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Οι σημερινές περιβαλλοντικές στρατηγικές 
στην αρχιτεκτονική παρουσιάζονται ως 
απαντήσεις σε πρόσφατους προβληματισμούς 
για εξοικονόμηση ενέργειας, την τρύπα του 
όζοντος, ή την υπερθέρμανση του πλανήτη. 
Όμως ο περιβαλλοντισμός έχει μια πολυδιάστατη 
σχέση με την ιστορία/θεωρία της αρχιτεκτονικής 
και πολεοδομίας. Αυτό το μάθημα αναλύει 
την ιστορία των περιβαλλοντικών-οικολογικών  
προβληματισμών στην αρχιτεκτονική σε σχέση με 
το ευρύτερο ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της 
αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα. Καλύπτει θέματα 
όπως μοντέρνους κοινωνικούς πειραματισμούς 
στις αρχές του 20ου αιώνα, προβληματισμούς 
για την τεχνολογία και την αστικοποίηση που 
αναδυθήκαν στα μέσα του αιώνα, και μετέπειτα 
προβληματισμούς για μετά-αποικιοκρατικό 
εκμοντερνισμό. Συνάμα, το μάθημα επίσης 
αναλύει κριτικά πιο πρόσφατες έννοιες όπως οικο-
ανάπτυξη, πράσινη αρχιτεκτονική, αειφορία, κλπ., 
που επηρεάζουν την αρχιτεκτονική θεωρία και 
πράξη.
Μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων επεμβάσεων 
(σχεδιασμούς πόλεων οικισμών, κήπων ή πάρκων) 
το μάθημα αναλύει τις πολιτικές, πολιτισμικές και 
κοινωνικές διαστάσεις των επεμβάσεων αυτών, 
τοποθετώντας τις μέσα στα ιστορικές/γεωπολιτικά 
πλαίσια από τα οποία αναδύθηκαν. Παρόλο που το 
μάθημα εστιάζει σε αρχιτεκτονικές στρατηγικές, 
επιδιώκει συγχρόνως μια διεπιστημονική 
προσέγγιση.  Τα κείμενα εισάγουν τους φοιτητές 
σε ποικίλα θέματα από άλλα γνωστικά πεδία, 
όπως τη περιβαλλοντική ιστορία, την πολιτισμική 
ιστορία, την ιστορία της επιστήμης-τεχνολογίας, 
ενώ οι αναφορές στην αρχιτεκτονική θα 
χρησιμεύσουν για βάση της συζήτησης.

_Περιγραφή Μαθήματος

ΑΡΗ 412/511: Αρχιτεκτονική και 
Κριτική Ιστορία της Οικολογίας

Διδάσκουσα: 
Παναγιώτα Πύλα, Ph.D., 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Αρχιτεκτονικής, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

_Course Description

ΑΡΗ 412/511: Architecture and a 
Critical History of Ecology

Instructor:

Panayiota Pyla Ph.D, 
Associate Professor of 
Architecture,
University of Cyprus

Contemporary environmental strategies in archi-
tecture are usually framed as responses to recent 
concerns about energy conservation, ozone deple-
tion, or global warming. Yet concerns with the en-
vironment, nature, and ecology have a much more 
complex relationship with the recent history and 
theory of architecture and urbanism. This course 
situates the development of ecological awareness, 
debate and practice in architecture within the larg-
er historical and theoretical context of the architec-
tural culture of the 20th Century. It covers topics 
from early 20th century community experiments, 
to mid-twentieth century debates on science, tech-
nology, urbanization, postcolonial modernization, 
and international development. Furthermore, the 
course reflects on popular versions of environ-
mentalism that emerged in the 1970s in the West, 
and on more recent concepts of “ecodevelop-
ment,” “green architecture” and “sustainability” 
currently advanced in different parts of the world.
Through the study of specific interventions (de-
signs of settlements, gardens or parks) the course 
analyzes the political, cultural and social dimen-
sions of these interventions, placing them within 
the historical / geopolitical contexts from which 
they emerged. Although the course focuses on 
architectural strategies, it also seeks an inter-
disciplinary approach that covers other areas of 
reflection and practice. The assigned readings in-
troduce students to a variety of subjects, such 
as environmental history, cultural history, and 
science-technology studies, while references to 
architecture will serve as a basis for discussion.
The course is open to postgraduate and under-
graduate students interested in studying the social 
and cultural dimensions of “environmentalism” and 
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Το μάθημα είναι ανοικτό σε μεταπτυχιακούς και 
προπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για 
στην μελέτη των κοινωνικών και πολιτισμικών 
διαστάσεων του «περιβαλλοντισμού» και των 
πολυδιάστατων σχέσεων του με την αρχιτεκτονική. 
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να 
αναπτύξουν οι φοιτητές τα κριτικά εργαλεία με 
τα οποία να αντιληφθούν τις κοινωνικό πολιτικές 
διαστάσεις των περιβαλλοντικών στρατηγικών. 
Όροι όπως «φύση», «φυσικοί πόροι», «συντήρηση 
πόρων», «περιβαλλοντική ευαισθησία», αειφορία 
και αειφόρος ανάπτυξη αναλύονται κριτικά, μέσα 
από τις συγκεκριμένες ιστορικότητες τους. 
Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές 
έχουν καλύτερη κατανόηση για τις  ιστορίες και 
τις πολιτικές του περιβάλλοντος και μπορούν να 
συζητήσουν  με ακρίβεια και συστηματικότητα 
έννοιες όπως  περιβαλλοντισμός, αειφορία, 
“πράσινη” αρχιτεκτονική ή αειφόρος σχεδιασμός.
 

its multidimensional relationships with architecture.  
The main objective  is for students to develop crit-
ical tools for understanding the social and political 
dimensions of environmental strategies. Terms 
such as “nature”, “natural resources”, “resource 
conservation”, “environmental sensitivity”, “sus-
tainability” and “sustainable development” are crit-
ically analyzed, through their specific historicities. 
By the end of the course students have a better un-
derstanding of environmental histories and policies 
and are able to accurately and systematically dis-
cuss concepts such as environmentalism, sustain-
ability, “green” architecture or sustainable design.
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Γνωρίζουμε πού οδεύουμε σχετικά με την 
αειφορία; Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι στόχοι 
είναι αρκετά σαφείς – δηλαδή, η προστασία της 
φύσης, ακόμη και η σωτηρία της Γης – και ότι η 
κάθε σφαίρα πρακτικής, από την οικονομία στην 
πολιτική και από το σχεδιασμό στην παραγωγή, 
θα πρέπει να συμβάλει, με το έργο της, σε αυτό 
τον ευγενή στόχο.  Αλλά ένας τέτοιος στόχος 
έχει «επισφαλές έδαφος», δεδομένου του ότι η 
φύση δεν έχει ένα «κανόνα» γύρω από τον οποίο 
να μπορούν να οριστούν συγκεκριμένοι στόχοι 
αειφορίας (Worster 1993: 133-45).   Οι ίδιοι οι 
οικολόγοι μιλούν για τη φύση ως εκ φύσεως 
άτακτη και δεν μπορούν πια να ισχυρίζονται ότι 
θέτουν με βεβαιότητα τα πρότυπα για μια «υγιή 
φύση» (δεν μπορεί να υπάρξει καμία «σταθερή 
κατάσταση πληθυσμού» για τα ψάρια, ούτε μια 
«βέλτιστη απόδοση παραγωγής» για ένα δάσος, 
για παράδειγμα).  Συνεπώς, εάν η επιστήμη της 
οικολογίας δεν μπορεί να προσδιορίσει τους 
στόχους της βιώσιμης χρήσης των θαλασσών 
και των δασών, πώς μπορούν άλλοι να ορίσουν 
μονοπάτια για την αειφορία σε άλλα πεδία 
πρακτικής;  
Η πιο πάνω ερώτηση αφορά πλήρως το σχεδιασμό.  
Αν ήταν πιθανό για τους οραματιστές σχεδιαστές 
του προηγούμενου αιώνα να καταγράψουν 
διά μέσου του χώρου και του χρόνου και να 
αιτιολογήσουν τις διαδικασίες του δομημένου 
περιβάλλοντος και την κατανομή των πλανητικών 
πόρων (όπως στα γεωδετικά έργα του Fuller ή στα 
σχέδια του Δοξιάδη για μια σταθερή κατάσταση 
αστικοποίησης), κανείς δεν μπορεί πλέον να 
ισχυριστεί ότι κατέχει τέτοιες μαγικές φόρμουλες.  

_Οξύμωρα, αμφιβολίες και άλλες 
τρέχουσες πραγματικότητες 
της αειφορίας.

Παναγιώτα Πύλα, Ph.D.
Αυτή η μελέτη δημοσιεύθηκε σε 
προγενέστερη μορφή στο Design and Cul-
ture (ειδική έκδοση ‘Sustainability’s Prehis-
tories’), 4:3 (Νοέμβριος 2012): 273-278.

Μεταφράστηκε στα Ελληνικά από τη 
Σταυρούλα Μιχαήλ.

_Oxymorons, Ambivalences, 
and Other Current Realities of 
Sustainability. 

Panayiota Pyla Ph.D, 
An earlier version of this essay was initial-
ly published in Design and Culture (special 
issue ‘Sustainability’s Prehistories’), 4:3 (No-
vember 2012): 273-278.

It has been translated to Greek by Stav-
roula Michael.

Do we know where we are going with sustainabil-
ity? Many say that the goals are clear enough – 
namely, to protect nature, even save the Earth; and 
that each realm of practice, from economics to pol-
icy and from design to manufacturing, should con-
tribute its bit to this noble goal. But such a goal has 
“shaky grounds,” given that nature has no “norm” 
around which specific sustainability targets can be 
set (Worster 1993: 133–45). Ecologists themselves 
speak of nature as inherently disorderly, and can 
no longer claim to set the standards for a “healthy 
nature” with certainty (there can be no set “steady-
state population” for fish; nor an “optimum yield” 
for a forest, for example). Consequently, if the 
science of ecology cannot determine the targets 
for sustainable use of seas and forests, how can 
others set paths for sustainability in other realms 
of practice?
The above question pertains to design fully. If it 
may have been possible for visionary designers 
of the previous century to chart across space and 
time and rationalize the processes of the built envi-
ronment and the distribution of planetary resourc-
es (as in Fuller’s geoscope projects or Doxiadis’s 
plans for a steady state for urbanization), one can 
no longer claim to possess such magic formulas. If 
for no other reason, nature’s own constant flux de-
fies definitive prescriptions for the appropriate type 
or limits of human interventions. Of course, one 
could still argue that even if we accept that “appro-
priate human intervention” cannot be defined in ab-
solute terms, designers still can and must assume 
the responsibility to protect our collective biological 
whole by moderating the impact on it. Indeed, this 

_Κύρια Ερωτήματα του 
Μαθήματος

_Key Questions of the Course
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Εάν για κανένα άλλο λόγο, η συνεχής ροή της φύσης 
αψηφά οριστικά συνταγές για τον κατάλληλο τύπο 
ή τα όρια των ανθρώπινων επεμβάσεων.  Βεβαίως, 
θα μπορούσε κανείς όμως να υποστηρίξει ότι 
ακόμη κι αν δεχόμασταν ότι «η κατάλληλη 
ανθρώπινη επέμβαση» δεν  μπορεί να οριστεί σε 
απόλυτους όρους, οι σχεδιαστές εξακολουθούν 
να μπορούν και πρέπει να αναλαμβάνουν 
την ευθύνη προστασίας του συλλογικού μας 
βιολογικού συνόλου, μετριάζοντας το αντίκτυπο 
σε αυτό.  Πράγματι, αυτή είναι η κατεύθυνση που 
υποστηρίζουν οι οικολόγοι, οι οποίοι συναινούν 
περισσότερο ή λιγότερο στο ότι «οι αργές τιμές 
αλλαγής στα οικοσυστήματα είναι «περισσότερο 
φυσικές» και συνεπώς πιο επιθυμητές από τις 
γρήγορες» (Worster 1993: 141).  Ακολουθώντας 
αυτή τη λογική, θα μπορούσε και ο σχεδιασμός 
να εστιάσει τους στόχους του στην άμβλυνση 
του αντίκτυπου της ανθρώπινης παραγωγής.  Και 
πράγματι, αυτή η φιλοσοφία της μετρίασης είναι 
η κατεύθυνση προς την οποία έχουν κινηθεί οι 
περισσότερες πρακτικές πράσινης αρχιτεκτονικής 
και οικολογικού σχεδιασμού.  
Ωστόσο, καθησυχάζοντας τέτοιες συμβιβαστικές 
τακτικές που μπορούν να εμφανιστούν, 
προκαλούνται περισσότερες ερωτήσεις και 
αμφιβολίες όταν κανείς εξετάσει τον τρόπο 
με τον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια και οι 
προτεραιότητες τους.  Ακόμη και αν καταφέρναμε 
τη μεγάλη υπόθεση η παγκόσμια κοινωνία να 
μπορούσε να συντονίσει τις προσπάθειές της με 
ένα δίκαιο τρόπο, θα έπρεπε να προστατέψει τη 
φύση με τη διαχείριση των πόρων της για ανθρώπινη 
χρήση;  Ή θα έπρεπε να είναι λιγότερο αλαζονική, 
φροντίζοντας την ως μια εύθραυστη οντότητα 
ή ως φυσική ομορφιά;  Ή μήπως είναι αδύνατο 
να σωθεί η φύση εκτός και αν η ανθρωπότητα 
προκαλέσει ριζικά την ώθηση διαιώνισης της 
ανάπτυξης;  Για στρατηγικές που μετατρέπουν 
την προστασία της φύσης σε ένα διευθυντικό 
καθήκον διατήρησης του παραγωγισμού / ηθικής 
συσσώρευσης – ακολουθώντας τα βήματα των 
αναπτυξιακών θεμάτων των Ηνωμένων Εθνών, την 
επιτροπή για το περιβάλλον  Brundland Commis-
sion μέχρι τις τρέχουσες διακηρύξεις για αειφόρο 
σχεδιασμό ως μια «κερδοφόρα κατάσταση» όπου 
«κερδίζεις χρήματα και ταυτόχρονα σώζεις τον 
πλανήτη» – ένα ερώτημα είναι το για πόσο καιρό, 
δεδομένου ότι σπάνια υπάρχουν ανθρώπινες 

is a direction supported by ecologists, who more or 
less consent that “slow rates of change in ecosys-
tems are ‘more natural’, and therefore more desir-
able than fast rates” (Worster 1993: 141). Follow-
ing that logic, design too could focus its objectives 
on tempering the impact of human production. And 
indeed, this philosophy of moderation is the direc-
tion toward which much current practice in green 
architecture or ecological design has been moving. 
However reassuring such reconciliatory tactics 
may appear, they end up triggering more questions 
and doubts once one looks at the way their criteria 
and priorities are defined. Even if we made the big 
assumption that global society could coordinate its 
efforts in an equitable manner, should it protect na-
ture by managing its resources for human use? Or 
should it be less hubristic, and nurse it as a fragile 
entity or as natural beauty? Or is it impossible to 
save nature unless humanity radically challenges 
the impulse to perpetuate growth? For strategies 
that turn the protection of nature to a managerial 
task of sustaining the dominant productivist /ac-
cumulation ethic – following in the footsteps of the 
United Nations’ development agendas, the Brundt-
land Commission for the environment, all the way 
to current proclamations for sustainable design as 
a “win-win situation” where “you make money and 
save the planet too” – one question is for how long, 
given that there have seldom been human societ-
ies that sustained their organization, institutions, 
and economic patterns for more than a few cen-
turies (Worster 1993: 134)? For approaches that 
assign current human knowledge with the task of 
correcting the previous harm it inflicted on nature, 
how different are these approaches from hubristic 
views of humans as masters of nature, except in 
the reverse (Harvey 1998: 328)? Conversely, for 
approaches that pose much more uncomfortable 
questions about our mode of living and ask for 
a radical restructuring of our societies and their 
economics – following the lead of a line of thinkers 
from Ernst Friedrich Schumacher to Vandana Shi-
va – one question that keeps reappearing is that of 
how their radicalism can guard against corruption 
by dominant forms of power. And as for those strat-
egies that diametrically oppose anthropocentrism 
in favor of eco-centric approaches, to what extent 
should they also include, as part of their assess-
ment of ecological processes, the transformative 



Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία της Οικολογίας.

κοινωνίες που διατηρούν τα θεσμικά τους όργανα 
και τα οικονομικά τους πρότυπα για πάνω από 
μερικούς αιώνες (Worster 1993: 134).
Για απόψεις που αναθέτουν στην τρέχουσα 
ανθρώπινη γνώση το καθήκον της διόρθωσης της 
προηγούμενης βλάβης που προκλήθηκε στη φύση, 
πόσο διαφορετικές είναι αυτές οι προσεγγίσεις 
από τις αλαζονικές απόψεις των ανθρώπων ως 
κύριων της φύσης, εκτός από τo αντίστροφο (Har-
vey 1998: 328);  Αντίθετα, για τις προσεγγίσεις 
που θέτουν πολύ πιο άβολα ερωτήματα σχετικά 
με τον τρόπο ζωής μας και ζητούν μια ριζική 
αναδιάρθρωση των κοινωνιών μας και των 
οικονομικών τους – ακολουθώντας το προβάδισμα 
μιας γραμμής στοχαστών από τον Ε.F. Schum-
acher στον V. Shiva – μια ερώτηση που συνεχίζει 
να επανεμφανίζεται είναι αυτή για το πώς ο 
ριζοσπαστισμός τους μπορεί να προστατεύσει 
κατά της διαφθοράς από κυρίαρχες μορφές 
εξουσίας.  Και όσον αφορά τις στρατηγικές 
εκείνες που  αντιτίθενται διαμετρικά στον 
ανθρωποκεντρισμό για χάρη των οικο-κεντρικών 
προσεγγίσεων, σε ποια έκταση θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνουν, ως μέρος της εκτίμησης των 
οικολογικών διαδικασιών, τις μεταμορφωτικές 
ενέργειες των ανθρώπων κατά τη διάρκεια των 
περασμένων αιώνων (ibid);
Η υποτιθέμενη πολλαπλότητα και περιεκτικότητα 
των πολλών στρατηγικών βιωσιμότητας που 
υπάρχουν, οι οποίες ισχυρίζονται ότι λαμβάνουν 
υπόψην περιβαλλοντικούς ,κοινωνικούς και 
οικονομικούς παράγοντες, μπορεί να είναι ένας 
τρόπος να παρακάμψουμε τα πιο πάνω ερωτήματα 
, αλλά δεν τα κάνει να εξαφανιστούν.  Ωστόσο, 
οι ομαλές, τόσο απίθανα γενικές, απλοποιημένες 
(και τεχνοκρατικές) αφηγήσεις του ολισμού 
δεν ορίζουν το πώς πίσω από τις εκδηλώσεις 
ανθρώπινου «σεβασμού» ή «συνεργασιών» με τη 
φύση, συγκεκριμένες προτεραιότητες μπορούν 
να αμφισβητηθούν, οι προϋποθέσεις τους μπορεί 
να είναι αντικρουόμενες και οι δικαιούχοι τους 
μπορεί να διαχωριστούν, για να μην αναφέρουμε 
τις συγκεκριμένες επιθυμίες που μπορούν να 
φιλτράρονται μέσω πολιτικών προγραμμάτων 
ή τακτικών μέσων.  Σκεφτείτε για παράδειγμα 
πόσο εύκολα μπορεί η περίφημη Brundland Re-
port, η οποία προχώρησε την αρχή της «αειφόρου 
ανάπτυξης» στη δεκαετία του 1980 για «το κοινό 
μας μέλλον», να θέτει τους φτωχούς του κόσμου 

actions of human beings during the past few cen-
turies (ibid.)?
The purported multiplicity and comprehensive-
ness of several current sustainability strategies 
that claim to account for environmental- plus-so-
cial-plus-economic factors may be one way to 
bypass the above questions, but it does not make 
them go away. However smooth, such impossibly 
general, simplified (and technocratic) narratives of 
holism do not address how behind manifestations 
of human “respect” or “partnerships” with nature, 
specific priorities can be contested, their presup-
positions can be conflicting, and their beneficiaries 
can be divided, not to mention that particular de-
sires can be filtered through political agendas or 
media tactics. Consider for example how easily the 
notorious Brundtland Report, which advanced the 
cause of “sustainable development” in the 1980s 
for “our common future,” cast the world’s poor as 
agents  of environmental destruction. Once the 
analysis of environmental problems placed the 
emphasis on deforestation and desertification 
(rather than industrial pollution), the conclusion 
was that “[p]overty reduces people’s capacity to 
use resources in a sustainable manner; it inten-
sifies pressure on the environment.” This is how 
economic development was cast as the savior of 
global environment (Sachs 1992: 26–37). The un-
even dynamics in environmental strategies can be 
identified not only in geopolitics but also in interdis-
ciplinary partnerships: sustainable development’s 
alleged balancing of economics and ecology often 
assumes the utilitarian and the economic take pre-
cedence over the ethical and the cultural (see for 
example, Esteva 1997: 6–25, or Pyla 2008: 14–17).
What the history of twentieth-century environ-
mentalism has taught us very well is that if we 
can share common fears about the environment, 
common goals are neither obvious nor so easily 
agreed upon. This is obvious in the realm of design 
as well: let us take the example of architecture, 
where technical questions on energy consumption, 
materials, and building footprints are considered 
very important in lessening the impact of buildings 
on the environment; yet, should not questions of 
environmental and social justice be given analo-
gous weight? Why are trends like adoptive reuse 
celebrated as sustainable because they combine 
the economy of resources with profitable business, 
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ως κύριους για την περιβαλλοντική καταστροφή.  
Όταν η ανάλυση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων έθεσε την έμφαση στην αποψίλωση 
των δασών και στην ερημοποίηση (παρά στην 
βιομηχανική ρύπανση), το συμπέρασμα ήταν ότι 
«η φτώχεια μειώνει την ικανότητα των ανθρώπων 
να χρησιμοποιούν τους πόρους με βιώσιμο τρόπο, 
ενισχύοντας την πίεση για το περιβάλλον».  Έτσι, 
διαμορφώθηκε η οικονομική ανάπτυξη ως σωτήρας 
του παγκόσμιου περιβάλλοντος (Sachs 1992: 26-
37).  Η άνισες δυναμικές των περιβαλλοντικών 
στρατηγικών μπορούν να προσδιοριστούν όχι μόνο 
στη γεωπολιτική, αλλά και σε διεπιστημονικές 
συνεργασίες: η υποτιθέμενη εξισορρόπηση των 
οικονομικών και της οικολογίας στις αειφόρες 
αναπτύξεις, συχνά θεωρεί ότι το χρηστικό και 
το οικονομικό υπερισχύουν του ηθικού και του 
πολιτισμικού (βλέπε για παράδειγμα, Esteva 1997: 
6-25, ή Πύλα 2008: 14-17).
Αυτό που μας δίδαξε πολύ καλά η ιστορία του 
περιβαλλοντισμού του εικοστού αιώνα είναι ότι 
ακόμη κι αν μπορούμε να μοιραστούμε κοινούς 
φόβους για το περιβάλλον, οι κοινοί στόχοι 
δεν είναι ούτε προφανείς ούτε μπορούν να 
συμφωνηθούν τόσο εύκολα.  Αυτό είναι προφανές 
και στον τομέα του σχεδιασμού: ας πάρουμε το 
παράδειγμα της αρχιτεκτονικής, όπου τα τεχνικά 
ερωτήματα για την ενεργειακή κατανάλωση, 
τα υλικά και το αποτύπωμα των κτιρίων είναι 
πολύ σημαντικά στη μείωση του αντίκτυπου 
των κτιρίων για το περιβάλλον, ωστόσο, δεν 
θα έπρεπε να δίνεται ανάλογη βαρύτητα στα 
ερωτήματα για το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
δίκαιο;  Γιατί  οι τάσεις που υιοθετούνται για 
επαναχρησιμοποίηση αντιμετωπίζονται θετικά 
ως βιώσιμες, αφού συνδυάζουν την οικονομία 
πόρων με μια κερδοφόρα επιχείρηση, όταν οι 
συνέπειες του εξευγενισμού δεν λαμβάνονται 
υπόψην;  Και γιατί ο η σχεδιαστική έρευνα και 
καινοτομία που συγκεντρώνει σημαντικά στοιχεία 
για τα περιβαλλοντικά ευαίσθητα δομικά υλικά  
και μεθόδους δεν εξετάζει επίσης τα ηθικά 
ερωτήματα σχετικά με την εταιρική ιδιοκτησία (και 
περιορισμένη διάδοση) αυτών των γνώσεων;1
Εδώ είναι ακριβώς όπου ο τομέας του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι αντιμέτωπος όχι 
μόνο με το «επισφαλές έδαφος» των αειφόρων 
στρατηγικών που έχουν αναφερθεί, αλλά και με τα 
«οξύμωρα» της ρητορικής του και την «ασαφή» 

when the consequences of gentrification are hardly 
taken into account? And why does design research 
and innovation that accumulates important data on 
environmentally sensitive construction materials 
and methods not also consider the ethical ques-
tions around the corporate ownership (and limited 
dissemination) of this knowledge?1
This is precisely where the realm of architectural 
design gets confronted with not only the “shaky 
ground” of sustainable strategies mentioned earli-
er, but also the “oxymoron” of its rhetoric and the 
“fuzzy” logic of their interventions – to quote only a 
few of the critics (Sachs 1999: 71–90; Jarzombek 
2003: 6–9). And this is where sustainability is 
tossed around as an ethical framework, a manage-
rial method, a governance mode, even a business 
model, without contemplating a most important 
predicament: now that sustainability has the add-
ed burden of no longer being at the margins, but 
at the hegemonic center of design concerns, the 
realm of design has the responsibility to vigilantly 
consider how this “magic word of consensus” came 
about, and how its goals, whatever they are, allow 
room for complexity and nuance. This is where 
history becomes central to the debate, because it 
can introduce critical angles from which to contem-
plate the ambiguities, limitations, and potentials 
of sustain- ability. Not only in a one-way direction, 
whereby history teaches les- sons for today, paths 
to pursue, or traps to avoid. Rather, by critically 
interpreting earlier conceptions of nature, ecology, 
environment, and sustainability, history can lead to 
reconceptualizations of not only design tasks and 
priorities, but even the methods for history itself.2
This special issue tackles these possibilities 
for both design and its history by focusing on 
mid-twentieth-century architecture, which intro-
duced dramatic reorientations of the design of the 
built environment against the background of un-
folding global crises: the nuclear threat that fueled 
the emerging ambivalence toward modernization 
and industrialization; the processes of decolo-
nization and nation- building along with the Cold 
War that constantly reshaped perceptions of a 
global “commons”; and later the oil crisis that in-
troduced more ecological and political imperatives 
that transcended national borders: all these creat-
ed the backdrop for unprecedented architectural 
experiments. In the long history of the alignments 
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λογική των παρεμβάσεών του – παραθέτοντας 
μόνο κάποιες κριτικές (Sachs 1999: 71–90; Jar-
zombek 2003: 6–9).  Και εδώ είναι που η αειφορία 
γίνεται αντικείμενο συζήτησης ως ένα ηθικό 
πλαίσιο, μια διευθυντική μέθοδος, μια μέθοδος 
διακυβέρνησης, ακόμη και ως ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο, χωρίς να μελετείται η πιο σημαντική 
δυσκολία:  τώρα που η αειφορία έχει το επιπρόσθετο 
βάρος να μην είναι πλέον στο περιθώριο, αλλά στο 
ηγεμονικό κέντρο των σχεδιαστικών ανησυχιών, 
ο τομέας του σχεδιασμού έχει την ευθύνη να 
εξετάσει προσεχτικά το πώς αυτή η «μαγική λέξη 
συναίνεσης» ήρθε και πώς οι στόχοι της, όποιοι 
και να είναι, δίνουν χώρο στην πολυπλοκότητα και 
τις διαφορετικές αποχρώσεις / εκφάνσεις.  Εδώ 
είναι όπου η ιστορία γίνεται κεντρικό θέμα στη 
συζήτηση, επειδή μπορεί να εισαγάγει κρίσιμες 
γωνίες από τις οποίες να εξεταστούν οι ασάφειες, 
οι περιορισμοί και οι δυνατότητες της αειφορίας.  
Όχι μόνο με μια μονό-δρομη κατεύθυνση, όπου 
η ιστορία διδάσκει μαθήματα για το σήμερα, 
μονοπάτια για να ακολουθηθούν ή παγίδες 
για να αποφευχθούν.  Μάλλον, με ένα κριτικό 
τρόπο, ερμηνεύοντας παλαιότερες αντιλήψεις 
για τη φύση, την οικολογία, το περιβάλλον και 
την αειφορία, η ιστορία μπορεί να οδηγήσει σε 
επαναπροσδιορισμό όχι μόνο των καθηκόντων 
σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων , αλλά ακόμη 
και των μεθόδων για την ίδια τη ιστορία. 2
Αυτό το ειδικό θέμα αντιμετωπίζει τις δυνατότητες 
αυτές τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την 
ιστορία του, εστιάζοντας στην αρχιτεκτονική 
στα μέσα του εικοστού αιώνα, η οποία εισήγαγε 
δραματικούς αναπροσανατολισμούς του 
σχεδιασμού του δομημένου περιβάλλοντος 
ενόψει της εξέλιξης των παγκόσμιων κρίσεων: 
της πυρηνικής απειλής που τροφοδότησε την 
αναδυόμενη αμφιβολία προς τον εκσυγχρονισμό 
και την εκβιομηχάνιση, οι  διαδικασίες 
αποχρωματισμού και εθνικής οικοδόμησης μαζί με 
τον Ψυχρό Πόλεμο που συνεχώς ανασχημάτιζε τις 
αντιλήψεις για παγκόσμια «κοινά», και αργότερα 
η πετρελαϊκή κρίση που εισήγαγε πιο οικολογικές 
και πολιτικές επιτακτικές απαιτήσεις ξεπερνώντας 
τα εθνικά σύνορα.  Όλα αυτά δημιούργησαν το 
σκηνικό για πρωτοφανή αρχιτεκτονικά πειράματα.   
Στη μακρά ιστορία των ευθυγραμμίσεων μεταξύ 
των κοινωνικών μεταρρυθμιστικών οραμάτων 
στην αρχιτεκτονική και των επιχειρημάτων 

between social reformist visions in architecture 
and arguments for curbing industrial pollution or 
for preserving environmental “quality,” mid- twen-
tieth-century architectural design stands out for 
the similarities it bears to today. Even if the radical 
effects of climate change, the melting of ice and 
greenhouse emissions make today’s global envi-
ronmental problems seem unprecedented, there 
are many current realities rooted in 1950s thought: 
that era’s ambivalence toward the role of science 
and technocracy resonates with the debates on 
today’s “techno-optimism”; the alignment of design 
and ecology with money and the media echoes di-
versionary tactics of today’s market. And it is clear 
that it was the development frenzy of that era that 
led to current predicaments of globalization.
The four articles presented here give glimpses into 
the complex entanglement of mid-twentieth-cen-
tury modern design with the history and politics of 
ecological concerns, to form important prehistories 
of what we came to understand today as sustain-
ability. Although they cannot possibly sample the 
breadth of mid-twentieth-century design strategies, 
the articles expose important ways in which envi-
ronmentalist causes shaped architectural attitudes 
to technocratic managerialism and mysticism; re-
formism and radicalism; consumerism and state 
control. Daniel Abramson’s article, “From Obso-
lescence to Sustainability, Back Again, and Be-
yond” returns us to a time just before the advent 
of sustainability in the US, to remind us how archi-
tectural design held the principles of expendability 
and obsolescence – rather than conservation and 
adoption – as inevitable paradigms. The compar-
ison between two apparently oppositional, but al-
most synchronous paradigms of obsolescence and 
sustainability underlines the historicity of design’s 
ethical imperatives and inevitable causes, and ex-
poses their myths and contradictions. Grace Ong 
Yan’s “Wrapped Aluminum Design at the Reynolds 
Metals Company: From Cold War Consumerism to 
the Age of Sustainability” offers another snapshot 
of historical moments just before and just after sus-
tainability entered the scene, to contemplate other 
processes of reinvention that architectural design 
underwent. Focusing on the eventful history of 
aluminum wrapping, Ong Yan’s article shows how 
the use of this product, which flourished in a Cold 
War context that celebrated consumerism, mass 
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για περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης ή 
αυτών για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής 
«ποιότητας», ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
στα μέσα του εικοστού αιώνα ξεχωρίζει για τις 
ομοιότητες που  έχει σήμερα.  Ακόμη και αν οι 
ριζικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, 
το λιώσιμο των πάγων και το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου καθιστούν τα προβλήματα του 
σημερινού παγκόσμιου περιβάλλοντος να 
φαίνονται πρωτοφανή, υπάρχουν πολλές 
υπάρχουσες ιδέες με τις ρίζες τους στη δεκαετία 
του 1950 που αφορούν: την αμφιβολία αυτής 
της εποχής έναντι του  ρόλου της επιστήμης και 
την τεχνοκρατία που αντηχεί με τις συζητήσεις 
σχετικά με τη σημερινή «τεχνο-αισιοδοξία», την 
ευθυγράμμιση του σχεδιασμού και της οικολογίας 
με τα χρήματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
που αντανακλούν τις τακτικές διαφοροποίησης  
της σημερινής αγοράς.  Και είναι σαφές ότι η 
φρενίτιδα ανάπτυξης αυτής της εποχής είναι 
που οδήγησε στις τρέχουσες δυσκολίες της 
παγκοσμιοποίησης.  
Τα τέσσερα άρθρα που παρουσιάζονται εδώ 
δίνουν μια ματιά στο πολύπλοκο μπλέξιμο 
του μοντέρνου σχεδιασμού στα μέσα του 
εικοστού αιώνα με την ιστορία και την 
πολιτική των οικολογικών ανησυχιών, για το 
σχηματισμό σημαντικών προϊστοριών αυτού που 
αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως αειφορία.  Παρόλο 
που δεν μπορούν να δοκιμάσουν την πνοή των 
στρατηγικών σχεδιασμού του μέσου του εικοστού 
αιώνα, τα άρθρα εκθέτουν σημαντικούς τρόπους 
με τους οποίους οι περιβαλλοντολόγοι προκαλούν 
διαμορφωμένες αρχιτεκτονικές διαθέσεις 
απέναντι στον τεχνοκρατικό διαχειριστικό 
χαρακτήρα και το μυστικισμό, τον ρεφορμισμό 
και το ριζοσπαστισμό, τον καταναλωτισμό και τον 
κρατικό έλεγχο.  Το άρθρο του Daniel Abramson 
«From Obsolescence to Sustainability, Back Again, 
and Beyond», μας επιστρέφει σε μια εποχή λίγο 
πριν την εμφάνιση της βιωσιμότητας στις Η.Π.Α., 
για να μας υπενθυμίσει  πώς ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός κρατά τις αρχές της δαπανησιμότητας 
και απαρχαίωσης – αντί της διατήρησης και της 
υιοθεσίας – ως αναπόφευκτα παραδείγματα.  Η 
σύγκριση μεταξύ δύο προφανώς αντιτιθέμενων, 
αλλά σχεδόν σύγχρονων παραδειγμάτων 
απαξίωσης και βιωσιμότητας υπογραμμίζει την 
ιστορικότητα των ηθικών επιτακτικών απαιτήσεων 

