᾿Αριστείδης ᾿Αντονάς

῾Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

«Παρόλες τίς καταστροφές », γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ
περιηγητής ᾿Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο
τζαμί πού νά μπορεῖ ν᾿ ἀνοίξει φωτεινά μονοπάτια στήν ψυχή τοῦ
ἀνθρώπου. Κάθε φορά πού τό ἐπισκέπτεσαι ἀνακαλύπτεις ὅλο καί
καινούργια ἀριστουργήματα πού -σέ ἄλλες ἐπισκέψεις- σοῦ εἶχαν
διαφύγει» 1 . ῾Ο Τοῦρκος περιηγητής θαυμάζει βέβαια τίς ἐξήντα
κατάλευκες «μαρμαροκολῶνες » πού «φτάνουν σέ ὕψος τίς εἰκοσι πέντε
πῆχες», θαυμάζει ἐπίσης «τ᾿ ἀνάγλυφα καί τίς διακοσμήσεις», ἀλλά
κυρίως θαυμάζει τίς τέσσερεις κολῶνες ἀπό κόκκινο -σάν ρουμπίνιμάρμαρο (σαρακί ), πάνω στίς ὁποῖες «ἀντικατοπτρίζεται ἀκόμα καί τό
χρῶμα τοῦ προσώπου», τόν «ἐπίχρυσο τροῦλο», τίς «τέσσερις στῆλες
κοντά στό μινπέρ ἀπό πράσινο μάρμαρο ... στολισμένες μέ περίτεχνα
λουλούδια», «τά χρώματα καί τά πετράδια στίς πόρτες καί τούς τοίχους
πού μοιάζουν σάν τά μάτια τῆς γάτας, τοῦ ψαριοῦ, κλπ.».

Κανείς δέν μπορεῖ νά πεῖ ἄν στήν ἐπίσκεψή του ὁ ᾿Εβλιά εἶχε «ὄντως» δεῖ
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τόν Παρθενώνα μεταπλασμένο ἤ κάποιο ἐντελῶς διαφορετικό κτίριο.
Σίγουρα ὁ ᾿Εβλιά δέν μιλάει γιά τόν ἴδιο Παρθενώνα γιά τόν ὁποῖο ἔγραφε
ὁ Παυσανίας. ᾿Αλλά καί κανείς δέν μπορεῖ ἐπίσης νά πεῖ ποιά εἶναι ἡ
στιγμή πού τό κτίσμα χάνει τήν ταυτότητά του, κανείς δέν μπορεῖ μέ
δόκιμο καί ἀπόλυτο τρόπο νά πεῖ πότε παύει ἕνα κτίριο νά εἶναι αὐτό τό
ἴδιο. Δέν μπορεῖ κἄν νά διευκρινιστεῖ πῶς τό κτίριο μένει αὐτό τό ἴδιο, καί
τί σημασίες μπορεῖ νά πάρει ἡ ταυτότητα αὐτή, τί ἐπαναλαμβάνει τό
κτίσμα ἀπό τόν παλιότερο ἑαυτό του καί εἰς τί διαφοροποιεῖται ἀπ᾿ αὐτόν,
ὡς νέο. ῾Η ἐπανάχρηση ἐγκαινιάζει ἐπαναληπτικούς χρονικούς κύκλους,
σημαδεύοντας ταυτόχρονα τά ὅρια ὁμοιοτήτων καί διαφορῶν. ῾Η
ἐπανάληψη τελικά δέν βιώνεται παρά μόνον μέσῳ τοῦ παραδόξου , ἄς τό
γράψουμε γιά νά θυμηθοῦμε τό βιβλίο τοῦ Κίρκεγκωρ 2 .

Καί τό νέο κτίσμα, στεγαζόμενο στό παλιό κέλυφος, συχνά ὑποδέχεται ὄχι
μόνον τήν παράδοξη παρουσία τῶν κατασκευαστικῶν μελῶν τοῦ
παλαιοτέρου (κολῶνες καί μαρμάρινοι τοῖχοι στήν περίπτωση τοῦ
Παρθενώνα) ἀλλά ἐπίσης καλεῖται νά στεγάσει τήν ἀπουσία τοῦ
παρελθόντος· ἡ στέγαση τοῦ ἀπόντος ἀποτελεῖ κάποιαν ἀπό τίς κατ᾿
ἐξοχήν ἐρειπιακές λειτουργίες. Τό ἐρείπιο συνδέεται ἄρρηκτα μέ τήν
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ἀντίσταση στή διαγραφή κάποιου μνημικοῦ ὑπολείματος , ἐγγεγραμμένου
στό σῶμα του. Καί θά ἦταν ὑπερβολικά βιαστικό νά δεχθοῦμε ὅτι ἡ
ἐπανάχρηση προσβάλει καί βεβηλώνει μέ ἀφέλεια αὐτό τό ἐγγεγραμμένο
μνημικό περιεχόμενο τοῦ κτιρίου. Σίγουρα ὅμως ἡ ἐπανάχρηση
διαχειρίζεται τή μνήμη μέ διαφορετικό τρόπο ἀπό ἐκεῖνον τῆς
ἀρχαιολογικῆς προσέγγισης.

Τό παλιό δέν διαγράφεται ὅταν ἐνσωματώνεται στό νέο. ᾿Αποκτᾶ κάποιον
ἰδιαίτερο χαρακτήρα. Δέν ἔχουμε παρά νά θυμηθοῦμε τίς βυζαντινές
τοιχοποιίες καί τήν μνημονική ἐμβάθυνση πού προσφέρει στίς ἐπιφάνειές
τους ἡ ἐνσωμάτωση ἀρχαίων ἀποσπασμάτων. ῾Η παρουσία αὐτή τοῦ
ἀρχαίου ἀποσπάσματος μέσα στό νέο κτίσμα, ἀλλά καί ἡ παρουσία τοῦ
ἴδιου τοῦ παρελθόντος ἑνός κτίσματος στό νέο κτίσμα στοιχειώνουν τό
νέο κτίσμα σέ ἐπίπεδο μυθοπλασίας . ῾Ο ᾿Εβλιά γράφει γιά ἕναν «κουμπέ»
στόν ὁποῖο, καθώς ἔλεγαν, «ὁ Θεῖος Πλάτων ἀνέβαινε ... καί δίδασκε τό
λαό», ἐκτιμάει τά ἀρχαῖα ἀνάγλυφα τονίζοντας ὅτι «θά πρέπει κανείς νά
διαθέτει τό μέγεθος τοῦ ᾿Αριστοτέλη γιά νά κατανοήσει τό μέγεθος τῆς
καλλιτεχνικῆς ἀξίας τους», καί ἐπισημαίνει τήν ὕπαρξη ἑνός τεράστιου
ποτηριοῦ σκαλισμένου σέ λευκό μάρμαρο στό ὁποῖο χωροῦσαν ἄνετα
πέντε ἄνθρωποι , ἐξηγώντας πώς -κατά τήν παράδοση - ἀπ᾿ αὐτό κερνοῦσε
ὁ ἱδρυτής τοῦ ναοῦ κρασί τούς ἐργάτες. «Πόσο τεράστιοι πρέπει νά ἤτανε
οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γιά νά μποροῦν νά πίνουν μονορούφι
τόσο πολύ κρασί κι ἀπό τόσο μεγάλο ποτήρι!» 3 .
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Παρά τίς γοητευτικές ὑπερβολές τοῦ ᾿Εβλιά, ἔχει σημασία ὅτι ἡ περιγραφή
του δέν γίνεται ἐρήμην τοῦ ἀρχαίου ναοῦ, τοῦ συγκεκριμένου πρώτου
ναοῦ, γιά τήν ἔγερση τοῦ ὁποίου θεμελιώθηκε πρωταρχικά τό κτίσμα. ῾Η
περιγραφή δέν γίνεται χωρίς κάποιο φάντασμα τοῦ ἀρχαίου ναοῦ καί ὑπ᾿
αὐτή τήν ἔννοια ἡ παρουσία τοῦ νέου μνημείου δέν καταργεῖ τό ἀρχαῖο
παρελθόν. Κάτι ἀπό τήν πρώτη ἐποχή μένει στό μεταλλαγμένο μνημεῖο. ῾Ο
Παρθενώνας τοῦ ᾿Εβλιά χρησιμεύει λοιπόν ὡς ἀξιοθαύμαστη πρώτη ὕλη,
καί ταυτόχρονα ἐμφανίζει κάποια μνημονική χωρητικότητα . Τό ἴδιο
κτιριακό σῶμα -ἐπαναχρησιμοποιούμενο - διαχειρίζεται ταυτόχρονα τή
μνήμη ἀλλά καί τήν ὕλη. ῾Η συγκεκριμένη διαχείριση τῆς μνήμης φαίνεται
ἴσως πρωτόγονη στά μάτια ἑνός σύγχρονου δυτικοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἄς
μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἀφηγηματικότητα πού ἐκαλεῖτο τότε νά συγκροτήσει
τήν ἱστορική συνείδηση δέν εἶχε τό χαρακτήρα τῆς συστηματικῆς
συνάθροισης δεδομένων.

