλιάδες 
κυψέλες του, ο χώρος κρατά συµπυκνωµένο χρόνο. Σ΄αυτό χρησιµεύει ο χώρος», γράφει ο 
Gaston Bachelard (1982). Υπό αυτό το πρίσµα, οι τόποι της µνήµης του Pierre Nora (1989) 
κωδικοποιούν τη συνοχή του χρόνου σε µια δοµή χωρικών λόγων. Η συνεχής ροή του χρόνου 
από το παρελθόν στο παρόν και το µέλλον, κωδικοποιείται, µέσα από τη χωρική αλληλουχία 
των αρκαδικών χωριών, σε ρυθµούς και σε πυκνότητες οι οποίες αποκτούν έναν 
συγκεκριµένο ορίζοντα σηµασιών για τον άνθρωπο, για την κοινότητα των ανθρώπων, για 
την κοινωνία. Η αρχιτεκτονική, υπό αυτή την έννοια, δοµεί την προθετική συνθήκη των 
χώρων της ιστορίας και των τόπων της µνήµης σε ιδεατά πεδία νοηµάτων που αντανακλούν 
κοσµοθεωρίες, κοινωνικές σχέσεις, ανθρώπινες ανάγκες, πολιτισµικές λειτουργίες, 
συλλογικές νοοτροπίες και ηθικές αξίες: το µνηµείο αποτελεί τη συµβολική τους µορφή. Ο 
ορεινός αρκαδικός χώρος και χρόνος, µέσω του µνηµείου αποκτά µια ταυτότητα, ένα 
χαρακτήρα. «Ένα µνηµείο διατηρεί ότι αναπαρίσταται σε αυτό σε µια ιδιαίτερη κατάσταση 
παρουσίας, καθιστά παρόν ότι αναπαριστά,…», γράφει ο Hans-Georg Gadamer (1997). Η 
ιστορική βαρύτητα των µνηµείων, η αξία τους ως πολιτισµικών συµβόλων, η σύνδεσή τους 
µε τον τόπο που τα υποδέχεται, οι σχέσεις τους µε τα υπόλοιπα στοιχεία του χώρου, 
δηµιουργούν ένα πυκνό χωρικό και χρονικό νόηµα: ο πλούτος των συναισθηµάτων που 
προκαλούν στους ανθρώπους οι οποίοι τα αντικρύζουν και τα ζουν, µετατρέπεται σε 
αλληγορία, στην προοπτική του Baudelaire (1998). To αρκαδικό χωριό, ως ολότητα µνήµης 
και ιστορίας, υπερβαίνει την υλική του συγκρότηση και µετασχηµατίζεται σε ένα πεδίο 
µεταφορικών σηµασιών, σε έναν νοητικό χώρο σκέψης. 

 
Αντί Επιλόγου 
Έτσι στο γενικότερο πλαίσιο χωροκοινωνικής ανασύνθεσης στον ορεινό χώρο που µελετάται, 
θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε ότι µετά το προαναγγελλόµενο «τέλος των χωρικών» της 
δεκαετίας του 1960 στη ∆υτική Ευρώπη (Mendras 1967) σήµερα αντιµετωπίζουµε µια 
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«αναγεννηµένη ορεινή περιοχή» (Kayser 1990). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 
γεωγράφοι Cloke και Milbourne (1992), δεν υπάρχει πλέον ένας και µοναδικός ορεινός 
χώρος, αλλά µάλλον µια πλειάδα κοινωνικών χώρων που αλληλοκαλύπτονται στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή. Κατ΄αυτή την έννοια, η ορεινή αναγέννηση δεν αντιστοιχεί σε ένα απλό 
ισοζύγιο µεταναστευτικών ροών, λειτουργιών και δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα 
στην περιοχή µελέτης, αλλά σε πιο σύνθετα φαινόµενα και µηχανισµούς, που σχετίζονται µε 
τη γέννηση καινοτοµιών, νέων συνεργιών, δράσεων, συγκρούσεων, συλλογικοτήτων, 
καταδεικνύοντας την ανάγκη µιας πιο σφαιρικής θέασης της δυναµικής της ορεινότητας της 
περιοχής µελέτης. Μιας δυναµικής που αναγνωρίζει µια συντριπτική τάση στην ακαδηµαϊκή 
βιβλιογραφία, τα πολιτικά κείµενα όπως και σε άλλες µορφές λόγου ή την πολιτική πρακτική, 
φαντασίας του τοπικού ως του προϊόντος του παγκόσµιου αλλά και παράλειψης του 
αντίβαρου αυτού: της τοπικής κατασκευής του παγκόσµιου. Εποµένως απαιτείται µια 
πολιτική ιδιαιτερότητας. 