production, and disposal, was soon refashioned 
as eco-friendly, to tell an important story about the 
complex (and sometimes counterintuitive) ways in 
which sustainability strategies become intertwined 
with the logic of production, consumption, mon-
ey, and political correctness. Jonathan Massey’s 
“Buckminster Fuller’s Reflexive Modernism” re-
visits a renowned figure of mid-twentieth-century 
ecological design strategies, to locate a moment 
when design concerns with the environment began 
to align themselves with state networks of central-
ized control. Exposing the technocratic nationalism 
hovering behind Buckminster Fuller’s technical talk 
for resource distribution and economic optimiza-
tion, the article alerts us to the shocking proximity 
between radical design claims and political power. 
In map- ping countercultural efforts to grasp an 
“ecological totality,” Simon Sadler’s “Diagrams of 
Countercultural Architecture” unveils how the con-
templation of the “whole” did not always mean the 
rationalized search for comprehensiveness (as in 
the case of Fuller), but it also aligned itself with a 
radical rethinking of the relationship of design to 
society and nature – a rethinking which opposed, 
rather than aligned itself with, consumerism, cap-
italism, and the state. Simultaneously, the article 
alerts us of the pitfalls of this alternative; namely, 
the tacit determinism of 1960s holistic philoso-
phies.
Whether they speak of geodesic domes or dia-
grams of ecological order, or whether they con-
template adaptive reuse or “houses of ease,” the 
mid-twentieth-century design strategies discussed 
in this special issue challenged mainstream mod-
ernist aesthetics and practices by taking a position 
on environmental predicaments of the time. Taken 
together, their histories offer important insights on 
the fine lines between ethical postures and political 
tactics; the entanglement of technocratic prescrip-
tions and the media; the overlaps of mysticism and 
the market. What can all this mean today, when 
environmental- ism is no longer at the margins of 
architectural debates? A great deal. Because the 
main problem today is that as environmentalism 
transforms itself “from a knowledge of opposition 
to a knowledge of domination” it becomes, in Wolf-
gang Sach’s words, “sanitized of its radical content 
and reshaped as expert neutral knowledge, until 
it can be wedded to the dominating worldview” 
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και των αναπόφευκτων αίτιων του σχεδιασμού 
και εκθέτει τους μύθους και τις αντιφάσεις τους.  
Το «Wrapped Aluminum Design at the Reynolds 
Metals Company: From Cold War Consumer-
ism to the Age of Sustainability» της Grace Ong 
Yan, προσφέρει ένα άλλο στιγμιότυπο ιστορικών 
στιγμών πριν και αμέσως μετά που η αειφορία 
μπήκε στο προσκήνιο, για να φέρει στο συλλογισμό 
άλλες διαδικασίες επανεφεύρεσης που υπέστη 
ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.  Εστιάζοντας 
στη γεμάτη περιστατικά ιστορία συσκευασίας 
αλυμινίου, το άρθρο της Ong Yan δείχνει πώς η 
χρήση αυτού του προϊόντος, το οποίο άκμασε στο 
πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου όπου επικροτείτο 
ο καταναλωτισμός, η μαζική παραγωγή και  
διάθεση,  μετατράπηκε σύντομα σε φιλικό προς 
το περιβάλλον, για να πει μια σημαντική ιστορία 
σχετικά με τους σύνθετους (και μερικές φορές 
αντιφατικούς) τρόπους με τους οποίους οι 
βιώσιμες στρατηγικές αλληλοσυνδέονται με 
τη λογική της παραγωγής, της κατανάλωσης, 
του χρήματος και της πολιτικής ορθότητας.  Το 
«Buckminster Fuller’s Reflexive Modernism» του 
Jonathan Massey επανεξετάζει μια φημισμένη 
φιγούρα των οικολογικών στρατηγικών στα μέσα 
του εικοστού αιώνα για να εντοπίσει μια στιγμή 
κατά  την οποία οι σχεδιαστικές ανησυχίες 
άρχισαν να ευθυγραμμίζονται με τα κρατικά 
δίκτυα του κεντρικού ελέγχου.  Εκθέτοντας 
τον τεχνοκρατικό εθνικισμό που αιωρείται πίσω 
από την τεχνική ομιλία του Buckminster Full-
er για τη διανομή των πόρων και την οικονομική 
βελτιστοποίηση, το άρθρο προειδοποιεί για την 
εγγύτητα, που προκαλεί έκπληξη, μεταξύ των 
ριζοσπαστικών ισχυρισμών του σχεδιασμού και 
της πολιτικής εξουσίας.  Στη χαρτογράφηση των 
διαπολιτισμικών προσπαθειών να  κατανοήσουν 
μια «οικολογική ολότητα», τα «Διαγράμματα 
της διαπολιτισμικής αρχιτεκτονικής» του Si-
mon Sadler αποκαλύπτουν πως η σκέψη για το 
«σύνολο» δε σημαίνει πάντα την ορθολογική 
αναζήτηση της πληρότητας (όπως στην περίπτωση 
του Fuller), αλλά επίσης ευθυγραμμίζεται με 
μια ριζική επανεξέταση της σχέσης σχεδιασμού 
και κοινωνίας και φύσης – μια επανεξέταση που 
αντιτίθεται, παρά να ευθυγραμμίζεται με τον 
καταναλωτισμό, τον καπιταλισμό και το κράτος.  
Ταυτόχρονα, το άρθρο μας προειδοποιεί για τις 
παγίδες αυτής της εναλλακτικής λύσης, δηλαδή 

(Sachs 1993: xv). Under these circumstances, con-
templating those insights of mid-twentieth-century 
design is crucial to allowing space for asking the 
difficult questions, facing the contradictions, and 
considering all nuances.

Notes
1. For an example of such a case, see Griffioen 
2008.
2. For ways of reconceptualizing history itself, see 
for example, Gissen 2009.References
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τη σιωπηλή αιτιοκρατία των ολιστικών φιλοσοφιών 
του 1960.  
Είτε μιλάνε για γεωδαιτικούς θόλους ή 
διαγράμματα, είτε για οικολογική τάξη ή αν 
σκέφτονται την υιοθέτηση της επανάχρησης ή το 
«houses of ease», οι στρατηγικές σχεδιασμού στα 
μέσα του εικοστού αιώνα που έχουν συζητηθεί 
σε αυτό το ειδικό τεύχος, αμφισβήτησαν 
τις επικρατούσες μοντέρνες αισθητικές και 
πρακτικές, λαμβάνοντας θέση σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές δυσκολίες της εποχής.  Συνολικά, 
οι ιστορίες τους προσφέρουν σημαντικές ιδέες για 
τις διακριτικές γραμμές μεταξύ δεοντολογικών 
στάσεων και πολιτικών τακτικών, για την εμπλοκή 
των τεχνοκρατικών συνταγών και των μέσων 
ενημέρωσης, των επικαλύψεων του μυστικισμού 
και της αγοράς.  Τι μπορεί να σημαίνει όλο 
αυτό σήμερα, όταν ο περιβαλλοντισμός δεν 
είναι πλέον στο περιθώριο των αρχιτεκτονικών 
συζητήσεων;  Μια υπέροχη συμφωνία.  Επειδή 
το βασικό πρόβλημα σήμερα είναι ότι καθώς 
ο περιβαλλοντισμός μετασχηματίζεται «από 
τη γνώση της αντιπολίτευσης στη γνώση της 
κυριαρχίας», γίνεται σύμφωνα με τα λόγια του 
Wolfgang Sach «απολύμανση του ριζοσπαστικού 
περιεχομένου του και επανασχηματισμός του ως 
εξειδικευμένη ουδέτερη γνώση, μέχρι να μπορεί 
να συνδεθεί με την κυρίαρχη κοσμοθεωρία» 
(Sachs 1993: xv).  Υπό αυτές τις συνθήκες, 
εξετάζοντας τις ιδέες του σχεδιασμού στα μέσα 
του εικοστού αιώνα, είναι ζωτικής σημασίας  
να αφεθεί ο χώρος να ρωτήσει τις δύσκολες 
ερωτήσεις, αντιμετωπίζοντας τις αντιφάσεις και 
εξετάζοντας όλες τις αποχρώσεις.

Σημειώσεις 
1.  Για παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης, 
βλέπε Griffioen 2008.
2. Για τρόπους αναγνώρισης της ίδιας της 
ιστορίας, βλέπε για παράδειγμα, Gissen 2009.



The So-called Natural ‘Resources’ 

and their Consumption

Οι Λεγόμενοι Φυσικοί ‘Πόροι ’ και 

η Κατανάλωση τους

Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία της Οικολογίας.

_Ειρήνη Κυρίτση, 2019 _Eirini Kyritsi, 2019

Ανέτειλε  ο Ήλιος! 
Aς παράξουμε ηλεκτρισμό. 

Με τη χρήση του ηλεκτρισμού η σχέση των 
ζωντανών οργανισμών με τον ήλιο άλλαξε. 
Η ανατολή και η δύση του ήλιου είχαν πολύ 
διαφορετικό αντίκτυπο στις καθημερινές 
διεργασίες των ανθρώπων πριν τον ηλεκτρισμό. 
Σήμερα μια από τις σημαντικότερες ιδιότητες που 
εντοπίζουμε στον ήλιο είναι η ίδια η δυνατότητα 
παραγωγής ηλεκτρισμού.

The sun is up! 
Now we can produce
electricity.

The use of electricity altered the relationship of liv-
ing beings with the sun. Before electricity, sunrise 
and sunset were reflected in people’s daily lives 
differently. Today, one of the most significant fea-
tures of the sun is the production of electricity. 

Interpretations of Class Readings Through Posters 

Ερμηνείες Κειμένων Μέσα από Αφίσες 
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INTERPRETATIONS OF READINGS THROUGH POSTERS

.

T h e  S o - c a l l e d  N a t u r a l  ‘ R e s o u r c e s ’  a n d  t h e i r 
C o n s u m p t i o n

_Ειρήνη Κυρίτση, 2019 _Eirini Kyritsi, 2019

Φύση ως αξία και ως 
καταναλωτικό αγαθό.

Η φύση έχει αρκετές ποιότητες, οι οποίες ανάλογα 
με τα κίνητρα του ανθρώπου προς αυτήν μπορούν 
να μετατραπούν σε προϊόντα καταναλωτισμού. Το 
ερώτημα είναι ποια αξία της φύσης θα υπερισχύσει 
στην καταναλωτική κοινωνία; 

Nature as value and as a com-
modity.

Nature has many qualities. The question is which 
one of these will survive in an excessively con-
sumerist society?

Diagram for the abuse of 
nature.

_Ειρήνη Κυρίτση, 2019 _Eirini Kyritsi, 2019

Διάγραμμα για την 
εκμετάλλευση της φύσης.
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ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ

.

Οι Λεγόμενοι  Φυσικοί  ‘Πόροι ’  και  η 
Κατανάλωση τους 

_Ελένη Πλάτωνος, 2019 _Eleni Platonos, 2019

Αδάμ και Εύα, λάθος.

Μια πιθανή εκδοχή αναπαράστασης της συλλογής 
του απαγορευμένου καρπού από τον Αδάμ και την 
Εύα στον 21ο αιώνα. Αντιγραφή της φύσης με 
απώτερο σκοπό την ενίσχυση της κατανάλωσης.

Adam and Eve gone wrong. 

A potential alternative interpretation of Adam and 
Eve’s access to the prohibited fruit. Nature is 
imitated for the sake of consumption.  
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.

T h e  S o - c a l l e d  N a t u r a l  ‘ R e s o u r c e s ’  a n d  t h e i r 
C o n s u m p t i o n

_Ελένη Πλάτωνος, 2019 _Eleni Platonos, 2019

Πρέπει να το έχουμε όλο: Το 
νερό ως πολιτικό εργαλείο.

Η προσπάθεια για εκμετάλλευση κάθε σταγόνας 
νερού αποτελεί πολιτική πράξη, δυσχεραίνοντας 
προβλήματα επεκτασιμότητας και ανισότητας 
στην παγκόσμια κλίμακα.

We must have it all: Water is a 
political tool.

The drive to exploit “every drop” of water is a po-
litical act aggravating global issues of imperialism 
and inequality. 
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ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ

.

Οι Λεγόμενοι  Φυσικοί  ‘Πόροι ’  και  η 
Κατανάλωση τους 

_Κυριακή Ηρακλέους, 2019 _Kyriaki Heracleous, 2019

Πράσινο ξέπλυμα.

Η παράδοξη τακτική προώθησης των εταιρειών 
πετρελαιοειδών ως φιλικές προς το περιβάλλον.

Greenwashing.

The paradox of promoting petroleum industry 
companies as environmentally friendly.
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INTERPRETATIONS OF READINGS THROUGH POSTERS

.

T h e  S o - c a l l e d  N a t u r a l  ‘ R e s o u r c e s ’  a n d  t h e i r 
C o n s u m p t i o n

_ Πέτρος Χρίστου, 2019
_ Βανέσα Μότσιου, 2019

_ Petros Christou, 2019
_ Vanessa Motsiou, 2019

Αν ο κόσμος περιστρεφόταν 
στις κυκλικές διαδικασίες της 
φύσης.

Η πρόταση “Cradle to Cradle” (C2C) του Wil-
liam McDonough στοχεύει στον περιορισμό των 
αποβλήτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν τα 
απόβλητα του ενός μετατρέπονται σε πόρους για 
κάποιο άλλο. Αυτή η κυκλική διαδικασία ωστόσο 
μπορεί να επιτύχει μόνο εάν όλοι συμφωνήσουν να 
αποτελέσουν μέρος αυτής.

Ιf the world aimed at 
Cradle-to-Cradle.

William McDonough’s ‘Cradle to Cradle’ (C2C) 
aims at the elimination of waste. This can be 
achieved if the waste of someone becomes the re-
sources of someone else. This cycle will function 
well and give the desired no-waste result only if 
everyone agrees to be part of that cycle.
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ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ

.

Οι Λεγόμενοι  Φυσικοί  ‘Πόροι ’  και  η 
Κατανάλωση τους 

_ Παναγιώτης Λιασή, 2019
_ Βασιλική Παπασωτηρίου, 2019

_ Panayiotis Liasi, 2019
_ Vasiliki Papasotiriou, 2019

Η χώρα των ονείρων.

Πίσω από αυτά τα όμορφα φυσικά τοπία, υπάρχει 
ένα αφήγημα που δε ξέρουμε.

The land of dreams.

Behind these beautiful natural settings, there is a 
narrative we do not know.



Simulat ions of Nature

Προσομοιώσεις της Φύσης
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INTERPRETATIONS OF READINGS THROUGH POSTERS

_Στεφανία Κότσια, 2019
_Χαρά Ευτυχίου, 2019

Ψηφιοποιώντας τη Φύση.

Στα κέντρα πόλεων η πυκνή δόμηση επιτρέπει την 
παρουσία της φύσης «πακεταρισμένη» σε κτήρια 
και οθόνες.

_Stefania Kotsia, 2019
_Chara Eftichiou, 2019

Digitising Nature.

The highly dense city centres allow the presence 
of nature “packaged” in buildings and on screens.
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ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ 

.

Π ρ ο σ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς  τ η ς  Φ ύ σ η ς

_Κυριακή Ηρακλέους, 2019 _Kyriaki Heracleous, 2019

Ας ανά-κατασκευάσουμε τη 
φύση με Lego.

H Φύση ‘κατασκευάζεται’ όπως το δομημένο 
περιβάλλον.

Let’s remake nature, let’s play 
Lego.

Nature is ‘constructed’ like the built environment.
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S i m u l a t i o n s  o f  N a t u r e

_Παναγιώτης Λιασή, 2019

Διατοπικές προσομοιώσεις της 
φύσης.

Οι πολλαπλές μορφές της φύσης έχουν 
μεταποιήσει τους όρους φυσικό και τεχνητό σε 
ρευστούς και αμφισβητούμενους. Η Χιονάτη 
πλέον μπορεί να δραπετεύσει ίσως σε ένα 
διατοπικό περιβάλλον προσομοίωσης της φύσης. 

_Panayiotis Liasi, 2019

Intermittent simulations of 
nature.

The various forms of nature have blurred the once 
distinct terms of natural and artificial that are now 
becoming fluid and dubious. Snowhite’s escape 
can only occur in an intermittent simulation of na-
ture. 
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ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ 

.

Π ρ ο σ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς  τ η ς  Φ ύ σ η ς

Από το δάμασμα της φύσης 
στην προσομοίωση της.

Ο  άνθρωπος από την εποχή του Διαφωτισμού 
προσπάθησε να δαμάσει τη φύση (νερό) με 
το σημερινό υδροπάρκο, το οποίο, επίσης 
ελέγχει το φυσικό στοιχείο. Συγχρόνως 
αποτελεί μια ψυχαγωγική προσομοίωση της 
φύσης για σκοπούς εμπορευματοποίησης. 

From taming to simulating na-
ture.

Man from the time of the Enlightenment 
has been trying to tame nature (and 
specifically water) to the present day 
with waterparks, which also control the 
natural element. At the same time con-
stitute entertaining simulations of na-
ture for commercialisation purposes.

_ Παντελής Νίνης, 2019 _ Pantelis Ninis, 2019



C i n e m a t i c  D y s t o p i a s

Σ ι ν ε μ α τ ι κ έ ς  Δ υ σ τ ο π ί ε ς
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_ Πέτρος Χρίστου, 2019
_ Βανέσα Μότσιου, 2019

_ Petros Christou, 2019
_ Vanessa Motsiou, 2019

Ποιος θέλει να ζήσει μέσα στην 
προσομοίωση;

Οι άνθρωποι δημιουργούν τεχνητά περιβάλλοντα 
της φύσης θεωρώντας πως έτσι είτε την 
προστατεύουν είτε έρχονται πιο κοντά της. 
Ωστόσο οι οργανισμοί που ζουν σε αυτά δε θέλουν 
παρά να δραπετεύσουν προς την πραγματικότητα. 
Ποια άλλη πτυχή της Δύσης θα γίνει έρμαιο της 
προσομοίωσης;

Who wants to live within a sim-
ulation?

People create artificial natural environments con-
vinced that, in this way, they protect nature, or they 
come closer to it. On the other hand, the rest of the 
living organisms want nothing more than to escape 
from this imitation to reality. What other aspects 
of the West would eventually become enslaved to 
simulation?



Environmental Di lemmas 

of Preservation

Περιβαλλοντικά Διλήμματα 

της Συντήρησης

Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία της Οικολογίας.

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ 

_Κατερίνα Νικολέττη, 2019 _Katerina Nikoletti, 2019

Ανάλωση μέχρι την ημερομηνία 
λήξης.

Η μακροζωία ενός κτηρίου καθώς και η 
πιθανή επαναχρησιμοποίηση του μπορούν να 
αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες στο 
σχεδιασμό αφού η παράβλεψή τους προϋποθέτει 
επιπτώσεις τόσο στους χρήστες όσο και στο 
φυσικό περιβάλλον. 

Best before this date.

The longevity of the building and its potential “sec-
ond life” should be crucial parameters in design 
processes as they come along with a great impact 
on the user and the environment.
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E n v i r o n m e n t a l  D i l e m m a s  i n  P r e s e r v a t i o n

_ Άννα Λοΐζου, 2019 _Anna Loizou, 2019

Τι είδους επαφή με τη φύση;

Το όραμα του Mies van der Rohe να επιτύχει 
στενή επαφή με τη φύση μέσα από το την 
απόλυτη διαφάνεια στο σχεδιασμό του σπιτιού 
θα προσέφερε στο χρήστη την εμπειρία από όλες 
τις διαφορετικές εποχές του χρόνου. Ωστόσο, η 
κακομεταχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και 
η κλιματική αλλαγή  «προσφέρουν» στο χρήστη 
την εμπειρία φυσικών καταστροφών, όπως φωτιά, 
ξηρασία, και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

What kind of contact with na-
ture?

Mies van der Rohe’s goal was to offer close 
contact with nature throughout the year’s seasons 
in his design. However, the misuse of the natural 
environment and climate change “offers” close 
contact with all forms of degradation, such as fire, 
drought, and global warming.



Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία της Οικολογίας

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΦΙΣΕΣ 

.

Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ά  Δ ι λ ή μ μ α τ α  τ η ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  

_Ελένη Πλάτωνος, 2019 _Eleni Platonos, 2019

Which one is better?

If we take a closer look at the dilemma whether to 
preserve or demolish a building, we see that there 
are many more factors to take in consideration 
beyond the mere economic ones.

Τι είναι καλύτερο;

Εάν ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στο δίλημμα 
για τη διατήρηση ή την κατεδάφιση του κτηρίου 
παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι 
παράγοντες να αναλογιστούμε πέραν από τους 
οικονομικούς.
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E n v i r o n m e n t a l  D i l e m m a s  i n  P r e s e r v a t i o n

_ Πέτρος Χρίστου, 2019
_ Βανέσα Μότσιου, 2019

_ Petros Christou, 2019
_ Vanessa Motsiou, 2019

Ακολουθεί Φύση: Παρακαλώ μην 
εισέλθετε.

Η φύση δεν είναι πάντα προσβάσιμη. Μήπως αυτό 
είναι και ο αναγκαίος τρόπος επιβίωσής της;

Nature Ahead: Please do not 
enter.

Nature may not be always accessible. What if this 
is a necessary way to preserve it though?
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Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ά  Δ ι λ ή μ μ α τ α  τ η ς  Σ υ ν τ ή ρ η σ η ς  

_ Πέτρος Χρίστου, 2019
_ Βανέσα Μότσιου, 2019

_ Petros Christou, 2019
_ Vanessa Motsiou, 2019

Οι δύο όψεις της διατήρησης 
κτηρίων.

Τι κερδίζεις και τι χάνεις περιβαλλοντικά με τη 
διατήρηση ενός κτηρίου; Ενώ συχνά η διατήρηση 
ενός κτηρίου προωθείται ως ανακύκλωση στη 
μεγάλη κλίμακα, συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση 
με διλήμματα βιωσιμότητας σχετικά με κοινωνικές 
ανάγκες και οικονομικό κόστος.

The two sides of preservation.

What do the environment gain and lose when 
humans decide to preserve a building? While 
often preservation is perceived as a large-scale 
recycling project, often it comes with a series of 
sustainable dilemmas regarding social needs and 
costs, among others. 
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_Ειρήνη Κυρίτση, 2019 _Eirini Kyritsi, 2019

The Sanatorium of Kyperounta 
and three notions of nature.

In the Sanatorium of Kyperounta built in the early 
20th century, one sees three notions of nature: 
nature as a healer; nature as a form of social 
reform and national pride; and nature as a means 
of hiding social outcasts.

Το Σανατόριο Κυπερούντας και 
τρεις διαφορετικές έννοιες της 
φύσης.

Στο Σανατόριο Κυπερούντας, χτισμένο αρχές του 
20ου αιώνα, διακρίνει κανείς τρεις διαφορετικές 
έννοιες της φύσης: η φύση ως θεραπευτής, η 
φύση ως μέσο κοινωνικής μεταρρύθμισης και 
εθνικής υπερηφάνειας, και η φύση ως καταφύγιο 
για κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.
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Οι περιβαλλοντιστές/τριες του 1950 - 1960 
αντιμετωπίζουν τη φύση ως ένα ενιαίο και αδιαίρετο 
οργανισμό ο οποίος υπάρχει και εξελίσσεται 
σταθερά. Ο Clements ένας από τις κυρίαρχες 
φιγούρες της οικολογίας στις αρχές 19ου αιώνα 
βλέπει τη φύση, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ως 
ένα οργανισμό ο οποίος εξελίσσεται στο χρόνο 
μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο ισορροπίας και 
σταθερότητας, το στάδιο της κορύφωσης, το 
οποίο διαταράσσεται μόνο από εξωγενείς πλέον 
παράγοντες, όπως μια αλλαγή του κλίματος. Άρα 
το αντιλαμβάνεται ως ένα ενιαίο υπερ-οργανισμό,  
του οποίου όταν διαταραχτεί η τάξη, η ισορροπία, 
έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του.  Όταν 
αυτή η ιδέα του υπερ-οργανισμού φαινόταν 
υπερβολική τότε οι οικολόγοι/ες της εποχής 
τον αντικατέστησαν με μια άλλη ιδέα φυσικής 
οικολογικής ισορροπίας, το οικοσύστημα. Αρχικά 
η ιδέα του οικοσυστήματος διατηρούσε την 
αντίληψη ότι η διατάραξη της ισορροπίας αυτών 
των συστημάτων οδηγούσε στη καταστροφή 
τους, μέχρι το 1970 όταν εμφανίζονται ιδέες που 
απορρίπτουν πλέον τις έννοιες της ισορροπίας 
και τάξης και παρουσιάζουν μια φύση πολύ πιο 
επιεική στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο Bot-
kin, για παράδειγμα παρουσιάζει πια την φύση 
ως μια διαδικασία κατά την οποία η αλλαγή 
μέσα στο χρόνο και χώρο είναι φυσιολογική. Οι 
όποιες παρεμβάσεις μπορεί να προκαλούνται 
διαταράσσουν της ισορροπία αλλά η φύση 
προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και αποκτά 
μια νέα ισορροπία. Οπότε, το μόνο ζήτημα είναι 
να δοθεί στη φύση ο απαιτούμενος χρόνος 
προσαρμογής ώστε να επανέρθει ξανά σε μια νέα 
ισορροπία.  Άρα, για τον Botkin δεν χρειάζεται 
να υπάρχουν όρια στις διαταράξεις αυτής της 

_Ειρήνη Κυρίτση
2019

_Donald Worster και η   
’Ισορροπία της Φύσης’

_Nature’s Balance According to 
Donald Worster

_Eirini Kyritsi
2019

ισορροπίας αφού η φύση μπορεί να προσαρμοστεί 
στις όποιες συνθήκες, αν δοθεί ο κατάλληλος 
χρόνος.
Η αρχικές απόψεις για τη φύση ως ένα υπερ-
οργανισμό ή πολλά μικρότερα οικοσυστήματα 
οδηγούσαν σε ένα απλοϊκό συμπέρασμα ότι αν 
κρατάμε σταθερό τον πληθυσμό ενός συστήματος 
τότε μπορούσαμε να διατηρήσουμε την ισορροπία 
στη φύση. Έπειτα φάνηκε ότι οι πληθυσμοί σε ένα 
οικοσύστημα δεν διατηρούνται σταθεροί μέσα από 
τις διεργασίες της φύσης με αποτέλεσμα αυτή 
η προσπάθεια να αποδεικνύεται καταστροφική. 
Με τη δεύτερη άποψη, αυτή του Botkin, έπρεπε 
να βρεθεί το επίπεδο επέμβασης ή ο χρόνος 
προσαρμογής ώστε να μπορεί να επανέλθει μια 
ισορροπία ανάμεσα σε όλους τους ζωντανούς 
οργανισμούς του συστήματος. Κατά τον Worster 
αυτό το όριο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να οριστεί 
από τους επιστήμονες ή όσους ασχολούνται με 
το ζήτημα της οικολογίας. Οπότε οι παρεμβάσεις 
συνεχίζονται με κάποια μέρη πιο ισχυρά και 
άλλα, πιο αδύναμα, μέρη του οικοσυστήματος 
να καταστρέφονται. Άρα, ο Worster  θα όριζε 
ως ισορροπία στη φύση μια κατάσταση κατά την 
οποία όλα τα είδη εντός ενός συστήματος έχουν 
τη δυνατότητα να διατηρούνται. Μπορεί να 
υπάρχει αυξομείωση του αριθμού των ζωντανών 
οργανισμών αλλά δεν υπάρχει υπεροχή ενός 
είδους έναντι των υπολοίπων. Ο Worster βλέπει 
αυτή την ισορροπία να διαταράσσεται από το 
ανθρώπινο γένος λόγω της αντίληψης ότι έχει 
το δικαίωμα να υπερισχύει έναντι όλων των 
υπόλοιπων ειδών στο πλανήτη, χωρίς σεβασμό 
στην ζωή τους, πολλές φορές ούτε στη ζωή του 
ίδιου του του είδους. 
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Στο άρθρο του Woster “The Shaky ground of Sus-
tainability” γίνεται μια προσπάθεια κριτικής της 
αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ανίχνευσής των 
λανθασμένων αντιλήψεων έχουμε για αυτή αλλά 
και τον λανθασμένων πρακτικών που έχει πάρει η 
συγκεκριμένη ρητορική. Παράλληλα ο συγγραφέας 
για να ενισχύσει το επιχείρημα του προσπαθεί 
να μας παρουσιάσει την ιδέα της ισορροπίας 
της φύσης και το πως αυτή κατανοήθηκε και 
εκφράστηκε από τους διάφορους κύκλους. Η 
έννοια της ισορροπίας της φύσης μας αναφέρει ο 
Woster δεν είναι κάτι παγιωμένο οπού όλοι οι ιδικοί 
εμπειρογνώμονες συμφωνούν, ενώ παράλληλα 
μας αναφέρεται ότι με το πέρας του χρόνου η ιδέα 
αυτή άλλαζε.  Έτσι πριν από μερικές δεκαετίες 
οι οικολόγοι πίστευαν ότι όταν η φύση αφήνεται 
ελεύθερη από ανθρώπινες παρεμβάσεις, φτάνει 
τελικά σε μια ισορροπία ή κατάσταση ισορροπίας 
όπου η παραγωγή είναι σε ένα σταθερό ρυθμό.
Ο Clements, οικολόγος,  μέσω των παρατηρήσεων 
του τον 19ο αιώνα εισηγήθηκε αν η οργάνωση της 
ζωής των φυτών αλλάζει συνεχώς πάνω στη γη, 
τελικά η αρμονία και η σταθερότητα εξελίσσονται 
μέσα στο τοπίο. Μετέπειτα συνέκρινε την σειρά 
της βλάστησης σε αυτό το στάδιο με ένα «υπερ-
οργανισμό», εξαιρετικά πολύπλοκο, όπου για να 
διαταράξουμε μια τέτοια κατάσταση  θα πρέπει, 
να σκοτώσουμε αυτόν τον οργανισμό. 
‘Έπειτα όταν η ιδέα της υπερ-οργανισμικής 
κορύφωσης  του Clem άρχισε να φαίνεται λίγο 
τραβηγμένη, οι οικολόγοι την αντικατέστησαν με 
την έννοια της φυσικής οικολογικής τάξης, του 
οικοσυστήματος. Με  την συγκεκριμένη θεώρηση 
το οικοσύστημα είναι ένα πρότυπο της τάξης σε 
φυτικά και ζωικά σύνολα παρά ένα ενιαίο ζωντανό 
οργανισμό.