Θά μποροῦσε ἀντιστρόφως νά ἀναρωτηθοῦμε ἐπίσης ἄν ἡ σημερινή εἰκόνα
τοῦ ἀξιοθέατου ἐρειπίου σέβεται τάχα περισσότερο τήν «ἱστορική» μνήμη.
Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Παρθενώνας ἔχει διέλθει συνεχεῖς μεταβολές 4 κι ὅτι ἡ
ἐπιλογή ἀνάδειξης τοῦ κλασσικοῦ μνημείου εἶναι ἰδεολογική ἐπιλογή· δέν
πρέπει νά τό ξεχνᾶμε. Καμιά αἰσθητική ἤ ἱστορική κρίση δέν δικαιολογεῖ
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ἀπόλυτα τήν προτεραιότητα αὐτή. Προτεραιότητα τῆς ὁποίας ἡ ἰδεολογική
προέλευση γίνεται φανερή ἀπό τήν σημερινή βαριά χρήση τοῦ μνημείου.
῎Ας μήν νομίζουμε λοιπόν ὅτι ὁ Παρθενώνας τοῦ ᾿Εβλιά εἶναι ριζικά
διαφορετικός ἀπό τόν σημερινό, ἐπειδή τάχα τό μνημεῖο ἔχει σήμερα
«ἀποκαθαρθεῖ » ἀπό «ἀσεβεῖς» ἐπεμβάσεις ἀλλά μᾶλλον ἐπειδή σήμερα, ὁ
Παρθενώνας καλεῖται νά διαδραματίσει ἐντελῶς διαφορετικό ρόλο.
Καλεῖται νά παρουσιάσει στόν ἐπισκέπτη (μέ βάση ὅσα στοιχεῖα
διαθέτουμε) τό ἐρείπιο τοῦ κλασσικοῦ ναοῦ τοῦ 5ου π.Χ. αἰώνα. ᾿Ακόμα
περισσότερο· καλεῖται νά εἶναι τό σύμβολο κάποιας ἀφετηρίας, τό
μόρφωμα πού παρουσιάζει συμβολικά τήν πηγή τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ .
Δέν χρειάζεται πλέον νά στεγάζει κάτι γιά νά εἶναι κάτι. Κι ὡστόσο
διαδραματίζει πολύ συγκεκριμένο ρόλο στό σύγχρονο κοινωνικό
περιβάλλον. Τό ἐρείπιο εἶναι τόσο φορτωμένο λειτουργικά ὥστε θά
μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι τέτοιο κτίσμα δύσκολα μπορεῖ κανείς νά τό
χαρακτηρίσει ἐρείπιο. Γνωρίζουμε τί σημαίνει ἡ ἐρείπωση καί ἡ
ἐγκατάλειψη ἑνός κτίσματος· κάποια ἀκραία ἔκπτωση πού ἀναγκάζει τό
κτίσμα νά μείνει χωρίς χρήση. ῾Ο σημερινός Παρθενώνας, ναί μέν ἔχει
προκύψει ἀπό κάποιου εἴδους ἐρείπωση τοῦ ἀρχαίου ναοῦ, ἀλλά ὡς ἀρχαῖο
ἀξιοθέατο διατηρεῖ σήμερα σημαντική θέση στήν κοινωνική καί τήν
οἰκονομική ζωή. Συμμετέχει ἐνεργά σ᾿ αὐτές καί ἑπομένως εἶναι δυνατή ἡ
κρατική χρηματοδότηση ἀναστυλώσεων καί ἐργασιῶν συντηρήσεώς του,
πού δέν εἶναι βέβαιον ὅτι προάγουν περισσότερο τόν «πολιτισμό» ἀπ᾿ ὅσο
ἐξασφαλίζουν μεγαλύτερο ἀριθμό ἐπισκεπτῶν, μεγαλύτερη τιμή τοῦ
εἰσιτηρίου ἐπίσκεψης. Τό παρελθόν εἶναι ἐπισκέψιμο καί ἡ ἐπίσκεψή του

πληρώνεται ὅπως ἕνα ταξίδι. Τό ἀρχαῖο ἀξιοθέατο ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς
προορισμούς αὐτοῦ τοῦ ταξιδιοῦ. ῎Ισως λοιπόν -ἐξετάζοντάς το ἀπό
πολλές πλευρές- τό ἀξιοθέατο (μέ τήν ἔννοια τοῦ τουριστικοῦ πόλου
ἕλξης) δέν θά ἔπρεπε πιά νά θεωρεῖται ἐρείπιο.

῾Η μουσουλμανική ἤ ἡ προγενέστερη χριστιανική πρόταση στόν
Παρθενώνα δέν σέβονται λιγότερο «τό» μνημεῖο ἀπ᾿ ὅσο τό σέβεται ἡ
σημερινή ἐπέμβαση. Σχετικά μέ τό σχῆμα «χρησιμοποίηση-μή
χρησιμοποίηση » πού ἀναλογεῖ συχνά στό ἀντίστοιχο «βεβήλωση σεβασμός», παρατηροῦμε ὅτι ὁ σεβασμός, ὅπως τόν νοοῦμε σήμερα,
λειτουργεῖ καί ὡς βιασμός τοῦ ἐρειπίου προκειμένου νά τό καταστήσει
σημεῖο, στή χρησιμοθηρική λογική τῆς ἀποκατάστασης . Κι ἐπειδή πρόθεση
τῆς ἐπανάχρησης εἶναι πρωτίστως νά τιμήσει τό προσφερόμενο κτιριακό
ἐπίτευγμα, (ἐκλαμβάνοντάς το ὡς κάτι πού δέν μπορεῖ εὔκολα νά
ξαναγίνει) μποροῦμε μέ ἀσφάλεια νά ἰσχυριστοῦμε ὅτι σέ ὅλες τίς
περιπτώσεις (τῆς σημερινῆς συμπεριλαμβανομένης) ὁ Παρθενώνας
ὀργανώθηκε ὡς τόπος προσκυνήματος , μέ σεβασμό στό ἐρείπιο ἀλλά καί
μέ κάποια ταυτόχρονη «ἀποερείπωσή» του. «᾿Αποερείπωση » ὅμως πού
ξεκινάει ἀπό τόν ἴδιο τό σεβασμό στό ἐρείπιο. ῞Οσον ἀφορᾶ τή σημερινή
«ἀπο-ἐρείπωση» τοῦ μνημείου, ἄς σημειωθεῖ ὅτι δέν εἶναι ἄσχετη ἀπό τήν
ἀρχαιολογική διαχείριση, ἀλλά δέν εἶναι μόνον ἡ ἀρχαιολογική διαχείριση
ὑπεύθυνη γιά τή σημερινή λειτουργία τοῦ μνημείου. Σέ κάθε περίπτωση
ὑπάρχει κάποια ἰδεολογική προτεραιότητα πού προηγεῖται τῆς

ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας 5 .

῾Ο Πάνος Κοῦρος (στόν ὁποῖο ὀφείλεται σέ μεγάλο βαθμό ἡ πρώτη μου
προσέγγιση στόν θεωρητικό κόσμο τοῦ ἐρειπίου) ἐπιχειρεῖ νά συσχετίσει
τή «μεταβολή» τῆς στάσεως ἀπέναντι στό ἐρείπιο μέ τήν ἔλευση τῆς
᾿Αναγέννησης· «῾Ο Μεσαίωνας», γιά ἐκεῖνον, ζεῖ ἀκόμα «τό παρελθόν
μέσα στό παρόν», ἐνῶ μετά τήν ᾿Αναγέννηση τά ἀρχαῖα ἐρείπια
«ξεχωρίζουν ἀπό τό σύνολο τῶν σύγχρονων κτισμάτων ὠς ... φορεῖς
ἱστορικῆς καί ἠθικῆς συνείδησης». ῎Ηδη ὡστόσο στό μεσαιωνικό
παράδειγμα τοῦ Παρθενώνα εἴδαμε τό μνημεῖο νά διαχειρίζεται τή μνήμη
μέ τόν ἰδιαίτερο τρόπο τῆς ἐποχῆς. Γιά τόν Κοῦρο εἶναι μόνον μετά τήν
᾿Αναγέννηση πού «ἡ παρουσία τοῦ ἐρειπίου στό χῶρο δέν ἔχει» πλέον
«τήν ἀξία μιᾶς ὀργανικῆς ἑνότητάς του μέ τό σύγχρονο ἀστικό
περιβάλλον, ἀλλά βιώνεται ὡς ἑτερότητα , ἀπόσπασμα , ἀφαίρεση» ...
«Εἶναι ἡ ἀφαίρεση αὐτή τοῦ ζωντανοῦ χρόνου ἀπό τό ἐρείπιο πού τοῦ
προσδίδει τόν χαρακτήρα “ἀποσπάσματος τῆς ἱστορίας ”» 6 . ῾Ο Κοῦρος
δέχεται αὐτόν τόν συμβατικό διαχωρισμό πού ξεχωρίζει τό ἐρείπιο σέ
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ἐνσωματούμενο ἤ μή ἐνσωματούμενο στόν πολιτισμό πού ἑκάστοτε τόν
ἀντιμετωπίζει. Κι ὡστόσο αὐτή ἡ ἐνσωμάτωση πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσει
σοβαρά . ᾿Από τή μιά πλευρά θά λέγαμε, ἄν θεωρούσαμε τήν περίπτωση
τοῦ Παρθενώνα ἐνδεικτική 7 , ὅτι ἡ ἐνσωμάτωση εἶναι μοιραία ἀπό τή
στιγμή πού γίνεται ἀποδεκτή ἡ ἀξία τοῦ ἐρειπίου. Τό ἐρείπιο
καταγράφεται ὡς τέτοιο τήν ἴδια στιγμή πού παρέχει τήν προοπτική
κάποιας τέτοιου εἴδους ἐνσωμάτωσης . Παρουσιάζεται εὐθύς ὡς ὕλη πρός
ὁλοκλήρωση· κι ὡστόσο -ἀπ᾿ τήν ἄλλη πλευρά- εἶναι πρίν ἀπ᾿ αὐτό κάτι
πού εἶναι ἀδύνατον νά ὁλοκληρωθεῖ.

῾Η χειρονομία τῆς ἐνσωμάτωσης στόν πολιτισμό πού τό ἐνστερνίζεται ἔχει
ἰδιαίτερη σημασία γιά τό ἐρείπιο (ἡ ἀπόφαση τοῦ χαρακτηρισμοῦ κάποιου
χαλάσματος ὡς ἐρειπίου, ὡς ἄξιου προσοχῆς). Δέν ἀναφέρομαι ἐδῶ σέ
κτίσματα πού προσφέρονται ὡς ἤδη καθιερωμένα καί ἀξιοθέατα ἐρείπια,
ἀλλά σ´ ἐκεῖνα πού κτίζονται μέσα στήν ἐνατένιση, δηλαδή στά
ἐφευρήματα τοῦ βλέμματος, σ᾿ ἐκεῖνα πού ἀνασύρει τό βλέμμα τοῦ
περιπατητῆ ὡς πλέον ξεχασμένα. Διαβάζουμε μέ ἐντελῶς διαφορετικό
τρόπο ἐκεῖνα πού δέν δίδονται ὡς τέτοια. Τό ἐρείπιο κτίζεται ἀπό ἐκεῖνο
τό βλέμμα πού ἀνατρέπει τή διαφορά ξεχασμένου καί ἀξιοθαύμαστου,
εἰσάγοντας στόν κόσμο τῆς σημασίας τό ἀσήμαντο. Τό ἐρείπιο
ἀναγνωρίζεται μόνον ὡς ἄχρηστο. ῾Ο χαρακτηρισμός του σημαδεύει μιάν
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τ α ῦτ α ἡ χ ρη σ ιμ ο θ η ρι κή λο γ ικ ή πο ύ δ ια τρ έχε ι κάθε ἀ ρχα ιο λο γι κ ή ἔρ ε υνα
λ ε ιτ ο υ ργ ε ῖ μ έ πα ρόμο ιο τ ρό πο γ ιά κάθε ἐρ είπ ιο μέ ἀ ρχα ιο λο γι κό ἐνδ ιαφ έρο ν.