Εµφανίζεται δηλαδή ο ορεινός αρκαδικός χώρος ως προϊόν αλληλοσυσχετισµών, το 
οποίο συνίσταται µέσα από αλληλεπιδράσεις, από την απεραντοσύνη του παγκόσµιου µέχρι 
το πολύ µικρό. Αποτελεί τη σφαίρα πιθανότητας ύπαρξης της πολλαπλότητας µε την έννοια 
του ταυτόχρονου πλουραλισµού, κατανοούµε αυτόν τον χώρο ως τη σφαίρα στην οποία 
συνυπάρχουν διαφορετικές τροχιές των φαινοµένων και γι΄ αυτό ως τη σφαίρα 
συνυπάρχουσας ετερογένειας. Χωρίς αυτόν τον χώρο δεν υπάρχει πολλαπλότητα και χωρίς 
πολλαπλότητα δεν υπάρχει χώρος. Εάν ο ορεινός χώρος είναι πράγµατι προϊόν 
αλληλοσυσχετισµών, τότε θα πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη του πλουραλισµού. Η 
πολλαπλότητα και ο χώρος ως συν-συστατικά. Τέλος αναγνωρίζεται ο ορεινός αρκαδικός 
χώρος ως διαρκώς υπό κατασκευή. Επειδή µια τέτοια ανάγνωση θεωρεί το χώρο αυτό που 
µελετάται ως προϊόν εσωτερικών σχέσεων µεταξύ πραγµάτων, σχέσεων που απαραίτητα 
εσωκλείουν πρακτικές οι οποίες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν, βρίσκεται συνεχώς στη 
διαδικασία κατασκευής. ∆εν ολοκληρώνεται ποτέ. ∆εν κλείνει ποτέ. Θα µπορούσαµε να 
φανταστούµε τον ορεινό αρκαδικό χώρο ως µια ταυτόχρονη ύπαρξη γεγονότων µέχρι τώρα. 
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Abstract 
This research focuses on the cultural formation and identity of the contemporary mountainous 
Arcadian space though the analysis and «reading» of the landscape. It is an effort aspiring to 

the perception and evaluation of cultural landscape, as the background for the daily social 
activity. It also serves as a symbolic frame, an infrastructure for the imaginary, as the complex 
result of natural and human activity that can be perceived through conscious and unconscious 
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processes. Unfortunately, for the purpose of research, it is inevitable to distinguish between 
the terms of culture and civilization, civilization and cultural, as these have been used in the 
geographic science and in connection with wider theoretical and practical analysis. 

Briefly, what will be explored are the geographic theories of human way of life, thought 
and expression in the space-time, both analytically and synthetically, interweaving various 
aspects of human society (philosophical, politico-economic, social, environmental, historical). 
Basic geographic terms will be examined such as space, place, region and identity as these are 
structured and altered in their cultural system in the context of the long-lasting relationship of 
man and his surroundings. Systems of symbolism, expression and evaluation and their 
differentiation in the particular mountainous space and historic-social frames will be 
analyzed. 

In situ research with direct observation is the method that is followed in the present 
study. The need to collect data that concerns the comprehension of local societies and their 
interaction with exterior centers of any form is essential. Particularly, since the aim is an 
approach of the object of study that investigates not only all the levels of a social organization 
(economic, social relations, ideology etc.), but their interconnection too, including all this 
system in a wider social, economic and cultural operational framework, intensive and 
extensive in situ research has to be conducted. This research is not limited by simple visits, 
but is also reinforced by participative observation, making possible the experience of 
situations from the inside. This of course means staying in the villages of research, to more 
directly observe the facts and phenomena when they occur in a natural way. 

Thus, it can be said that the space-social reformation, after the forewarned «end of 
villagers» at the end of 1960’s in Western Europe, is now a «revived mountainous landscape» 
(Kayser 1967). As it is characteristically referred by the geographers Cloke and Milbourne 
(1992), there is not a single mountainous place, but rather a pleiad of social spaces shingling 
in the same geographic region. The significant focal point that arises is the way that 
mountainous space and landscape can be perceived as a concept and a meaning. The first 
ascertainments indicate a divergence between regional institutions and local societies 
regarding the developmental practice and interests. This divergence is not only pertained by 
the way of «perception and comprehension», or the obvious and apparent thoughts that 
usually occur while examining the concept of mountainous space, but also by the potential 
image adopted .This image, which is neither confessed nor conceived, defines any human 
activity. A difference focused on diverse conceptions concerning «spatial», «local» and 
«mountainous». It emerges that the term spatial does not only refer to a political dimension, 
but depending on the perspective, can overturn common expressions of certain political 
issues. Additionally, it can influence political arguments in progress and finally constitute an 
essential element of the imaginary, which actively broadens the political sphere. 

The mountainous space appears to be a product of interrelations, which is composed of 
interactions, and, in a universal point of view, ranges from infinity to the insignificant. This 
space composes the possibility of multiplicity through the concept of simultaneous pluralism 
and can be conceived as a sphere of coexisting heterogeneity in which different orbits of 
phenomena coincide. Multiplicity and space are apprehended as co-substances.  Under this 
spectrum the Arcadian mountainous space is governed by a continuing formation. One 
analysis such as the aforementioned concludes to regarding space as an outcome of internal 
relations among things, relations enclosing practices to be fulfilled and reformations.  
Therefore, the Arcadian mountainous space could be imagined as a simultaneous eventful 
entity. 