_Παναγιώτης Λιασή
2019

_Panayiotis Liasi
2019

Όταν οι οικολόγοι αρχίσαν να αμφισβητούν  τις 
παλαιότερες ιδέες, του οικοσυστήματος οπού η 
ενέργεια και τα υλικά ρέουν σε τακτικά, ομαλά, και 
ισχυρίστηκαν όπως μας αναφέρει ο συγγραφέας 
ότι η φύση είναι εγγενώς άτακτη. 
Την δεκαετία του 70 η οικολογία πήγε σε 
αναζήτηση νέων τρόπων για να περιγράψει 
την «ισορροπία της φύσης» με αποτέλεσμα να 
αναδειχθεί μια οικολογία που απορρίπτει σχεδόν 
όλες τις έννοιες της ισορροπίας και της τάξης. 
Ο εισηγητής της συγκεκριμένης θεώρησης, Bot-
kin, αναφέρει χαρακτηριστικά «κάθε φορά που 
προσπαθούμε να βρούμε σταθερότητα στη φύση, 
ανακαλύπτουμε την αλλαγή». Ο Botkin μετέπειτα 
κάνει μια τροποποίηση στο αρχικό του ορισμό  και 
δηλώνει ότι  αυτό που υπάρχει στη φύση είναι 
σαν μια συμφωνία στο οποίο αρκετές συνθέσεις 
που παίζουν ταυτόχρονα στην ίδια αίθουσα και 
ότι ο ρόλος του ανθρώπου είναι σαν αυτό του 
μαέστρου οπού «επιβλέπει» τον ρόλο διεξαγωγής 
της μουσικής.
 Στο 21αιώνα όπως μας σημειώνει ο αρθρογράφος  
υπάρχει μια νέα ματιά για την φύση όπου σε αυτή 
ορίζεται ως «μια φύση που εμείς έχουμε κάνει» 
στην οποία είμαστε ένα μέρος της ζωής και της 
αλλαγής του συστήματος.  Τις αλλαγές του 
συγκεκριμένου συστήματος  θα είμαστε σε θέση 
να μπορούμε να δεχτούμε, να χρησιμοποιήσουμε 
και να ελέγξουμε, για να κάνουμε τη γη ένα άνετο 
σπίτι, για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και για 
όλους μας συλλογικά στους πολιτισμούς μας.
Η ιδέα της «ισορροπίας της φύσης» υπονοεί 
πως στη φύση υπάρχει σταθερότητα και τάξη, η 
οποία υπαγορεύεται από ένα «δημιουργό» ή την 
ίδια τη φύση, και συνεπώς ο άνθρωπος μπορεί 
να την μελετήσει και να κάνει  προβλέψεις  για 
αυτή. Παράλληλα  η ιδέα αυτή δημιουργεί την 
ψευδαίσθηση των «μαγικών» λύσεων, σε κάποιούς 
μελετητές όπου η εφαρμογή των πολίτικων 
διαχείρισης της φύσης μπορεί να οδηγεί την φύση 
προς ένα «προορισμό» με τα αποτελέσματα  να 
είναι μη προβλέψιμα. 
Η «ισορροπίας της φύσης» έχει αναθεωρηθεί 
πολλές φορές στο πλαίσιο της οικολογίας με τη 
διαμόρφωση πολλών θεωριών και μοντέλων για 
τη λειτουργία της φύσης. Μέσω της πιο πάνω 
μελέτης ο ορισμός που θα μπορούσε να υφίσταται 
για την ισορροπία της φύσης είναι ένα σύνολο 

_Donald Worster και η 
’Ισορροπία της Φύσης’

_Nature’s balance according to 
Donald Worster
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αλληλεξαρτώμενων κύκλων εξαιρετικά εύθραυστο 
στο οποίο ενυπάρχει και ο άνθρωπος. Ρόλος του 
ανθρώπου θα έπρεπε να είναι  η διασφάλιση των 
συνεργείων αυτών.  Μέσω της κατανόησης του 
αυτού, όσο αυτή είναι δυνατή, ο άνθρωπος θα 
πρέπει να συνειδητοποιήσει  ότι είναι και αυτός 
κομμάτι του πιο πάνω κύκλου. 

Αναδρομικά, το νερό εμφανίζεται στην αστική ζωή 
από τα αρχαία χρόνια, το κείμενο ωστόσο εστιάζει 
αρχικά στον 14ο αι. όπου το νερό υφίσταται 
σε δημόσια λουτρά. Τον 17ο -18ο αι. κατά τη 
βιομηχανική επανάσταση, το νερό παύει να είναι 
μέρος της καθημερινότητας των αστών εξαιτίας 
επιδημιών που αρχίζουν να εμφανίζονται τη 
συγκεκριμένη περίοδο (μολυσμένες εστίες νερού, 
πηγή των οποίων αποτελούσε η βιομηχανοποίηση 
των πόλεων). Ωστόσο η ζωή στην πόλη γίνεται 
αφόρητη, με τη δημόσια υγεία να βρίσκεται σε 
απόλυτη παρακμή. Οι διοικήσεις αναγκάζονται 
μετά την έξαρση επιδημιών, να εντάξουν και 
πάλι το νερό στην καθημερινότητα των αστών, 
εμφανίζοντας καθαυτό τον τρόπο την ιδέα 
δημιουργίας υποδομών νερού (π.χ. αποχετευτικά 
συστήματα, συστήματα ύδρευσης και άρδευσης, 
φράγματα κλπ.) τα οποία εξασφάλισαν στους 
κατοίκους άμεση πρόσβαση στο νερό. Η 
δημιουργία υποδομών (κυρίως νερού) στις αστικές 
περιοχές, υπήρξε η απάντηση στην επίμονη 
απειλή ασθενειών και στην αλλαγή αντίληψης της 
δημόσιας υγείας. Μια απλή καθημερινή κίνηση 
όπως το άνοιγμα της βρύσης, αποτελούσε τον 
19ο κυρίως αιώνα ένδειξη εκσυγχρονισμού, 
καθότι η εύκολη πρόσβαση σε τρεχούμενο, 
καθαρό νερό έρχεται σε απόλυτη συσχέτιση με τη 
νεωτερικότητα.
Ταυτόχρονα, ο Mathew αναφέρει στο κείμενό 
την «πόλη ων κουβάδων» -όπως ονομάζεται-, 
το Λάγος της Νιγηρίας, πόλη η οποία ελλείπει 
υποδομών νερού, μέχρι και σήμερα. Περιοχές του 
Λάγος στερούνται σε τέτοιο βαθμό υποδομές, με 
αποτέλεσμα μερίδα κατοίκων να μην μπορεί να 
επωμιστεί καθαρό τρεχούμενο νερό και να περνά 
την καθημερινότητα της σε άθλιες συνθήκες 

_Μathew Gandy και Κοινωνικές 
Ανισότητες στη Φύση

_Κυριακή Ηρακλέους
2019

_Mathew Candy and Social In-
equality in Nature

_Kiriaki Heracleous
2019
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. Παράλληλα, μια άλλη πλευρά του Λάγος, 
απολαμβάνει καθαρό τρεχούμενο νερό και εν 
συνεχεία μια πιο «ανεπτυγμένη καθημερινότητα» 
εξαιτίας ανεπτυγμένων τεχνικών συστημάτων 
υποδομής. Έτσι, οι κοινωνική κλίμακα της πόλης 
έχει πάρει άνισες διαστάσεις.
Ο συγγραφέας αναφέρει τα συγκεκριμένα 
παραδείγματα (α. Η Ιστορική αναφορά για τη 
δημιουργία υποδομών νερού και β. Η κοινωνική 
δυσπραγία και η «βρώμικη καθημερινότητα» 
κατοίκων του Λάγος ), για να εκφράζει το δίλημμα 
του ως προς το κατά πόσο μπορούμε εμείς οι 
άνθρωποι να επεμβαίνουμε στο περιβάλλον, αν 
είναι δηλαδή ηθικό να επωμιζόμαστε με τόση 
άνεση –ασυδοσία- τα στοιχεία της φύσης και να 
προσπαθούμε μανιωδώς να τα ελέγχουμε (όπως 
είναι οι υποδομές νερού), ή εάν είναι προτιμότερο 
οι άνθρωποι να στραφούν σε ένα πιο «αυθεντικό 
τρόπο ζωής» , σχεδόν αρχέγονο τρόπο ζωής, 
μακριά από την σχεδιαστική τεχνοκρατία του 
τρόπου ζωής τους .
Ο Mathew Gandy απαντά ότι το να μένουμε 
άπραγοι απέναντι στη φύση μπορεί να οδηγήσει σε 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική αναπηρία μερίδα 
πολιτών (διαιώνιση ανισοτήτων και φτώχειας). 
Η λύση που δίνει στον προβληματισμό του, είναι 
ότι αυτές οι υποδομές (πχ. νερού), αποτελούν 
επιτακτική ανάγκη για την ζωή του ανθρώπου, 
ωστόσο ο σχεδιασμός τους, δεν δύναται μέχρι 
και σήμερα να αφορά μόνο τον επιστημονικό 
και τεχνοκρατικό κύκλο, αλλά οφείλουν στο 
σχεδιασμό να εμπλέκονται κοινωνικοί , πολιτικοί, 
και περιβαλλοντικοί παράμετροι.

Όταν ο άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται τα 
σήματα κινδύνου που έκπεμπε η Γη, προσπάθησε 
να βρει άμεσα σχέδιο προστασίας της, αλλά με 
τρόπο ώστε να μην σταματήσει η υφιστάμενη 
ανάπτυξη. Έτσι επινοήθηκε η κουλτούρα της 
αειφορίας. Με αυτό τον όρο, νοείται η ανάπτυξη 
που ικανοποιεί τις ανάγκες του σήμερα, μέσω 
του συνδυασμού παραγόντων της πολιτικής, των 
οικονομικών και της κοινωνίας, χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών. 
Εξίσου σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι τα δύο 
βασικά συστατικά της κουλτούρας αυτής για να 
δουλέψει με επιτυχία προς ένα πιο αειφόρο μέλλον, 
είναι το περιβάλλον (ο χώρος στον οποίο ζούμε) 
και η ανάπτυξη (οι ενέργειες για την βελτίωση της 
ποιότητας του τρόπου ζωής), δύο έννοιες που 
πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ 
τους.
Ωστόσο, μιας και το περιβάλλον είναι ‘καυτό’ 
θέμα της εποχής, η κουλτούρα της αειφορίας δεν 
θα μπορούσε να περιοριστεί μόνο σε κάποιους 
τομείς, αλλά αντιθέτως έχει λάβει τεράστιες 
διαστάσεις κάνοντας άτομα και υπηρεσίες από 
ποικίλους κλάδους να ασχοληθούν με αυτήν. 
Άλλοτε πιστοί στην ιδεολογία της κουλτούρας και 
άλλοτε εκμεταλλεύοντας την, για εξυπηρέτηση 
δικών τους σκοπών.
Απτά παραδείγματα είναι οι κινηματογραφικοί 
και αθλητικοί αστέρες και πολιτικοί ηγέτες, 
που λόγω της μεγάλης επιρροής και εξουσίας 
τους μπορούν ευκολά να κάνουν μεγάλη μερίδα 
κόσμου να ασχοληθεί για ακτιβιστικό σκοπό. 
Πρόσφατο παράδειγμα ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, 
ο οποίος θέλοντας να δείξει την περιβαλλοντική 

_Αdrian Parr και η Κουλτούρα 
της Αειφορίας, Ecobranding / 
Greenwashing

_Παντελής Νίνης
2019

_Αdrian Parr and the Sustain-
ability Culture, Ecobranding/ 
Greenwashing

_Pantelis Ninis
2019
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του ευαισθησία έκανε δωρεά για να βοηθήσει στο 
σώσιμο του Αμαζονίου από την πυρκαγιά.
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, με σκοπό να 
δείξουν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους 
πρόσωπο, προσπαθούν συνέχεια να φέρουν 
νέες τεχνολογίες με στόχο την μείωση των 
ρύπων και της κατανάλωσης καυσίμων. Τέτοιες 
ενέργειες έχουμε δει από την Toyota, η οποία 
κατασκευάζει υβριδικά αυτοκίνητα μειώνοντας 
αισθητά την κατανάλωση, ενώ είναι πλέον εφικτός 
ο μηδενισμός των ρύπων όταν το αυτοκίνητο 
κινείται μόνο με το ηλεκτρικό μοτέρ.
Ωστόσο, υπάρχουν και παραδείγματα όπου 
εταιρίες εκμεταλλεύονται την αυξανόμενη 
δημοτικότητα της τάσης αυτής για να 
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, προωθώντας την 
ιδέα μιας νέας βιώσιμης εταιρικής εικόνας (gre-
enwashing). Μια τέτοια περίπτωση θεωρείται η 
BP (British Petroleum) η οποία ‘άλλαξε’ τακτικές, 
ιδεολογία, λογότυπο και όνομα, ώστε να καλύψει 
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές καταστροφές 
του παρελθόντος και να μπει ξανά δυναμικά στις 
αγορές με σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών 
της.

Μέσα στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης 
προκύπτει η περίπτωση του Ecobranding, η οποία 
αναφέρεται ως η συνεισφορά μιας εταιρείας 
προς την επίτευξη των στόχων που έθεσαν οι 
κοινωνίες για προστασία του περιβάλλοντος. Ο 
πρώτιστος και βασικός στόχος του Ecobranding, 
όμως, είναι η αύξηση των κερδών της εταιρείας 
αφού ο όρος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος 
με το σημερινό μοντέλο της οικονομίας που 
εφαρμόζεται σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Η απόφαση εφαρμογής του Ecobranding έρχεται 
είτε ως αποτέλεσμα της τάσης της εποχής είτε 
είναι μια συνειδητή απόφαση στόχευσης σε μια 
ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ομαδοποιούνται μέσα 
από την κοινή τους ανησυχία για ζητήματα που 
αφορούν τη προστασία του περιβάλλοντος. 
Τα δύο συνθετικά του όρου είναι το Eco και 
το branding. Ο όρος branding αναφέρεται στη 
δημιουργία μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές  
μιας εικόνας - ταυτότητας μιας εταιρείας η οποία 
χαρακτηρίζεται από κάποιες αρχές και η οποία 
διαδίδεται στη κοινωνία. Η εικόνα αυτή έχει ως 
στόχο να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εταιρεία 
γενικά κοινωνικά ευαίσθητη και να την προωθήσει 
σε ομάδες ατόμων οι οποίες ενστερνίζονται τις 
ίδιες αυτές αρχές ώστε να αγοράσουν τα προϊόντα 
της,  επεκτείνοντας έτσι την αγοραστική της βάση 
και άρα τα κέρδη της. Ο όρος Eco καθορίζει ότι 
οι αρχές και πρακτικές αυτές σχετίζονται με 
ζητήματα που αφορούν την οικολογία ή ευρύτερα 
την προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια 
της αειφόρου ανάπτυξης η επιλογή αυτή της 
εταιρείας, να εφαρμόσει πρακτικές προστασίας 
του περιβάλλοντος και να τις διαδώσει με 
σκοπό την αλλαγή της εικόνας της, πολλές 
φορές συνδέεται και με μια διαδικασία αύξησης 
της «αξίας» των προϊόντων της εταιρείας. 
Άρα, ο όρος Ecobranding εφαρμόζεται και σε 
προϊόν όταν αυτό παράγεται ή μεταφέρεται με 

_Ορισμός του ‘Ecobranding’

_Ειρήνη Κυρίτση
2019

_Definition of ‘Ecobranding’

_Eirini Kyritsi
2019
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πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα. Έτσι, ο 
χαρακτηρισμός του Ecobranding σε ένα προϊόν 
προσθέτει σε αυτό ένα είδος «αξίας» η οποία 
στο σημερινό οικονομικό μοντέλο της κοινωνίας 
είναι πολλές φορές ανάλογη με το κόστος του 
προϊόντος. Η εφαρμογή πρακτικών προστασίας 
του περιβάλλοντος  στα πλαίσια της αειφόρου 
ανάπτυξης σίγουρα αποτελεί μια βελτιωμένη 
εκδοχή της εταιρείας σε σχέση με ζητήματα 
προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά αν τέτοιες 
πρακτικές δεν επιφέρουν και αύξηση των κερδών 
τότε δεν θα εφαρμοστούν. 
 Ένα παράδειγμα του πιο πάνω ορισμού αποτελεί 
η πολυεθνική εταιρεία Wal-Mart. Τέσσερα 
οικολογικά πειραματικά καταστήματα ανοίγουν 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με σκοπό η 
εταιρεία νε γίνει πιο κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνη. Οι περιβαλλοντικές πρακτικές που 
επιλέγονται αφορούν την ένταξη περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών για μείωση των αποβλήτων, 
εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και ηλεκτρισμού, 
και ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας 
και άλλων πόρων για σκοπούς συντήρησης των 
καταστημάτων. 
Οι περιβαλλοντικές πρακτικές που αναφέρονται 
μειώνουν την αρνητική επίδραση της εταιρείας 
στο περιβάλλον, αλλά το επιχειρησιακό μοντέλο 
δεν αλλάζει. Αρχικά αναφερόμαστε σε ένα πολύ 
μικρό αριθμό καταστημάτων εάν αναλογιστούμε 
το μέγεθος της εταιρείας. Επιπλέον, λόγω της 
επιθυμίας της εταιρείας να επεκταθεί όσο το 
δυνατό γρηγορότερα επιλέγει τη δημιουργία 
τεράστιων καταστημάτων έξω από τα κέντρα 
των πόλεων με αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών 
μικρότερων καταστημάτων στα κέντρα περιοχών. 
Αυτό αφήνει πολλά κτήρια εγκαταλελειμμένα 
ενώ ταυτόχρονα αυξάνει του ρίπους λόγω των 
μετακινήσεων των καταναλωτών από το κέντρο 
προς τα νέα περιβαλλοντικά φιλικά καταστήματα. 
Είναι πιο οικονομικό να δημιουργηθεί ένα 
νέο κατάστημα στο οποίο ενσωματώνονται 
περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες από 
το να μετατραπεί ένα υφιστάμενο κτίριο σε 
περιβαλλοντικά φιλικό. Οπότε η επιλογή και 
η εφαρμογή των περιβαλλοντικών πρακτικών 
ορίζεται πάντα με γνώμονα το οικονομικό όφελος. 
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Το greenwashing, είναι μια μορφή περιστροφής 
της εταιρικής φιλοσοφίας και πρακτικής στην 
οποία το  μάρκετινγκ χρησιμοποιείται απατηλά 
για την προώθηση της αντίληψης ότι τα προϊόντα 
ενός οργανισμού, οι πολιτικές της είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον.  Η διαδικασία του green-
washing παραποιεί τις θεμελιώδεις αρχές του 
πολιτισμού της αειφορίας και μπορεί να κάνει μια 
εταιρεία να φαίνεται πιο φιλική προς το περιβάλλον 
από ό, τι είναι πραγματικά. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για να διαφοροποιήσει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας από τους 
ανταγωνιστές της βασιζόμενοι στη κουλτούρα της 
αειφορίας που χρησιμοποιεί η εταιρία. Η πιο πάνω 
τεχνική, έχοντας εις γνώση τη συναισθηματική 
δύναμη της οικολογικής επωνυμίας προς το 
καταναλωτικό κοινό έχει ως στόχο εταιρίες που 
είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιβλαβείς 
να διατηρήσουν και να επεκτείνουν την δύναμη 
τους  στις αγορές περνώντας όλοι την νέα τους 
φιλοσοφία και διαφήμιση μέσα από ένα πράσινο 
καθαρτήριο. Οι προσπάθειες Greenwashing 
μπορεί να είναι η αλλαγή του ονόματος εταιρίας, 
του λογότυπου της ή ακόμα και  της ετικέτας 
ενός προϊόντος, με αποτέλεσμα η εταιρία να   
φαίνεται πιο  φιλική προς το περιβάλλον για να 
εστιάσουν την προσοχή των καταναλωτών στην 
πράσινη παραγωγή, ανακύκλωση ή εξοικονόμηση 
ενέργειας  που διατείνεται κάνει η  συγκεκριμένη 
εταιρία.
Η Greenwashing φιλοδοξεί να αλλάξει την 
αρνητική αντίληψη του κοινού με την προώθηση 
μίας νέας βιώσιμης εταιρικής εικόνας. Ωστόσο, το 
δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας είναι ασύμμετρα 
ευθυγραμμισμένο με τον τρόπο που ασκείται η 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Η άνοδος του 
«πράσινου ξεπλύματος» σε συνδυασμό με την 
αναποτελεσματικότητα της, και την έλλειψη 
περιβαλλοντικών λογιστικών ερευνών, την έλλειψη 

_Ορισμός του “Greenwashing”

_Παναγιώτης Λιασή
2019

H συγκεκριμένη εικόνα επιλέχθηκε αφού η ΒΡ χρησιμοποίησε 

την συγκεκριμένη πρακτική αλλά ήταν και υπεύθυνη για 

πετρελαιοκηλίδες αλλά και για εργασιακά ατυχήματα το 2005.

_Definition of “Greenwashing”

_Panayiotis Liasi
2019

εξωτερικής παρακολούθησης και επαλήθευσης, 
θα πρέπει να  συμβάλλει στον καταναλωτικό 
σκεπτικισμό  των αγοραστών. Η Έκθεση για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη του Fitter 2015 προσφέρει 
κάποιους βασικούς κανόνες διαφήμισης για την 
αποφυγή των προιόντων του χρησιμοποιούν 
πρακτικές του greenkwashing (Edwards, C.2018), 
κάποιοι αναφέρονται πιο κάτω:
• Χνουδωτή γλώσσα: Λέξεις ή όροι 
που δεν έχουν σαφή νόημα (π.χ. “φιλικό προς το 
περιβάλλον”)
• Πράσινα προϊόντα εναντίον βρώμικης 
εταιρείας: Οι αποδοτικοί λαμπτήρες φτιαγμένοι σε 
εργοστάσιο που ρυπαίνει ποτάμια
• Εικόνες που υποδεικνύουν μια 
(αδικαιολόγητη) πράσινη εντύπωση (π.χ. 
λουλούδια που ανθίζουν από τους σωλήνες 
εξάτμισης)
• Άσχετοι ισχυρισμοί: Υπογραμμίζοντας 
ένα μικροσκοπικό «πράσινο» χαρακτηριστικό όταν 
όλα τα άλλα δεν είναι πράσινα.

Βιβλιογραφία:

Edwards,C. 2018, What Is Greenwashing?. 
Business news daily, Προσπελάθηκε στις 16 
Σεμπτεβρίου από: https://www.businessnewsdaily.
com/10946greenwashing.html
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Η έννοια του Greenwashing αναφέρεται στο 
φαινόμενο-«σαμποτάζ» κατά το οποίο εταιρείες 
προωθούν βιώσιμους τρόπους διαβίωσης, 
ενώ παράλληλα συγκαλύπτουν τις επώδυνες 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. 
Εκμεταλλευόμενες την ευαισθητοποίηση 
του κοινού περί την ανάπτυξη μιας αειφόρου 
κουλτούρας, προσφέρουν «ελκυστικές» 
τακτικές, λιγότερο επιβλαβείς στο περιβάλλον, 
ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κοινωνική και 
περιβαλλοντική καταστροφή. Δημιουργούν ένα 
φιλικό προς το περιβάλλον δημόσιο πρόσωπο (φίλοι 
της γης), χειραγωγώντας ιδεολογικά την αντίληψη 
του κοινού, την ίδια στιγμή που η επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα ολοένα και αυξάνεται. 
Ανάλογα παραδείγματα, θα έλεγε κανείς πως είναι 
οι εταιρείες BP Amoco και Wal-Mart. Ιδανικές 
περιπτώσεις εταιρειών που «πλασάρουν» στο 
κοινό «φιλικές» προς το περιβάλλον, στρατηγικές, 
ενώ προκαλούν τρομακτικές περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις.
Η BP Amoco (πρώην ΒP) είναι μια πολυεθνική 
εταιρεία πετρελαίου που άλλοτε αγωνιζόταν 
κατά της ρύθμισης των εκπομπών αερίου του 
θερμοκηπίου. Το 1999, η εταιρεία αποφασίζει 
τη στροφή στις πολιτικές της στρατηγικές και 
μεταλλάσσεται σε μια εταιρεία πιο «οικολογική». 
Τη στιγμή, όμως, που η ΒP προωθεί στο κοινό μια 
εικόνα απόλυτα εναρμονισμένη με τις ανάγκες 
προστασίας του περιβάλλοντος, διευρύνει τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές της καταστροφές. 
Διοχετεύει λίτρα αποβλήτων στη λίμνη Μίσιγκαν. 
Αποκόπτονται οι εργασίες αγροτών για την 
εγκατάσταση αγωγού της εταιρείας. Μια διαρροή 
από διαβρωμένο αγωγό, έχει ως αποτέλεσμα τη 
μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα στην Αλάσκα. Ενώ, 
έκρηξη σε ένα από τα διυλιστήρια της εταιρείας, 
προκαλεί το θάνατο σε δεκαπέντε ανθρώπους.

_Ορισμός του ‘Greenwashing’

_Βασιλική Παπασωτηρίου
2019

_Definition of ‘Greenwashing’

_Vasiliki Papasotiriou
2019

Ανάλογες, είναι και οι τακτικές που εφαρμόζουν 
τα καταστήματα Wal-Marts. Μέσω της εφαρμογής 
νέων τεχνολογιών, επιδιώκουν την ανάπτυξη 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης. Ενώ, 
όμως, επιδιώκεται η μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη, 
μια σειρά αντιφάσεων δημιουργεί ερωτηματικά ως 
προς τον απόλυτα «οικολογικό» χαρακτήρα της 
εταιρείας. Η αστική ανάπτυξη των καταστημάτων, 
αναγκάζει τον καταναλωτή να οδηγήσει για 
την αγορά καθημερινών αγαθών. Τεράστιες 
εκτάσεις γης και μεγάλης κλίμακας κτήρια μένουν 
μεταίχμια, όταν τα καταστήματα κλείνουν. Ενώ, 
η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των Wal-Marts, έχει 
αντίκτυπο στις μικρές, τοπικές επιχειρήσεις. 
Παραποιώντας τις θεμελιώδεις αρχές του 
πολιτισμού της αειφορίας, το greenwashing 
αγνοεί τη συναισθηματική δύναμη της οικολογικής 
επωνυμίας. Μέσω μιας «πλαστής» οικολογικής 
εικόνας, επικαλείται τη συναισθηματική ευαισθησία 
του ανθρώπου, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει 
την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Όπως, 
δήλωσε ο Foster, “ Desire is not only registered in 
products today, it is specified there”.
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Ο Beardsley με τον όρο “simulation”, αναφέρεται 
στην προσομοίωση της φύσης, ως αντικείμενο 
κερδοσκοπίας, τόσο μέσω της αναπαράστασης 
της, αλλά και όσο μέσα από την πώληση βιολογικών 
προϊόντων. Ανάμεσα σε εμπορικά κέντρα και 
θεματικά πάρκα, θα ανακαλύψει κανείς τις 
“αξίες” της φύση, όπως αυτές ορίζονται από τους 
συνειδητοποιημένους επιχειρηματίες,. Οι κύριοι 
αυτοί, καταχράζονται την ανάγκη του κόσμου για 
στροφή προς τη φύση, ώστε να προσελκύσουν 
το ενδιαφέρον και να επωφεληθούν από αυτό. 
Ο άνθρωπος, εν αγνοία της πραγματικότητας, 
θεωρεί την καταφυγή σε τέτοια μέρη, ως 
ευκαιρία να προσέγγισης του πράσινου κόσμου. 
Η ενορχηστρωμένη αυτή πραγματικότητα, μοιάζει 
γοητευτική και παραχωρεί πληθώρα επιλογών. 
Φαντάζει, λοιπόν, αυτό ελκυστικό στα μάτια 
του καταναλωτή, ενώ έχει τη ψευδαίσθηση και 
εφησυχάζει ότι με τον τρόπο αυτό πλησιάζει 
τη φύση. Τασσόμενος κανείς στην αειφόρο 
ανάπτυξη, μπορεί εύκολα να παραπλανήσει και να 
κερδίσει το ενδιαφέρον του καταναλωτή, αφού 
στις μέρες μας η ευαισθητοποίηση ως προς το 
περιβάλλον εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο. 
Αν αναλογιστεί, όμως, κάποιος τις ευκαιρίες που 
εξασφαλίζονται για την ανθρωπότητα μέσα από 
αυτούς τους τόπους, δεν βρίσκει περιθώρια να 
αναφερθεί σε κάτι επιβλαβές. Παρ’ όλ’ αυτά, 
η έννοιας της κατανάλωσης που παρακινεί τα 
νήματα και καθοδηγεί τις παθητικές ενέργειες 
του ανθρώπου, καθιστά τα πράγματα περίπλοκα 
και ασαφείς. Οι ουσιαστικοί, κοινωνικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες, μοιάζει να έχουν 

_John Beardsley, και 
‘Αποχαιρέτα τη Φύση’. 
Προσομοίωση ως Καπιταλιστικό 
Εργαλείο;

_Βασιλική Παπασωτηρίου
2019

_John Beardsley and ‘Kiss Na-
ture Goodbye’. Is Simulation a 
Capitalist Tool?

_Vasiliki Papasotiriou
2019

ξεθωριάσει στη χλιδή της οικονομίας και οι 
επιχειρηματίες επαναπαύονται με την απολαβή 
των κερδών εις βάρος μιας εμπορευματοποιημένης 
φύσης.     
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Στη ρητορική του ο William McDonough αναφέρει 
ότι οι σχεδιαστές δεν πρέπει να σχεδιάζουν 
για τη μηχανή-το ίδιο το κτίριο-αλλά για τους 
ανθρώπους. Ένα παράδειγμα που αναφέρει 
ο ίδιος είναι ο παιδικός σταθμό στη Πόλη της 
Φρανκφούρτης, στη Γερμανία, ο οποίος είχε ως 
κεντρική σχεδιαστική πρόθεση να ελέγχεται από 
τα ίδια τα παιδιά. Έτσι, προτείνεται μια γυάλινη 
οροφή «θερμοκήπιο» η οποία προσφέρει φυσικό 
φωτισμό, θερμαίνει τον αέρα και το νερό, ψήχει 
το κτίριο, εισάγει φρέσκο αέρα και προστατεύει 
από τη βροχή, όπως μια σκηνή Βεδουίνων. Ο ήλιος 
είναι η πηγή ενέργειας που μέσα από κατάλληλες 
τεχνολογίες προσφέρει συνθήκες άνεσης στο 
κτίριο, ενώ ταυτόχρονα οι χρήστες του κτιρίου 
έρχονται σε επαφή με φυσικές διεργασίες και τη 
κίνηση του ήλιου. Αναφέρει έπειτα τη διαφωνία 
που υπήρξε ανάμεσα στους μηχανικούς και 
στον ίδιο για τη χρήση κεντρικού συστήματος 
αυτοματισμού του κτιρίου για την αποδοτικότερη 
χρήση της οροφής ως προς την ενεργειακή 
κατανάλωση του κτιρίου. Οι μηχανικοί πρόβαλλαν 
το επιχείρημα της μειωμένης απόδοσης του 
συστήματος λόγω της κακής χρήσης του κτιρίου 
από τους χρήστες, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
των παιδιών. Ο ίδιος τόνισε ότι τα παιδιά θα 
άνοιγαν τα παράθυρα ή θα έκλειναν τα σκίαστρα 
όταν το κτίριο υπερθερμαινόταν, αφού δεν είναι 
νεκρά αλλά ζωντανά, άρα έχουν την δυνατότητα 
να επιδρούν στο κτίριο ως αναπόσπαστο κομμάτι 
του. Άρα αυτό που χρειαζόταν ήταν μια διαδικασία 
ενημέρωσης των παιδιών για τη σωστή ενεργειακά 
χρήση της νέας οροφής που θα τους επέτρεπε 
ταυτόχρονα μια επαφή με το φυσικό περιβάλλον 

_McDonough vs. Griffoen: 
Υπέρμαχοι και Aμφισβητίες της 
‘Aειφορίας’ 

_Ειρήνη Κυρίτση
2019

_Eirini Kyritsi
2019

_William McDonough vs. Grif-
foen: Proponents and Critics 
of ‘Sustainability’

και τους νόμους του. Επιπλέον, προτείνει, 
αφού η ηλιακή ενέργεια παρέχει άφθονο ζεστό 
νερό χρήσης, τη δημιουργία χώρου δημόσιων 
πλυντηρίων ώστε οι γονείς να μπορούν να 
πλένουν τα ρούχα των παιδιών τους στο κτίριο, 
επιστρέφοντας στη κοινότητα μέρος τη ενέργειας 
που χρησιμοποιεί το κτίριο. 
Στη πορεία αυτός ο προβληματισμός για τη χρήση 
αυτοματισμών και την επίδραση του ανθρώπου 
στη χρήση του κτιρίου φαίνεται να υποχωρεί με 
το κτίριο της NASA στις Ηνωμένες πολιτείες 
να υποστηρίζει την ανάπτυξη και χρήση ενός 
κεντρικού συστήματος ελέγχου και διαχείρισης 
προσφορά και ζήτησης ενέργειας. Επιπλέον, ο 
παιδικός σταθμός δεν αναφέρεται στην ιστοσελίδα 
του γραφείου του. 
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Ο William McDonough, ένας από τους πιο 
γνωστούς αρχιτέκτονες του 21ου αιώνα, προτείνει 
τρόπους που μπορούν να ενισχύσουν την αστική 
αειφορία, επηρεασμένος από τις βασικές αρχές 
της φύσης. 
Μια οικολογική πρόταση που αναπτύσσει, σε 
συνεργασία με τον  επικεφαλή του Τμήματος 
Χημείας Michael Braungant στην Ολλανδία, 
έχει το σύνθημα ‘Τα απόβλητα ισούνται με 
τα τρόφιμα’,(waste=food).  Ουσιαστικά τα 
βιομηχανικά, καταναλωτικά προϊόντα καθώς και 
τα απόβλητα να χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα 
για άλλους οργανισμούς του οικοσυστήματος, 
επιτυγχάνοντας έτσι μια κυκλική διαδικασία, τη 
λεγόμενη C2C,’Cradle to Cradle’.  Η πρόταση 
αυτή στηρίζεται στην χρήση των πρώτων 
υλών και υποστηρίζει την επιτυχή ισορροπία 
μεταξύ οικολογίας και οικονομίας. Η μέθοδος 
αυτή προτείνει την συνολική αναβάθμιση της 
παραγωγής με τον σταδιακό επανασχεδιασμό 
όλων των προϊόντων για την εξάλειψη των 
τοξικών που περιέχονται στα προϊόντα. Η 
μέθοδος αυτή στοχεύει στην εφαρμογή της ιδέας 
της ‘απουσίας αποβλήτων’ μέσα από τη χρήση 
της ηλιακής ενέργειας και άλλων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας που σέβονται τη βιοποικιλότητα, 
επιτρέποντας στη φύση να ανακυκλώνεται, 
αυξάνοντας έτσι, την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων.
Ωστόσο η απαιτούμενη αναθεώρηση αυτής 
της μεθόδου είναι πέρα από την αντοχή της 
βιομηχανίας, και η ρύπανση δεν μπορεί να 
περιέλθει στην σημερινή οικονομία.
Με αυτό τον τρόπο προσεγγίζονται μεγάλες 
εταιρίες με την προοπτική μιας επιτυχημένης 
στρατηγικής με περιβαλλοντική ευαισθησία,  

_Άννα Λοΐζου
2019

_Anna Loizou
2019

η οποία θα συνεισφέρει στην υλοποίηση της 
μεθόδου. Αντ΄αυτού καταλήγει μια στρατηγική 
μάρκετινγκ που μετατρέπει το προϊόν σε εμπορικό 
σήμα για τη βιωσιμότητα, ‘eco-branding’,  με σκοπό 
την προσέκλυση επενδύσεων και καταναλωτών.
Έτσι η παραγωγική διαδικασία μετατρέπεται σε 
ένα παράδειγμα καινοτομίας για τα προϊόντα. 
Κατά συνέπεια το μάρκετινγκ επισκιάζει την αξία 
της μεθόδου. Καθώς και οι μεγάλοι συντελεστές 
δεν καλύπτουν την περιβαλλοντική και κοινωνική 
υποβάθμιση. Έτσι δημιουργείται ένα κλειστό 
μοντέλο διαδικασίας, όπου τα προϊόντα και οι 
εφευρέσεις παράγονται σε κλειστά εργαστήρια 
και ανήκουν στους παραγωγούς, χωρίς να 
γίνεται γνωστή η διαδικασία στην κοινότητα. Με 
αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αγοράζουν μια 
υπηρεσία χωρίς να γνωρίζουν το πραγματικό 
υλικό. Το προϊόν λοιπόν λειτουργεί ως καταλύτης 
για το κενό μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή.
   Συνεπώς «το μέσο έχει γίνει περιβάλλον», δηλαδή 
χρησιμοποιείται το περιβάλλον, στο μάρκετινγκ, 
ως μέσο κερδοσκοπίας των εταιριών, για την 
επίλυση οικονομικών οφελών των εταιριών, αντί το 
προϊόν να λειτουργεί ως μέσο βιωσιμότητας, για 
την επίλυση των φυσικών προβλημάτων.
Ένα  άλλο ζήτημα είναι και η δημιουργία 
ανθρώπινων αποβλήτων, ‘human waste’, η οποία 
οφείλεται για την ανεργία, την φτώχια και την 
απομόνωση των ανθρώπων. Διότι η μέθοδος C2C 
υλοποιείται σε μεγάλη κλίμακα, με αποτέλεσμα την 
εκκένωση τεράστιων εκτάσεων γης που κτίστηκαν 
σε χωματερές τοξικών αποβλήτων που ζουν 
άνθρωποι του Τρίτου Κόσμου. Έτσι σχηματίζεται 
μια παθητική εικόνα που παράγεται από την 
οικονομία για τις περιβαλλοντικές αλλαγές. 
Επομένως, η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για 
όλες τις κοινωνικές τάξεις, αλλά μόνο γι αυτούς 
που καταναλώνουν. Κατά συνέπεια, παρατηρείται 
απουσία ανθρώπινου και κοινωνικού παράγοντα.
Για τον σκοπό αυτό, η ευρύτερη διάδοση της 
διαδικασίας της μεθόδου είναι ζωτικής σημασίας 
διότι θα βασίζεται στις ανάγκες της κοινωνία 
και θα δώσει την ευκαιρία στους ανθρώπους να 
ισοδυναμούν με το περιβάλλον. 