αἰφνίδια μεταβολή τοῦ χαρακτήρα του· τό ἄχρηστο μετουσιώνεται σέ
χρήσιμο. Τό βλέμμα πού βλέπει τό ἐρείπιο εἶναι βλέμμα πού ἀνασταίνει.
Καί ἄν δεχθοῦμε ὅτι τό ἐρείπιο γεννιέται σέ στιγμές τέτοιων ἀνακαλύψεων
θά πρέπει νά δεχθοῦμε ἐπίσης ὅτι τήν ἴδια τή στιγμή τῆς γέννησης, τό
ἐρείπιο πεθαίνει. Τό ἐρείπιο διαγράφεται τήν ἴδια ὥρα πού κάποιος
καταγράφεται. Γεννιέται τήν ἴδια ὥρα πού δολοφονεῖται ὡς τέτοιο.
῾Ωστόσο στό σῶμα πού φέρει αὐτήν τήν μεταμόρφωση τοῦ ἀχρήστου σέ
χρήσιμο, τοῦ ἀσημάντου σέ σημαντικό μένει κάτι ἀπό τήν πάλη
χρησιμότητας καί ἀχρηστείας. Κάτι πού θά χαρακτηρίζει τό ἐρείπιο εἰς τό
ἐξῆς. Τό σῶμα του παλεύει νά παραδοθεῖ στό πρίν ἤ στό μετά τοῦ
ἐρειπίου, στό ἀσήμαντο ἤ στό σημαντικό, στό ὡς ἔχει ἤ σέ κάποια
προβολή πού μπορεῖ νά τό ὁλοκληρώσει. Στή χρησιμότητα τείνει κάθε
προσπάθεια πού ἐπιχειρεῖ νά ὁλοκληρώσει τό ἐρείπιο (νά κατασκευάσει
ἀπό τό θραῦσμα κάποιο ὅλον), στήν ἀχρηστεία κάθε κίνηση πού ἐπιχειρεῖ
νά τό παγιώσει ὡς ἔχει. Κι ὡστόσο τό ὡ ς ἔχει ἤδη ὁλοκληρώνει, ἤδη
φθείρεται ἀπό μόνο του ὅταν ὀργανώνεται ὡς βλέμμα. Κανένα ἐρείπιο δέν
μπορεῖ νά εἶναι αὐθεντικό παρά μόνον ὅσο μένει κατά κάποιο τρόπο
ἄφταστο, κατά κάποιο τρόπο σκοτεινό. ᾿Ανάμεσα στό σκοτάδι καί τή
θάμβωση ἀπ᾿ τό ὑπερβολικό φῶς 8 , τό ἐρείπιο μένει τελικά ἀόρατο καί τό
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᾿ Α ναφ έρομ α ι στ ή δ ι πλ ή νύ χτα ἀπό θάμβ ωση κα ί ἔ λλ ε ιψη φ ωτό ς τοῦ Νοβά λ ις .

“ D ie Na ch t i s t zwe i fa ch … J e ne e n s t e ht d ur ch B le n du n g, ü b e r mäs s i g e s L i ch t ,
d i e s e a us M a n ge l a n h i n lä n g l ic he n L i ch t ”. «῾ Η νύχτα ε ἶν α ι δ ι πλ ή ... ἡ μία ἀ πό τ ή
θά μβωση, ἀ π᾿ τό ὑπ ερ βο λι κό φῶ ς· ἡ ἄ λ λ η ἀπό τήν ἔλλειψη ἤ ἀπ᾿ τ ή ν
ἀ νε πά ρκ ε ια το ῦ φω τός», στό “Ei ne Fr a g me nts e r ie ” βλ . γ α λ λ ι κή δ ίγλ ω σσ η ἔ κδ ο ση

βλέμμα πού τό βλέπει τυφλό.

Δέν θά ἐπιμείνουμε λοιπόν στίς ἀλλοιώσεις πού ὑπέστη στό πέρασμα τοῦ
χρόνου ὁ χαρακτήρας τοῦ ἐρειπίου, γιατί, ὑπ᾿ αὐτό τό πρίσμα, τέτοιος
χαρακτήρας ἴσως νά μήν ὑπάρχει πρίν ἀπό τή σύλληψη τῆς ἑτερότητας καί
τοῦ ἀποσπάσματος , ἴσως νά μήν ὑπάρχει ἐπίσης πρίν ἀπό τή δυνατότητα
ὁλοκλήρωσης τοῦ ἀποσπάσματος ἤ ἐνσωμάτωσής του στό βλέμμα πού
ὀργανώνει τόν ἐρειπιακό χαρακτήρα . Μᾶς ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα ἡ σύλληψη
τοῦ ἐρειπίου, ὡς ὕλης πού παράγει χῶρο γιά τήν ἔλλειψη. Τό ἐρείπιο
ἀρχίζει τή ζωή του μέσα σέ κάποια ἐξιδανίκευση τοῦ ἀχρήστου . ᾿Αρχίζει
τή ζωή του χωρίς ἀρχή ἀλλά καί χωρίς συγκεκριμένο τέλος.
Τό πρίν γιά τό ἐρείπιο εἶναι ὑποχρεωτικά χωρίς σημασία, τό μετά
ὑποχρεωτικά σημαντικό. ῾Η δυναμική τῆς μεταμόρφωσης αὐτῆς τοῦ
ἀσήμαντου σέ σημαντικό δημιουργεῖ στό ἐρείπιο τά παιχνίδια τῆς
χρησιμότητας καί τῆς ἀχρηστείας. Τό ἐρείπιο ἔχει νόημα νά παραμένει
ἄχρηστο, εἶναι δηλαδή ἐρείπιο ὅταν εἶναι χρήσιμο μέσα στήν ἀχρηστεία
του, χρήσιμο ὡς ἄχρηστο 9 . Κάθε ἐπανάχρηση τοῦ ἐρειπίου ἑρμηνεύει τόν
Fragments – Fragmente , ἐπ. A rme l Gu e rne , A u b ie r M o nt a i g ne, Παρίσι, 1 9 73, σ.
1 1 1.
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Σ τό θέμα τ ῆς χρ ησ ι μό τη τας τοῦ ἀχρήστου μ έ ἐ πί κ ε ν τρο τό πρόβλημα τῆς

ἐ κ πα ίδε υσ ης ἐπ ιμ ένε ι κ α ί ὁ Νίτσε στά Μαθ ήμα τα γ ιά τήν Πα ιδ εία , μ τφρ . Ν. Μ.
Σ κο υτ ερό πο υλο υ , ᾿ Αθ ή να , 1 98 8. ῾ Η ἀληθ ινή μό ρφ ωση δ έν ἔχ ει - κα τά τό ν Νίτσεκ ρ ί νε τ α ι μέ βά ση τ ή χρ ησιμότητά τ ης. ῾Η μόρφωση ε ἶνα ι κα τ ’ οὐσία ν ἄ χ ρη στη
κ α ί μπο ρο ῦμ ε νά τήν π ρο ά γο υμ ε μο νά χα διαφυλάττοντας τ ήν ἀ χρ η στ ε ία της. ‘Η
ἀ ληθ ι ν ή μόρφωση «ξέρει κα ί ξε γλ ι στ ρᾶ ἀ π’ ὅ πο ιον πρ οσ παθ ε ῖ νά τ ή

παράδοξο αὐτόν κανόνα.

῎Ετσι τό ἐρείπιο μπορεῖ ταυτόχρονα νά περιγράφεται ὡς ἄχρηστος
θαυμασμός τοῦ ἄφταστου καί χρήσιμη πρώτη ὔλη γιά κάτι πού
ἑτοιμάζεται. Εἶναι τήν ἴδια στιγμή τό ὁλοένα διαφεῦγον, τό σῶμα τοῦ
διαφεύγοντος νοήματος ἀλλά καί τό ἀπόσπασμα πρός ὁλοκλήρωση (εἴτε
ὡς πρώτη ὕλη γιά κτίσιμο εἴτε ὡς συμπληρωματικό τμῆμα πληροφοριῶν).
Τό ἐρείπιο παρέχει ἄμεση πρόσβαση σέ κάποιο τοπίο ἔλλειψης· μποροῦμε
νά τό ἐνατενίσουμε χωρίς ἄλλη πρόθεση ἤ νά ἐπιχειρήσουμε -σέ σχέση μέ
αὐτό- νά ὁλοκληρώσουμε κάποια εἰκόνα του. Καί ἡ ἁπλή ἐνατένιση δέν
ἀναφέρεται ἐδῶ οὔτε ὡς κάτι μειωτικό, οὔτε ὅμως ὡς ἀπόλυτη ἀξία.

῾Η στάση τῆς ἐνατένισης, ἡ εἰδική ἐκείνη στάση πού δέν ἀγγίζει τό
πράγμα πού βλέπει εἶναι ἡ κατ᾿ ἐξοχήν θεωρητική στάση, πού βρίσκεται
κι αὐτή μέσα στή δίνη τῶν ἐναλλαγῶν χρησιμότητας καί ἀχρηστείας. Τό
ἀρχαιοελληνικό «θεωρεῖν» εἶναι κατά τήν ἔκφραση τοῦ J a c q u e s B r u n s c h w i g
«ἡ στάση ἑνός βλέμματος χωρίς χέρια, πού ἀφήνει τά πράγματα ὅπως

χ ρ ησ ιμ ο πο ιή σ ει ὡς μ έσ ο γ ιά σκοπούς ἐγω ιστ ικού ς . Κα ί ἄ ν ποτ έ κα νε ίς φ α ν τα στ εῖ
ὅ τι τήν κρατάει γερά κα ί ὅ τ ι μ πο ρε ῖ πιά νά τήν κάν ε ι βιο πο ρι στ ι κό ἐ πά γγ ε λ μ α γ ιά
ν ά ἱκα νοποιεῖ τ ί ς βιο τ ικές ἀ νά γ κες του, α ὐτή ξα φνικά π α ί ρ νε ι δ ρόμο μέ
ἀ νά λαφ ρα β ήμα τα κ ι ἕ να χλ ευα στ ι κό μο ρφασμό » ( σ. 128 - 12 9). Τ ήν ἴδ ια στ ιγμ ή
πού ἀ ρθρ ών ε τα ι ἡ κα χυ πο ψ ία πρός τή χ ρ ησ ιμό τ ητα , πρα γμ α τ ο π ο ι ε ῖ τ α ι καί κάπ οι α
ἀ ντ ιφα τ ικ ή ἀ ντ ισ τρ οφή · τ ό ἐ ξι δ α ν ι κ ε υ μ έ νο ἄ χρ ησ το μ ετ α τ ρέ πε τα ι τό ἴδ ιο σ έ
χ ρ ήσ ιμ ο .

εἶναι, ὅπως δέν μποροῦν νά μήν εἶναι» 10 . Καί μάλιστα «σέ μιά κλίμακα
ἀξιῶν πού προβάλλεται συχνά στήν κλασική ‘Ελλάδα, τό περιττό ὑπερτερεῖ
ἀπέναντι στό ἀναγκαῖο, τό ἀνιδιοτελές ἀπέναντι στό χρήσιμο, τό
χαριστικό ἀπέναντι στό ἐπικερδές» 11 . Τό ἑλληνικό σύστημα ἀξιῶν
ἐπιφυλάσσει λοιπόν, κατά τόν Brunschwig, «τήν ἀνώτατη θέση στή
θεωρία, δηλαδή στή θέαση καί σ’ ἐκείνη τήν ἐνόραση τοῦ πνεύματος πού
εἶναι ὁ θεωρητικός στοχασμός . ῞Οπως καί ἡ ὅραση τῶν ματιῶν, ἡ νοητική
ἐνόραση εἶναι ἤ μπορεῖ νά εἶναι μιά ὅραση ἀπό ἀπόσταση, πού
συλλαμβάνει στό ὀπτικό της πεδίο ἀντικείμενα πού εἶναι ἔξω ἀπό τό πεδίο
τῶν χεριῶν, ἄρα ἄπιαστα μέ πολλές ἔννοιες· ἄπιαστα μέ τήν ἔννοια ὅτι
δέν μπορεῖς νά τά ἀγγίξεις, νά ἔρθεις σέ ἐπαφή μαζί τους· ἄπιαστα ἐπίσης
μέ τήν ἔννοια ὅτι δέν μπορεῖς νά τά θίξεις, νά δράσεις πάνω τους, νά τά
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Ja cques Br u ns chw i g, «Τά ἐ ρω τήμα τά μα ς πρ ός τ ο ύ ς ῞Ελ λ η νες εἶναι ρ ωμα ϊκά

ἐ ρ ωτ ήμα τα ; » , στό Οἱ ῞Ελληνες, οἱ Ρωμαῖοι καί ἐμεῖς· ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ

ἀρχαίου κόσμου , ἐπ. Ro ge r – Pol D ro it, ᾿Α λε ξά νδ ρε ια , ᾿ Αθ ή να , 1 99 2, σ. 4 4- 73 ,
σ . 57.
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Κατά τό ν ᾿Α ρ ι στο τέ λη , ἡ πρόοδος τῆς ἀ νθ ρω πό τη τας ἔ γ κ ε ιτα ι «στήν ἐπ ιδ ίω ξη

τ ῆς γ νώ σης π ρῶ τα γ ιά λόγο υς χ ρη σ τ ι κο ύ ς (ἀ π ’ ὅ πο υ ξε π ήδη σα ν ο ἱ τ εχ ν ικ ές, πο ύ
ἀ ποσ το λή το υς ε ἶ ναι ἡ ἱ κα νο πο ίησ η τ ῶν β ασ ι κῶ ν ἀ ναγκ ῶ ν τ ῆς ζωῆ ς) , ὕστε ρα γιά
λόγους τέ ρψης (ἀ πό ’κ ε ῖ ξε πήδ ησ αν ο ἱ τ έχ νε ς, πο ύ ἀπο στο λή τους εἶνα ι νά
τ έ ρπο υν α ὐτ ή τ ή ζωή , ἀφοῦ π ιά ἔχ ου ν ἐ ξα σφα λ ισθ εῖ τά ἀ πο λύτ ως σ το ιχ ε ιώδ η ) ·
ἀ λλ ά στ ό ἀνώτατο στάδ ιο φ τά νει ἡ ἀ νθρ ωπό τη τα μο νάχα ἀ πό τ ή στιγ μή πού ἡ
γνώση ἐ π ιδι ώ κε τα ι γ ιά τ ήν ἴδ ια τή γ νώ ση, δίχως ἄ λλο σ κο πό , ἀ πό τ ή μείωση καί
μό νο τῆς ἄγ νο ια ς κα ί τ ῆς ἀ πο ρίας ». Τ αυτ όχρ ον α μέ τ ήν ἐ ξέ λ ι ξη τῆς γ νώ σ ης
π αρα τη ρο ῦμ ε κά πο ια ἐ ρ εί πω σ ή της. ῞Ο.π ., σ ε λ. 5 6.

μετασχηματίσεις , νά τά κάνεις νά γίνουν ἄλλο ἀπ’ αὐτό πού εἶναι» 12 . ῾Η
ὅραση τοῦ Βrunschwig πού δέν θίγει, δέν ἐμπλέκει, εἶναι ἐξιδανικευμένη
ὅραση πού καταφέρνει νά βλέπει χωρίς νά βλέπει. Εἶναι ὅραση κτισμένη
ἀπό ἐρείπια.

῾Η ἐγγύτητα τοῦ ἐρειπίου πρός τήν ἐξιδανίκευση τοῦ ἄχρηστου , τό φέρνει
κοντά στό πάθος γιά τό ἀγνοημένο καί τό παράξενο. Τέτοιου εἴδους πάθος
δέν συνδέεται κατ᾿ ἀνάγκην μέ τή συστηματική μελέτη, ἤ ἄν συνδέεται
προσομοιάζει μέ τό πάθος τοῦ συλλέκτη 13 . ᾿Ακόμα καί ἄν θεωρήσουμε τό
ἐρείπιο ὡς ἕνα ἀκόμα δεδομένο (πού ἀφορᾶ κάποιο εὐρύτερο
ὁλοκληρώσιμο ἀπό τά ἀποσπάσματα σχῆμα) , μᾶς ἐνδιαφέρει καί πάλι νά
εἶναι σπάνιο δεδομένο, ἕνα παράξενο κομμάτι τοῦ πάζλ, πού θά φώτιζε
ξαφνικά μέ διαφορετικό τρόπο τό ὅλον. Σέ κάθε περίπτωση τό
σπανιότερο , παρουσιάζεται ἐδῶ ὡς πιό πολύτιμο.

῾Ο Stoneman συνδέει τά πρῶτα βήματα τῆς σύγχρονης ἀρχαιολογίας μέ
τήν ὕπαρξη τῆς «κοινωνίας » τῶν ἀρχαιοδιφῶν, ἀνθρώπων πού ἐνέτασσαν
στά ἐνδιαφέροντά τους πέρα ἀπό τίς ἀρχαιότητες, κάθε ἄλλου εἴδους
παράξενες γνώσεις ἤ κατασκευές ἐπεκτεινόμενες «ἀπό τή φυσική ἱστορία
τήν ἀλχημεία καί τή μηχανική, μέχρι τήν πλήρωση πινακοθηκῶν καί
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῞Ο.π. , σ ελ. 58- 5 9.

13

Πβ. Ad a l g is a Lu g li : “ In q u ir y a s Co l le ct io n: t h e A t ha nas i us K ir ch e r M us e um in

Ro me”, RES , 21, ῎ Αν ο ι ξ η, 19 9 2.

συλλογῶν μέ νομίσματα , πετράδια καί σπάνια ἀντικείμενα» 14 . Τό
ἀρχαιολογικό θραῦσμα καί τό ἐρείπιο ἦταν ἐπίσης παραξενιές ἄξιες νά
συμπεριληφθοῦν στά ἀρχαιοδιφικά ἐνδιαφέροντα . Τό ἐρείπιο ἦταν κάτι
ἀξιομνημόνευτο καί σπάνιο.
῎Ισως -γιά τίς ἀνάγκες αὐτοῦ τοῦ δοκιμίου- νά μποροῦσε νά ὑποστηριχθεῖ
ὅτι στή φυσιοδιφική σύλληψη τοῦ ἀποσπάσματος , τοῦ θραύσματος , τοῦ
ἀξιοπερίεργου εὐρήματος συναντᾶμε ἤδη κάποια σημαντική προωθημένη
ἰδέα σχετική μέ τό ἐρείπιο.
Τό ἴδιο τό γεγονός τῆς ἔνταξης τῶν ἀρχαιολογικῶν εὐρημάτων σέ
συλλογές ἀνθρώπων πού καί οἱ ἴδιοι «θεωροῦνταν συχνά ἄχρηστοι,
παραδομένοι στήν εὐχαρίστησή τους, διεστραμμένοι , ἴσως καί ἐλαφρῶς
παράφρονες» καί τῶν ὁποίων οἱ συλλογές ἐκτός τῶν ἀρχαιοτήτων
περιέχουν καί ἀποξηραμένα ζῶα, ἰνδικές ἐνδυμασίες, ὄστρακα , καρέκλες
γιά φάρσες καί μεντεσέδες 15 ἴσως ἔχει ἰδιαίτερη σημασία. Μᾶς κάνει νά
ἀναρωτηθοῦμε τί τό ἀξιοπρόσεκτο μποροῦσε νά παρουσιάζουν, ἀνάμεσα
σέ ὅλ᾿ αὐτά, τά θραύσματα πού προαναγγέλουν τό συστηματικό
ἐδιαφέρον γιά τά ἀρχαῖα ἐρείπια. Θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι ἦσαν
ἁπλῶς ὡραῖα. Πολλοί λόγοι κάνουν μιά τέτοια πρόταση ἀσταθή καί μή
ἱκανοποιητική. ῾Η ἰδιομορφία τῶν ἀρχαίων θραυσμάτων μοιάζει νά ἦταν τό
ἴδιο τό γεγονός τῆς ξενότητάς τους, τό γεγονός ὅτι μποροῦσαν νά εἶναι
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᾿Αναζητώντας τήν Κλασική ῾Ελλάδα , ( Land of Lost Gods; The Search for

Classical Greece , 1 987 μτ φρ. ῾Ελ . ᾿Αγγελομάτη - Τ σου γ κα ράκ η, ἐ π. ᾿Α.
Φιλιπποπούλου , Μο ρφω τ ικό ῞Ιδρυμα ᾿Ε θ ν ι κῆ ς Τρα π έζης , ᾿Α θή να , 1 9 9 6, σ. 89.
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᾿Αναζητώντας τήν Κλασική ῾Ελλάδα , ὅ. π., σ. 89

φορεῖς κάποιου ἄγνωστου κόσμου. Λειτουργία πού τέτοια εὐρήματα
συνεχίζουν νά διαδραματίζουν, ὅσο κι ἄν «φωτιστοῦν» ἀπό τίς γνώσεις
τῶν εἰδικῶν. ῾Η παραδοχή τῆς ἰδιαιτερότητάς τους θά ἰσοδυναμοῦσε τότε
μέ παραδοχή τοῦ ἀναφομοίωτου καί ἡ ἀναγνώριση τοῦ ἐρειπίου θά
παρουσιαζόταν σέ μεγάλο βαθμό ἰσοδύναμη μέ τήν ἀναγνώριση τῆς
ἀπολυτότητας τοῦ ξένου, ἤ τοῦ ἀκατοίκητου .