_McDonough / Αρχιτεκτονική 
και Διαδικασίες της Φύσης. 

_McDonough / Architecture and 
Natural Processes
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Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με δύο 
διαφορετικούς «ορισμούς» που δίνονται στο όρο 
waste. Στη πρώτη φάση θα παρουσιαστεί  ο ορισμός 
με βάση του κείμενου «Design, Ecology, Ethics 
and the Making of Things», του McDonough, για 
να ενημερώσει τον ορισμό αυτό, θα εξετάσουμε 
το κείμενο του Griffoen,  «Untying Cradle to Cra-
dle». Ο McDonough προβάλλει μια διαφορετική 
προσέγγιση για τον σχεδιασμό, η οποία πηγάζει, 
μέσα από βασικές αρχές της φύσης, όπως δηλαδή 
η φύση  κάνει κύκλους (δέντρο -φρούτο -ώριμο 
φρούτο- λίπασμα/νέο δέντρο) και ανανεώνεται 
συνεχώς έτσι θα πρέπει να λειτουργεί και ο 
σχεδιασμός. Η  προσέγγιση αυτή ονομάζεται 
«natural design». Τα απόβλητα ενός οργανισμού 
όπως μας αναφέρει ο συγγραφέας θα πρέπει να 
αποτελούν τροφή για κάποιον άλλο οργανισμό.  
Παράλληλα τα απόβλητα μας πρέπει να  γίνονται 
και ωφέλιμα για τον πλανήτη, ο συγγραφέας 
μας  αναφέρει ότι τα υλικά με τα οποία πρέπει 
να δουλέψουμε μας παρέχονται ήδη από την 
φύση – η πέτρα, το καλάμι, το ξύλο, το νερό, ο 
αέρας και να επιστρέφουν σε αυτή. Επομένως, 
αν ακολουθήσουμε αυτή την στρατηγική, όταν 
ένα κτίριο κατεδαφιστεί, τα υλικά μπορούν να 
επιστρέψουν άμεσα στο οικοσύστημα, χωρίς να 
παραχθούν καθόλου απόβλητα αλλά και με την 
επιστροφή τους και τον θάνατο τους θα παράξουν 
ένα νέο προϊόν. 
Ο  Griffioen  μελετώντας κάποια έργα του Mc-
Donough εντοπίζει αντιφατικά στοιχεία ανάμεσα 
στην ρητορική και στα έργα του αρχιτέκτονα. Το 
πρώτο σημείο που εντοπίζεται ο συγγραφέας είναι, 
ότι η όλη διαδικασία σχεδιασμού που χρησιμοποιεί 
ο ΜcDonough είναι ένα  κλειστό μοντέλο 

_Παναγιώτης Λιασή
2019
_Panayiotis Liasi
2019

παραγωγής γνώσης. Μέσω έτσι των εταιρικών 
προγραμμάτων ο McDonough αναζητεί μέσα και 
πρακτικές για να προωθήσει αυτά τα προϊόντα. 
Βάση της πιο πάνω διαδικασία και του κλειστού 
μοντέλου παραγωγής ο Griffioen  επισημαίνει, 
την  ύπαρξη του «human waste». Συγκεκριμένα, 
εντοπίζει την ύπαρξη «ανθρώπινων αποβλήτων» 
που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από αυτή την 
πρακτική, η οποία έχει ως αποτέλεσμα συχνά την 
παύση πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού, την 
ανεργία, την φτώχεια και τελικά την απομόνωση 
ανθρώπων. Υπογραμμίζεται ακόμα  αν και στα 
έργα του McDonough τα απόβλητα είναι μειωμένα 
παράγονται αλλά απόβλητα, οι άνθρωποι όπου 
είτε δεν λήφθηκαν υπόψη στο σχεδιασμό είτε 
δεν παραγκωνίστηκαν λόγω της διαδικασίας 
σχεδιασμού. Τέλος ο Griffioen προτείνει μια 
αντιστροφή της διαδικασίας, η οποία πλέον να 
ακολουθεί ένα μοντέλο «open source». Τέλος 
όπως μας αναφέρει ο Griffioen  ο  McDonough 
αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μόνο ως βιολογικό ων 
χωρίς άλλες ιδιαιτερότητες και ποιότητες.

_Τυφλά Σημεία στην 
Στρατηγική του McDonough. 
‘Απόβλητα Ίσον Τροφή’.

_Blind spots in McDonough’s 
Strategy, ‘Waste Equals Food’.
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Περίληψη
Αυτή η εργασία αναλύει μέσα από τον 
κινηματογράφο, διάφορες εικασίες και σενάρια για 
το μέλλον. Συγκεκριμένα εξετάζουμε τις ταινίες 
‘Tomorrowland’ και ‘Avatar’.
   Το ‘Tomorrowland’ βασίζεται σε δύο παράλληλα 
σύμπαντα διαφορετικού χώρου και χρόνου, 
του σήμερα και του μέλλοντος. Μέσα από τον 
παροντικό χρόνο γίνεται μεταφορά σε ένα 
φουτουριστικό αστικό τοπίο, που παρουσιάζεται 
αρχικά ως ένα θεματικό πάρκο, ενώ στη 
συνέχεια το ελκυστικό αυτό τοπίο χάνεται. Έτσι, 
προβάλλεται η άποψη ότι ο κόσμος οδεύει προς 
τη καταστροφή και η προτεινόμενη λύση που 
αναπτύσσεται μέσα από την ταινία είναι η θετική 
σκέψη, και η κινητοποίηση της νέας γενιάς για 
διάσωση του πλανήτη.
   Το ‘Avatar’ τοποθετείται σε ένα φανταστικό 
πλανήτη που κατοικείται από τους Na’vi που 
ζουν αρμονικά και επικοινωνούν με το δικό 
τους τρόπο με τη Μητέρα Φύση . Αντίθετα, οι 
άνθρωποι εκμεταλλεύονται το φυσικό πλούτο 
του πλανήτη των Na’vi, οδηγώντας τον σε 
οικολογική καταστροφή λόγω του καπιταλιστικού, 
μιλιταριστικού συστήματος που επιβάλλουν. Η 
ταινία εν τέλει στρέφεται κατά του καπιταλισμού, 
αλλά και κατά των άπληστων ανθρώπων, οι 
οποίοι θέλουν να καταστρέψουν τον πλανήτη 
αναδεικνύοντας  τους Na’vi ως ήρωες, αφού 
χειρίζονται τη φύση με ευαισθησία, σε αντίθεση 
με τον άνθρωπο που το καταστρέφει. Έτσι 
το ηθικό δίδαγμα που προβάλλεται είναι η 
μελλοντική κυριαρχία του κόσμου από ιθαγενείς, 
και ο ξεπεσμός των ανθρώπων από την εξουσία 

_Σινεματικές Δυστοπίες, 
Ουτοπίες και Φύση.

_Άννα Λοΐζου
_Μαρία Γιαλλούρη
2019

_Anna Loizou
_Maria Yiallouri
2019

_Cinematic Dystopias, Utopias 
and Nature.
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και την άσκηση πίεσης που προκαλούν στους 
ασθενέστερους.
      Συγκρίνοντας τις δύο ταινίες, ένα το κοινό 
στοιχείο που παρουσιάζεται είναι οι ιδέες που 
προβάλλονται σχετικά με τη φύση, οι οποίες 
συσχετίζονται με κείμενα που αναφέρονται στις 
‘Έννοιες της Φύσης’. Για παράδειγμα στο κείμενο 
‘Designs Necessary and Sublime’, αναφέρεται η 
‘Πρώτη Φύση’ ως χαοτική και ασύμμετρη, όπως 
επίσης και στην ταινία ‘Avatar’ ως μια γοητευτική 
φύση των Na’vi. Αντίστοιχα, η ‘Δεύτερη Φύση, 
παρουσιάζεται από τον Olmstead ως η υιοθέτηση 
στοιχείων από την ‘Πρώτη Φύση’, όπως είναι η 
ασυμμετρία σε συνδυασμό με το ισορροπημένο 
στοιχείο που  συσχετίζεται με την ταινία ‘Tomor-
rowland’, στην οποία παρουσιάζεται η ‘Δεύτερη 
Φύση’, όπου συνυπάρχει το τεχνητό, φυσικό και 
αφύσικο στοιχείο με ενισχυμένη την ανθρώπινη 
παρέμβαση. 
Αυτοί οι συσχετισμοί, προκαλούν κάποιους 
προβληματισμούς σχετικάστηνσχετικά με την 
εκμετάλλευση και τη χειραγώγηση της φύσης αλλά 
και ασθενέστερων ομάδων από τους ανθρώπους: 
πού θα οδηγήσει τελικά αυτή η αντιμετώπιση; 
Μήπως στο θάνατο της 1ης και της 3ης φύσης;

Απόσπασμα Κειμένου
Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη πως ο 
κινηματογράφος αποτελεί ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι στις μέρες μας, καθώς σκοπός του είναι 
να παρουσιάσει προβλήματα τα οποία μαστίζουν 
την σημερινή εποχή και να  μεταδώσει έτσι, 
με το δικό του τρόπο κάποια μηνύματα. Στην 
περίπτωση της εργασίας αυτής, οι ταινίες οι 
οποίες αναλύονται, διαμορφώνουν διάφορες 
εικασίες και σενάρια για το μέλλον, αλλά και 
αναπαραστάσεις καταστροφών της φύσης, 
με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τον άνθρωπο 
και να τον ωθήσουν να δράσει, έτσι ώστε να 
προστατεύσει αυτό που αποκαλεί Μητέρα Φύση.
Η πρώτη θεματική η οποία θίγεται στην ανάλυση 
της εργασίας, είναι η προσομοίωση της φύσης 
μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Έτσι όπως 
αναφέρει ο Jack Temple Kirby1, η διαχείριση της 
φύσης απαιτεί γεωμετρία και μία συνεχή επιμέλεια, 
αν και ο άνθρωπος τοποθετεί τη φύση σε καλούπια 
και την προσαρμόζει σε καθορισμένα τεμάχια, έτσι 
ώστε να προβάλλει ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον 
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γι’αυτόν. Ένα ζήτημα που παρουσιάζεται, είναι 
πως την πρόσβαση σε ένα φουτουριστικό και 
ειδυλλιακό τοπίο, απολαμβάνουν μόνο οι ισχυροί, 
αγνοώντας τον απλό κόσμο και αφήνοντας τον 
σε άγνοια, και έρχεται έτσι να συσχετιστεί με 
το κλειστό μοντέλο διαδικασίας που αναφέρεται 
από τον William McDonough2, όπου τα προϊόντα 
παράγονται σε κλειστά εργοστάσια χωρίς να 
γίνεται γνωστή η διαδικασία.
Δεύτερη και σημαντική θεματική, αποτελεί 
το επίμαχο πρόβλημα της καταστροφής της 
φύσης. Οι αρχικές απεικονίσεις που μας δίνουν 
οι ταινίες, αποκαλύπτουν ένα μαγευτικό τοπίο, 
αλλά και την ασίγαστη επιθυμία του να διατηρήσει 
και να έρθει ξανά ο άνθρωπος σε επαφή με 
την ομορφιά που τόσο καιρό στερείται. Δεν 
μας προσφέρει απλώς όμορφες εικόνες, αλλά 
μας παρουσιάζει μέσα από μια άλλη ματιά, τη 
μαγεία του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο οι 
άνθρωποι είναι αποσπασμένοι από τη φύση και 
δεν στέκονται πια μπροστά της με θαυμασμό και 
δέος, αλλά με διάθεση κατακτητή και εμπόρου. 
Έτσι από μητέρα, σύντροφος και συνεργάτης 
του, η φύση έγινε αντικείμενο αδυσώπητης 
εκμετάλλευσης. Η τεχνολογία του ανθρώπου, 
έγινε όπλο του εναντίον της φύσης, αφού το 
περιβάλλον καθορίζεται στα χέρια της κοινωνίας 
ως ένας μοχλός πίεσης, όπως τονίζει η Adrian 
Parr3. Ένα όπλο που τελικά στρέφεται εναντίον 
του, αφού ο άνθρωπος έχει λεηλατήσει τη γη 
και έχει υποβιβάσει τις φυσικές υποστάσεις σε 
απλά αναλώσιμα. Μέσα από την καταστροφή του 
φυσικού πλούτου που προβάλλεται στις ταινίες, 
το μήνυμα που μεταδίδεται είναι πως η φύση 
αποτελεί ένα δώρο για τον άνθρωπο και ευθύνη 
του είναι να την προστατεύσει σύμφωνα με τον  
Donald Worster4, αλλά και να συνειδητοποιήσει ότι 
η ύπαρξη του βασίζεται σε αυτή.
Η τρίτη θεματική παρουσιάζει μια αισιόδοξη 
πλευρά, αφού έχει να κάνει με την ελπίδα να 
διασώσουμε τη γη. Θα αποτελούσε σοβαρή 
παράλειψη να μην τονίσουμε ότι η συνεισφορά 
όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως εθνικότητας 
ή ηλικίας θα βοηθούσε στη διάσωση του 
κόσμου, αφού το μόνο που χρειάζεται είναι η 
επιμονή των ανθρώπων να αλλάξουν τον κόσμο. 
Εντούτοις, στη σημερινή εποχή, ο τρόπος ζωής, 
αλλά και οι ανάγκες των ανθρώπων αυξάνονται. 
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Ανυπολόγιστες, όμως, είναι οι επιπτώσεις αφού 
χρησιμοποιούν όση τεχνολογία χρειάζεται προς 
όφελός τους, ανεξαιρέτως του αν προκαλεί 
ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. Στην περίπτωση 
αυτή, ισχύει η διαδικασία που προτείνει ο Aetzel 
Griffoen5, του Open Source, όπου βασίζεται στις 
ανάγκες μιας κοινότητας.
Αβίαστα, λοιπόν, συνάγονται κάποια 
συμπεράσματα μέσα από τις θεματικές που έχουν 
αναλυθεί. Είναι γεγονός ότι το χρήμα δεν σταματά 
να υπάρχει και τα λεφτά είναι πολύ σημαντικό 
κίνητρο για να παλεύει κανείς, ανεξαρτήτως 
τιμήματος. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τις ζημιές 
που προκαλούμε στη φύση, παραλείποντας το 
οικονομικό μας συμφέρον. Αν δεν γίνει συνείδηση 
και προσωπική υπόθεση του καθενός η προσπάθεια 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, τότε 
κρίνεται επισφαλής ακόμα και η ίδια η επιβίωση 
του ανθρώπου πάνω στη γη. 

Αρχική παρουσίαση ενός ειδυλλιακού τοπίου για την Πρώτη φύση, το οποίο παραμένει αλλοτροίωτο και με τη μετάβαση στην Τρίτη φύση.

Κατάληξη του ειδυλλιακού τοπίου σε μια καταστροφική πραγματικότητα, όπου κύρια ευθύνη για το αποτέλεσμα αυτό, έχει ο άνθρωπος.
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_Χωρικές Κατασκευές και 
Προσομοιώσεις της Φύσης

Ειρήνη Κυρίτση
2019

_Spatial Constructions and 
Simulation of Nature

Eirini Kyritsi
2019

Συντήρηση -ΚατανάλωσηΣυντήρηση -Κατανάλωση

Διακήρυξη ότι μπορεί να εφαρμόζονται 
ταυτόχρονα καταναλωτικές αρχές προστασίας 
του περιβάλλοντος.

Συντηρώντας τους πόρους μπορούμε να 
καταναλώνουμε για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα.

Διατηρώντας τις καταναλωτικές αξίες όπως 
εφαρμόζονται σήμερα γίνονται κινήσεις 
συντήρησης της φύσης- ανακύκλωσης, 
επανάχρηση – αλλά την ίδια στιγμή γίνεται 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την 
αύξηση της κατανάλωσης.

Στα πλαίσια διατήρησης των αξιών της καταλωτικής 
κοινωνίας προκαλείται υποτίμηση άλλων αξιών και 
χαρακτηριστικών ενός φυσικού περιβάλλοντος και 
υπερτονισμός της ανταλλακτικής του αξίας
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Εμπορευματοποίηση της ΦύσηςΕμπορευματοποίηση της Φύσης

Υποτίμηση άλλων αξιών και χαρακτηριστικών ενός 
φυσικού περιβάλλοντος και υπερτονισμός της 
ανταλλακτικής του αξίας.

A. Δημιουργία ελεγχόμενων και προσβάσιμων 
προσομοιώσεων της φύσης, οι οποίες όμως 
είναι ιδιωτικές και ως δημιουργημένα αγαθά 
εμπορεύσιμες (eco-tainment).
• Για σκοπούς αύξησης της ανταλλακτικής 

τους αξίας τοποθετούνται σε ίδιο χώρο 
και κλιματικές συνθήκες διάφορα attrac-
tions που πιθανό να μην ανήκουν σε όμοια 
οικοσυστήματα (simulacrum).

• Η φύση παρουσιάζεται με ωραιοποιημένο 
τρόπο και εντυπωσιακά ακροβατικά παρά με 
εκπαιδευτικό τρόπο ή με στόχο την ενίσχυση 
του σεβασμού προς άλλους ζωντανούς 
οργανισμούς.

• Προσήλωση στη ψυχαγωγία παρά στην 
ενημέρωση. Κερδοσκοπικοί οργανισμοί -> η 

ψυχαγωγία υπερτερεί της ενημέρωσης.
• Αν δεχτούμε ότι η συντήρηση της φύσης 

είναι αρκετή τότε η δημιουργία πιστών 
προσομοιώσεων της φύσης μπορεί να 
αποτελέσει τη μελλοντική φύση και το 
άγριο φυσικό περιβάλλον να μετατραπεί 
σε εμπορεύσιμο αγαθό το οποίο να 
χρησιμοποιηθεί ωφελιμιστικά από τον 
άνθρωπο;

B. Δημιουργία υπηρεσιών διευκόλυνσης και 
πρόσβασης στο φυσικό περιβάλλον για σκοπούς 
εμπορευματοποίησης του  (οικοτουρισμός).
• Δεν είναι αρκετή μια βόλτα στο φυσικό 

περιβάλλον -το οποίο είναι δημόσιο αγαθό- 
οπότε δημιουργούνται νέες υπηρεσίες 
με σκοπό την ενίσχυση της ψυχαγωγικής 
εμπειρίας σε ένα φυσικό τοπίο- οι οποίες είναι 
πλέον εμπορεύσιμες και κοστολογούνται.

• Προώθηση της ψυχαγωγικής εμπειρίας παρά 
του ίδιου του περιβάλλοντος.
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ΟικοτουρισμόςΟικοτουρισμός

Διαφήμιση των νέων υπηρεσιών οδηγεί σε αύξηση 
της επισκεψιμότητας των ανθρώπων και στην 
καταστροφή της ζωής όπως υπήρχε πριν την 
ανθρώπινη παρουσία.
• Οι ίδιες οι αιτίες που οδηγούν στην επιθυμία 

επίσκεψης σε ένα άγριο φυσικό τοπίο 
μέσα από τις αρχές της κατανάλωσης 
καταστρέφονται και αναιρούνται.

• Εστιάζουμε στην εικόνα της φύσης που 
βλέπουμε μέσω των διαφημίσεων και στη 
δυνατότητα να βγάλουμε φωτογραφίες τις 
οποίες θα διαδώσουμε μέσω social media 
παρά στην επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Ξενοδοχείο “Three Stacks”, Ουκρανία _Leo D’ukΞενοδοχείο “Three Stacks”, Ουκρανία _Leo D’uk

«Τρία Εντυπωσιακά καταφύγια που απευθύνονται 
κυρίως σε οικοτουρίστες, απόλυτα φιλικά προς 
το περιβάλλον, αλλά με μια δόση πολυτέλειας 
παραπάνω!» 
Υπεύθυνος Ξενοδοχείου: «Ο οικοτουρισμός 
αποκτά εδώ άλλη διάσταση, καθώς η διαμονή 
δεν γίνεται μόνο μέσα σε ένα ειδυλλιακό 
καταπράσινο περιβάλλον, αλλά χαρακτηρίζεται 
κιόλας από αρκετές δόσεις πολυτέλειας, που είναι 
απαραίτητες για να περάσει κάποιος καλά.» 
Κατασκευή από ξύλο, ζαχαροκάλαμο, πηλό 
και χορτάρι. Φυσικά υλικά στα έπιπλα και τα 
υφάσματα. Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Έμπνευση από παραδοσιακές μορφές.
Πηγή: https://perierga.gr/2012/07/οικοτουριςμόσ-
με-κάκε-πολυτζλεια/
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Εμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρουΕμπορευματοποίηση του δημόσιου χώρου

Το καταναλωτικό πλαίσιο αλλάζει τις αντιλήψεις 
μας για τη φύση και το δημόσιο χώρο. 
Mall -> σφετερίζεται διάφορες δημόσιες 
λειτουργίες αλλά είναι προσομοίωση δημόσιου 
χώρου.
• Ιδιωτικοί χώροι: προσβάσιμοι μόνο σε όσους 

έχουν να πληρώσουν.
• Παρέχουν χώρους ψυχαγωγίας από 

ηλεκτρονικά παιχνίδια μέχρι εσωτερικά 
θεματικά πάρκα (Play-for-play).

• Περιορισμός ελευθερίας λόγου και 
συγκεντρώσεων.

• Χρήση μεγάλων εκτάσεων για ιδιωτική 
εκμετάλλευση και ελεγχόμενη πρόσβαση 
αντί για άλλες πιο συλλογικές χρήσεις.

• Υποβάθμιση δημόσιων αστικών χώρων ως 
χώρων δημόσιας ζωής.

Δημόσια ΠάρκαΔημόσια Πάρκα

Δημόσιος χώρος με γρασίδι, δέντρα, αλάνες 
και παγκάκια φτιαγμένος από ανθρώπινο χέρι. 
Χώροι πρασίνου στην πόλη που παρέχουν υγειές 
περιβάλλον. Πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές 
τάξεις. Χώροι κοινωνικών συγκεντρώσεων, επαφής 
και πληροφόρησης για το φυσικό περιβάλλον. Δεν 
υπερτερούν η καταναλωτικές αρχές.
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Ζωολογικοί ΚήποιΖωολογικοί Κήποι

Κερδοσκοπικοί ή μη κερδοσκοπικοί χώροι 
με προσομοίωση της φύσης που φιλοξενεί 
διαφορετικά ζώα από διαφορετικά περιβάλλοντα, 
με σκοπό την επαφή των ανθρώπων με τα ζώα. 
Όταν η πληροφόρηση υπερτερεί της ψυχαγωγίας 
αυτοί είναι θεματικοί. Ιδιωτικός χώρος: Πρόσβαση 
μόνο σε εύπορους/ες- Διαχωρισμός σε έχοντα 
και μη έχοντα άτομα. Στις περιπτώσεις ιδιωτικών 
ζωολογικών κήπων συνήθως υπερτερεί η 
ψυχαγωγία (eco-tainment). Simulacrum. 
Ωραιοποίηση φύσης για σκοπούς εμπορικότητας.

Θετικά
Αγγίζοντας και δίνοντας τροφή στα άγρια ζώα 
βοηθά στην:
• Ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών με τα 

ζώα και δέσμευση για προστασία άλλων 
ειδών.

• Η επαφή με τα ζώα σε τέτοιους χώρους 
προσομοίωσης της φύσης μπορεί να 
βοηθήσει στην αποφυγή επισκέψεων σε 
φυσικά οικοσυστήματα.

Αρνητικά
Αν μπορέσουμε να κατασκευάσουμε πιστές 
απομιμήσεις της φύσης ποιος θα ενδιαφερθεί για 
το αυθεντικό;



Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία της Οικολογίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

.

Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη 
της φύσης μέσα από κινηματογραφικά έργα 
δυστοπιών όπου το περιβάλλον είναι αλλοιωμένο 
από καταστροφικές ενέργειες του ανθρώπου, 
αναγκάζοντάς τον να προσαρμοστεί και να 
εξελιχθεί μέσα σε αυτό, δημιουργώντας μια νέα 
σχέση ανθρώπου-φύσης. Πλέον η φύση όπως 
τη γνωρίζαμε παύει να υφίσταται και μία νέα 
φύση παίρνει τη θέση της, μία προσομοίωση. 
Είναι αυτή η προσομοίωση ακόμα μια περίπτωση 
εκμετάλλευσης της φύσης ή είναι ένδειξη 
εκτίμησης; Θα μπορούσε ενδεχομένως η 
προσομοίωση να έχει και θετικό αντίκτυπο, όπως 
διερωτάται και ο Beardsley στο κείμενό του, 
“Kiss Nature Goodbye”; Το υλικό που τροφοδοτεί 
την κριτική μας θα παρθεί μέσα από τις ταινίες: 
Snowpiercer (2014), The 100 (σειρά, 2014) και 
The rise of the planet of the apes (2011). Σε όλες 
τις παραπάνω αναφορές ο άνθρωπος έρχεται 
αντιμέτωπος με τη φύση που δημιούργησε, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις προσπαθεί να την επαναφέρει 
στην αρχική της κατάσταση περισώνοντας ότι έχει 
απομείνει. Οι ανατροπές και οι ασυνέχειες στην 
ισορροπία που δημιουργούνται όταν η προσπάθεια 
του ανθρώπου αποτύχει, είναι καταστροφικές 
όχι μόνο για τη φύση αλλά και για τις κοινωνικές 
σχέσεις των ανθρώπων αφού μεγεθύνουν το 
μεταξύ τους χάσμα. Αν τελικά η φύση είναι μία 
πηγή αγαθών που εξαντλείται, ποιοι θα είναι 

_Προσομοίωση ή Διατήρηση 
της Φύσης: Δυστοπικά σενάρια 
όπου η φύση υπάρχει μόνο σε 
προσομοίωση.

_Βασιλική Μότσιου 
_Πέτρος Χρίστου
2019
_Vasiliki Motsiou
_Petros Christou
2019

_Simulation or Preservation of 
Nature: Dystopic scenarios 
where nature only exists in 
simulation.

αυτοί που θα μπορούν να τη διεκδικήσουν καθώς 
γίνεται μια φύση για λίγους, όπως υποστηρίζει και 
η Parr, στο Hijacking Sustainability. Μέσα από τις 
ταινίες επιβεβαιώνεται ότι με την καταστροφή 
του φυσικού μας περιβάλλοντος, ελαχιστοποιείται 
η πιθανότητα επιβίωσης της ανθρωπότητας και 
εδραιώνεται η αντίληψη ότι η Γη είναι μία και 
μοναδική.



Architecture and a Crtical History of Ecology

RESEARCH PROJECTS OF SEMESTER

.

“Ecosystems, species, wild populations, local varieties and breeds of domesticated plants and animals are shrinking, deteriorating 

or vanishing”, Josef Settele.

Ο λόγος… η ανθρώπινη δραστηριότητα και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων…

Η κλιματική αλλαγή έχει τα θεμέλια να γίνει ακόμα πιο καταστροφική όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για τον ίδιο τον 

άνθρωπο.
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Ανάλυση των παραπάνω ταινιών με τις εξής θεματικές:
• Η φύση ως πηγή πόρων
• Προσομοίωση της φύσης
• Κοινωνικές ανισότητες

_Η φύση ως πηγή πόρων



Architecture and a Crtical History of Ecology

RESEARCH PROJECTS OF SEMESTER

.

Ο άνθρωπος αναγκάζεται να διαφυλάξει και να προσομοιώσει την φύση, καθώς αυτή αποτελεί την 
μοναδική πηγή πόρων για την επιβίωσή του.
Όταν η φύση αντιμετωπίζεται ως πηγή πόρων για την επιβίωση και όχι για την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση, 
είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό;

_Προσομοίωση της φύσης

• Η φύση πολλές φορές προσομοιώνεται 
είτε για οικονομικούς λόγους είτε για 
περιπτώσεις κράτησης και διασφάλισης της 
άγριας ζωής. Αποτελεί μια υποβάθμιση της 
φύσης και περιορισμό της μέσα σε τοίχους.

• Η προσομοίωση όμως είναι πάντοτε τόσο 
επιφανειακή;

• Όταν η πλειονότητα του φυσικού 
περιβάλλοντος έχει καταστραφεί, ό,τι έχει 
απομείνει προσομοιώνεται σε συγκεκριμένα 
σημεία:

         α) Για να διασωθεί με σκοπό να συνεχίσει να 
τροφοδοτεί τον άνθρωπο.
         β) Ως μια ένδειξη εκτίμησης.

• Αν οι καταστροφή είναι τέτοια που δεν 
επιτρέπει ούτε την προσομοίωση μερικών 
στοιχείων φύσης, τότε η όποια προσομοίωση 
περιορίζεται σε εικόνες και αναπαραστάσεις 
της φύσης. Αυτό δείχνει την επιθυμία των 
ανθρώπων για να την βιώσουν ξανά. 

_Κοινωνικές ανισότητες

«Θα φορούσατε ένα παπούτσι στο κεφάλι σας; Όχι, γιατί το παπούτσι ανήκει στο πόδι. Στο κεφάλι φοράτε 
καπέλο. Όλοι ανήκουν κάπου. Εγώ είμαι το καπέλο κι εσείς το παπούτσι. Εγώ ανήκω στο κεφάλι κι εσείς 
στο πόδι. Όταν το πόδι προσπαθήσει να φτάσει το κεφάλι παραβιάζεται η ιερή γραμμή».

• Σύμφωνα με την Adrian Parr το παραπάνω φαινόμενο παρατηρείται και στη πραγματικότητα καθώς 
οι χαμηλές τάξεις πολλές φορές δεν έχουν το προνόμιο να απολαμβάνουν ένα καθαρό φυσικό 
περιβάλλον.

• Η φύση αποτελεί κάτι τόσο μοναδικό σε αυτά τα δυσ-τοπικά περιβάλλοντα, που γίνεται φύση για 
λίγους, για τους ισχυρούς. Η πρόσβαση σε όλους είναι αδύνατη. Κοινωνική ανισότητα και αδικία ή 
προστασία της φύσης;
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_Μοναδικότητα της φύσης

• Ο άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει την μοναδικότητα και την αξία της φύσης μόνο όταν δεν 
εξαρτάται η επιβίωσή του αποκλειστικά από αυτήν. 