῾Η ἐπίδειξη ὑπολειμμάτων ὡς αὐτῶν πού δέν εἶναι πλέον αὐτά πού ἦσαν,
εἶναι παράξενη κίνηση πού ἀξίζει νά προσεχθεῖ· ὡς τέτοια δείχνονται αὐτά
πού δέν μποροῦν νά εἶναι τίποτε ὡς τέτοια, αὐτά πού δέν εἶναι κάτι πιά.
Τό «ὄχι πλέον» εἶναι ἔκφραση πού καθορίζει τό ἐρείπιο· ὃ῏ὦ ὰὃὗ ἣ῏ἶὸ στά
ἀγγλικά, ἆὰὖ ἆ῝῟ὖ στά γαλλικά· ἐκφράσεις πού ἀγαποῦν καί ἀρνοῦνται τό
πλεόνασμα, πού μᾶς ὁδηγοῦν μπροστά σέ κάτι ἤδη ἐλλειπές, σέ κάποιο ἐν
ἐλλείψει πλεόνασμα . Γιά τό ἐρείπιο ἡ καθεαυτότητα συμπίπτει μέ τήν
ἄρνησή της.

῎Εχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νά σκεφτεῖ κανείς ὅτι ἠ σύγχρονη ἀρχαιολογία
δέν ἄρχισε τή ζωή της ὡς ἐπιστήμη πού ἀναζητοῦσε τήν ἀναπαράσταση
κάποιου παρελθόντος κόσμου, ἀλλά ἴσως ἑλκόμενη μονάχα ἀπ᾿ τό
παράξενο. ῾Ο Χάιντεγγερ βλέπει σέ κάθε ἔναρξη «τό ἀνοικειότατο καί τό
κραταιότατο ». ῞Ο,τι τήν ἀκολουθεῖ, ὅ,τι ἕπεται τῆς ἐνάρξεως, δέν εἶναι
γιά ἐκεῖνον ἐξέλιξη, «ἀλλά ἡ ἐπιπέδωση ὡς ἁπλῆ διάπλωση, εἶναι ἡ
ἀδυναμία συγκράτησης τῆς ἐσωτερικότητας τῆς ἔναρξης· εἶναι
εὐνουχισμός καί ὑπερβολή τῆς ἔναρξης μέσα σέ μιά παραμόρφωση τοῦ

μεγάλου, μέ τό νόημα τοῦ καθαρά ἀριθμητικοῦ καί ποσοτικοῦ, τοῦ
μεγέθους καί τῆς ἔκτασης. Τό ἀνοικειότατο εἶναι αὐτό πού εἶναι, ἐπειδή
κλείνει ἐντός του τέτοια ἔναρξη, ὅπου τά πάντα ἐκσποῦν, ἀπό πλησμονή,
ἐπάνω στό καταδαμάζον καί ἀγωνίζονται νά τό καταδαμάσουν » 16 . Καί
παρότι στά λόγια τοῦ Χάιντεγγερ κλείνεται ἕνα ἄκαμπτο ἰδεολόγημα , ἴσως
θά εἶχε νόημα νά δεῖ κανείς -γιά μιά στιγμή- τήν ἐξέλιξη τῆς ἀρχαιολογίας
ὡς ἔκπτωση τοῦ ἐρειπίου παρόμοια μέ αὐτή πού περιγράφει ὁ Χάιντεγγερ
τόσο γλαφυρά. ῎Ισως ἀπό τήν παραξενιά, τό ἀνοίκειο, τήν προαναγγελία
τοῦ ξένου νά ἀντλοῦσε τό ἐρείπιο (ὑπό τό πρίσμα αὐτῆς τῆς θεώρησης)
κάποια δύναμη πού δέν θά μποροῦσε νά τοῦ ἀφαιρεθεῖ, χωρίς τήν ὁποία
τό ἐρείπιο δέν θά μποροῦσε νά ἀναγγέλεται ὡς τέτοιο.

Στό κύλισμα τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου ἐμφανίζεται ἐνίοτε στήν ἀρχιτεκτονική
κάποια συνθετική τάση πού θά τήν δικαιολογοῦσε τό ἐξῆς ὑβριδικό
φαινόμενο· ὁ ἄχρηστος θαυμασμός τοῦ ἐρειπίου ὡς ἔχει πού προσφέρει ἡ
ἐνατένιση τοῦ ἐρειπίου καταφέρνει νά γίνει ὁ ἴδιος πρώτη ὕλη γιά κάτι
ἄλλο, γιά κάτι ἐπερχόμενο ἤ γιά κάτι πού κτίζεται τώρα. Τό ἐρείπιο ὡς
ἔχει γίνεται καθαυτό ἀρχιτεκτονικό θέμα. Θά μποροῦσε κανείς εὐθέως νά
ἐντάξει στήν ὑβριδική αὐτή ἀρχιτεκτονική κατηγορία τούς κήπους καί τίς
κατασκευές στό ἐσωτερικό τους, γνωστές ὡς follies, πού σχεδιάζονταν ἐξ
ἀρχῆς ἐρειπωμένες ὥστε νά προσφέρουν «ἄμεσα» τήν συγκίνηση τῆς
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Μά ρτιν Χάιντεγγε ρ, Εἰσαγωγή στή Μεταφυσική , μ τφ ρ. Χ . Μα λεβ ίτση, Δωδ ώ νη ,

᾿ Αθ ή να , 1 97 3.

ἁπλῆς αὐτῆς ἐνατένισης. Δέν εἶναι δέ τυχαῖο ὅτι ἡ ἴδια ἡ θεωρία τοῦ
γραφικοῦ (picturesque), ὅπως συγκροτεῖται περί τά τέλη τοῦ 18ου αἰώνα
στήν ᾿Αγγλία, ἀναζητᾶ τήν ἀκανονιστία (irregularity) καί τήν ξαφνική
ἐναλλαγή (sudden variation) 17 · τό ἐρείπιο δουλεύει καί πάλι γιά τό
παράξενο.
Θά μποροῦσε ὅμως νά διαβάσουμε μέσα ἀπ᾿ τό ἴδιο ὑβριδικό φαινόμενο
τό παράδειγμα τοῦ Zeppelinfeld, καί τῶν σχεδίων τοῦ Albert Speer πού τό
ἀναπαριστοῦν ἤδη ἐρειπωμένο -στό μέλλον- μετά ἀπό αἰῶνες
ἐγκατάλειψης. ῾Η πρόβλεψη γιά τήν ἐρείπωση εἶναι πού καθορίζει ἐδῶ τό
νεοεγειρόμενο κτίσμα. Τό κτίριο ἤδη ἐκπεσμένο σέ ἀχρηστία , σέ ἁπλό
ἀντικείμενο ἐνατένισης καθορίζει τό χαρακτήρα τοῦ σχεδιαζόμενου
χρήσιμου οἰκοδομήματος . Τό ἐρείπιο πρέπει νά εἶναι ἀντάξιο τῶν
μελλοντικῶν περιστάσεων, πρέπει λοιπόν νά ἔχει προβλεφθεῖ στή
συνθετική ἐργασία ἡ ἐνατένιση τοῦ κτιρίου ἤδη χαλασμένου, τοῦ κτιρίου
ὡς χαλάσματος 18 .
17

Βλ. Ba tt y L an gle y, New Principles of Gardening , Λο νδ ίνο , 1 7 28· ἀ ναφέρεται

ἀ πό τό ν Π. Κ ο ῦ ρο , ὅ.π. , σ. 1 0. Βλ . ἐ πί ση ς Ba rbara J ones, Follies and Grottoes,
C o nst a b le & Lo n do n, 1 9 5 3.
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Γ ιά τ ή θ εωρ ία τοῦ Spe e r πε ρ ί τ ῆς ἀ ξ ίας τ ῶ ν ἐ ρε ι πί ω ν, ὁ L e o n K r ie r πα ραπ έμ πε ι

σ τ ίς ἀ να μ νή σ ει ς το ῦ γε ρμ ανο ῦ ἀρχιτέκτο να· Erinnerungen , P ro p yla en, Βε ρο λί ν ο ,
1969, κεφ. V· ὁ Π. Κοῦ ρο ς ( ὅ.π ., σ. 9) παραπ έμ πε ι στό γ α λ λ ικό A. S pe e r, A u
c o e ur d u tro is ie me R e ic h, Πα ρίσι, Fa ya r d, 1 97 1. Στ ήν εἰσαγωγή τοῦ β ιβ λ ίου πο ύ
ἐ π ιμ ελ ήθ ηκε ὁ K ri e r γ ι᾿ αὐτόν, ὁ S p ee r σ ημ ει ώ νε ι π ώς ὁ Χ ίτ λ ερ « συ ν ήθ ιζε νά
λέει ὅ τ ι ἄ ν, μ έσα σέ μερικού ς α ἰῶ ν ες, ἡ α ὐτ οκ ρατ ορ ία το υ κα τέ ρρ ε ε, τά ἐ ρεί π ια
τ ῶ ν κα τασκ ε υῶ ν μας θά μα ρτ υ ρο ῦσα ν ἀκόμα τή δ ύναμ η τ ῆς θ έ λη σ ής μα ς κα ί τό

Καί γιά νά μήν νομίσει κανείς ὅτι τέτοια ἐνσωμάτωση τοῦ ἐρειπιακοῦ
χαρακτήρα ἀκολουθεῖ πάντοτε κάποιαν μεγαλομανή ἤ κάποιαν ἐξωτερική
παρουσίαση ὑπαρχόντων προτύπων, θά μποροῦσε κανείς νά ἀναφερθεῖ μέ
ἀντίστοιχο τρόπο στό ἔργο τοῦ Πικιώνη καί εἰδικά στίς διαμορφώσεις τῆς
᾿Ακρόπολης ὅπως τίς διαβάζει τουλάχιστον ὁ Ζήσης Κοτιώνης 19 . ῾Η
ἐνατένιση τοῦ ἀποσπασματικοῦ, τοῦ ἄφθαστου, τοῦ ἐρειπωμένου εἶναι
ἐδῶ ὁ ἐσωτερικός δημιουργικός μηχανισμός κάποιας ἀρχιτεκτονικῆς πού
καταφέρνει νά ἀρνηθεῖ τήν ἔγερση. ῾Η πολιορκία τοῦ ἐλλειποῦς πού
ἐπιχειρεῖται μέσα στήν προσπάθεια ἔνταξης τῆς ἐνατένισης τοῦ ἐρειπίου
στήν ἀρχιτεκτονική δημιουργία μπορεῖ λοιπόν νά πάρει ἐντελῶς
διαφορετικές μορφές.