• Αν ότι απέμεινε από τη φύση ήταν προσβάσιμο σε όλους, άραγε θα μπορούσε να την επανεκτιμήσει 
ο άνθρωπος ως κάτι μοναδικό ή θα συνέχιζε να πιστεύει πως είναι κάτι δεδομένο; Και εν τέλει, αν 
ήταν προσβάσιμη απ’ όλους θα μπορούσε να προστατευθεί με τον ίδιο τρόπο;

• Σε όλες τις περιπτώσεις, η φύση είναι αυτό που έχασε ο άνθρωπος λόγω λάθους χειρισμών και 
προσομοιώνεται όχι μόνο ως τρόπος επιβίωσης αλλά και ως ένδειξη εκτίμησης.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις «χρήσεις 
της φύσης» στη κατασκευή του Σανατόριου 
Κυπερούντας και έχει ως στόχο να εντοπίσει πως 
παρουσιάζεται/απεικονίζεται η φύση σε αυτή τη 
περίπτωση. Μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
εντοπίζονται τρείς βασικές απεικονίσεις της 
Φύσης: η φύση ως μέσο δημιουργίας κρατικής 
υπερηφάνειας, η φύση ως μέσο θεραπείας και 
η φύση ως μέσο απομόνωσης, απόκρυψης και 
προστασίας. Η πρώτη απεικόνιση αφορά τις 
πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τη δημιουργία 
του Σανατόριου και παραλληλίζεται με τα δημόσια 
πάρκα στα αστικά κέντρα των βιομηχανικών 
πόλεων που πρότειναν οι Ebenezer Howard 
και Frederick Law Olmsted τα οποία είχαν ως 
στόχο, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν ένα 
είδος εθνικής υπερηφάνειας στους πολίτες. 
Ένας επιπλέον παραλληλισμός γίνεται με το 
κείμενο «An island of dams: Ethnic conflict and 
the contradictions of statehood in Cyprus»1  που 
αφορά την απόφαση κατασκευής υδατοφρακτών 
από το νεοσύστατο Κυπριακό κράτος μετά το 
1960. Η δεύτερη απεικόνιση της φύσης, δηλαδή 
ως μέσο θεραπείας, παραλληλίζεται πάλι με τα 
δημόσια πάρκα στην Αμερική τα οποία, όπως και 
τα Σανατόρια, παρείχαν πρόσβαση σε καθαρό και 
υγιεινό περιβάλλον σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, 
κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τους φτωχότερους 
πληθυσμούς οι οποίοι ζούσαν και εργάζονταν σε 
άθλιες συνθήκες με αποτέλεσμα την εξάπλωση 
πολλών ασθενειών. Εντούτοις, η δραστική μείωση 
των ασθενειών, και η σχεδόν εξάλειψή τους στις 
ανεπτυγμένες χώρες, επήλθε με τη βελτίωση των 
συνθηκών υγιεινής στους χώρους διαμονής των 

_Η  Απεικόνιση της Φύσης  στην 
Περίπτωση του Σανατορίου 
Κυπερούντας.

_Ειρήνη Κυρίτση
2019
_Eirini Kiritsi
2019

_The Illustration of Nature in 
the Case of the Sanatorium of 
Kyperounta.
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κατοίκων των πόλεων, στη πρόσβασή τους σε 
καθαρό νερό και ικανοποιητική τροφή αλλά και στην 
βελτίωση των συνθηκών και ωραρίων εργασίας. 
Έτσι, η περίπτωση των Αστικών πάρκων και του 
Σανατόριου παραλληλίζονται με τη κριτική του 
Donald Wοrster2  προς τη σύγχρονη προσέγγιση 
για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την 
οποία συχνά προτείνονται προτάσεις μετρίασης 
της καταστροφής αντί ριζικές προτάσεις μείωσής 
της.  Η Τρίτη απεικόνιση αφορά τη φύση ως χώρο 
απομόνωσης των άρρωστων και μέσο προστασίας 
του υπόλοιπου πληθυσμού από την επιδημία.  

Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει 
πως παρουσιάζεται/απεικονίζεται η φύση στην 
περίπτωση του Σανατορίου Κυπερούντας. 
Μεθοδολογικά η εργασία αφορά βιβλιογραφική 
ανασκόπηση μέσα από σχετικά βιβλία, όπως 
το βιβλίο του Ιωάννη Φάκα «Το Σανατόριο 
Κυπερούντας»3, άρθρα, καθώς και έντυπα 
εφημερίδων της εποχής.
Η νόσος της φυματίωσης υπήρχε από αρχαιοτάτων 
χρόνων εντούτοις έντονη έξαρση της ασθένειας 
παρατηρήθηκε στην Ευρώπη τον 19ο και στις 
αρχές του 20ου αιώνα. Τα πρώτα μέσα θεραπείας 
που προτείνονται είναι τα Σανατόρια τα οποία 
τοποθετούνται κυρίως στις Άλπεις και γίνονται 
πρότυπα ιατρικά κέντρα για τον υπόλοιπο κόσμο. 
Τα Σανατόρια των Άλπεων είναι ιδιωτικά και 
παρέχουν εκτός από θεραπεία στη φυματίωση 
και συνθήκες πολυτελούς διαμονής. Μέσα από 
την έντονη μετάδοση της νόσου στα χαμηλότερα 
στρώματα του πληθυσμού καθώς και τις έντονες 
συζητήσεις για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας, 
δημιουργούνται στις πόλεις και τα πρώτα λαϊκά 
Σανατόρια τα οποία απευθύνονται στα φτωχότερα 
στρώματα του πληθυσμού. Στην Κύπρο στις αρχές 
του 20ου αιώνα παρατηρείται σημαντική αύξηση 
κρουσμάτων φυματίωσης4. Πριν την κατασκευή 
του Σανατορίου Κυπερούντας υπήρχαν το 
Σανατόριο Πεδιαίου από το 1909 με μόλις 3 κλίνες 
και το Σανατόριο Αθαλάσσας από το 1926 με 
δυναμικότητα 50 κλινών5.
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται 
αναφορά στο γενικό ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσεται η απόφαση για τη δημιουργία του 

Σανατορίου Κυπερούντας μέσα από το οποίο 
φαίνεται ότι η επιλογή της θέσης του Σανατορίου 
δεν επηρεάστηκε μόνο από τα φυσικά και 
κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως 
πολλές φορές παρουσιάζεται, αλλά και από άλλους 
πολιτικούς παράγοντες. Το δεύτερο κεφάλαιο 
της εργασίας περιγράφει τα κλιματικά και φυσικά 
χαρακτηριστικά του χώρου στον οποίο επιλέγεται 
να ανεγερθεί του Σανατορίου Κυπερούντας ενώ 
αναδεικνύει την απεικόνιση της περιοχής ως 
ιδανική για τη θεραπεία των φυματικών ασθενών. 
Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται ο 
έντονος φόβος των ανθρώπων την εποχής για 
την ασθένεια της φυματίωσης που οδηγούσε 
στην απομόνωση και στον παραγκωνισμό των 
φυματικών, αναδεικνύοντας την απεικόνιση της 
φύσης ως χώρος απομόνωσης και προστασίας 
αλλά και απόκρυψης.  

Κεφάλαιο 1: Η φύση ως μέσο δημιουργίας 
κρατικής υπερηφάνειας
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται 
αναφορά στο γενικό ιστορικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσεται η απόφαση για τη δημιουργία του 
Σανατορίου Κυπερούντας. Η απόφαση για την 
κατασκευή του Σανατορίου λαμβάνεται το 
1935 στα πλαίσια του Αργυρού Ιωβηλαίου του 
Βασιλιά Γεώργιου του Ε’, δηλαδή του 25ου έτους 
συνεχούς βασιλείας του. Έτσι, η Αγγλία παίρνει 
την απόφαση για πραγματοποίηση έργων αντάξιων 
των εορτασμών για το Αργυρό Ιωβηλαίο τόσο στη 
μητροπολιτική Αγγλία όσο και στις αποικίες. Η 
Κυπριακή αποικιακή κυβέρνηση σε αυτό το πλαίσιο 
αποφασίζει την ανέγερση τριών οικημάτων7. 
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι λίγα χρόνια πριν, 
συγκεκριμένα τον Οκτώβρη του 1931, η έντονη 
φορολογία που εφαρμόστηκε από την αποικιακή 
κυβέρνηση οδήγησε στην αυθόρμητη εξέγερση 
των Κυπρίων η οποία κατέληξε στο κάψιμο του 
Κυβερνείου, γνωστή ως τα Οκτωβριανά. Μετά τα 
Οκτωβριανά η αποικιακή κυβέρνηση εφάρμοσε 
σκληρές πολιτικές και μέτρα ασφαλείας, με πιο 
σκληρή την περίοδο που έμεινε στη ιστορία ως 
Παλμεροκρατία, όνομα που οφείλεται στον τότε 
Κυβερνήτη του νησιού Palmer8. Η απόφαση 
δημιουργίας αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της 
κατασκευής του Σανατορίου εφαρμόζεται τη 
περίοδο της Παλμεροκρατίας.   
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Έτσι, μέσα στο πολιτικό πλαίσιο που αναφέρεται 
πιο πάνω αποφασίζεται όπως τα δύο από τα τρία 
έργα για το Αργυρό Ιωβηλαίο να σχετίζονται με 
τον τομέα της Υγείας, καθώς θεωρήθηκε ως ο 
τομέας ο οποίος δεν θα προξενούσε οποιεσδήποτε 
φιλονικίες ή πολιτικές αντιπαραθέσεις9. Επιπλέον, 
καθώς η χρηματοδότηση για το έργο αρχικά 
θα καλυπτόταν από τοπικές εισφορές, η χρήση 
έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να προσελκύσει τις 
απαιτούμενες χορηγίες.  Τα προβλήματα της 
δημόσιας υγείας ήταν έντονα και απασχολούσαν 
άτομα από όλες τις τάξεις, θρησκείες, εθνότητες 
κ.α. Επιπλέον, η φυματίωση είχε εξαπλωθεί 
σημαντικά στο πληθυσμό, με τις υφιστάμενες 
υποδομές να είναι ανεπαρκείς και το φόβο για την 
μετάδοση της αρρώστιας όλο να μεγαλώνει, με 
αποτέλεσμα την έντονη απαίτηση για δημιουργία 
ενός νέου Σανατορίου για Φυματικούς10. Μέσα 
σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, αποφασίζεται η 
δημιουργία του Νέου Νοσοκομείου Λευκωσίας και 
του Νέου Σανατόριου. Το τρίτο έργο αφορούσε 
την στέγαση της Αγγλικής Σχολής. 
Δημιουργούνται άμεσα ταμεία εισφορών από τους 
Δημάρχους για τη κατασκευή των νοσοκομείων 
με την ονομασία «Mayor’s Jubilee Fund for Hos-

pital» με τον Κυβερνήτη να προσφέρει £10 σε 
κάθε ένα από τα έξι ταμεία. Για τη περίπτωση του 
Σανατορίου αποφασίζεται η ένωση των ταμείων 
Λευκωσίας και Λεμεσού τα οποία είχαν το Μάη 
του 1936 το ποσό των £4253. Έτσι, η αποικιακή 
κυβέρνηση αιτείται χορηγίας £10000 από το 
Αποικιακό Ταμείο Αναπτύξεως, αφού το κτίριο 
εντάσσεται στα κτίρια Αργυρού Ιωβηλαίου, η 
οποία εγκρίνεται11. Ο αρχικός προϋπολογισμός 
ανερχόταν σε £15000 εκ των οποίων οι £10000 
θα αφορούσαν την κατασκευή ενώ οι £5000 την 
επίπλωση και τον εξοπλισμό12. 
Μετά την απόφαση δημιουργίας Σανατορίου 
Φυματικών ακολούθησε η διαδικασία επιλογής 
της τοποθεσίας ανέγερσης. Αυτή η διαδικασία 
θα αποδεικνυόταν αρκετά επίπονη καθώς μετά 
από πρόταση κάποιας τοποθεσίας ακολουθούσε 
έντονη αντίδραση από τους κάτοικους των 
γύρω περιοχών λόγω του φόβου μετάδοσης 
της ασθένειας13.  Ο διευθυντής των Ιατρικών 
Υπηρεσιών Dr Neff αρχίζει μαζί με άλλους 
συνεργάτες του το ψάξιμο για την ιδανική 
περιοχή ανέγερσης Σανατορίου Φυματικών. 
Αρχικά, προσφέρεται από τον Μάτσα Δημητρίου 
χορηγία £2000 με όρο το νέο Σανατόριο να 
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τοποθετηθεί στη πόλη του, Λάρνακα. Έτσι, οι 
πρώτες περιοχές που μελετώνται βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας. Αλλά ο 
συνδυασμός της δυσκολίας εύρεσης κλιματικά 
κατάλληλης περιοχής και της έντονης αντίδρασης 
των κατοίκων των γύρω χωριών σε κάθε περιοχή 
που επισκέπτονταν δεν επέτρεψε την κατασκευή 
του Σανατορίου στη περιοχή της Λάρνακας14. 
Έπειτα, εντοπίστηκε μια τοποθεσία η οποία 
θεωρήθηκε ιδανική κοντά στη μονή Τροοδίτισσας 
αλλά η έντονη αντίδραση των κατοίκων του 
χωριού Φοινί απέτρεψε την ανέγερση Σανατορίου 
εκεί15. Παράλληλα, ζητήθηκε από τις Δασικές 
υπηρεσίες η προσπάθεια εξεύρεσης δασικής 
γης καθώς αυτό θα ακύρωνε πιθανά έξοδα 
απαλλοτριώσεων και θα μείωνε τις πιθανότητες 
αντιδράσεων από κατοίκους κοντινών χωριών. Τα 
κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας αφορούσαν 
κλιματικά και φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία 
συμπεριλάμβαναν υψόμετρο 3000-4000 ποδιών, 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις για δημιουργία κήπων 
και βοσκοτοπιών για εκτροφή ζώων, επαρκή 
ποσότητα νερού και πρόσβαση σε δρόμους16. 
Προτάθηκαν τέσσερεις περιοχές από τις οποίες 
επιλέχθηκε τελικά μια κοντά στη περιοχή 
Πλατανιών με βασικό κριτήριο το γεγονός ότι 
δεν ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές οπότε 
δεν υπήρχε το ζήτημα της αντίδρασης από τους 
κατοίκους17. Εντούτοις υπήρχε έντονη διαφωνία 
από τον Κύπριο Φυματιολόγο Τάκη Ευαγγελίδη 
ως προς την καταλληλότητα του χώρου σε σχέση 
με το μικροκλίμα, αφού θεωρούσε ότι θα ήταν 
έντονη ζέστη το καλοκαίρι ενώ το χειμώνα δεν 
θα υπήρχε επαρκής ηλιακή ακτινοβολία. Παρόλα 
αυτά, ο Dr Neff, πιθανώς δεχόμενος πιέσεις από 
τον κόσμο και τους δωρητές για την εξεύρεση 
χώρου ανέγερσης του νέου Σανατορίου, προχωρά 
με την κατασκευή αρχιτεκτονικών σχεδίων από 
τους Αδελφούς Μιχαηλίδη για τη συγκεκριμένη 
περιοχή18. Ο Τάκης Ευαγγελίδης, όμως, ζητά 
τη βοήθεια του Θεμιστοκλή Δέρβη, γιατρού, 
αρθογράφου και δημάρχου Λευκωσίας, και 
καταφέρνουν να συσταθεί ειδική επιτροπή για 
τον τελικό χώρο ανέγερσης του Σανατορίου19. 
Τελικά, ο Ευαγγελίδης με πρόταση του Χριστάκη 
Μιχαηλίδη, ηλεκτρολόγου που εργαζότανε στο 
αρχιτεκτονικό γραφείο των Αδελφών Μιχαηλίδη, 
προτείνει στην επιτροπή την περιοχή «Λειβάδι» 
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Το Σανατόριο Κυπερούντας6

στην Κυπερούντα, η οποία κρίνεται η πιο κλιματικά 
κατάλληλη για την κατασκευή του Σανατορίου. 
Για την τελική όμως επιλογή του χώρου η Αγγλική 
κυβέρνηση αποφάσισε ότι προϋπόθεση θα ήταν 
η υπογραφή του Μουχτάρη (κοινοτάρχη) του 
χωριού, ώστε να υπάρχει η συγκατάθεσή του αλλά 
και να προστατέψει τη διαδικασία κατασκευής του 
Σανατορίου από τις σίγουρες αντιδράσεις των 
συγχωριανών του. Ο τότε Μουχτάρης, Γεώργιος 
Φάκας, δέχεται να υπογράψει δίνοντας τη 
συγκατάθεσή του, και οριστικοποιώντας έτσι την 
απόφαση για τοποθέτηση του Νέου Σανατορίου 
Φυματικών στη Κυπερούντα. Αυτή του η απόφαση 
οδηγεί στη βίαιη αντίδραση των συγχωριανών 
του οι οποίοι τελικά τον παύουν από Μουχτάρη. 
Ο Διοικητής όμως τον διορίζει εκτιμητή των 
υπό απαλλοτρίωση τεμαχίων, τόσο για να του 
δώσει κάποιο αξίωμα όσο και για να αποφύγει 
όσο το δυνατό περεταίρω αντιδράσεις λόγω των 
απαλλοτριώσεων. Ο Φάκας παραχωρεί πρώτος 
κομμάτι από τη γη του και προτρέπει άλλους 
συγχωριανούς του να κάνουν το ίδιο20.  
Το νέο Σανατόριο ονομάζεται «Silver Jubi-
lee Sanatorium of Kyperounda», εκφράζοντας 
την ιδιότητά του ως σύμβολο του αποικιακού 
καθεστώτος. Η πολιτική υπόσταση και η 
σημαντικότητα του κτιρίου διαφαίνεται  και από 
την επίσπευση της τελετής για την κατάθεση 
του Θεμέλιου Λίθου από τον τότε διοικητή 
Palmer22, ο οποίος γνωρίζοντας ότι επίκειται 
αντικατάσταση του επέσπευσε τη τελετή για να 
εγγραφεί στη αναμνηστική πλάκα το όνομά του. Η 
πλάκα έγραφε: «Αυτό το Σανατόριο ανεγέρθηκε 
εις ανάμνηση του Αργυρού Ιωβηλαίου της Αυτού 
Μεγαλειότητας του τέως Βασιλέως Γεώργιου 
του Ε’. Αυτή η αναμνηστική πλάκα τοποθετήθηκε 
από τον εξοχότατο Sir Richard Palmer K.C.M.G., 
C.B.E., Κυβερνήτη και Αρχιστράτηγο της Αποικίας 
της Κύπρου, τη 16η Απριλίου 1939». Στο λόγο του 
ο Κυβερνήτης αναφέρθηκε στην εισφορά των 
£10000 από το Αποικιακό Ταμείο Αναπτύξεως 
καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των κατοίκων της περιοχής από τη κατασκευή 
του Νέου Σανατορίου, μέσω της βελτίωσης 
των οδών, της αναζωογόνησης της αγοράς για 
διάφορα προϊόντα και της αύξησης των θέσεων 
εργασίας23. Στη προηγούμενη αναφορά φαίνεται η 
σύνδεση της κατασκευής του Σανατορίου και με 
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Πρόσοψη που σχεδιάστηκε από τους Αδελφούς Μιχαηλίδη για 

το Σανατόριο στη περιοχή «Καρβουνάς»21

άλλα πολιτικά ζητήματα της εποχής πέρα από τα 
προβλήματα της δημόσιας Υγείας.
Παρ’ όλες τις πολιτικές επιδράσεις στην απόφαση 
για τη θέση του Σανατόριου, η ιαματική ιδιότητα 
της φύσης είναι συνεχώς στο προσκήνιο, 
και η περιοχή τοποθέτησης του Σανατορίου 
περιγράφεται στο τύπο της εποχής ως ιδανική 
για σκοπούς θεραπείας των φυματικών. Την ίδια 
στιγμή όμως, το νέο Σανατόριο περιγράφεται και 
ως ένα δημόσιο κτίριο το οποίο θα χαρακτηρίζεται 
από σύγχρονες εγκαταστάσεις και θα εξοπλιστεί 
με τεχνολογικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας 
τα οποία  δεν υπήρχαν μέχρι τότε στην Κύπρο24. 
Έτσι, εδώ εμφανίζεται η ρητορική ότι η πρόσβαση 
στην τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία είναι 
αλληλένδετη με τη δημιουργία ιδανικών δημόσιων 
κτιρίων Υγείας. Επιπλέον, φυματιολόγος από την 
Αγγλία, ο Dr Bardswell, εποπτεύει ως ειδικός την 
όλη διαδικασία ενώ Άγγλος ιατρός, ο Dr Bevan, και 
η πρώτη matron, η Turgan Aziz, στέλλονται στη 
Αγγλία για ειδική εκπαίδευση ώστε να εισάγουν τις 
σύγχρονες ιατρικές γνώσεις από την μητρόπολη 
στην Αποικία της Κύπρου. Επιπλέον, ο Dr Bevan 
θα διοριζόταν ως λειτουργός φυματίωσης για 
όλα τα Σανατόρια στη Αποικία της Κύπρου και θα 
έδρευε, αρχικά, στη Λευκωσία ενώ στο Σανατόριο 
Κυπερούντας θα διοριζόταν ως πρώτος ιατρός 
ο Κύπριος φυματιολόγος Τάκης Ευαγγελιδής25. 
Εντούτοις, τελικά αποφασίζεται η έδρα του 
λειτουργού φυματίωσης να είναι το Σανατόριο 
Κυπερούντας, αναδεικνύοντας τη σημαντική θέση 
του νέου Δημόσιου αυτού κτιρίου στη διαδικασία 
διαχείρισης των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας 
από το κράτος. Γενικά οι διακηρύξεις για τη 
δημιουργία αυτών των κτιρίων Υγείας εμπεριείχαν 
μηνύματα για εισαγωγή προόδου και καινοτομίας 
από τη Δύση στις αποικίες, τα οποία οφείλουν να 
χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο κράτος26. Επομένως, 
στόχος για τη δημιουργία αυτών των νέων 
σημαντικών δημόσιων κτιρίων ήταν και η ανάδειξη 
της ικανότητας του αποικιακού καθεστώτος να 
παρέχει στους υπηκόους του σύγχρονα δημόσια 
κτίρια για τα οποία πρέπει να είναι ευγνώμονες 
και περήφανοι. Αυτή η σύνδεση της ιδανικής 
ιαματικής φύσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές 
εγκαταστάσεις μπορεί να δημιουργήσει μια νέα 
απεικόνιση της φύσης, τη φύση ως πηγή κρατικής 
υπερηφάνειας.
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Μια αντίστοιχη ρητορική μπορούμε να 
εντοπίσουμε και στη διαδικασία αποφάσεων 
σχετικά με την κατασκευή υδατοφραγμάτων 
από τη νεοσύστατη Κυπριακή Κυβέρνηση του 
1960. Στο κείμενο των Πύλα και Φωκαίδη27, 
γίνεται μια περιγραφή των πολιτικών αποφάσεων 
που σχετίζονταν με την απόφαση κατασκευής 
πολυάριθμων υδατοφραγμάτων για εξάλειψη 
του προβλήματος της έλλειψης νερού στο νησί. 
Η απόφαση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών 
για τη κατασκευή σύγχρονων δημόσιων έργων, 
συγκεκριμένα υρατοφραγμάτων, για επίλυση 
ενός σημαντικού κοινωνικού προβλήματος της 
εποχής, της λειψυδρίας, είχε ταυτόχρονα ως 
στόχο να παρουσιάσει το νεοσύστατο κράτος ως 
ένα σύγχρονο ανεπτυγμένο κράτος το οποίο με 
τη χρήση της τεχνολογίας μπορούσε να επιλύσει 
οποιοδήποτε χρόνιο πρόβλημα του και για το οποίο 
οι πολίτες του θα έπρεπε να είναι περήφανοι. 
Επιπλέον, η κατασκευή δημόσιων πάρκων στα 
αστικά κέντρα των βιομηχανικών πόλεων που 
πρότειναν οι Ebenezer Howard και Frederick 
Law Olmsted για πρόσβαση ατόμων από όλες τις 
τάξεις στο φυσικό, άρα και καθαρό, περιβάλλον 
όπου θα προσφέρονταν συνθήκες ξεκούρασης, 
χαλάρωσης, ψυχαγωγίας και κοινωνικού διαλόγου 
εμπεριείχε επίσης μια ρητορική σύνδεσης του 
φυσικού τοπίου με την λειτουργία του κράτους. 
Για τον Olmsted τα δημόσια αστικά πάρκα και η 
δυνατότητα επαφής με το φυσικό περιβάλλον 
ενέπνεαν στους ανθρώπους μια αίσθηση ψυχικής 
ηρεμίας και ανάπαυσης, πνευματικό σθένος, και 
μια “ήπια, φιλική και υγιή κατάσταση του νου” που 
διασφάλιζαν την κοινωνική συνοχή και μπορούσαν 
να εκπολιτίσουν και να εκδημοκρατικοποιήσουν 
την Αμερικανική κοινωνία28. Έτσι, για το Olmsted η 
φύση ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μορφή του 
σύγχρονου Αμερικανικού κράτους και αποτελούσε 
πηγή πολιτειακής υπερηφάνειας.
Ανακεφαλαιώνοντας, από τις πιο πάνω αναφορές 
φαίνεται ότι η επιλογή της θέσης του Σανατορίου 
δεν επηρεάστηκε μόνο από τα φυσικά και κλιματικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως πολλές φορές 
παρουσιάζεται, αλλά και από άλλους πολιτικούς 
παράγοντες, όπως οι οργανωμένες ομαδικές 
αντιδράσεις των κατοίκων κοντινών περιοχών 
ή οι πιέσεις από τους διάφορους χορηγούς, οι 
οποίοι είχαν μεγαλύτερη δυνατότητα ατομικής 

παρέμβασης από άλλες ομάδες πληθυσμών, 
αλλά και από τις αποφάσεις συγκεκριμένων 
ατόμων σε θέσεις κλειδιά. Επιπλέον, εμφανίζεται 
η αντίθεση ανάμεσα στην γενική αποδοχή 
ανάγκης κατασκευής ενός Σανατορίου 
Φυματικών και στην ταυτόχρονη αντίδραση στην 
πιθανότητα τοποθέτησης του Σανατορίου σε 
κοντινή απόσταση από το χώρο κατοικίας του 
κάθε ατόμου. Τέλος, η σύνδεση της ιδανικής 
ιαματικής φύσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές 
εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται με τη μορφή 
του σύγχρονου κράτους μπορεί να δημιουργήσει 
μια νέα απεικόνιση της φύσης, τη φύση ως πηγή 
κρατικής υπερηφάνειας.

Κεφάλαιο 2: Η φύση ως μέσο θεραπείας
Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας θα ασχοληθεί 
με τα κλιματικά και φυσικά χαρακτηριστικά 
του χώρου στον οποίο επιλέγεται να ανεγερθεί 
του Σανατορίου Κυπερούντας καθώς και με 
την απεικόνιση της περιοχής ως ιδανική για τη 
θεραπεία των φυματικών ασθενών. 
Την εποχή της κατασκευής του Σανατορίου 
Κυπερούντας η επικρατέστερες ιατρικές θεωρίες 
για την θεραπεία της φυματίωσης αφορούσαν 
διαμονή σε Σανατόρια τοποθετημένα σε μεγάλο 
υψόμετρο και σε περιοχές όπου επικρατούσε 
ξηρό δροσερό κλίμα, υπήρχε πρόσβαση στην 
ηλιακή ακτινοβολία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου, και βρίσκονταν «εν μέσω πευκώνων» 
29, όπου υπήρχε καθαρός από μικρόβια αέρας. Η 
επιλογή τοποθέτησης των Σανατορίων φυματικών 
σε μεγάλο υψόμετρο επικράτησε μέσα από τα 
Σανατόρια των Άλπεων τα οποία θεωρούνταν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα πρότυπα κέντρα 
θεραπείας φυματικών σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Το Σανατόρια των Άλπεων ήταν φυσικά ιδιωτικά 
και παρείχαν πολυτελή χώρους διαμονής με το 
ανάλογο κόστος. Η ύπαρξη πευκώνων περιμετρικά 
των σανατορίων αποτελούσε επίσης ένα σημαντικό 
κριτήριο καθώς θεωρούνταν θεμελιώδη για την 
ίαση των ασθενών30  και λόγω της καθαρότητας 
του αέρα που επιτύγχαναν αλλά και λόγω της 
χρήσης του δέντρου για φαρμακευτικούς 
σκοπούς. Αυτά τα κριτήρια γίνονται καλύτερα 
αντιληπτά αν αναλογιστούμε ότι οι επικρατούσες 
θεραπείες της εποχής συμπεριλάμβαναν 
οξυγονοθεραπεία31, ηλιοθεραπεία, αφού ο ήλιος 
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θεωρούνταν ισχυρό μικροβιοκτόνο, ανάπαυση, 
πλούσια και επαρκή διατροφή, ενώ σημαντική 
θεωρούνταν και η εργασιοθεραπεία κατά το 
στάδιο της ανάρρωσης32. Για την ιδιότητα του 
ήλιου ως μικροβιοκτόνο ενδιαφέρουσα είναι μια 
συνέντευξη του ειδικού φυματιολόγου Dr Bard-
swell στην οποία προσπαθεί να μετριάσει το φόβο 
των κυπρίων για την μετάδοση της ασθένειας και 
αναφέρει ότι «τα μικρόβια δεν μπορούν να ζήσουν 
στον ήλιο που έχει η Κύπρος το μεγαλύτερο 
διάστημα του έτους»33. Ταυτόχρονα, στα 
Σανατόρια εφαρμόζονταν και κάποια μηχανικά 
μέσα θεραπείας, όπως δύο τύπων εγχειρήσεις 
στους πνεύμονες οι οποίες εφαρμόζονταν μόνο 
σε περιπτώσεις προχωρημένης ασθένειας34. 
Στη περίπτωση του νέου Σανατορίου φυματικών 
στη Κύπρο τα κριτήρια επιλογής της τοποθεσίας 
ανέγερσης αφορούσαν αρχικά κλιματικά 
κριτήρια, όπως να έχει υψόμετρο από 3000 μέχρι 
4000 πόδια, να έχει ξηρό κλίμα και να υπάρχει 
εμπόδιο προς το βορρά, ώστε να αποκόπτονται 
οι βόρειοι άνεμοι, και πλάτωμα προς το νότο, 
ώστε να μην αποκόπτεται η ηλιακή ακτινοβολία 
το χειμώνα όταν ο ήλιος είναι χαμηλότερος35. 
Ταυτόχρονα, υπήρχαν κριτήρια που σχετίζονταν 
με το φυσικό τοπίο και τούς φυσικούς πόρους, 
όπως η ύπαρξη καλλιεργήσιμων εκτάσεων που 
θα αξιοποιούνταν για δημιουργία βοσκοτόπων 
με σκοπό την εκτροφή ζώων για τη σίτιση των 
ασθενών και για δημιουργία κήπων τους οποίους 
θα μπορούσαν να καλλιεργούν οι ασθενείς 
που βρίσκονταν στο στάδιο τη ανάρρωσης για 
σκοπούς εργασιοθεραπείας. Επιπλέον, έπρεπε 
να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντική 
ποσότητα νερού καθώς επίσης και σε δρόμους που 
συνδέανε τις πόλεις με τις ορεινές περιοχές36. Η 
ιδανική περιοχή εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή 
«Λειβάδι» κοντά στη Κυπερούντα37. Όπως 
αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο αυτή 
δεν ήταν η μοναδική περιοχή που πληρούσε τα 
κριτήρια αλλά υπήρξαν και άλλοι ιστορικοί λόγοι 
για τους οποίους τελικά επιλέγηκε η συγκεκριμένη 
τοποθεσία κοντά στο χωριό της Κυπερούντας. 
Σε επιστολή του προς τον Αποικιακό Γραμματέα, 
ο διευθυντής των ιατρικών υπηρεσιών Dr Neff, 
αναφέρει ότι η επιλεγμένη περιοχή είναι ιδανική 
για την ανέγερση Σανατορίου αφού βρίσκεται σε 
υψόμετρο 4000 ποδιών, έχει νότιο προσανατολισμό 

και προστατεύεται από το Βορρά, έχει μικρή 
απόσταση από δρόμους σε καλή κατάσταση, 
δυνατότητα παροχής ικανοποιητικής ποσότητας 
νερού από κοντινή πηγή και απουσία σημαντικού 
προβλήματος μαλάριας38. Η έκταση της γης για 
την κατασκευή του Σανατορίου αντιστοιχούσε 
σε 36,5 σκάλες39 καλλιεργήσιμων εκτάσεων, 44 
σκάλες αμπελώνων και 16,5 σκάλες περβολιών 
τα οποία περιείχαν 240 καρποφόρα δέντρα40. 
Η ανέγερση του Σανατορίου ξεκινά το 1939 
και συμπεριλαμβάνει το κτίριο του Σανατορίου 
που θα φιλοξενούσε μέχρι 37 ασθενείς, το σπίτι 
του γιατρού, αποθήκες όπου τοποθετήθηκε 
ηλεκτρογεννήτρια για τις ανάγκες του σανατορίου 
και δύο αγελάδες για προμήθεια γάλακτος, και 
ένα νεκροτομείο41. Το νερό μεταφέρεται από τη 
Χρυσοπηγή που βρίσκεται στο χωριό Αμίαντος με 
τη χρήση υπόγειων σωλήνων ενώ οι γύρω από το 
Σανατόριο δρόμοι ασφαλτώνονται για αποφυγή 
της σκόνης η οποία ήταν επιβλαβής για τους 
πνεύμονες των ασθενών42.
Ο σχεδιασμός του Σανατορίου έπρεπε να ακολουθεί 
κάποιες σχεδιαστικές αρχές οι οποίες σχετίζονταν 
με την καλύτερη αξιοποίηση των κλιματικών 
συνθηκών από τους ασθενείς. Έτσι, γίνεται ειδική 
έκθεση για την ανέγερση του σανατορίου από τον 
Άγγλο αρχιτέκτονα Williams Douglas Caroe, η 
οποία συμπεριλάμβανε κάποιες προδιαγραφές που 
έπρεπε να πληροί το κτίριο, όπως ο κατάλληλος 
προσανατολισμός, η θέα που πρέπει να έχουν τα 
δωμάτια, τα μπαλκόνια που πρέπει να υπάρχουν 
έξω από τους θαλάμους, τα εσωτερικό ύψος 
των δωματίων για να επιτυγχάνεται καλύτερος 
εξαερισμός κ.α.43. Άρα, εντοπίζεται η συνειδητή 
εφαρμογή σχεδιαστικών αρχών για καλύτερη 
συνεργασία του κτιρίου με τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες της περιοχής σε σχέση πάντα με τη 
χρήση για την οποία προορίζεται. Γενικά, στα 
Σανατόρια εντοπίζονται αρχές της σύγχρονης 
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, όπως ο νότιος 
προσανατολισμός των ανοιγμάτων με ταυτόχρονη 
ύπαρξη οριζόντιων προβόλων, η υποβοήθηση 
του φυσικού αερισμού, το εμπόδιο προς τους 
βόρειους ψυχρούς ανέμους και η διάνοιξη προς τα 
δροσερά θερινά αεράκια, οι οποίες εφαρμόζονται 
συνειδητά για θεραπευτικούς σκοπούς. Το κτίριο 
του Σανατορίου αρχίζει τελικά τη λειτουργία του 
το 1942. Την Άνοιξη του 1945 ξεκινά η δεύτερη 
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φάση ανέγερσης του σανατορίου που περιλάμβανε 
το σπίτι των νοσοκόμων και το σπίτι της matron, 
τα οποία ολοκληρώνονται το 194744. Τέλος, από 
το 1950 μέχρι το 1954 γίνεται επέκταση του 
σανατορίου και μια νέα πτέρυγα προστίθεται στη 
δυτική πλευρά του υφιστάμενου κτιρίου45. 
Το Σανατόριο ήρθε ως απάντηση στην εξάπλωση 
της ασθένειας της φυματίωσης, η οποία 
χαρακτηρίστηκε ως η «νόσος των φτωχών» καθώς 
οι κακές συνθήκες διαβίωσης, όπως η εισπνοή 
μολυσμένου αέρα, η κατανάλωση μολυσμένου 
νερού και τροφίμων, οι κακές συνθήκες υγιεινής, 
καθώς και οι εξοντωτικές συνθήκες εργασίας 
ενίσχυαν την εξάπλωση της νόσου. Όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, πέρα από την πρόσβαση 
στον καθαρό αέρα και στην ηλιακή ακτινοβολία, 
σημαντικές προϋποθέσεις για την θεραπεία 
των ασθενών στα σανατόρια αποτελούσαν η 
δυνατότητα ξεκούρασης και η δυνατότητα 
πρόσβασης σε επαρκή και πλούσια διατροφή. Στο 
τύπο της εποχής είναι εμφανής η αναγνώριση 
ότι τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα ήταν 
πολύ πιο ευάλωτα στην ασθένεια. Γίνεται έντονη 
αναφορά στη σύνδεση της ασθένειας με τις 
κακές συνθήκες υγιεινής στις κατοικίες αλλά και 
στους χώρους εργασίας, όπως επίσης και με το 
διαρκή υποσιτισμό και με τις εξοντωτικές ώρες 
εργασίας που βίωναν τα χαμηλότερα στρώματα 
του πληθυσμού46. Πολλές φορές όταν ένα 
άτομο αρρωστούσε από οποιαδήποτε ασθένεια 
ακόμα και αν ο γιατρός συνιστούσε ξεκούραση 
αυτό συνέχιζε την εργασία του καθώς αυτή 
ήταν η μοναδική πηγή εισοδήματος άρα και 
επιβίωσης του, με αποτέλεσμα την επιδείνωση 
της ασθένειας47. Επιπλέον, γίνεται αφορά στο 
γεγονός ότι πολλοί ασθενείς, είτε έπειτα από 
νοσηλεία από φυματίωση είτε από άλλες σοβαρές 
ασθένειες,  δεν ήταν δυνατό να παραμείνουν στο 
νοσοκομείο μέχρι να αποθεραπευθούν τελείως, 
έτσι όταν επέστρεφαν στη καθημερινότητά τους, 
δηλαδή στις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας 
και τον υποσιτισμό με ένα ήδη αποδυναμωμένο 
οργανισμό, τους περίμενε μια νέα προσβολή από 
φυματίωση48. 
Το Σανατόριο της Κυπερούντας, σε αντίθεση με 
τα Σανατόρια των Άλπεων, δεν ήταν ιδιωτικό. 
Συγκεκριμένα, όσοι είχαν την οικονομική 
δυνατότητα πλήρωναν κάποιο ποσό για τη 

διαμονή τους, ενώ για τους φτωχότερους 
ασθενείς εφαρμόστηκε ένα σύστημα εξασφάλισης 
πιστοποιητικών από τους κοινοτάρχες τα οποία 
τους έδιναν το δικαίωμα να μην πληρώσουν 
αυτό το ποσό49. Έτσι, τα δημόσια Σανατόρια 
έδιναν πρόσβαση στα φτωχότερα στρώματα 
του πληθυσμού σε καλές συνθήκες υγιεινής, 
σε καθαρό περιβάλλον αλλά και σε συνθήκες 
ξεκούρασης και κατάλληλης διατροφής για 
δυνατότητα ενδυνάμωσης του οργανισμού ώστε 
να καταπολεμήσει την ασθένεια. Αυτήν την 
ιδιότητα των δημόσιων σανατορίων μπορούμε να 
την παραλληλίσουμε με τα δημόσια πάρκα που 
δημιουργήθηκαν στα αστικά κέντρα βιομηχανικών 
πόλεων της Αμερικής για πρόσβαση ατόμων από 
όλες τις τάξεις στο φυσικό, καθαρό περιβάλλον. 
Αυτή η πρόσβαση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τα 
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα τα οποία ζούσαν 
και εργάζονταν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, 
χωρίς πρόσβαση σε ήλιο, καθαρό αέρα και νερό, 
με εξοντωτικές συνθήκες εργασίας οι οποίες 
είχαν ως αποτέλεσμα την εξάπλωση πολλών 
ασθενειών, όπως η φυματίωση50. Ο Olmsted, ο  
αρχιτέκτονας του Central Park στην Νέα Υόρκη, 
επηρεασμένος από τις επικρατούσες θεωρίες για 
τη σύνδεση των επιδημιών με τις κακές συνθήκες 
υγιεινής και το μολυσμένο αέρα και νερό στις 
φτωχογειτονιές, υποστήριξε ότι τα δημόσια 
πάρκα θα λειτουργούσαν ως «πνεύμονες της 
πόλης», ανοικτοί χώροι πρασίνου όπου ο κάτοικοι 
των πόλεων θα μπορούν να αναπνεύσουν καθαρό 
αέρα51. 
Το Σανατόριο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, 
παρουσιάζεται ως ένα κτίριο που τοποθετείται 
στο τέλειο φυσικό περιβάλλον για την ανάρρωση 
από την ασθένεια της φυματίωσης. Εντούτοις, 
η ανάρρωση οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη 
δυνατότητα ξεκούρασης, στη πρόσβαση σε 
καθαρό νερό και στην ικανοποιητική διατροφή. 
Εδώ μπορεί να γίνει μια αναφορά στην κριτική του 
Worster52 για τη σύγχρονη προσέγγιση για την 
προστασία του περιβάλλοντος που εμπεριέχεται 
στον όρο «αειφόρος ανάπτυξη» κατά την οποία 
συχνά προτείνονται προτάσεις μετρίασης της 
καταστροφής αντί ριζικές προτάσεις οι οποίες 
χρειάζεται να συγκρουστούν με το επικρατές 
κοινωνικοοικονομικό σύστημα ώστε να επιφέρουν 
δραστικά και ουσιαστικά αποτελέσματα. 



Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία της Οικολογίας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

.

Σανατόριο Κυπερούντας πριν γίνει η επέκταση στη Δυτική 

πλευρά του κτιρίου53

Αντίστοιχα, όπως και η περίπτωση των αστικών 
πάρκων έτσι και η περίπτωση του Σανατόριου ήταν 
προσωρινές λύσεις μετρίασης των προβλημάτων 
αφού η δραστική μείωση των ασθενειών, και η 
σχεδόν εξάλειψή τους στις ανεπτυγμένες χώρες, 
επήλθε με τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής 
στους χώρους διαμονής των κατοίκων των 
πόλεων, τη πρόσβασή τους σε καθαρό νερό και 
ικανοποιητική τροφή αλλά και την βελτίωση των 
συνθηκών και ωραρίων εργασίας. 

Κεφάλαιο 3: Η φύση ως μέσο απομόνωσης, 
απόκρυψης και προστασίας
Η κατασκευή του Σανατορίου Κυπερούντας 
στόχευε, εκτός από την περίθαλψη των ασθενών 
από φυματίωση, και στην απομόνωσή τους για 
να προστατέψει την υπόλοιπη κοινωνία από 
την έντονη μεταδοτικότητα της ασθένειας. Η 
μεταδοτικότητα της ασθένειας καθώς και η έντονη 
θνησιμότητα από αυτήν οδηγούσε σε έντονο φόβο 
για τα άτομα που προσβάλλονταν από φυματίωση 
τα οποία απομονώνονταν και παραγκωνίζονταν 
από την κοινωνία54. Πολλές φορές, λόγω του φόβου 
προς την αρρώστια, οι ασθενείς τολμούσαν να 
παραδεχτούν το γεγονός και να ζητήσουν ιατρική 
βοήθεια όταν η ασθένεια έφθανε στα τελευταία 
στάδια, αυτά της αιμόπτυσης, με αποτέλεσμα να 
αυξάνονται τα άτομα στα οποία μεταδιδόταν η 
ασθένεια55. Επιπλέον, η πολύωρη συναναστροφή 
με κάποιο άρρωστο άτομο αύξανε τις πιθανότητες 
μετάδοσης, οπότε πολλές φορές όταν γινόταν 
διάγνωση της ασθένειας λίγο μετά αρρωστούσαν 
και τα μέλη της οικογένειάς του. Αυτό οδηγούσε 
στην απομόνωση ακόμα και υγειών συγγενών ενός 
φυματικού ατόμου με αποτέλεσμα να υπάρχει ο 
φόβος του «στίγματος» από τους συγγενείς των 
φυματικών. Έτσι, υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι συγγενείς έκρυβαν ότι είχαν συγγενή 
φυματικό/ή και τους εγκατέλειπαν στα Σανατόρια 
χωρίς να δώσουν τα ονόματά τους56. 
Στη περίπτωση του Σανατορίου Κυπερούντας, 
όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, υπήρξε 
έντονη αντίδραση από τους κατοίκους όταν 
επιλέχθηκε η τοποθεσία για ανέγερση του, ενώ 
υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι κάτοικοι της περιοχής 
τα πρώτα χρόνια δεν πλησίαζαν το Σανατόριο και 
όταν πλησίαζαν πάντα είχαν στραμμένο το κεφάλι 
στην αντίθετη κατεύθυνση57. Ακόμα και μετά 

Το «κρυφό» κοιμητήριο του Σανατορίου
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τη θεραπεία αυτά τα άτομα δεν μπορούσαν να 
βρουν εργασία, σύντροφο ή να επιστρέψουν στην 
οικογένειά τους58. Αυτό οδήγησε πολλούς πρώην 
ασθενείς να μείνουν στο Σανατόριο και μετά την 
αποθεραπεία τους είτε ως εργάτες/ριες είτε ως 
νοσοκόμοι/ες. Αυτό σχετιζόταν και με το γεγονός 
ότι ο φόβος απέναντι στην ασθένεια δημιουργούσε 
δυσκολίες και στην εξεύρεση προσωπικού για το 
Σανατόριο. Μάλιστα, με τη δημιουργία των χώρων 
διαμονής των νοσοκόμων, η υπηρεσία παραχωρεί 
στέγη και φαγητό στους εργαζομένους/ες ως 
κίνητρα αφού ελάχιστα άτομα τολμούσαν να 
εργαστούν στο Σανατόριο59.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εργασιοθεραπεία εκτός 
από μέσο σωματικής και ψυχικής ενδυνάμωσης 
των υπό ανάρρωση ασθενών, χρησιμοποιήθηκε 
και ως μέτρο επανένταξης των ασθενών στην 
κοινωνία. Πολλοί πρώην ασθενείς μπόρεσαν να 
βρουν εργασία ή παρέμειναν και εργάστηκαν 
στο Σανατόριο λόγω τις ειδίκευσης που είχαν 
αποκτήσει60. Ενδιαφέρουσα είναι μια επιστολή του 
Dr Bevan προς τον διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών 
στην οποία αναφέρει ότι θα σταλεί εξοπλισμός 
ξυλουργικής και μεταλλουργίας από κύπριο της 
Αμερικής ο οποίος προτείνεται να αξιοποιήθηκε 
για σκοπούς εργασιοθεραπείας. Μάλιστα αναφέρει 
ότι δημιουργήθηκε, από πρώην ασθενείς, ένα 
δωμάτιο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
χώρος εργασίας και διαμονής για αριθμό πρώην 
ασθενών και στο οποίο θα κατασκευάζονται 
προϊόντα ξυλουργικής και μεταλλουργίας τα 
οποία θα πωλούνται στην αγορά61. 
Μια ακόμα κατασκευή στην οποία οδήγησε ο 
φόβος του κόσμου απέναντι στην ασθένεια της 
φυματίωσης ήταν και το «κρυφό» κοιμητήριο 
του Σανατορίου. Ο φόβος για τη μετάδοση της 
ασθένειας επεκτεινόταν ακόμα και στους νεκρούς 
φυματικούς. Πολλές φορές η οικογένεια δεν 
αναλάμβανε την ταφή του νεκρού ούτε ήθελε να 
τον παραλάβει και να τον θάψει στο κοιμητήριο 
του χωριού του. Αρχικά οι νεκροί του Σανατορίου 
μεταφέρονται και θάβονταν στη Λευκωσία καθώς 
οι κάτοικοι της Κυπερούντας και του Αμιάντου δεν 
αποδέχονταν να θαφτούν στα τοπικά κοιμητήρια62. 
Η δυσκολία της μεταφοράς στη Λευκωσία οδήγησε 
στην απόφαση εξεύρεσης χώρου για δημιουργία 
κοιμητηρίου για το Σανατόριο. Έτσι, βρέθηκε ένας 
«κρυφός» χώρος μέσα στο κρατικό δάσος κοντά 

στον Καρβουνά όπου θα γινόταν κοιμητήριο για 
χριστιανούς, ενώ οι μουσουλμάνοι θα συνέχιζαν 
να θάβονται στη Λευκωσία καθώς δεν υπήρχε 
χότζας στην περιοχή63.  
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η απεικόνιση 
της φύσης ως χώρος απομόνωσης και προστασίας 
αλλά και απόκρυψης. Η φύση ως χώρος 
απόκρυψης φαίνεται πιο έντονα στη περίπτωση 
του νεκροταφείου καθώς πολλοί κάτοικοι της 
περιοχής δεν γνώριζαν την ύπαρξη του μέχρι 
πρόσφατα, ενώ άλλοι γνώριζαν την ύπαρξη του 
αλλά όχι τη θέση του64. 

Συμπεράσματα
Το πρώτο κεφάλαιο παρουσίασε ότι η επιλογή της 
θέσης του Σανατορίου δεν επηρεάστηκε μόνο 
από τα φυσικά και κλιματικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής, όπως πολλές φορές παρουσιάζεται, 
αλλά και από άλλους πολιτικούς παράγοντες, Το 
βασικό συμπέρασμα από αυτό το κεφάλαιο είναι 
ότι η σύνδεση της ιδανικής ιαματικής φύσης με 
τις σύγχρονες τεχνολογικές εγκαταστάσεις, οι 
οποίες συνδέονται με τη μορφή του σύγχρονου 
κράτους, μπορεί να δημιουργήσει μια νέα 
απεικόνιση της φύσης, τη φύση ως πηγή κρατικής 
υπερηφάνειας. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσίασε 
την αξιοποίηση της ιαματικής ιδιότητας της 
φύσης από την κοινωνία με σκοπό, μεταξύ άλλων 
όπως αναδείχτηκε στο πρώτο κεφάλαιο, την 
βελτίωση των συνθηκών της δημόσιας υγείας 
των κατοίκων του νησιού. Η δημόσια λειτουργία 
του Σανατορίου επέτρεψε σε φτωχότερα 
στρώματα του πληθυσμού, τα οποία λόγω των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους ήταν 
πιο ευάλωτα σε διάφορες ασθένειες, να έχουν 
πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα αυτή η ωφελιμιστική αξιοποίηση του 
φυσικού περιβάλλοντος να επιδράσει σημαντικά 
στην επιβίωση μεγάλου αριθμού από τον ντόπιο 
ανθρώπινο πληθυσμό. Εντούτοις, η δημιουργία 
Σανατορίων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης 
της φυματίωσης ήταν μετριαστική λύση αφού 
η δραστική μείωση των ασθενειών, και η σχεδόν 
εξάλειψή τους στις ανεπτυγμένες χώρες, επήλθε 
με τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στους 
χώρους διαμονής των κατοίκων των πόλεων, τη 
πρόσβασή τους σε καθαρό νερό και ικανοποιητική 
τροφή αλλά και την βελτίωση των συνθηκών και 
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ωραρίων εργασίας. Στο τρίτιο και τελευταίο 
κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσματα του 
έντονου φόβου της κοινωνίας απέναντι στη έντονη 
μεταδοτικότητα και θνησιμότητα της φυματίωσης 
και μέσα από αυτή τη περιγραφή αναδεικνύεται η 
απεικόνιση της φύσης ως χώρος απομόνωσης και 
προστασίας αλλά και απόκρυψης. 
Η κατασκευή του Σανατορίου Κυπερούντας 
είχε σίγουρα κάποιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Νέες 
υποδομές κτίστηκαν σε εκτάσεις γης, οι οποίες 
όμως βοήθησαν σημαντικά τον τοπικό ανθρώπινο 
πληθυσμό, αφού βοήθησαν στη μείωση της 
εξάπλωσης της ασθένειας της φυματίωσης και στη 
παροχή δυνατότητας επιβίωσης σε μεγάλο αριθμό 
ανθρώπων. Ταυτόχρονα, δόθηκε στον ντόπιο 
πληθυσμό η δυνατότητα κάποιου εισοδήματος 
μέσα από την εργασία του στο Σανατόριο είτε 
κατά τη κατασκευή65 είτε μετέπειτα κατά τη 
λειτουργία του66. Επιπλέον, η μετεξέλιξη του σε 
Νοσοκομείο Τροόδους βοήθησε σημαντικά τις 
ορεινές περιοχές αφού είχαν εύκολη πρόσβαση 
σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. 
Η αναγνώριση της θεραπευτικής ιδιότητας της 
φύσης της περιοχής αξιοποιήθηκε από το 1978-
1989 όταν με ειδική διακρατική συμφωνία μεταξύ 
Κύπρου- Γερμανίας παιδιά με βρογχικό άσθμα 
από τη Γερμανία έρχονταν στο Νοσοκομείο 
Κυπερούντας για θεραπεία67. Μάλιστα, 
αναγνωρίζοντας μέχρι και σήμερα την ιαματική 
αυτή ιδιότητα της φύσης, Tο 2018 υπογράφηκε 
συμφωνία δημιουργίας πνευμονολογικής/
φυματιολογικής κλινικής η οποία θα στεγαστεί 
στο παλιό χώρο φιλοξενίας των νοσοκόμων, ώστε 
να αξιοποιηθούν των χαρακτηριστικά του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής από ασθενείς 
πνευμονικών νοσημάτων. 
Την ίδια στιγμή γίνονται διάφορες συζητήσεις για 
ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού στο νησί, με την 
περιοχή της Κυπερούντας να αναφέρεται έντονα68. 
Μάλιστα, συνέδριο με θέμα τη  «Ανάπτυξη 
ιατρικού τουρισμού, στην περιοχή Κυπερούντας-
Τροόδους» διοργανώθηκε από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο στις 22/06/200869. Η συζήτηση όμως 
για δημιουργία κινήτρων ανάπτυξης ιατρικού 
τουρισμού στη περιοχή ελλοχεύει κινδύνους. 
Στη καταναλωτική κοινωνία, που η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής καταμετράται από την οικονομική 

ανάπτυξη και η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει 
αύξηση υποδομών και υπηρεσιών καταναλωτικής 
ψυχαγωγίας, η προσέλκυση μαζικού τουρισμού 
επιφέρει μεγαλύτερη επέμβαση στο φυσικό 
περιβάλλον. Έτσι, η έντονη ανάπτυξη μπορεί 
να καταστρέψει την ίδια την αιτία η οποία έγινε 
αφορμή προσέλκυσής της, το φυσικό περιβάλλον. 
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Περίληψη
Η δική μας μελέτη εστιάζει στην αλληλεπίδραση 
μεταξύ του ανθρώπου και του φράγματος, πιο 
συγκεκριμένα πώς ο άνθρωπος με τις ενέργειες 
του επηρεάζει έμμεσα η άμεσα την υδάτινη 
υποδομή αλλά και πώς αντίστοιχα το φράγμα 
μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο και σε πιο 
γενικό επίπεδο την κοινωνία. Αρχικά γίνεται μία 
αναφορά στις επιδράσεις που έχει το φράγμα 
στον άνθρωπο και στον αντίποδα αναφέρονται 
τέσσερεις επιβλαβές που προκαλεί ο άνθρωπος 
στο φράγμα στις οποίες γίνεται περαιτέρω 
εμβάθυνση και στην συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ρύπανση που αφήνει στο πέρασμα 
του ο άνθρωπος. Μετ’ έπειτα απαριθμούνται 
κάποιες προτεινόμενες λύσεις στο πρόβλημα 
λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα 
προς τα φράγματα, την δυνατότητα του να 
αποτελεί πόλο έλξης αλλά και την ευθύνη του 
ανθρώπου για πιο συνειδητοποιημένη δράση στο 
περιβάλλον. Η μελέτη αυτή ενισχύεται με την 
ένταξη δημοσιογραφικού υλικού, στατιστικών και 
αποσπάσματα από την βιβλιογραφία.

_Φράγματα: Σχέση Δράσης- 
Αντίδρασης Ανθρώπου και 
Υδάτινης Υποδομής.

_Κατερίνα Νικολέττη
_Ελένη Πλάτωνος
2019
_Katerina Nikoletti
_Eleni Platonos
2019

_Dams: A Relationship of Action 
and Reaction Between Human 
Being and Water Infrastruc-
ture.
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Περίληψη
Κριτική στη δημιουργία ζωολογικών κήπων 
και θεματικών πάρκων με κύρια βοηθήματα τα   
κείμενα “Kiss Nature Goodbye ” του John Beards-
ley, “Τhe Shaky ground of Sustainability » (in Glob-
al Ecology)” του Donald Worster & “ΚΑΠΗΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ” της Adrian Parr, και κύρια 
αναφορά στον Δημοτικό κήπο Λεμεσού (ως ένα 
τοπικό παράδειγμα) σε σύγκριση με το ZSL Lon-
don Zoo (ως ένα υπεροπτικό παράδειγμα που 
βρίσκεται στην πόλη του Λονδίνο).
Επιλέξαμε την θεματική που αναφέρεται στην 
ανάλυση του Δημοτικού κήπου Λεμεσού ως προς 
τα κείμενα του Beardsley και Worster. H επιλογή 
του συγκεκριμένου θέματος ωφελείται κυρίως 
μετά από τη μελέτη του κειμένου “Kiss Nature 
Goodbye” καθώς μας φάνηκε ενδιαφέρουσα η 
ανάλυσή του ως προς την εμπορευματοποίηση 
της φύσης.
Το κύριο ερώτημα με το οποίο θα καταπιαστεί η 
εργασία είναι κατά πόσο οι ζωολογικοί κήποι και 
τα θεματικά πάρκα προβαίνουν σε πρακτικές 
εμπορευματοποίησης της φύσης και ποιες οι 
επιπτώσεις αυτών (ως προς την κοινωνία & το 
περιβάλλον). 
Η εργασία θα έχει ως αφετηρία την παρουσίαση του 
Δημοτικού κήπου Λεμεσού, και την ανάλυση του ως 
ένα παράδειγμα εμπορευματοποίησης της φύσης. 
Για το σκοπό αυτό θα αναφερθούμε στο κείμενο 
“Kiss Nature Goodbye” του Beardsley, ξεκινώντας  
με μια μικρή περίληψη των συμπερασμάτων του 
συγγραφέα αναφορικά  με την ρευστότητα (όπως 
το θέτει ο ίδιος) των εννοιών της φύσης και της 

_Δημοτικός Κήπος Λεμεσού: 
Πόσο ‘Καλός’ Είναι για το 
Περιβάλλον;

_Κυριακή Ηρακλέους
_Στυλιάνα Καλαπαλίκη
2019
_Kyriaki Heracleous
_Styliana Kalapaliki
2019

_Limassol Municipal Public 
Garden: How ‘Good’ is it for the 
Environment?
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επιπτώσεις της εμπορικότητάς της, ως προς τις 
οικονομικές, πολιτικές  και κοινωνικές επιπτώσεις 
που δημιουργούνται έμμεσα ή άμεσα στον 
άνθρωπο και κυρίως στις άμεσες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις ως προς τη φύση. 
Έπειτα, θα παραθέσουμε μία σύγκριση του 
Δημοτικού κήπου Λεμεσού, με το ZSL London Zoo 
(που τοποθετείται στο Λονδίνο), επιδιώκοντας 
να συγκεκριμενοποιήσουμε τις αναλύσεις και τα 
συμπεράσματα του Beardsley αναφορικά με τους 
δύο ζωολογικούς κήπους και να συγκρίνουμε κατά 
πόσο και ποιο βαθμό ισχύουν ή «προσαρμόζονται» 
οι αναλύσεις και τα συμπεράσματα του στα 
δύο αυτά παραδείγματα. Ταυτόχρονα, θα 
επικαλεστούμε μέσα από το κείμενο της Adrian Parr 
“ ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ”, έννοιες όπως eco-
branding και greenwashing καθώς και την οπτική 
που παραθέτει η ίδια για την έννοια της αειφορίας, 
προσπαθώντας να εξετάσουμε κατά πόσο οι δύο 
ζωολογικοί κήποι που αναλύουμε εξυπηρετούν 
αυτές τις (κυρίως οικονομικοπολιτκές) πρακτικές.
Εν τέλει, θα παρουσιάσουμε τη δική μας 
τοποθέτηση αναφορικά με  το κατά πόσο 
ο δύο ζωολογικοί κήποι εξυπηρετούν την 
εμπορευματοποίηση της φύσης, καθώς και κάποιες 
καινοτόμες σχεδιαστικές και προγραμματικές 
πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
στον Δημοτικό κήπο Λεμεσού, με στόχο την 
ανανέωση στον τρόπο λειτουργείας του, και 
έμμεσα την ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης 
ανθρώπου & φύσης. 

Εισαγωγή
Η εργασία θα ξεκινήσει με την ανάλυση του 
Δημοτικού Κήπου Λεμεσού (ΔΚΛ), όσον αφορά την 
ιστορικότητα του καθώς επίσης και τις αλλαγές 
που υπέστη διαχρονικά από την κυβέρνηση 
κυρίως, για μια πιο «οικολογική» προσέγγιση.
Συνεχίζει με την εξίσου ιστορική ανάλυση 
του ζωολογικού κήπου ZSL London Zoo, ενώ 
ακολουθεί μια μικρή έρευνα στο κατά πόσο ο 
συγκεκριμένος Ζωολογικός κήπος τηρεί τεχνικές 
eco-branding και green washing.
Ερχόμαστε μετά από κάθε παράδειγμα ζωολογικού 
κήπου να διαχωρίσουμε τις θετικές και αρνητικές 
σχεδιαστικές και λειτουργικές πρακτικές τους, 
προκειμένου να αποτελέσουν τις 2 αναφορές 
μας για τη δημιουργία της δικής μας πρότασης 

αναδιαμόρφωσης του ΔΚΛ. Παρουσιάζουμε εν 
τέλει τη σχεδιαστική μας πρόταση, με κείμενο 
επεξήγησης, χάρτες, και φωτορεαλιστικά.

Κείμενα Μελέτης

‘Kiss Nature Goodbye’ του John Beardsley

‘The Shaky ground of Sustainability (in Global Ecology)’ του 

Donald Worster

΄ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ’ της Adrian Parr

Δημοτικός Κήπος Λεμεσού
Ο Δημοτικός Κήπος Λεμεσού αποτελεί τον πρώτο 
Ζωολογικό Κήπο της Κύπρου. Μετρά πάνω από 
100 χρόνια λειτουργίας, όπου δημιουργήθηκε μετά 
από πρωτοβουλία των αποικιοκρατών στις αρχές 
του 20ου αιώνα. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 
του φιλοξενούσε ζώα από όλες τις ηπείρους, 
(ζώα που μεταφέρθηκαν από άλλες χώρες για 
τη διαμονή του στο ζωολογικό κήπο ή ζώα τα 
οποία μεταφέρθηκαν από εγκαταλελειμμένα 
Τσίρκα στον κήπο). Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας 
του ζωολογικού κήπου και μέχρι τα τέλη του 
20ου αιώνα, παρόλο που προσέλκυε αρκετούς 
επισκέπτες, εν τούτης ο τρόπος φιλοξενίας 
των ζώων, δεν αποτελούσε τον βέλτιστο τρόπο 
φιλοξενίας των «μόνιμων κατοίκων του». 
«…Το 1902 η αποικιοκρατική κυβέρνηση αγόρασε 
στα ανατολικά της Λεμεσού “τη χωράφια του 
Χρυσοστομίδη”, την οποία εκχώρησε στο Δήμο 
Λεμεσού επί Δημαρχίας Χριστόδουλου Σώζου. 
Στη συνέχεια δεντροφυτεύτηκε ανθώνας, 
τοποθετήθηκαν παγκάκια και αγάλματα τα 
οποία στάλθηκαν από την Ελλάδα και αργότερα 
κλάπηκαν. Έτσι δημιουργήθηκε ο 1ος Δημοτικός 
Κήπος της Κύπρου…»
«…Στο Δημοτικό Κήπο πριν μισό περίπου αιώνα 
δημιουργήθηκε ο πρώτος “Ζωολογικός Κήπος” 
της Κύπρου και τα περισσότερα ζώα κατέληξαν 
εκεί από διάφορα τσίρκα, ζωολογικούς κήπους 
άλλων χωρών και δωρεές. Όμως λόγω της 
ακαταλληλότητας των χώρων, τα μεγάλα ζώα 
όπως λιοντάρια, ζέβρες, λεοπαρδάλεις, καμήλες, 
αγρινά, γύπες κλπ προωθήθηκαν για τη μεταφορά 
σε άλλη περιοχή και άλλα μεταφέρθηκαν στην 
Αφρική. Τα μόνα ζώα που υπάρχουν σήμερα στο 
“Ζωολογικό Κήπο” είναι τα οικιακά ζώα, όπως τα 
θηλαστικά ζώα, κατσίκες, πρόβατα, γαϊδούρια 
και πουλιά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μουσείο 
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Φυσικής Ιστορίας το οποίο περιλαμβάνει μεγάλο 
αριθμό ταριχευμένων ζώων, πτηνών, ερπετών, 
ψαριών, πεταλούδων και εντόμων. Ακόμη ο 
“Ζωολογικός Κήπος” διαθέτει και παιδότοπο με 
διάφορα παιχνίδια για όλα τα παιδιά.
Το 2010 η Κυπριακή Κυβέρνηση, (μετά από 
καταγγελίες και πιέσεις από και προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση), αποφάσισε να αναδιαμορφώσει 
τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κήπου (ΔΚΛ), 
προβαίνοντας σε πρακτικές εκσυγχρονισμού 
των εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία των ζώων, 
καθώς και σε πρακτικές λειτουργίας του χώρου με 
παράμετρο την περιβαλλοντική ενσυνείδηση. 
Μετά την ανακατασκευή του, στον ΔΚΛ, τέθηκαν 
τόσο όροι κατά τη διάρκεια των ανακατασκευών, 
όσο και θέσεις για τον μετέπειτα τρόπο 
λειτουργίας του, προκειμένου οι πρακτικές αυτές 
να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Θετικό 
σημείο της γνωμάτευσης αποτελούν οι ξεκάθαροι 
όροι που υποβάλει το Τμήμα Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 
Συγκεκριμένα η γνωμάτευση αναφέρει κατά την 
ανακατασκευή του κήπου να προσεχθεί η τυχόν 
ηχορύπανση κατά τη διάρκεια των έργων, καθώς 
επίσης και η ορθή διαχείριση τόσο των στερών 
όσο και των επικίνδυνων αποβλήτων.
Ακολούθως αναφέρεται επιγραμματικά ότι κατά 
τη διάρκεια λειτουργίας του Ζωολογικού κήπου 
οφείλει να γίνεται από τους αρμόδιους φορείς 
διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων 
(να μην γίνεται ανεξέλεγκτη ρίψη στο χώρο των 
εγκαταστάσεων), απαγόρευση ρίψης υγρών 
αποβλήτων στο έδαφος, υπέδαφος, υπόγεια 
νερά και παράδοσή τους σε ειδικό διαχειριστή 
και σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς, έκρηξης και 
άλλων έκτακτων περιστατικών που θα επηρεάσουν 
το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
Ωστόσο κατά τη μελέτη της γνωμάτευσης 
βρήκαμε μελανά σημεία το γεγονός ότι το τμήμα 
περιβάλλοντος αναφέρεται σε εκσυγχρονισμένους 
χώρους κράτησης των ζώων τους από τους 
οποίους αναφέρει συγκεκριμένα ως κλουβιά – 
οξύμωρο, καθώς επίσης και η ύπαρξη ενός souve-
nir shop (πώληση προϊόντων – εμπορευματοποίηση 
της φύσης). Επίσης, αν και η τιμή εισόδου του 
Δημοτικού Κήπου είναι €5, για τον μέσο ενήλικα 
θεωρούμε ότι ένας δημόσιος κήπος θα έπρεπε να 
είναι ανοιχτός για όλους τους πολίτες χωρίς τιμή 
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εισόδου.
Μετά από την σχεδιαστική και λειτουργική 
ανάλυση του ΔΚΛ αποσπάσαμε θετικά και αρνητικά 
στοιχεία τα οποία μπορούμε να κρατήσουμε ή να 
«διαγράψουμε» αντίστοιχα για το προτεινόμενο 
σχεδιαστικό μοντέλο αναβάθμισης του ίδιου του 
ΔΚΛ. 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• «Δημόσιος» Χαρακτήρας Κήπου με τιμή 

εισόδου για το μέσο ενήλικα: €5 (αρκετά 
προσιτό ποσό για τους επισκέπτες),

• Φιλοξενία ζώων τα οποία μπορούν να 
επιβιώσουν στο μεσογειακό κλίμα του 
νησιού,

• Ύπαρξη ποικιλίας και αιωνόβιας βλάστησης 
(ευκάλυπτοι, πεύκα και κυπαρίσσια),

• Διατήρηση πρακτικών περιβαλλοντικής και 
οικολογικής συνείδησης που αφορούν την 
συντήρηση του κήπου.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Ζωολογικός κήπος σχεδιασμένος με κύρια 

παράμετρο την ευμάρεια των επισκεπτών- 
ανθρώπων και όχι των μόνιμων κατοίκων – 
ζώων,

• Τα ζώα «διαμένουν» σε κλουβιά,
• Οι επισκέπτες δεν δέχονται πρακτικές 

ουσιαστικής εκμάθησης του τρόπου ζωής 
των ζώων του κήπου, παρά μόνο γίνονται 
θεατές ολιγόλεπτων επισκέψεων στα 
κλουβιά τους,

• Ύπαρξη καφετέριας με «αφρικανικό» στυλ, 
και κατάστημα σουβενίρ.