Οἱ ἐπαναχρήσεις λοιπόν τῶν βιομηχανικῶν (κατά κύριον λόγο) ἐρειπίων
πού στοιχειώνουν τά περίχωρα ἤ καί τό κέντρο τῶν πόλεων δέν ἀνοίγουν
νέους ὁρίζοντες ἐρωτήσεων γιά τό ἐρείπιο. Κι ὡστόσο ἡ ἐπανάχρηση τῶν
μεγ αλ εῖο τῆς π ί στ ης μας ». Σχ ετ ικά μέ τό πρ οθύ στ ε ρο κάποιο υ σχεδιασμ οῦ το ῦ
ἐ ρ ει π ίο υ πρί ν ἀ πό τό νε οαναγειρόμενο με γα λε π ίβο λο Zep p e li n fe l d ὁ S p ee r
ἐ π ισ ημα ί νε ι καί κάπ οιο ἄ λλο προ θύ στ ε ρο· «Μ ετά ἀ πό το ύς μ ηδ ικού ς πο λέ μους
κ α ί ὁ Π ε ρι κλ ῆ ς χ ρη σι μο πο ίη σε τήν κα τασ κ ευή τοῦ Πα ρθενώνα γ ιά ν ά γ ί νε ι
ἀ ρε στό ς στούς῞Ελληνες κα ί νά κατ οχ υρ ώσ ει τ ή ν ᾿ Αθ ή να ὡ ς κέ ν τρο το ῦ
ἑ λ λη ν ι κο ῦ κόσμου . ᾿Αλ λά ποτ έ στ ή ν ἱ στ ο ρ ία , ἡ κατ ασ κε υ ή μνημ είων
π ρο ο ρ ισ μ έ νω ν νά δο ξάσουν μελλοντ ι κές νίκες δ έν εἶχε π ρο η γηθ ε ῖ ἔ τ σι » . A l ber t
S p e e r; Ar ch i t e ct ur e ; 1 9 3 2 - 1 942 , ἐ π. Le o n K r ie r, Βρ υξέ λ λε ς, 1 985 .
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Τό ἐ ρώ τη μ α τ ῆς καταγ ω γῆ ς στό ἔ ρ γο το ῦ Δη μ ήτ ρη Π ι κι ώ νη , Τ εχ ν ικ ό

᾿ Ε πιμελη τ ήρ ι ο ῾Ε λλάδας , 1 99 8.

κτιρίων αὐτῶν γεννᾶ ἀρκετά νέα ἐρωτήματα . Εἶναι κτίρια πού κατά τή
διάρκεια τῶν τελευταίων δεκαετιῶν -ὅλο καί περισσότεροχρησιμοποιοῦνται συνήθως ὡς τόποι συγκεντρώσεων, ἀλλά ἐνίοτε καί ὡς
ἁπλές κατοικίες ἤ ἐργαστήρια· παλιά τυπογραφεῖα , ἐργοστάσια , ἀποθῆκες,
βιοτεχνίες μετατρέπονται τόσο συχνά -στίς σύγχρονες δυτικές
μητροπόλεις - σέ θέατρα, ἐστιατόρια , αἴθουσες τέχνης ἤ χοροῦ. Προκύπτει
αὐτό ἀπό κάποια ἀνάγκη περιορισμοῦ τοῦ κόστους τῶν νέων
ἐγκαταστάσεων; Τέτοιες ἐπεμβάσεις εἶναι συχνά ἀσύμφορες οἰκονομικά .
Τότε ὅμως πῶς δίδεται προτεραιότητα σέ αὐτή τή μορφή ἐρειπώσεως ; Τί
ἐκτιμᾶται ἀκριβῶς στά κτιριακά αὐτά ὑπολείμματα; Πρός τί ἀποδίδονται
τιμές; Κατ᾿ ἀρχήν δέν ἔχουμε κάποια συμβατική παρουσία ἐρειπίου, ὅπως
τήν περιγράψαμε παραπάνω . Κι αὐτό ὄχι ἐπειδή τά συγκεκριμένα κτίσματα
εἶναι ἀρχιτεκτονικῶς κατώτερα ἀπό ἐκεῖνα τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς. ᾿Ελπίζω
νά ἔχει ἤδη γίνει σαφές ὅτι ἡ «ποιοτική» διαφοροποίηση δέν ἐνδιαφέρει
καθαυτή τό παρόν κείμενο, ὅπως κι ἄν τήν ἑρμηνεύει κανείς. ῞Ενα
ἐργοστάσιο ὅμως δέν χρησιμοποιεῖται ἐδῶ εἰδικῶς ἐπειδή ἀποδίδεται
ἔμφαση στό συγκεκριμένο παρελθόν τοῦ κτιρίου ἤ ἐπειδή τονίζεται
διδακτικά ἡ σημασία τῆς ἐποχῆς του. Τά ἐρείπια αὐτά δέν μετατρέπονται
εὐθέως σέ ἀξιοθέατα ὅπως συμβαίνει μέ τά «μεγάλα» κλασσικά ἤ ρωμαϊκά
ἐρείπια. ῎Αλλωστε ἡ χρήση τῶν ἐρειπίων αὐτῶν δέν τά ἐγκαταλείπει στό
καθεστός τῆς «ἀξιοθέασης», ὅπως συμβαίνει μέ τά «μεγάλα» ἐρείπια τῆς
κλασσικῆς ἤ τῆς ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Δέν συμβαίνει ἡ ἀπευθείας ἀπόδοση
τοῦ κτίσματος στόν ἐπισκέπτη πού θά τό θεᾶται, ἀλλά κάποια διαφορετική
ἐπανάχρηση τοῦ κτίσματος, κάποια ἐπαναλειτουργία πού λειτουργεῖ τό

κτίσμα διαφορετικά , παρεμβαίνοντας βίαια στό χρόνο τῆς ἐρείπωσής του,
ἀναστέλλοντας τήν ἐρείπωση, τήν ἴδια στιγμή πού τήν παγιώνει. ῾Η
ἐπιλογή τῶν κτισμάτων αὐτῶν δέν γίνεται κἄν ἐρήμην τῆς παλιᾶς τους
λειτουργίας πού τά ἔχει καθορίσει μέ ἀποφασιστικό τρόπο. Δέν ἀποτελοῦν
τή σταθερή σκηνή πού ὑποδέχεται ἀδιάκοπες λειτουργικές μεταβολές.
῎Εχουμε ἀλλαγή χρήσης, καί ταυτόχρονα ἔχουμε κάποιου εἴδους
μνημειακότητα πού μένει αὐστηρά ἐκτός χρήσης. ᾿Εκεῖνο πού δέν
ἐνδιαφέρει ποτέ ἄμεσα τή χρήση γίνεται κύρια συνθετική κατεύθυνση. ῾Η
ἐπέμβαση, ἡ λειτουργία, πρέπει νά ἐκτυλιχθεῖ μέ τά ἐλάχιστα μέσα πού
δέν θά προδώσουν αὐτή τήν ἰδιότυπη ἐρείπωση. Πρίν ἀπό ὁτιδήποτε ἄλλο,
εἶναι ἡ χρήση πού ὁρίζει τήν ἐρείπωση, εἶναι ἐκείνη πού κτίζει τό ἐρείπιο,
ὀργανώνει κάποιον θαυμασμό τοῦ ἄφθαστου καί τοῦ ἄχρηστου , δίνοντας
ἀκόμα ἕνα δεῖγμα τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ ὑβριδικοῦ φαινομένου πού
περιγράψαμε. Οἱ ἰδιομορφίες ἐδῶ ἀφοροῦν κάποια ἀξιοποίηση τῆς
ἐγκατάλειψης· κάτι πού ξαναδουλεύει πρέπει ταυτόχρονα νά μένει
ἐγκατελειμμένο. Κάποια θέληση ἐκφράζεται τώρα ὥστε τό κτίσμα νά μένει
παλιό. ῾Η κατεδάφισή του ἀναβάλλεται ὥστε τώρα νά χρησιμοποιεῖται ὡς
παλιό, ὄχι ὡς τωρινό, κρατώντας κάτι ἔξω ἀπό τό τώρα τῆς λειτουργίας.

Χωρίς τή «φυσική» του μεταβολή πού θά χρησιμοποιοῦσε ἐπιλεκτικά
τμήματα τοῦ κτιρίου ὅπως συνέβαινε στόν Παρθενώνα τοῦ ᾿Εβλιά, ἐδῶ
ἔχουμε κάποια ἐπανάχρηση πού γίνεται μέ ἀφετηρία τό πάγωμα κι ὄχι μέ
ἄξονα τήν προοπτική τῆς μεταβολῆς. ᾿Αντίθετα ἀπό τήν περίπτωση Σπέερ,
ὅπου τά κτίρια σχεδιάζονται γιά νά κτιστοῦν «ἐξ ἀρχῆς» ἐν ἀναμονῆ

κάποιας μεγαλειώδους ἐρειπώσεως, στίς περιπτώσεις αὐτές τά κτίσματα
ἀρκετά ἀπρόσμενα μετατρέπονται σέ ἐρείπια, ἀποφασίζεται δηλαδή νά
πάρουν τή μορφή ἐρειπίων ἄξιων πρός διατήρηση, καί σχεδιάζονται ὡς
τέτοια (ὡς ἐρείπια τοῦ παρελθόντος τους) στό πλαίσιο κάποιας
ἀρχιτεκτονικῆς πού ἐπιχειρεῖ νά ἀρχίσει καί νά τελειώσει τήν ἐπέμβαση
στό ἴδιο σημεῖο, πού ἐπιχειρεῖ δηλαδή νά εἶναι τόσο διακριτική ὡς πρός τό
ὑπάρχον κτίσμα, ὥστε ἡ ἀπόφαση τῆς ἐλαχιστης ἐπέμβασης νά εἶναι
σημαντικότερη ἀπό ὅ,τιδήποτε ἄλλο ἀφορᾶ τήν ἐπέμβαση τήν ἴδια. Οἱ
ἐπεμβάσεις δέν λειτουργοῦν ὡστόσο παρασιτικά πρός τό παρελθόν τοῦ
κτιρίου, ἐνδιαφέρονται περισσότερο στήν ἑδραίωση , μέσα στόν σύγχρονο
χῶρο, τῆς ἐνατένισης τοῦ παλαιοῦ. ᾿Ενατένισης πού δέν παγιώνει κάτι
προϋπάρχον, ἀλλά ἐγκαινιάζεται μαζί μέ τήν ἀρχιτεκτονική ἐπέμβαση. ῾Η
ἀρχιτεκτονική ἐδῶ ὀργανώνει πιά κάποιον πεποιημένο θαυμασμό πού
προκύπτει ἀπό τήν ἐργασία πάνω στό ὑπόλειμμα τοῦ βλέμματος ὅπως τό
περιγράφει ὁ Μάμφορντ· «Μόλις ἔνα κτίριο καταντήσει χωρίς νόημα,
παύουμε νά τό βλέπουμε, κι ἄς παραμένει ὄρθιο» 20 . ῾Η ἀρχιτεκτονική πού
προτείνεται γιά τά κτίρια αὐτά προτείνεται ὡς ἐργασία πάνω σέ ἕνα
βλέμμα πού ἔχει ἀκυρωθεῖ, ἐργασία πάνω στήν τύφλωση. Κτίσματα πού
ἴσως δέν θά προσέχαμε ἔχουν τή δύναμη νά παρέχουν τήν ἀπόλαυση τῆς
ἐρειπιακῆς ἐνατένισης , ἐπειδή ἡ ἴδια ἡ φθορά τοῦ χρόνου μπορεῖ νά
συμπυκνώσει τίς ἀρετές τῆς ἐλλειπτικῆς ἐνατένισης (τίς ἀρετές δηλαδή
πού φέρει ἡ ἀπουσία τοῦ ἐγκατελειμένου κτιρίου) στό παρόν χάλασμα .
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«Σ ύμβο λο κ α ί λε ιτουργία στ ή ν ἀρ χ ιτ ε κτο ν ική », στό Τέχνη καί Τεχνική , ( 19 5 2) ,

μ τφ. Β. Τομα νά ς , Νησίδες , ῾ Αθ ήνα , 19 9 7, σ. 1 1 6.