ZSL LONDON ZOO
Ο ζωολογικός κήπος του Λονδίνου (ZSL Lon-
don Zoo) είναι ο παλαιότερος επιστημονικός 
Ζωολογικός Κήπος της Αγγλίας. Άνοιξε επίσημα 
στις 27 Απριλίου του 1828 και πρωταρχικός 
στόχος ανέγερσής του αποτελούσε ξ λειτουργεία 
του ως επιστημονικό. Σήμερα διαθέτει μια συλλογή 
που φτάνει πάνω από 700 είδη ζώων, πτηνών και 
ερπετών που φιλοξενούνται στο χώρο αυτό, με 
τον συνολικό τους αριθμό να ξεπερνά τα 20,000 
όντα, κάνοντας τον έναν από τους μεγαλύτερους 
ζωολογικούς κήπους του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Είναι επιστημονικός ζωολογικός κήπος και την 
διοίκηση του την αναλαμβάνει η ζωολογική 
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κοινότητα του Λονδίνου.
“ZSL London Zoo is the word’s oldest scientific 
zoo. Situated at the northern edge of Regent’s 
Park, it opened on 27 April 1828. As it was original-
ly intended to be used as a collection for scientific 
study, the zoo didn’t open to the public until 1847. It 
was the first to open a Reptile House (1849), a pub-
lic Aquarium (1853), and an insect house (1881), 
and housing 756 species of animals, it has one of 
the largest collections in the UK.
The Zoological Society of London (ZSL) was es-
tablished by Sir Stamford Raffles and Sir Humphry 
Davy in 1826, who obtained the land for the zoo 
and created its plans. After Raffle’s death, the third 
Marquis of Lansdowne took over and supervised 
the building of the first animal houses. In April 
1828, the zoo opened its doors to fellows of the 
Society to provide access to species such as Arabi-
an oryx, greater kudus Orangutang, and other ani-
mals, some of which are sadly now extinct. To aid 
funding, London Zoo opened to the public in 1847.”
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Eco-branding
Ο Ζωολογικός Κήπος ZSL London (και ιδιαίτερα 
το διαφημιστικό του έντυπο- εικ.1) υποδεικνύει 
ένα ζωολογικό κήπο- θεματικό πάρκο το οποίο 
προσπαθεί να χωρέσει σε έκταση 140,000 m2 
διαφορετικά οικοσυστήματα. Επομένως γίνεται 
μια προσπάθεια προσομοίωσης της φύσης η οποία 
δεν μπορεί να καθοριστεί επιτυχημένη καθότι 
αποτελεί μια ψεύτικη αναπαραγωγή του φυσικού 
τοπίου.
Ταυτόχρονα, το ZSL London, προσφέρει τη νέα 
τάση της βιομηχανικής ψυχαγωγίας, το λεγόμενο 
“INFONTAINMENT” μέσα από το οποίο ο 
ζωολογικός κήπος παρέχει σειρές από ψυχαγωγικά 
προγράμματα, με σκοπό την εκπαίδευση των 
επισκεπτών τους. Ωστόσο το κατά πόσο οι 
επισκέπτες δέχονται πραγματική εκπαίδευση 
και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ειδών 
του ζωολογικού κήπου, μπορεί να αμφισβητηθεί, 
καθότι αυτό που παρέχεται πραγματικά, είναι 
συνήθως προγράμματα νόθας ψυχαγωγίας, με 
πρωταγωνιστές τα ζώα; όπου υποβάλλονται σε 
πραγμάτωση διάφορων shows, που στόχο έχουν 
τον επιφανειακό εντυπωσιασμό των ανθρώπων.
“INFONTAINMENT”
«…αντιπροσωπεύουν την αναπτυσσόμενη 
βιομηχανία “infotainment”, η οποία προσπαθεί 

να συνδυάσει τα χαρακτηριστικά του πάρκου 
ψυχαγωγίας με την εκπαιδευτική αποστολή του 
μη κερδοσκοπικού ζωολογικού κήπου, ενυδρείου, 
ή μουσείου φυσικής ιστορίας. Αλλά η κατώτατη 
γραμμή είναι ότι αυτοί είναι κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, και η εκπαίδευση θα παίρνει πάντα 
τη δεύτερη θέση για τα χρήματα…»  Kiss Nature 
Goodbye, John Beardsley
Ταυτόχρονα, με μια γρήγορη περιήγηση, 
στην επίσημη ιστοσελίδα το ZSL London, θα 
παρατηρήσει κανείς ότι η ελάχιστη είσοδος για το 
μέσο ενήλικα είναι £27, ποσό αρκετά μεγάλο για να 
μπορεί να καταβληθεί από όλες τις πληθυσμιακές 
ομάδες. Μπορεί κανείς, λοιπόν, να συμπεράνει ότι 
το ZSL London Zoo, είναι ανοιχτό μόνο για αυτούς 
που μπορούν να πληρώσουν, ενώ μια μεγάλη 
μερίδα ανθρώπων γίνεται θύμα αποκλεισμού από 
τη «γνωριμία με τη φύση». Είναι η γνωριμία λοιπόν 
με τη φύση προσόν μόνο των εύπορων;
«…Μπορούμε κάλλιστα να είμαστε μάρτυρες της 
έμφασης των τριών τάξεων της εμπειρίας του 
τοπίου: οι εύποροι θα κάνουν τις οίκο-περιηγήσεις 
τους στα υπόλοιπα τμήματα του παρθένου 
οικοτύπου, οι μεσαίες τάξεις θα επισκεφθούν τις 
προσομοιώσεις, όλοι οι άλλοι θα κατοικήσουν σε 
περιθωριακά τοπία, όπου θα συλλέγουν και θα 
ανακυκλώνουν για να επιβιώσουν…» Kiss Nature 
Goodbye, John Beardsley
Πρακτικέ eco-branding μπορούν να διαπιστωθούν 
και στο λογότυπο του ZSL καθότι αποτελεί 
ένα λογότυπο πράσινου χρώματος, το οποίο 
παρουσιάζει μέσα φιγούρες ζώων. Η χρήση 
του πράσινου χρώματος σε λογότυπα εταιριών, 
αποτελεί στον κόσμο της διαφήμισης τον πρώτο 
τρόπο προώθησης της «οικολογικής συνείδησης 
των εταιρειών» - «απόδειξη» των περιβαλλοντικών 
πρακτικών που λαμβάνουν χώρο στην περίπτωση 
μας, στο ZSL. Αν κοιτάξει δε κάποιος την επίσημη 
ιστοσελίδα του θα αντικρίσει στο πάνω μέρος 
του κάτω από την ονομασία του τη φράση “Let’s 
Work for Wildlife”και δίπλα ακριβώς η φράση “DO-
NATE ONLINE”. Αυτό, δηλαδή, που μας μαθαίνει 
η ιστοσελίδα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να 
προσφέρουν για την προστασία της άγριας φύσης, 
αλλά μόνο με τη δωρεά χρημάτων στον ιστότοπο 
του ZSL London Zoo.
Μετά από τη λειτουργική ανάλυση του ZSL Lon-
don Zoo κυρίως όσο αφορά πρακτικές eco-brand-
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ing προσπαθήσαμε με τη σειρά να αποσπάσουμε 
ξανά θετικά και αρνητικά στοιχεία τα οποία 
μπορούμε να κρατήσουμε ή να «διαγράψουμε» 
αντίστοιχα για το προτεινόμενο σχεδιαστικό 
μοντέλο αναβάθμισης του Δημοτικού Κήπου 
Λεμεσού.

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Συνδυάζει τη λειτουργεία επιστημονικών και 

ψυχαγωγικών δομών,
• Προσφέρονται ξεναγήσεις με ειδικούς 

επιστήμονες στους χώρους όπου διαμένουν 
τα ζώα, με σκοπό την άρτια εκπαίδευση των 
επισκεπτών,

• Οι χώροι που διαμένουν τα ζώα είναι 
αρκετά μεγάλοι, ευρύχωροι και πλήρως 
καταρτισμένοι.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Υψηλή τιμή εισιτηρίου εισόδου £27 για τον 

μέσο ενήλικα,
• Ζωολογικός κήπος που φιλοξενεί ζώα τα 

οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν υπό 
φυσιολογικές συνθήκες στο κλίμα του 
Λονδίνου,

• Ιδιωτική επιχείρηση που προβαίνει σε 
πρακτικές eco-brandind,

• Το όλο «σκηνικό» του ZSL έχει να κάνει 
με τη δημιουργία ενός ζωολογικού 
κήπου που περιλαμβάνει προσομοιώσεις 
«οικοσυστημάτων» με επιφανειακό τρόπο 
δημιουργία δηλαδή πολλών «ψεύτικων 
φύσεων».

Προτεινόμενη Σχεδιαστική Πρόταση για 
Αναβάθμιση του Δημοτικού Κήπου Λεμεσού
«Μπορούμε να φανταστούμε ένα εμπορικό κέντρο 
που να είναι επίσης ένα τοπίο εργασίας- που να 
είναι ενεργειακά αυτάρκες, το οποίο να θεραπεύει 
τα ίδια τα λύματα του, και που να ανακυκλώνει 
τα δικά του υλικά; Μπορούμε να φανταστούμε 
ένα θεματικό πάρκο που θα είναι πραγματικά 
διασκεδαστικό και πραγματικά εκπαιδευτικό και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνο όλα σε ένα; Δεν βλέπω 
γιατί όχι. Έχουμε δημιουργήσει τη «φύση» που 
αγοράζουμε και πωλούμε στην αγορά; θα πρέπει 
σίγουρα να είμαστε σε θέση να την αλλάξουμε…» 
Kiss Nature Goodbye, John Beardsley, Page 11, 
Last Paragraph
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Κείμενο Σύντομης Περιγραφής της Πρότασης
Μετά την μελέτη στα κείμενα “Kiss Nature Good-
bye” του John Beardsley, “The Shaky ground 
of Sustainability (in Global Ecology)” του Don-
ald Worster, “ΚΑΠΗΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ” 
της Adrian Parr, και κύρια αναφορά στο κατά 
πόσο οι ζωολογικοί κήποι και τα θεματικά πάρκα 
προβαίνουν σε πρακτικές εμπορευματοποίησης 
της φύσης και ποιες οι επιπτώσει αυτών (ως προς 
την κοινωνία και το περιβάλλον), προχωρήσαμε 
στη μελέτη του ζωολογικού κήπου της Λεμεσού και 
κατά πόσος αυτός είναι αειφόρος κατά κύρια βάση 
ως προς την κοινωνία της πόλης. Στο κείμενο του 
ο Worster, “Global Ecology- A new Arena of Po-
litical Conflict” αμφισβητεί την ισοτιμία Κοινωνίας, 
Περιβάλλοντος, Οικονομίας, ως βασικές 
παραμέτρους για τη δημιουργία μιας αειφόρας 
κοινωνίας. Μήπως αυτό αντικατοπτρίζεται 
και στους ζωολογικούς κήπους, τα θεματικά 
πάρκα ή ακόμα και τα εμπορικά κέντρα, όπου 
(στην περίπτωση των ζωολογικών κήπων, των 
οποίων και εξετάζουμε), τα οικονομικά κριτήρια 
διαφαίνεται να υπερτερούν των υπολοίπων. Μετά 
από ενδελεχή έρευνα για το ΔΚΛ καταλήξαμε 
στο συμπέρασμα ότι ως προς τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα της αειφορίας, πληροί πολλές και 
βασικές αναγκαίες συνθήκες και έτσι η έρευνα 
στράφηκε στο κοινωνικό πλαίσιο και κυρίως στην 
εμπορευματοποίηση της φύσης μέσω των χωρικών 
κινήσεων και της εκμετάλλευσης της φύσης. Έτσι 
φτάσαμε να προτείνουμε σχεδιαστικές κυρίως και 
καθώς και λειτουργικές πρακτικές για το ΔΚΛ.
Βασισμένοι κυρίως στο απόσπασμα από το κείμενο 
“Kiss Nature Goodbye”: «Μπορούμε να φτάσουμε 
ένα εμπορικό κέντρο που να είναι επίσης ένα τοπίο 
εργασίας- που να είναι ενεργειακά αυτάρκες, το 
οποίο να θεραπεύει τα ίδια τα λύματα του, και 
που να ανακυκλώνει τα δικά του υλικά; Μπορούμε 
να φανταστούμε ένα θεματικό πάρκο που θα 
είναι πραγματικά διασκεδαστικό και πραγματικά 
εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο όλα 
σε ένα; Δεν βλέπω γιατί όχι. Έχουμε δημιουργήσει 
τη «φύση» που αγοράζουμε και πωλούμε στην 
αγορά; θα πρέπει σίγουρα να είμαστε σε θέση 
να την αλλάξουμε…» Kiss Nature Goodbye, John 
Beardsley, Page 11, Last Paragraph
Βασικές αρχές σχεδιασμού είναι οι εξής: η 
ουσιαστική εκπαίδευση, η ποιοτική ψυχαγωγία, 
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η περιβαλλοντική υπευθυνότητα και η κοινωνική 
προσφορά. Έτσι καταλήξαμε στην εκμετάλλευση 
των αστικών κενών αλλά και κάποιων υπάρχων 
πράσινων περιοχών γύρω από τον δημοτικό κήπο 
και την ενοποίηση τους, εμπλουτίζοντας τους με 
περισσότερο πράσινο με σκοπό και την ολική τους 
συγχώνευση. Μέσα από τα αστικά κενά περνούν 
μερικοί οδικοί δρόμοι τους οποίους επιλέγουμε 
συνειδητά να τους πεζοδρομοποιήσουμε για να 
διακόψουμε την κάθετη πορεία των αυτοκινήτων 
(που χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση 
της απόστασης από και προς τον κύριο 
αυτοκινητόδρομο.
Μέσα από αυτές τις κινήσεις, δημιουργούμε 
μια ακανόνιστη τυχαία ροή η οποί κατά κάποιο 
τρόπο μιμείται την τυχαία πορεία της φύσης. 
Αποφεύγουμε την τεχνητή αναπαράσταση ή 
προσομοίωση της φύσης (τεχνική που μιμούνται 
πολλά θεματικά πάρκα). Επιλέγουμε μόνο ως προς 
τη μορφή του χώρου, να επιτύχουμε μια πορεία, 
έναν περίπατο στο χώρο, χωρίς σκηνοθετημένο 
σενάριο για το χρήστη, αλλά να είναι βασισμένο 
στο τυχαίο ( για παράδειγμα τα ζώα κυκλοφορούν 
ελεύθερα στο χώρο, το μόνο που τα εμποδίζει 
να παρεισφρήσουν στα κατοικημένα αστικά 
τετράγωνα είναι χωρική και απλή κίνηση- μια 
περιμετρική τάφρος και έτσι αποφεύγουμε και 
τους ανορθόδοξους χώρους περίφραξης των 
ζώων). Η συνάντηση ενός χρήστη με ζώα δεν είναι 
σίγουρη ούτε διασφαλισμένη. Επιπλέον η είσοδος 
στο χώρο θα είναι ελεγχόμενη αναγκαστικά λόγω 
της τάφρου, αλλά χωρίς να απαιτείται χρηματικό 
ποσό για την είσοδο των χρηστών. Ακολουθούν 
σχετικά σχέδια και διαγράμματα.
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Πρόλογος
Η οικονομική ανάπτυξη σε πολλές περιπτώσεις 
βρήκε απάντηση στην επένδυση στον τομέα 
του τουρισμού. Ο τουρισμός θεωρείται σήμερα 
ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της 
παγκόσμιας οικονομίας και η σημασία του ολοένα 
και  αυξάνεται (Βουρεκάς, K. 2018). Η δημιουργία 
υπερπολυτελών συγκροτημάτων και παράλληλα 
η προσφορά υπηρεσιών δίνει την εντύπωση του 
οικονομικού κέρδους αλλά και της γενικότερης 
οικονομικής ανάπτυξης στον ευρύτερο τόπο - 
χώρα. Ατραξιόν κάθε τέτοιας  ανάπτυξης είθισται 
να είναι το φυσικό - τεχνητό κάλλος του εκάστοτε 
τόπου σε συνδυασμό με το πως αυτή μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες της. 
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν δυο 
διαφορετικές μορφές τουρισμού, το «Four Sea-
son» στη Λεμεσό και το «The land of Dreams» στη 
Τριμίκλινη. Τα δυο αυτά παραδείγματα αποτελούν 
διαφορετικές προσεγγίσεις του τουρισμού, με το 
πρώτο να αποτελεί μια πολυτελή ανάπτυξη και το 
δεύτερο μια πιο εναλλακτική μορφή τουρισμού 
για το σήμερα. Οι πιο πάνω αναπτύξεις θα 
διερευνηθούν βάση τριών βασικών θεματικών: 
χρήση φύσης- διαχείριση πόρων, χρήση φύσης 
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στη ρητορική ανάπτυξης, επιπτώσεις πρακτικών 
των ξενοδοχειακών μονάδων. 
Α. Εισαγωγικά στοιχεία ξενοδοχειακών μονάδων
Οι δύο τουριστικές μονάδες που θα διερευνηθούν 
είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις ανάπτυξης.  
Επιλέχθηκαν ως παραδείγματα ανάλυσης αφού 
το μεν αποτελεί τυπική πολυτελής ανάπτυξη της 
δεκαετίας του 80 στο παραλιακό μέτωπο της 
Λεμεσού, και το δε μια σύγχρονη και εναλλακτική 
τουριστική πρόταση. Οι βασικές διαφορές 
εντοπίζονται στην αρχιτεκτονική μορφή, στο χώρο 
ανάπτυξης, στο πελατολόγιο που απευθύνονται 
και στο πως το καθένα διαχειρίζεται τη φύση. 
Στην Τριμίκλινη, χωρίο της ορεινής Λεμεσού 
αναπτύχθηκε η ξενοδοχειακή μονάδα  «The Land 
of Dreams», η οποία είναι σε θέση να προσφέρει 
μια ξεχωριστή εμπειρία στους φιλοξενούμενούς 
της. Ο επισκέπτης εκεί βιώνει την εμπειρία 
ενός συγχρόνου αγροκτήματος αφού μπορεί να 
εμπλακεί με τις δραστηριότητες του.  Συγκεκριμένα 
ο επισκέπτης μπορεί να καλλιεργήσει, να ψαρέψει, 
να περιηγηθεί στη φύση και να διανυκτερεύσει. H 
συγκεκριμένη μονάδα βραβεύτηκε από τον ΟΕΒ 
(Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων) για την 
καινοτομία της. Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα «Αll 
about Limassol», επίσης, αναφέρει για το «The 
Land of Dreams», «ένας μικρός παράδεισος 
δημιουργήθηκε για να προσφέρει ξεχωριστές 
εμπειρίες στους επισκέπτες του αφού υποδέχεται 
τον επισκέπτη σε μια επίγεια Εδέμ, όπου μπορεί 
κανείς να απολαύσει ό,τι καλύτερο έχει να 
προσφέρει η φύση της περιοχής. Το «The Land of 
Dreams» είναι ένας χώρος δράσης και ζωής μέσα 
στη φύση».
Από την άλλη, το “Four Seasons”, αποτελεί μια 
πολυτελή πεντάστερη ξενοδοχειακή μονάδα που 
βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Λεμεσού, 
παράλληλα στο παραλιακό μέτωπο. Απέχει, 
μόλις, λίγα λεπτά από το ιστορικό κέντρο, ενώ 
περιβάλλεται από πληθώρα υπηρεσιών και 
τουριστικών καταλυμάτων. To 1993, τέθηκε 
σε λειτουργία, ενώ το 2016 ανακαινίστηκε.  
Διακρίνεται για τη διάπλατη φιλοξενία του  και 
στο ιστορικό του έχει καταγράψει πολλές 
διακρίσεις.  Παράλληλα, παρέχει στον επισκέπτη 
όλων των ειδών υπηρεσίες. Η εξαώροφη μονάδα, 
αποτελείται από περίπου 300 δωμάτια και μπορεί 
να φιλοξενήσει το λιγότερο 600 επισκέπτες. 
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Ξεχωρίζει για την άνεση καθώς και τις πολυτελείς 
εγκαταστάσεις του. Τις αρχές του χαρακτηρίζει η 
οικολογική συνείδηση, ενώ, με τον δικό του τρόπο 
επιδιώκει να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τις 
αξίες της φύσης.
Β.Xρήση φύσης- διαχείριση πόρων
Β1. Διαχείριση των πόρων σε συνάρτηση με την 
αειφόρο ανάπτυξη
Στη ενότητα αύτη θα διερευνηθούν οι τρόποι 
διαχείρισης των πόρων στις ξενοδοχειακές 
μονάδες. Η κάθε μονάδα ανάλογα με την 
τυπολογία της και τον τρόπο ανάπτυξής της 
εκμεταλλεύεται με διαφορετικό τρόπο τους 
φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους. Οι φυσικοί 
πόροι ορίζονται ως τα φυσικά αγαθά εύκολα 
προσβάσιμα και διαθέσιμα τα οποία ο άνθρωπος 
έχει την ικανότητα να τα χρησιμοποιεί για κάλυψη 
των αναγκών του. Η ανάπτυξη των φυσικών πόρων 
σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συνταυτιστεί με 
την «αειφόρο ανάπτυξη» που έχει ως σκοπό την 
συντήρηση του περιβάλλοντος και την διαχείριση 
των πόρων, συμφιλιώνοντας με αυτό τον τρόπο 
το ήθος του περιβαλλοντισμού με το ήθος της 
ανάπτυξης (McDonough, W. 1993). 
Η τουριστικές αναπτύξεις χρησιμοποιούν 
τοπικούς και υπερ-τοπικούς φυσικούς πόρους 
και προκαλούν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις 
στον χώρο όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον στο 
οποίο τοποθετούνται (Καπετανάκη, Ε. 2015). Τα 
είδη των φυσικών πόρων που εκμεταλλεύονται 
οι τουριστικές μονάδες είναι το νερό, το έδαφος 
/ γεωμορφολογία του τόπου, χλωρίδα και 
πανίδα, ηλιακή ακτινοβολία, φυσική ομορφιά. Το 
ανθρώπινο δυναμικό και η διαχείριση του είναι 
ένας ακόμα «πόρος» που θα διερευνηθεί στη 
παρούσα φάση. 
Β1.1 Τhe Land of Dreams
Το “The Land of Dreams” εντάσσεται στο ορεινό 
τμήμα της Λεμεσού έξω από την Τριμίκλινη και 
κοντά στο φράγμα του Σαϊττά. Εκμεταλλευόμενο 
τη γεωμορφολογία του τόπου αλλά και τη φυσική 
ομορφιά αφού τοποθετείται μέσα στο δασύλλιο 
της περιοχής και καλεί τον επισκέπτη να ζήσει 
μια εμπειρία μέσα στη φύση. Παράλληλα, η 
ύπαρξη του υδατοφράκτη στο συγκεκριμένο τόπο 
ενισχύει την βιοποικιλότητα και το μικροκλίμα 
της περιοχής,  δημιουργώντας  ένα τοπίο που η 
ανάπτυξη το επωφελεί. 

Η ξενοδοχειακή μονάδα αναπτύσσεται διακριτικά 
μέσα στο περιβάλλον χρησιμοποιώντας φυσικά 
υλικά, ως πρώτη ύλη, για το μεγαλύτερο κομμάτι 
της κατασκευής. Το βασικό δομικό υλικό που 
χρησιμοποιεί η ανάπτυξη είναι το ξύλο. Οι 
εγκαταστάσεις του έργου είναι κατά βάση ξύλινες 
και εδράζονται σε βάσεις από σκυρόδεμα οι οποίες  
στεγάζονται με δίρριχτη στέγη επενδυμένη με 
κεραμιδί. 
Επιπλέον, η συγκεκριμένη μονάδα 
αυτοπροβάλλεται σαν ένα σύγχρονο αγρόκτημα, 
το οποίο σέβεται αλλά και δημιουργεί οικοσύστημα. 
Στις εγκαταστάσεις της έχουν δημιουργηθεί 
εκτάσεις για καλλιέργεια διαφόρων δέντρων όπως 
κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, λωτοί. 
Ακόμα υπάρχουν εκτάσεις καλλιέργειας αμπελιών 
για την παραγωγή κρασιού. 
Ένας από του βασικούς τομείς ανάπτυξης της 
συγκεκριμένης μονάδας είναι η καλλιέργεια 
ψαριών. Τα είδη ψαριών που καλλιεργούνται 
στα ιχθυοτροφεία της μονάδας είναι πέστροφα, 
ρωσικός και σιβηρικός οξύρρυγχος. Μέσα από 
την  αναπαραγωγή των συγκεκριμένων ψαριών 
παράγεται χαβιάρι το οποίο ο επισκέπτης θα έχει 
την ευκαιρία να το δοκιμάσει στο πλαίσιο της 
επίσκεψης του.  
Μέσα από το πρόγραμμα της συγκεκριμένης 
ανάπτυξης δημιουργείται ένα νέο σύστημα 
διαχείρισης και διερεύνησης του νερού. Η 
δημιουργία ενός ιδιωτικού φράγματος και 
ενός δικτυού δεξαμενών, που χαρακτηρίζονται 
ως μια από τις μεγαλύτερες στην Κύπρο, 
δημιουργήθηκαν για να υποστηρίξουν τις πιο 
πάνω καλλιέργειες. Παράλληλα, στο The Land 
of Dreams δημιουργήθηκε και μια τεχνίτη 
λίμνη στην οποία διοχετεύονται ψάρια από τις 
ιχθυοκαλλιέργειες του συγκροτήματος.  Με 
αυτό τον τρόπο χρησιμοποιείται και το υπάρχον 
αλλά και το νέο οικοσύστημα προς όφελος του 
προγράμματος της μονάδας. 
Η τουριστική και οικιστική ανάπτυξη χρησιμοποιεί 
τοπικούς και υπερ-τοπικούς φυσικούς και 
ανθρωπογενείς πόρους και προκαλεί άμεσες - 
έμμεσες επιπτώσεις τόσο κατά την κατασκευή, 
αλλά κυρίως και κατά τη λειτουργία των 
ξενοδοχειακών μονάδων (Καπετανάκη, Ε. 2015). 
Το ανθρώπινο δυναμικό που υποστηρίζει την 
ξενοδοχειακή μονάδα και την όλη διαδικασία 
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χρησιμοποιεί, ενισχύει το τοπικό πλαίσιο. 
Β1.2 Four Seasons 
Η ξενοδοχειακή μονάδα “Four Seasons” 
τοποθετείται παράλληλα με την ανατολική 
ακτογραμμή της Λεμεσού. Η γραμμική αυτή 
διάταξη προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης 
του νότιου προσανατολισμού, ιδανικού για 
αξιοποίηση των ηλιακών οφελών. Ο κτηριακός 
όγκος χωροθετείται σε απόσταση από το παραλιακό 
μέτωπο, παραχωρώντας έτσι δυνατότητα 
ανάδειξής της παραλίας. Στο αναμεταξύ τους 
κενό υπάρχει φύτευση, δημιουργώντας έτσι μια 
σταδιακή σύνδεση του υφιστάμενου τοπίου με την 
παρέμβαση.
Στην πλειοψηφία της η μονάδα είναι 
κατασκευασμένη από σκυρόδεμα με επικαλύψεις 
τοπικών πετρωμάτων, ενώ, μεγάλες επιφάνειες 
τοιχοποιίας είναι γυάλινες, προσφέροντας έτσι, 
οπτικές φυγές προς το εξωτερικό.  
Αρχή του ξενοδοχείου, όπως προβάλλεται μέσω 
της ιστοσελίδας του, είναι να συμβάλλει στη 
σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων έχοντας 
στόχο να ανακτήσει στο μέλλον το πρότυπο “Trav-
eling Gold” (πιστοποίηση για υψηλά δεδομένα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης) εφαρμόζοντας 
μια σειρά  στρατηγικών. Για τον λόγο αυτό, 
αποσκοπείται η μηδενική χρήση χημικών εντός 
των προσεχών ετών και εισήγηση εναλλακτικών 
μεθόδων καθαριότητας. Επιπρόσθετα γίνεται 
προώθηση των τοπικών προϊόντων, έτσι ώστε 
να αποφευχθεί η εκπομπή ρύπων από τη 
μεταφορά τους, αφού η εισαγωγή αγαθών από 
το εξωτερικό, συνεπάγετε τη χρήση πλεούμενων 
και αεροσκαφών, απαιτώντας μεγαλύτερες 
ποσότητες ενέργειας, ενώ οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον είναι περισσότερες. 
Η στρατηγική διαχείρισης αποβλήτων και η 
μείωση δημιουργίας ρύπων, αποτελούν πρότυπο 
λειτουργείας. Η πραγμάτωση του στόχου αυτού 
επιτυγχάνεται με την παρότρυνση των πελατών 
στη συμμετοχή της διαδικασία ανακύκλωσης 
και την αγορά χύμα προϊόντων για αποφυγή 
χρήσης συσκευασιών  χαρτιού, πλαστικού και την 
ανακύκλωση όλων των προϊόντων. 
Επιπλέον, η ανάγκη χρήσεις μεγάλων ποσοτήτων 
νερού και ηλεκτρισμού οδήγησε τους διαχειριστές 
στην εύρεση οικονομικών εναλλακτικών λύσεων. 
Συγκεκριμένα,  χρησιμοποιούνται  συσκευές 

εξοικονόμησης νερού καθώς και διαδικασίες 
ελαχιστοποίησης της συνολικής κατανάλωσης. Για 
την θέρμανση του νερού χρησιμοποιούνται ηλιακοί 
συλλέκτες και γίνεται ανάκτηση θερμότητας από 
το σύστημα κλιματισμού. Αξιοποιούνται επίσης 
ενεργειακά αποδεχτές συσκευές και προωθείται 
η εκπαίδευση του προσωπικού για τη σωστή 
διαχείριση τους. 
Β2. Εμπεριεχόμενη ενέργεια 
Οι επιπτώσεις που έχει η κάθε ανάπτυξη επηρεάζει 
πολλούς διαθετικούς τομείς όπως, τον τομέα της 
χρήσης γης , το οικοσύστημα, την ενέργεια και 
άλλα. Η ενέργεια που χρειάζεται το κτίριο από το 
στάδιο του σχεδιασμού μέχρι την αποπεράτωση 
του αλλά και τη συντήρηση του αποτελεί την 
εμπεριεχόμενη ενέργεια κάθε ανάπτυξης. 
Β2.1 Τhe Land of Dreams
Το αποτύπωμα της συνολικής ανάπτυξης του «Τhe 
Land of Dreams»  δεν είναι μεγάλο και επιλογή  
της  χρήσης φυσικών υλικών ως δομικό συστατικό 
απαίτησε τη χρήση και επεξεργασία δασικής γης. 
Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου έργου 
χρειάστηκε να κοπούν τμήματα των δέντρων της 
περιοχής. 
Η αναστρεψιμότητα της υπάρχουσας ανάπτυξης 
θα ήταν πιθανή με μικρό όγκο ρύπων, ενώ 
παράλληλα οι ρύποι των τμημάτων από σκυρόδεμα 
θα χρειάζονται μεγαλύτερη και διαφορετική 
επεξεργασία τόσο για την συντήρηση τους όσο 
και για την τυχών κατεδάφιση τους. 
Β2.2 Four Seasons 
Εξαιτίας της οριζόντιας χωροθέτησης της 
κτηριακής μονάδας, αλλά και λόγω της 
αξιοποίησης μεγάλής έκτασης γης για την κάλυψη 
των αναγκών της, το αποτύπωμα που αφήνει 
τόσο στο έδαφος όσο και στο περιβάλλον, μπορεί 
να χαρακτηριστεί μεγάλο.  Για την οικοδόμηση, 
χρειάστηκε να κοπούν ορισμένα δέντρα, παρ’ όλ΄ 
αυτά, οι μεγαλύτερες ποσότητες πρασίνου έχουν 
διατηρηθεί. Επίσης, επηρεάστηκαν, σε ορισμένο 
βαθμό, τα οικοσυστήματα του υπεδάφους, λόγω 
των θεμελίων από σκυρόδεμα. Όσο αφορά την 
υλικότητα, αξιοποιήθηκαν ορισμένα τοπικά υλικά, 
όπως, πετρώματα. 
Ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής και με 
σκοπό τον εκσυγχρονισμό, το 2016 το ξενοδοχείο 
τέθηκε σε ριζική ανακαίνιση, ενώ την ίδια περίοδο 
ανεγέρθηκε νέα κτηριακή μονάδα.   
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Γ. Χρήση φύσης στη ρητορική της εκάστοτε 
ανάπτυξης
Οι τουριστικές αναπτύξεις προβάλουν μια 
ρητορική με έντονα φιλο-περιβαλλοντικό 
πρόσωπο. Στην ενότητα αύτη θα διερευνηθεί τόσο 
ο τρόπος παρουσίασης και προβολής της φύσης, 
όσο και  οι προσομοιώσεις που προσφέρει και 
χρησιμοποιεί κάθε μονάδα.
Γ1. Προώθηση- εκμετάλλευση της φύσης
Γ1.1 Τhe Land of Dreams
Η προώθηση και η προβολή της φύσης ξεκινάει 
από την ίδια την επωνυμία της μονάδας αφού 
διαφημίζεται ως ένας τόπος που θα μπορούσε 
να παρομοιαστεί με ένα επίγειο παράδεισο. 
Ακόμα και το λογότυπο της επιχείρησης, θυμίζει 
οικόσημο το οποίο αναπαρίσταται με δυο ψάρια 
που περιβάλλονται από φυτά – αμπελώνες, 
προσδίδοντας έτσι μια πιο ρομαντική διάσταση 
στο όλο εγχείρημα. Οι υπηρεσίες και οι 
δραστηριότητες που αξιοποιεί η συγκεκριμένη 
ανάπτυξη προωθούνται μέσω της ειδυλλιακής – 
παραμυθένιας εικόνας της φύσης, όπου ζώα, φυτά 
και άνθρωπος βρίσκονται σε μια απόλυτη αρμονία. 
Η προβολή της μονάδας γίνεται μέσα από την 
ιστοσελίδα της, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
ηλεκτρονικά μέσα διαφήμισης. 
Η καμπάνια του διαφημίζει έναν πιο ποιοτικό 
τρόπο ζωής μακριά από την καθημερινή ρουτίνα 
στα αστικά τοπία. 
Γ1.2 Four Seasons 
Το ξενοδοχείο εφαρμόζει τακτικές που υπακούν 
στην αειφόρο ανάπτυξη και γίνονται μέσο 
προσέλκυσης του κοινού. Συγκεκριμένα, αυτό 
επιτυγχάνεται μέσο της ένταξης στο φυσικό 
παράκτιο τοπίο της Λεμεσού, αλλά και με την 
ενσωμάτωση πράσινου στοιχείου εντός και εκτός 
του ξενοδοχείου. Παράλληλα, το ξενοδοχείο 
προωθεί τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 
που ενδυναμώνουν την επαφή του ανθρώπου 
με τη φύση, όπως είναι τα θαλάσσια σπορ, ενώ 
διοργανώνονται εκδρομές με σκοπό την ανάδειξη 
του κυπριακού τοπίου.
Επιπρόσθετα, το όνομα του ξενοδοχείου, αλλά και 
το λογότυπο του αναπαριστά τις τέσσερις εποχές 
του χρόνου, με αφηρημένο τρόπο.
Γ2 Προσομοιώσεις της φύσης
Γ2.1 Τhe Land of Dreams
Η δημιουργία τεχνίτης λίμνης  και η τοποθέτηση 

ψαριών,  είναι το βασικό στοιχείο προσομοίωσής 
της φύσης, στην συγκεκριμένη ανάπτυξη. 
Η προσομοίωση αυτή συνοδεύεται από την 
προσομοίωση δραστηριοτήτων που αναφέρονται 
σε ένα αγροτικό τρόπο ζωής που ο επισκέπτης δεν 
μπορεί να τον συνάντηση στις σύγχρονες πόλεις. 
Οι δραστηριότητές αυτές έχουν να κάνουν με την 
περιήγηση στη φύση, το ψάρεμα , το μαγείρεμα 
τους, την καλλιέργεια φρούτων, αλλά και την ίδια 
τη διαβίωση σε ένα πλαίσιο συνόλου με αγροτικό 
χαρακτήρα.
Παράλληλα η ανάπτυξη γίνεται σε υπομονάδες, 
τύπου παραδοσιακής κατοικίας,  που όλες 
μαζί αποτελούν το σύνολο της ξενοδοχειακής 
μονάδας. Στο σύνολο της η ανάπτυξη προσπαθεί 
να αναπαραστήσει έναν  κοινοβιακό οικισμό του 
παρελθόντος.
Γ2.2 Four Seasons 
Όσο αφορά τη ρητορική του “Four Sea-
sons” εφαρμόζεται ένα σύστημα πρακτικών 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας στην 
ένταξη της φύσης. Ισχύει η τοποθέτηση μιας 
κτηριακής μονάδας σε φυσικό πλαίσιο, αλλά και 
η ενσωμάτωση προσομοίωσης της φύσης στο ίδιο 
το σύμπλεγμα.
Συγκεκριμένα, οι πισίνες και τα σιντριβάνια του 
συγκροτήματος, αποτελούν τεχνητά υδάτινα 
στοιχεία με οργανική μορφή, ενταγμένα σε ένα 
φυσικό περιβάλλον από ξωτικά φυτά.  Ακόμα, οι 
προσόψεις είναι καλυμμένες με πρασινάδα, ενώ 
στο εσωτερικό η διακόσμηση αποτελείται από 
περίτεχνους πολυέλεους σε σχήμα φυλλωμάτων. 
Τα κεραμικά, επίσης, έχουν βιομιμητικά μοτίβα, 
καθιστώντας το εσωτερικό να υπακούει σε μια 
οριενταλιστική αισθητική.  
Στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου εντάσσονται κάθε 
λογής εστιατόρια, που εκπροσωπούν κουζίνες 
από όλο τον κόσμο. Στο “simulacrum”( Bardsley, 
J. 2000) αυτό εντάσσονται ιταλικά, ιαπωνικά και 
άλλα εστιατόρια. Οι χώροι αυτοί είναι έντονα 
διακοσμημένοι με στοιχεία της κάθε χώρας, όπως 
είναι η χλωρίδα. 
Στον κήπο υπάρχουν υδάτινα στοιχεία με εξωτικά 
ψάρια, τα οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να 
ταΐσει. 
Δ. Επιπτώσεις πρακτικών των ξενοδοχειακών 
μονάδων
Οι τουριστικές αναπτύξεις χρησιμοποιούν 
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τοπικούς και υπερ-τοπικούς φυσικούς πόρους και 
προκαλούν,  άλλοτε θετικές άλλοτε αρνητικές 
επιπτώσεις. Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθεί 
το πως επηρεάζουν τη φύση αλλά και την κοινωνία 
, οι δυο πιο πάνω αναπτύξεις (Καπετανάκη, Ε. 
2015). 
Η  ανάπτυξη με ένα περιβαλλοντικό ήθος, στις 
περιπτώσεις που συγκεράζονται, έχουν θετικό 
αντίκτυπο στη φύση και στο ευρύτερο πλαίσιο. 
Αντίθετα η μη ύπαρξη της ανάπτυξης, ίσως θέτει 
το περιβάλλον σε κίνδυνο σε τυχόν λανθασμένες η 
αθέμητες πρακτικές ανάπτυξης. Μέσα από αυτές 
τις αναπτύξεις παρέχετε η πρόσβαση στο φυσικό 
περιβάλλον που υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην 
ήταν εφικτή.
Στον αντίποδα, τέτοιες αναπτύξεις καθιστούν τη 
φύση ως εργαλείο που εξυπηρετεί τον άνθρωπο. 
Αφού αναπτύσσεται μια ωφελιμιστική στάση του 
ανθρώπου προς τη φύση μειώνοντας έτσι τους 
ηθικούς ενδοιασμούς. Η ιδέα της συντήρησης και 
διαχείρισης των πόρων σε περιπτώσεις, συνδέεται 
άμεσα με την κατανάλωση και την αύληση του 
χρονικού πλαισίου που έχει ο άνθρωπος για 
να τους χρησιμοποιεί. Παράλληλα μέσω της 
διαφήμισης και προώθησης των ξενοδοχειακών 
μονάδων δεν αφήνεται χώρος για περεταίρω 
σκέψη και προβληματισμό για τις διαδικασίες που 
συμβαίνουν πίσω από την εξωτερική εικόνα που 
προβάλει η εκάστοτε επιχείρηση. Τέλος όπως μας 
αναφέρει και η Καπετανάκη (2015)σε περιπτώσεις 
φτάνουν σε σημείο να ισχυριστούν ότι η ανάπτυξη 
λύνει περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Δ1  Τhe Land of Dreams
Το όλο πρόγραμμα της  συγκεκριμένης 
ξενοδοχειακής μονάδας αποτελεί μια εναλλακτική 
μορφή τουρισμού, αφού διαχειρίζεται τη φύση 
μέσα από διαδικασίες παραγωγής   ψαριών, 
φρούτων , λαχανικών και κρασιού. Ταυτόχρονα, 
η όλη διαδικασία έχει και ένα εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα. Παράλληλα, η μονάδα προσφέρει 
υπηρεσίες εστίασης- κατάκλισης και αναψυχής 
μέσα από δραστηριότητες όπως, το ψάρεμα  και 
η καλλιέργεια της φύσης. Η κατοίκηση και οι 
εγκαταστάσεις της μονάδας στεγάζονται σε 
χώρους κατασκευασμένους από ξύλο, υλικό το 
οποίο βοηθά στην ομαλή ένταξη στο περιβάλλον. 
Μέσω της καλλιέργειας των διαφόρων 
οπωροφόρων προωθεί και ενισχύει την τοπική 

οικονομία, αφού το συγκεκριμένο χωριό 
χαρακτηρίζεται από την παραγωγή και πώληση 
των  φρούτων. Χρησιμοποιείται το υπάρχον 
οικοσύστημα προς όφελος του προγράμματος 
της μονάδας, αφού χρησιμοποιείται η φυσική 
ομορφιά του τόπου για να πραγματοποιηθούν 
δραστηριότητες σε αυτήν όπως περπάτημα στην 
φύση και άλλα.
Επιπρόσθετα, μέσω της τεχνητής λίμνης 
δημιουργεί ένα νέο οικοσύστημα  που ενισχύει 
την βιοποικιλότητα της περιοχής. Παράλληλα 
η καλλιέργεια τοπικών και ξένων ψαριών 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων. 
Η καλλιέργεια του οξύρρυγχου για την παραγωγή 
χαβιαριού αποτελεί μια πρωτότυπη ανάπτυξη 
για τη χώρα και ενθαρρύνει το επιχειρείν και την 
καινοτομία στον τόπο.
Οι τομείς που δίνει έμφαση η συγκεκριμένη 
ξενοδοχειακή μονάδα  ενθαρρύνει τους νέους 
να παραμείνουν στον τόπο τους, αλλά και να 
αναπτύξουν νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας. 
Η ανάπτυξη αυτή είναι μια προσπάθεια 
συγκερασμού  του τοπικού χαρακτήρα, της νέας 
επιχειρηματικότητας αλλά και του τουρισμού, 
εντάσσοντας το στη μικροκλίμακα  του χωριού.
Παρόλα τα  θετικά στοιχεία που εντοπίστηκαν, 
η υπό μελέτη τουριστική μονάδα παρουσιάζει 
κάποιες αρνητικές επιπτώσεις. Μέσω του 
προγράμματος που προσφέρει η συγκεκριμένη 
μονάδα παρουσιάζεται πως φέρνει τον 
άνθρωπο κοντά στην φύση, αλλά ουσιαστικά 
την χρησιμοποιεί για ιδίων κέρδος . Όλες οι 
δραστηριότητες αποτελούν μια ενορχηστρωμένη 
διαδικασία η οποία γίνεται σε ιδιωτικό περιβάλλον, 
έχοντας ως αντίκτυπο την έμμεση υποβάθμιση 
του δημόσιου χώρου (Bardsley, J., 2000).
Η όλη ανάπτυξη προσπαθεί να μιμηθεί ένα 
παραδοσιακό οικισμό, προσομοιάζοντας τις 
εγκαταστάσεις της με ένα παραδοσιακό χωριό, 
με απώτερο σκοπό το κέρδος αφού   προσφέρει 
στους επισκέπτες της, την αίσθηση της 
διαβίωσης  σε  μια κοινότητα. Η χρήση ξύλου ως 
δομικό υλικό μπορεί να μην θεωρείται βέλτιστη, 
αφού χρειάζεται συνεχή συντήρηση, ενώ δεν 
αποτελεί τοπικό τρόπο δόμησης. Ακόμα, για τη 
δημιουργία του συγκεκριμένου έργου χρειάστηκε 
να κοπούν δέντρα της περιοχής , τα οποία δεν 
αντικαταστάθηκαν ποτέ. Παράλληλα, οι μονάδες 
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των εγκαταστάσεων είναι τυποποιημένες 
επαναλήψεις ιδίων δομών, πράγμα το οποίο 
δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της τοπικής 
αρχιτεκτονικής που προσπαθεί να μιμηθεί, 
αφού η γραφικότητα ήταν ίσως το βασικότερο 
χαρακτηριστικό της.
Όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών της 
μονάδας και την διατήρηση μιας τέτοιας μονάδας 
απαιτούνται μεγάλες ποσότητες νερού που 
ίσως μέρος του προέρχεται από τον υδροφόρο 
ορίζοντα της περιοχής, μιας που βρίσκεται δίπλα 
στο φράγμα του Σαϊττά. Η συντήρηση όλων 
των εγκαταστάσεων για την παραγωγή ψαριών 
χρειάζεται αρκετή ενέργεια για την καθημερινή 
φροντίδα. Η τοποθέτηση τόσο τοπικών όσο και 
ξένων ψαριών σε μια τεχνητή λίμνη, δημιουργεί τις 
ιδανικές συνθήκες για τις δραστηριότητες – χόμπι 
των επισκεπτών. Με αυτό τον τρόπο και μέσω του 
τρόπου προώθησης  καπηλεύεται την εικόνα της 
φύσης για ένα πιο ποιοτικό τρόπο ζωής μακριά 
από την καθημερινή ρουτίνα στα αστικά τοπία. 
Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της προσομοίωσης, 
η φύση γίνεται μέσο ψυχαγωγίας αφού 
καταναλώνεται από παθητικούς θεατές (Bard-
sley, J., 2000). Έτσι η  φύση συσκευάζεται σαν 
ένα προϊόν μη αφήνοντας χώρο για διαφορετικά 
και εναλλακτικά αφηγήματα  και δράσεις από τον 
χρήστη.
Η όλη ανάπτυξη θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμα 
πιο πολύ την τοπική οικονομία εργοδοτώντας 
ντόπιους για την συντήρηση και φροντίδα 
της όλης εγκατάστασης. Παρόλα αυτά, όπως 
αναφέρθηκε από τον κοινοτάρχη η ανάπτυξή δεν 
εργοδοτεί Κύπριους, αφήνοντας  μια σημαντική 
κοινωνική ομάδα έξω από τον κύκλο εργασιών του, 
αφού ίσως προτιμά πιο φθηνά εργατικά χέρια.
Δ2 Four Seasons 
Το “Four Seasons” αποτελεί μια πολυτελή 
υποδομή η οποία παρέχει ποικιλία υπηρεσιών, ενώ 
κρατά, με αυτό τον τρόπο, αμείωτο το ενδιαφέρον 
του επισκέπτη. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα 
να ψυχαγωγηθεί μέσα από δραστηριότητες 
σχετικές με τη φύση, τη δημιουργία, την τέχνη.  
Επίσης, προσφέρει πολλαπλές επιλογές κουζίνας, 
καφετεριών, χώρων εκγύμνασης και χαλάρωσης. 
Εύκολη, είναι και η πρόσβαση σε διάφορα αγαθά.  
Στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, 
περιοδικά, λαμβάνουν χώρα διάφορες εκδηλώσεις 

που προσελκύουν το κοινό.
Η εν λόγω τουριστική μονάδα, κατέκτησε το 
Investors in People Silver, ένα πιστοποιητικό  
πρότυπου διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 
ενώ η διεύθυνση του ξενοδοχείου αναφέρει 
πως δεν τίθενται διακρίσεις κατά την πρόσληψη 
προσωπικού.
Σε μια προσπάθεια ανάδειξης της τοπικότητας, 
γίνεται χρήση όσο το δυνατό περισσότερων 
τοπικών αγαθών, ενώ δίνεται προτεραιότητα 
πρόσληψης ντόπιου προσωπικού. Επίσης, για την 
υποστήριξη της ντόπιας αγορά, προωθούνται 
παραδοσιακοί προορισμοί μέσω οργανωμένων 
εξορμήσεων.    
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επαφή του 
επισκέπτη με τη φύση και την ανάδειξη της 
φυσικής ομορφιάς στα μάτια του. Η τοποθέτηση 
της μονάδας πλησίον της θάλασσας, αλλά και η 
διατήρηση της ζώνης πρασίνου στο ενδιάμεσο, 
προσφέρει την ευκαιρία αλληλοεπίδρασης 
ανθρώπου και φύσης. Η σχέση αυτή ενισχύεται 
από τις ευκαιρίες οπτικών φυγών προς το 
παραλιακό μέτωπο. Οι οάσεις πρασίνου στις 
όψεις και το εσωτερικό καθιστούν το περιβάλλον 
για τον χρήστη πιο ευχάριστο. Επιπρόσθετα, το 
πρόγραμμα του ξενοδοχείου δίνει τη δυνατότητα 
ανακάλυψης του θαλάσσιου πλούτου μέσα από τις 
οργανωμένες θαλάσσιες δραστηριότητες.  
Το “Four Seasons” τάσσεται στις αρχές του 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού εφαρμόζοντας μια 
σειρά στρατηγικών για τη σωστή διαχείριση πόρων 
με σκοπό την ευαισθητοποίηση του προσωπικού, 
όπως και των επισκεπτών . Για την εξοικονόμηση 
ενέργειας χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα 
βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης.
Εντούτοις, μελετώντας κανείς σε βάθος τις 
ενέργειες και τις προθέσεις του ξενοδοχείου, θα 
παρατηρήσει ορισμένες ασάφειες όσο αφορά τους 
απώτερους του στόχους. Καταρχάς, η παροχή 
πολλαπλών υπηρεσιών απαλλάσσει τον επισκέπτη 
από την  ανάγκη να αποταθεί σε εξωτερικές 
υπηρεσίες, ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός 
αποκομμένου θύλακα.  
 Επίσης, το κτίριο μοιάζει να αποτελεί τοίχος  που 
διακόπτει την επαφή προς το παραλιακό μέτωπο, 
αφού αναπτύσσεται κατά μήκος του.
Όσο αφορά την κοινωνική προσέγγιση της 
ξενοδοχειακής μονάδας, η διεύθυνση τονίζει 
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το ενδιαφέρον της για εργοδότηση ντόπιων 
υπαλλήλων, γεγονός που αντιτίθεται στις αρχές 
ισότητας που υιοθετεί. Παρόλο που κατατάσσει 
στις πρακτικές του την έννοια της κοινωνίας και 
ειδικότερα του ανθρώπου, αποκλείει το δικαίωμα 
σε ορισμένα κοινωνικά στρώματα αφού το κόστος 
διαμονής απευθύνεται παρα μόνο σε αυτούς που 
διαθέτουν. 
Μπορεί το ξενοδοχείο να τάσσεται στο όνομα 
της αειφορίας, παρ’ όλ’ αυτά, πρώτιστος στόχος 
του δεν είναι άλλος από την κερδοσκοπία. 
Εκμεταλλεύεται στρατηγικές, επιδιώκοντας να 
προωθήσει ένα οικολογικό χαρακτήρα, ωστόσο 
είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσο αυτές αποτελούν 
πραγματικά πράσινες τακτικές. Η τοποθεσία του 
ξενοδοχείου αποτελεί μέσο σύνδεσης ανθρώπου  
και φυσικού στοιχείου (θάλασσα).  Ωστόσο, το 
στοιχείο της “φύσης” (Bardsley, J. 2000) είναι 
έντονο στη συγκεκριμένη περίπτωση και πολλές 
φορές υπερτερεί της πραγματικής φύσης. Έτσι, 
η μονάδα καταλήγει να λειτουργεί σαν ένας 
αυτόνομος μικρόκοσμος που αποκόπτεται από το 
φυσικό πλαίσιο που το περιβάλλει. 
Επιπλέον, το πολυτελές, αυτό, όμως, σύστημα 
της αειφορίας που ισχυρίζεται ότι ακολουθεί το 
ξενοδοχείο, εμπράκτως φαίνεται να καταναλώνει 
και να απαιτεί υπερβολικές ποσότητες ενέργειας, 
για τη λειτουργία του. Ταυτόχρονα, η υπερβολικά 
μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας 
διοχετεύεται για τις ανάγκες λειτουργίας των 
διαφόρων υπηρεσιών, καθώς και στον φωτισμό 
όλων των υποδομών του κτηρίου. Παρά τις 
ενέργειες  εξοικονόμησης νερού που ακολουθεί 
το ξενοδοχείο, φαίνεται να αντιφάσκει, αφού η 
χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού που γίνεται 
για να λειτουργήσουν εσωτερικές και εξωτερικές 
πισίνες, είναι αναπόφευκτη. Αναπόφευκτη είναι 
και η χρήση χημικών , αφού είναι απαραίτητα για 
την υγιεινή των εγκαταστάσεων . 
Παράλληλα, η εμπεριεχόμενη ενέργεια του 
κτηρίου καθώς και οι μεγάλης κλίμακας 
ανακαινίσεις  που έγιναν στις εγκαταστάσεις, 
με χρήση υπερ-τοπικών υλικών για σκοπούς 
προώθησης του ξενοδοχείου, είναι προφανές ότι 
προκαλούν μεγαλύτερη ρύπανση στο περιβάλλον.
Επίλογος 
Οι πιο πάνω ξενοδοχειακές μονάδες αν και 
διαφορετικές στο πως χρησιμοποιούν τη φύση 

τόσο έμπρακτα όσο και στη ρητορική τους, 
εντοπίζονται αρκετά κοινά στοιχεία. Ταυτόχρονα 
και οι δυο αποτελούν με διαφορετικό τρόπο, 
πολυτελείς εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται την 
φύση ως χώρο δράσης και ως πηγή, τόσο υλικών 
πόρων όσο και άυλων στοιχείων εκμετάλλευσης. 
Εξετάζοντας τόσο τη ρητορική τους, όσο και 
τους τρόπους διαχείρισης των πόρων και οι δυο 
αντιλαμβάνονται και θεωρούν τον άνθρωπο ως 
καταναλωτικό ον το οποίο ποσοτικοποιείται, 
αγνοώντας τις διάφορες ποιότητες του. Έμεσα 
προωθείται μια νέα οικολογική συνείδηση η 
οποία θεωρεί ότι αγορά – ανάπτυξη και οικολογία 
μπορούν να συμβαδίσουν. 
Μέσα από όλα αυτά γίνεται εισήγηση για τον  
επαναπροσδιορισμό της αειφορίας, η οποία θα 
λαμβάνει πιο έντονα υπόψη της ηθικά κριτήρια  
και θα δίνει άλλες πλευρές της φύσης που τώρα 
δεν είναι τόσο διακριτές. Τα πιο πάνω μπορούν να 
επιτευχθούν όπως αναφέρει και ο Worster(1993), 
μέσα από την  διασφάλιση της ποικιλομορφίας 
και της αναθεώρησης της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 
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Φωτογραφικό υλικό-Τhe Land of Dreams
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Φωτογραφικό υλικό-Four Seasons
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Περίληψη

Στόχος της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι η 
διερεύνηση και κριτική ανάλυση όσον αφορά την 
προσομοίωση της φύσης μέσα από το νερό και το 
υδροπάρκο. Ο τρόπος προσέγγισης της μελέτης, 
θα γίνει σε σχέση με το πως ο άνθρωπος από την 
εποχή του Διαφωτισμού προσπά- θησε να δαμάσει 
τη φύση (νερό) μέχρι το σημερινό υδροπάρκο, το 
οποίο, επίσης ελέγχει το φυσικό στοιχείο αλλά 
συγχρόνως αποτελεί μια ψυχαγωγική προσομοίωση 
της φύσης για σκοπούς εμπορευματοποίησης. H 
ανάλυση θα γίνει με βάσει τα κείμενα Kiss Nature 
Good- bye, Designs Necessary and Sublime και 
Fetishizing the Modern City. Τέλος, θα γίνει κριτι- 
κή σύγκριση των έργων αυτών.

_Ledoux, Νερό και Ομοίωμα.

_Παντελής Νίνης
2019

_Pantelis Ninis
2019

_ Ledoux, Water and Simula-
crum.

Abstract

The purpose of this research work is to investigate 
and critically analyze the simulation of nature 
through water and waterpark. The approach of 
the study will be related to how man from the time 
of the Enlightenment tried to tame nature (water) 
to the present water park, which also controls the 
natural element but at the same time constitutes 
an entertaining simu- lation of nature for commer-
cialization purposes. The analysis will be based 
on the texts Kiss Nature Goodbye, Designs Nec-
essary and Sublime and Fetishizing the Modern 
City. Finally, a critical comparison of these works 
will be made.
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Η φύση είναι κάτι που δεν μπορείς να προσδιορίσεις. 
Προσπαθώντας να κάνουμε μια γενική κατάταξη, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει η 1η φύση, η 
χαοτική χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου, η 2η 
φύση, αυτή που έχει παρέμβει ο άνθρωπος και η 
3η φύση, όπου γίνεται προσομοίωση της, με σκοπό 
την εμπορευματοποίηση της. [J. T. Kirby, 2000]

Αρχίζοντας με την εποχή του Διαφωτισμού και τον 
Νικολά Λεντού, ο οποίος, υπήρξε κλασι- κιστής και 
ορθολογιστής αρχιτέκτονας. Ήταν γνωστός για 
την κοινωνική πόλη του Σο που σχεδίασε αλλά δεν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ο Λεντού έψαχνε μια 
αρχιτεκτονική που
«μιλά» για ένα καλύτερο κόσμο, όπως θα δούμε 
και παρακάτω.
 
Στην ιδανική πόλη του Σο, ο Λεντού σχεδίασε το 
σπίτι του επιθεωρητή του ποταμού με σκο- πό να 
υποτάξει-ελέγξει την φύση, κάνοντας τον ποταμό 
να περνάει μέσα από το κτίριο, το- ποθετώντας 
μια ισχυρή καμάρα πάνω στα βιαστικά νερά του. Η 
σύνθεση αυτή αποτελεί σύμ- βολο της ανθρώπινης 
κυριαρχίας πάνω στη φύση. Σημερινοί ερευνητές 
λένε επίσης ότι ο Λεντού ως φουτουρολόγος 
φανταζόταν το μέλλον, έτσι η κατασκευή του 
σχεδιάστηκε ως ένας υδραυλικός σταθμός 
ηλεκτροπαραγωγής. Δηλαδή εκμετάλλευση του 
φυσικού στοιχείου (νερό) για την παραγωγή 
προϊόντος και βελτιστοποίηση της ανθρώπινης 
ζωής.
Από τον πλήρη δαμασμό της φύσης στο έργο 
του Λεντού, στην εποχή του Διαφωτισμού, 
συνεχίζουμε αναλύοντας το υδροπάρκο, του 20ou 
αιώνα και πως αυτό προσομοιώνει τη φύση μέσα 
από τη χρήση του νερού και των διαφόρων πιστών 
που περιλαμβάνει.
Το υδροπάρκο εκτός από θεματικό χώρο 
ψυχαγωγίας αποτελεί και ένα χώρο προσομοίωσης 
της φύσης. Αυτό μπορεί να διακριθεί εύκολα από 
τις πίστες που περιλαμβάνει. Μία από τις πιο 
συχνές είναι το «Lazy River», όπου παρατηρείται 
σχεδιασμός ενός ποταμού, καταρρακτών, 
τοποθέτηση 100 διαφορετικών ειδών φυτών και 
δέντρων μέσα στο πάρκο σε τοποθεσία που δεν 
υπήρχαν (κατασκευή «Φύσης»).
Αυτό είναι κάτι, που θα το αποκαλούσε ο Beard-
sley, παρακείμενη έλξη (adjacent attraction), 
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δηλ. τοποθέτηση φύσης σε απρόσμενα σημεία 
εκτός του πλαισίου της, καθιστώντας την ως κάτι 
εξωτικό και ελκύοντας έτσι τους λάτρεις της.
Μια άλλη πίστα που φαίνεται να προσομοιώνει 
τη φύση είναι η πισίνα με τα τεχνητά κύματα. 
Σε αυτή τη πίστα παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος 
έχει πάει την προσομοίωση της φύσης ένα 
βήμα πιο μπροστά, αφού όχι μόνο προσπαθεί να 
προσομοιώσει τη φυσική παραλία σε μια πισίνα 
τοποθετώντας τόνους άμμους, αλλά αναπαράγει 
και φυσικά φαινόμενα, τα κύματα. Μήπως τελικά 
υπάρχει και 4η φύση;
Ένα άλλο είδος προσομοίωσης, που συναντάται 
στα περισσότερα υδροπάρκα είναι το 
συνονθύλευμα διαφορετικών οικοσυστημάτων 
σε ένα μέρος. Όπως αναφέρει ο Beardsley μέσα 
από το κείμενο του Kiss Nature Goodbye, δεν 
είναι κάτι καινούριο, αφού έχει εμφανιστεί και στο 
παρελθόν με την αναπαράσταση των ιερών τόπων 
της Ιερουσαλήμ στην Ιταλία από τον μοναχό Ber-
nadino Caimi για την προσέλκυση των ευσεβών.
Έτσι και στα υδροπάρκα παρατηρείται δημιουργία 
και τοποθέτηση καταστάσεων και στοιχείων άλλων 
χωρών και περιόδων σε άλλες χώρες που δεν θα 
μπορούσαν να υπάρξουν φυσικά. Παραδείγματα 
αποτελούν το Υδροπάρκο στην Αγία Νάπα που 
έχει θέμα  την Αρχαία Ελλάδα, μεταφέροντας 
σε μία άλλη εποχή μέσα από τις πίστες του αλλά 
και από την σχεδιασμό του χώρου. Ακόμα ένα 
υδροπάρκο είναι το Siam Waterpark στην Ισπανία 
το οποίο έχει θεματική την Ταϊλάνδη, και μέσα 
στο πάρκο παρατηρούμε στοιχεία της  θρησκείας 
της Ταϊλάνδης αλλά και στοιχεία τοπικής 
αρχιτεκτονικής της Ταϊλάνδης.
Με βάση τον Beardsley, αυτό το είδος της 
προσομοίωσης λέγεται simulacrum δηλ. ένα 
συνονθύλευμα διαφορετικών οικοσυστημάτων 
που δημιουργεί μια κατάσταση απομακρυσμένη 
από την πραγματικότητα και δίνει μια λανθασμένη 
αντίληψη.
Σε συνέχεια των παραπάνω κάποια υδροπάρκα 
περιλαμβάνουν και χώρους ψυχαγωγίας μέσω 
πισινών ή ενυδρείων που έχουν θαλάσσια ζώα 
και συνδυάζονται με διάφορες πίστες. Εκτός από 
αυτό, το αφύσικο είναι ότι μέσα στον ίδιο χώρο 
μπορείς να βρεις σε κοντινές αποστάσεις ζώα τα 
οποία είναι από διαφορετικές Ηπείρους.
Τέλος, με μια ματιά από το Λεντού στο 
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υδροπάρκο συμπεραίνουμε ότι από την εποχή του 
Διαφωτισμού ο άνθρωπος προσπαθεί να δαμάσει 
τη φύση με σκοπό μια καλύτερη ζωή, φθάνοντας 
στο σήμερα που δαμάζει, προσομοιώνει και 
συνονθυλεύει διαφορετικές καταστάσεις φύσης 
με σκοπό εμπορευματοποίηση της.
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