῾Η ἀρχιτεκτονική γιά τόν Μάμφορντ καλεῖται νά ἐναρμονίσει τό συμβολικό
μέ τό λειτουργικό της μέρος· ἕνα θέατρο πρέπει νά φαίνεται θέατρο, ἕνα
δικαστήριο δικαστήριο.
«῾Η ἀρχιτεκτονική ... εἶναι τό διαρκές πλαίσιο μιᾶς κουλτούρας, μέσα στό
ὀποῖο μπορεῖ νά παιχτεῖ μέχρι τέλους τό κοινωνικό της δράμα μέ τή
μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια πρός τούς ἠθοποιούς. Σύγχυση καί ἀντίθετες
ἐπιδιώξεις στόν τομέα αὐτόν -σύγχυση ὅπως αὐτή πού ἐπικρατοῦσε κατά
τό πρόσφατο παρελθόν, ὅταν οἱ ἐπιχειρηματίες θεωροῦσαν τά γραφεῖα
τους καθεδρικούς ναούς, ἤ ὅταν εὐσεβεῖς δωρητές ἀντιμετώπιζαν τά
πανεπιστημιακά κτίρια σάν νά ἦταν ἰδιωτικά μαυσωλεῖα - φέρνουν στή ζωή
μας διάσπαση· μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει τήν μέγιστη σημασία ἡ πραγματική
ἐναρμόνιση συμβόλου καί λειτουργίας στήν ἀρχιτεκτονική . ... σ᾿ ὅλα τά
συστήματα ἀρχιτεκτονικῆς , ἔχουν τή θέση τους τόσο ἡ λειτουργία ὅσο καί
ἡ ἔκφραση. Κάθε κτίριο ἐκτελεῖ ἔργο, ἔστω καί μόνο κρατώντας ἀπ᾿ ἔξω
τή βροχή ἤ μένοντας ὀρθό στόν ἄνεμο. Συγχρόνως, ἀκόμα καί τό πιό ἁπλό
οἰκοδόμημα παράγει ὀπτικήν ἐντύπωση σέ ὅσους τό χρησιμοποιοῦν ἤ τό
κοιτάζουν· ἀσύνειδα ἤ κατόπιν σχεδίου, λέει κάτι στόν παρατηρητή καί
ἐπηρρεάζει τίς ὀργανικές του ἀντιδράσεις , τουλάχιστον σέ μικρό βαθμό.
Λειτουργίες πού εἶναι διαρκῶς ἀόρατες παραμένουν ἔξω από τήν
ἀρχιτεκτονική εἰκόνα· γι᾿ αὐτό καί ἕνα κτίριο κάτω ἀπό τό ἔδαφος δέν
ὀνομάζεται πιθανόν ἀρχιτεκτονική. ᾿Αλλά ἡ κάθε λειτουργία, πού εἶναι
ὁρατή, συνεισφέρει ὠς ἕνα βαθμό στήν ἔκφραση. Σέ ἁπλά μνημεῖα, ὅπως
οἱ ὀβελίσκοι, ἤ καί σέ πιό σύνθετα οἰκοδομήματα ὅπως οἱ ναοί, ἡ

λειτουργία τοῦ κτιρίου ὑποτάσσεται στήν ἀνθρώπινην ἐπιδίωξη πού
ἐνσωματώνει· ἄν τέτοια οἰκοδομήματα δέν τέρπουν τό μάτι καί δέν
ἐκπαιδεύουν τό νοῦ, καμία τεχνική τόλμη δέν μπορεῖ νά τά κάμει νά μήν
καταντήσουν χωρίς νόημα. Πράγματι, σ᾿ ἕνα ἀρχιτεκτονικό ἔργο, ἡ
ἰδεολογική ἀπαρχαίωση εἶναι πιό μοιραία ἀπό τήν τεχνικήν ἀπαρχαίωση.
Μόλις ἕνα κτίριο καταντήσει χωρίς νόημα, παύουμε νά τό βλέπουμε, κι ἄς
παραμένει ὄρθιο» 21 .
Τό νόημα λοιπόν, γιά τόν Μάμφορντ, ἐμφανίζεται συνδεδεμένο μέ τήν
συνάφεια πού παρουσιάζει ἡ κτιριακή ἐντύπωση μέ τό λειτουργικό της
περιεχόμενο. Τό κτίριο μιλᾶ ὅσο ἐκφράζει τό περιεχόμενό του. Καί
σταματᾶ νά μιλᾶ, μένει βουβό, ἐρειπώνεται μέ τήν πιό ἀπόλυτη σημασία
τῆς λέξης, ὅταν καταντήσει χωρίς νόημα. Τό ἐρείπιο -ὅπως τό σημειώσαμε
ἤδη- θά ἦταν ἔτσι κάτι ἤδη ὑπονομευμένο καί σκοτεινό μέσα στό βλέμμα,
κάτι πού δέν θά φαινόταν ἤ κάτι πού θά τύφλωνε προσωρινά. Τό κατ᾿
ἐξοχήν ἐρείπιο θά ἦταν τότε τό βουβό κτίσμα καί ἡ ἀπαρχαίωσή του θά
ἀναλογοῦσε στόν περιορισμό τῆς σχέσης τοῦ κτίσματος μέ αὐτόν πού τό
διαβάζει. ᾿Αλλά αὐτή ἡ ἀνάγνωση (ὡς διαδικασία προσέγγισης τῆς
ἀρχιτεκτονικῆς) δέν θά μποροῦσε νά ἀξιολογήσει τέτοιες ἀρχιτεκτονικές
προθέσεις, τέτοιου εἴδους ἑρμηνεία τῆς συνθετικῆς διαδικασίας σάν κι
αὐτή πού περιγράψαμε. Πέραν τῆς δυσκολίας καθορισμοῦ τῆς
«πραγματικῆς », γιά τόν Μάμφορντ, «ἐναρμόνισης συμβόλου καί
λειτουργίας », πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι καί ἡ δυσαρμονία μεταξύ
συμβόλου καί λειτουργίας εἶναι δόκιμη ἀρχιτεκτονική πρόθεση.
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Στόν τρόπο ὅμως μέ τόν ὁποῖο εἰσάγεται ἡ νέα αὐτή χρήση τοῦ
ἐρειπιακοῦ χαρακτήρα σέ ὁρισμένες ἀξιοσημείωτες ἀρχιτεκτονικές
συνθέσεις, δέν ἀμφισβητεῖται μονάχα ἡ περισσότερο κλασσική ἄποψη
συνάφειας μορφῆς καί λειτουργίας. ῾Η σύλληψη αὐτή γιά τό ἐρείπιο
ἀμφισβητεῖ καί τήν ἀντίθετη ἄποψη, πού θά μποροῦσε νά ἐπιτρέπει σέ
κάθε μορφή νά στεγάσει κάθε χρήση. ᾿Αναφέρομαι εἰδικά στή σταθερή
σκηνή (scena fissa) τοῦ Aldo Rossi. ῾Ο Rossi ἔχει συχνά ἀσχοληθεῖ μέ τίς
ἐναλλαγές διαφορετικῶν χρήσεων πού μπορεῖ νά παραλαμβάνει τό «ἴδιο»
κτίριο. Στήν ᾿Επιστημονική Αὐτοβιογραφία ὑποστηρίζει γιά μιά ἀκόμα
φορά ὅτι «οἱ τόποι εἶναι πιό ἰσχυροί ἀπό τά πρόσωπα, πώς ἡ σταθερή
σκηνή εἶναι πιό ἰσχυρή ἀπό τήν ὑπόθεση, ἀπό τήν πλοκή πού
διαδραματίζεται μπροστά της. Αὐτή εἶναι ἡ θεωρητική βάση ... τῆς
ἀρχιτεκτονικῆς. ... Συνέκρινα αὐτήν τή σκέψη», προσθέτει, «μέ τό
θέατρο. Τά πρόσωπα εἶναι ὅπως οἱ ἠθοποιοί ὅταν ἀνάβουν τά φῶτα τοῦ
θεάτρου, σᾶς ἐμπλέκουν σέ μία ὑπόθεση μέ τήν ὁποία θά μπορούσατε νά
εἶσθε ξένοι καί μέ τήν ὁποία, στό τέλος, θά μείνετε γιά πάντα ξένοι. Τά
φῶτα τῆς ράμπας, ἡ μουσική, δέν διαφέρουν ἀπό μιά καλοκαιρινή
καταιγίδα , ἀπό μιά συζήτηση, ἀπό ἕνα πρόσωπο.
»῞Ομως συχνά τό θέατρο εἶναι κλειστό», συνεχίζει ὁ Aldo Rossi, «καί οἱ
πόλεις, σάν μεγάλα θέατρα, ἄδειες. Εἶναι συγκινητικό τό ὅτι ὁ καθένας
βιώνει ἕναν μικρό δικό του ρόλο· στό τέλος, οὔτε ὁ μέτριος ἠθοποιός
οὔτε ἡ θεία ἠθοποιός θά μπορέσουν νά ἀλλάξουν τήν κατάσταση τῶν
πραγμάτων.

»Στίς μελέτες μου», γράφει ἐπίσης, «σκεπτόμουν πάντα αὐτά τά
πράγματα καί πιό συγκεκριμένα -καί δημιουργικά - τήν ἀντίθεση ἀνάμεσα
σέ αὐτό πού εἶναι σαθρό καί σ᾿ αὐτό πού εἶναι ἰσχυρό. Πράγμα πού
ἐννοῶ καί μέ τή σημασία τῆς στατικῆς, τῆς ἀντοχῆς τῶν ὑλικῶν.» 22

Κάθε ἄνθρωπος πού βιώνει κάποιο μικρό ρόλο, ἀλλά καί κάθε πολιτισμός
πού «προβάλλεται» ἁπλῶς μπροστά στά κτίρια , θά ἀνῆκαν λοιπόν στήν
κατηγορία τοῦ σαθροῦ. Μπροστά σέ κάποια ἀκίνητη δομημένη σκηνή κάθε
πολιτισμός ὑποδύεται τόν ἑαυτό του. Κάθε πολιτισμός εἶναι μονάχα ἕνας
ρόλος πού παίζεται στό ἀκίνητο θέατρο τῶν κτισμάτων πού τόν
περιβάλλουν. Τά ἴδια κτίρια κρατᾶνε τό φόντο γιά τίς ἄπειρες
μεταμορφώσεις τῶν πολιτισμῶν. Σκηνικό ὅμως εἶναι τότε ὁ πολιτισμός καί
ὄχι τό κτισμένο περιβάλλον του. ᾿Εκεῖνος εἶναι πού ἐναλλάσσεται μπροστά
στό σταθερό πλαίσιο πού μπορεῖ νά παραλάβει κάθε τί. Καί μέσα στήν
ἔννοια τοῦ ἰσχυροῦ πού ἐπιβάλλεται στό σαθρό χάνονται φυσικά οἱ
ἀντανακλάσεις καί τά παιχνίδια πού ἀδιάκοπα μετατρέπουν τό σαθρό σέ
ἰσχυρό καί ἀντίστροφα . Μέσα σέ κάποια τέτοια ἀναλογία μέ τό θέατρο, ἡ
δύναμη τῆς θεατρικότητας εἶναι ἐξ ὑποθέσεως ὑπονομευμένη· ἡ σκηνή
ξεχωρίζεται μέ ὁλότελα «ἀφύσικη» σαφήνεια ἀπό τή δράση πού
ἐκτυλίσσεται «μπροστά » της ἤ μέσα της. ῾Η ἀρχιτεκτονική παύει νά
διαδραματίζει κάποιο ρόλο στό ἐσωτερικό τῆς κουλτούρας, καταδικάζεται
σέ σταθερό φόντο γιά ὁ,τιδήποτε ἐκτυλίσσεται μπροστά της. Τό ἰσχυρό
κεντρικό κτιριακό ὑπόλειμμα πού ἀναδεικνύει ὁ Rossi ἐμφανίζεται ὡς
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ἐξιδανικευμένο σαρκίο, ἀπογυμνωμένο ἀπό ζωή βάθος πού εὔκολα θά
ἀπέκοπτε κανείς ἀπό τό ἐκτυλισσόμενο «πρό αὐτοῦ» δράμα. Κάποιος νέος
ἰδεαλισμός τοῦ ἐρειπίου κρύβεται πίσω ἀπό κάποια θεώρηση τῆς ζωντανῆς
ἀρχιτεκτονικῆς. «Στήν οὐσία πρόκειται γιά δυνατότητα ζωῆς» 23 , γράφει ὁ
Rossi, ἀλλά ἴσως γιά ἐκεῖνον ἡ ζωή νά εἶναι σέ ἀπόλυτη δυσαρμονία μέ
τήν ἀρχιτεκτονική . ῾Η ζωή εἴτε θά ἔπρεπε νά λαμβάνει χώρα χωρίς χῶρο
εἴτε ἡ δύναμη τοῦ κτισμένου θά ἔπρεπε νά ἐπιβάλλεται σέ ὅ,τι τήν
περιτριγυρίζει . ῾Ο Παρθενώνας πού ἔχει ἐπιβιώσει στόν ᾿Εβλιά δέν εἶναι
ἁπλῶς ὁ Παρθενώνας, πού ἐπί τέλους δέν εἶναι τίποτε χωρίς τό
περιβάλλον πού τόν καθιστᾶ κάτι ἀνάλογα μέ τίς διάφορες ἐποχές. Καί σέ
σχέση μέ τό ἴδιο τό κτίσμα· ἄραγε στίς μετατροπές τοῦ Παρθενώνα (στίς
ὀποῖες ἀναφερθήκαμε ἤδη) τί θά θεωροῦσε «σαθρό» καί τί «ἰσχυρό» ὁ
Rossi; ῞Οταν οἱ μεταβολές πού γίνονται στό αὐτό εἶναι τόσο σημαντικές
ὥστε νά τό διαρρηγνύουν ὡς τέτοιο, ὥστε νά ἀναζητᾶται ἡ ἴδια ἡ
ταυτότητα τοῦ κτιρίου, τότε τί νόημα θά μποροῦσε νά ἔχει ὁ διαχωρισμός
σαθροῦ καί ἰσχυροῦ; Καμιά σημασία δέν μένει τόσο σταθερή στό ὑλικό
ὑπόλειμμα τοῦ κτιρίου, ὅσο θά τήν ἤθελε ὀ Rossi. ᾿Εκεῖνο πού
ἀντιστέκεται στό κέντρο τοῦ ἐρειπίου, ἐκεῖνο πού μένει, δέν μπορεῖ νά
εἶναι συνεχῶς τό ἴδιο, ἀκόμα κι ἄν κάποια χαρακτηριστικά του μένουν
«ἀμετάβλητα ». ᾿Ακόμα περισσότερο· τό ἐρείπιο θά μποροῦσε νά ὁριστεῖ
ὡς ἐκεῖνο πού δέν ἔχει κέντρο. ῾Ο «ἰσχυρός» κτιριακός πυρήνας τοῦ Ρόσσι
δέν εἶναι τίποτε, ἐκτός ἀπό μιά ἐξιδανικευτική χίμαιρα . ῞Οπως καί ἡ ἰδέα
τῆς σταθερότητας μπροστά σέ ὁποιαδήποτε δράση, ἀποδραματοποιεῖ κάθε
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μετάθεση, ἀκυρώνει τή μετάθεση ὡς συνθετική δυνατότητα . 24

Τό ἀρχιτεκτονικό ἔργο ἐκ τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει χῶρο. Δέν εἶναι
μουσική γιά νά ἀπελευθερώνεται μέσα στόν «ἄυλο» χρόνο ἀλλά οὔτε καί
βιβλίο γιά νά ἀποθηκεύεται. Δέν μπορεῖ νά εἶναι κάτι ἐκτός τοῦ χώρου πού
καταλαμβάνει τό σῶμα του καί τό σῶμα του εἶναι ὀγκῶδες· μέ τόν ὄγκο
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του ἐπιβάλλεται ἀλλά καί ἐνοχλεῖ. ῾Η ἀγάπη μας γι᾿ αὐτό δέν μπορεῖ νά
εἶναι σιωπηλή. ᾿Ακόμη περισσότερο· ἡ ἀγάπη μας γιά τό ἀρχιτεκτονικό
ἔργο δέν μπορεῖ εὔκολα (στίς δυτικές πόλεις καί στά περίχωρά τους) νά
εἶναι προσωπική· τό μέγεθός του τό ἀπαγορεύει· ἡ προσωπική σχέση μέ
τό ἀρχιτεκτόνημα δέν μπορεῖ νά εἶναι μόνο προσωπική σχέση·
ἀνταγωνίζεται κοινωνικές ἀξίες, (ἀξίες γῆς, ἀγορά ἀκινήτων, προοπτικές
ἐκμετάλλευσης). Τά κτίρια μέν ἔχουν τή δύναμη τῆς ἐρείπωσης, μποροῦν
νά παίζουν μέ τή μνήμη, καλώντας την καί κρύβοντάς την ταυτόχρονα ,
ἀλλά ἡ ἐρείπωση κάνει ἕνα κτίριο ἐνοχλητικό καί τά ἐνοχλητικά κτίρια
γκρεμίζονται . Δέν ἔχουμε παρά νά θυμηθοῦμε τόσα παραδείγματα , ἀκόμα
καί πρόσφατα ἀθηναϊκά· τό κτίριο Φόρντ καί τό κτίριο Φίξ στήν ὁδό
Συγγροῦ.

Εἴδαμε ὅτι τό ἐρείπιο παρουσιάζεται ἐξ ἀρχῆς μέσα στήν ἀνάγκη τῆς
διάσωσης, ὅσο κι ἄν ἡ διάσωση τό μεταλλάσσει σέ κάτι ἄλλο. Καί βέβαια
μετά ἀπό κάποια ἐπέμβαση, τό ἐρειπωμένο κτίσμα δέν εἶναι ὅ,τι ἦταν πρίν
ἀπ᾿ αὐτήν. ᾿Αλλά καί μέσα στήν νέα παρουσία του κάτι μένει ἀπό τό παλιό
κτίσμα. Τέτοιου εἴδους ὁλοκληρώσεις τοῦ χαλάσματος, (σάν κι αὐτές τῶν
ἐπαναχρήσεων ἐγκατελειμένων ἐργοστασίων ἤ ἀποθηκῶν) ἐπιτρέπουν ἤ
ἴσως ἀναγκάζουν τό κτίριο νά μένει ἀνολοκλήρωτο. Δίνουν χῶρο στήν
ἔλλειψη σέ μιά κίνηση πού, ἀνάλογα μέ τίς ἐκάστοτε ἰδιαιτερότητές της,
χρειάζεται ζύγισμα , ἀξιολόγηση, ἑρμηνεία προκειμένου νά συγκριθεῖ μέ
τόν ἐκτοπισμό τῆς ἔλλειψης πού θά ἐπέφερε ἡ κατεδάφιση.

Τό τεχνικό, τό καλλιτεχνικό μέρος τῆς ἀρχιτεκτονικῆς εἶναι μόνον κάποιο
ὑπόλοιπο, κάτι πού περισσεύει ἀπό τήν παραγωγή. Εἶναι ἕνα πλεόνασμα.
῾Η ἄρνηση κατάθεσης αὐτοῦ τοῦ πλεονάσματος χαρακτηρίζει τήν
τρέχουσα κτιριακή παραγωγή καί συνοδεύεται συνήθως ἀπό ἀδιαφορία. Οἱ
ἐργολαβικές ἑταιρίες δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν ἀρχιτεκτονική, παρά
μόνον στό μέτρο πού ἐκείνη ἀνταποκρίνεται στίς ἀνάγκες τῆς «ζήτησης».
Τό ἴδιο κάνουν καί πολλοί ἀρχιτέκτονες . ῾Η ἄρνησή τους νά καταπιαστοῦν
μέ αὐτό τό ὑπόλοιπο εἶναι τότε ἀξιόμεμπτη . ῾Η ἄρνηση ὅμως μπορεῖ σέ
ἄλλες περιπτώσεις νά λάβει ἠθικές διαστάσεις. Στίς ἐπαναχρηστικές
ἐπεμβάσεις όπου στρέφοθμε την προσοχή, ἐπιχειρεῖται ἡ ὑποκατάσταση
τοῦ πλεονάσματος τῆς σύνθεσης, ἀπό κάτι πού προϋπάρχει ἤδη
πλεοναστικά· τό ἴδιο τό ἐρειπωμένο κτίσμα. Καί ἡ ὑπογραφή τοῦ
ἀρχιτέκτονα , θεματοποιεῖ τότε τό περίσσευμα , τήν ἴδια στιγμή πού
μεταλλάσσει τήν προσωπική προσφορά σέ κάτι ἄλλο. ῾Η ὑπογραφή τοῦ
ἀρχιτέκτονα συνεπάγεται στις περιπτώσεις αυτές κάποια ἠθικά
σχεδιασμένη αὐτοδιαγραφή του.

