«Ποιηηηζκός», «θοσιηούρα», «ποιηηηζηηθό»,
«ποιηηηζκηθό»
«Πνιηηηζκηθή Γεωγξαθία» ή «Πνιηηηζηηθή Γεωγξαθία»;

Γχν γεσγξαθηθέο ζρνιέο νξνινγίαο έρνπλ αλαδπζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ
Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζία ηνπ θιάδνπ ηεο Πνιηηηζκηθήο ή Πνιηηηζηηθήο
Γεσγξαθίαο.
Ο γξάθσλ ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο ηνλ φξν «Πνιηηηζκηθή
Γεσγξαθία» ρσξίο λα επηκέλεη ζηε δηαηχπσζε απηή αθνχ επί ρξφληα ν θιάδνο
απηφο δηδαζθφηαλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε σο «Γεσγξαθία ηνπ Πνιηηηζκνχ». Καηά
θάπνην ηξφπν, νη δπν φξνη Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία θαη Πνιηηηζηηθή Γεσγξαθία
κνηάδνπλ θάπσο «λεφθνπνη» θαη αληηζηνηρνχλ ζηνλ αγγιηθφ φξν Cultural
Geography ή ζηνπο αληίζηνηρνπο θαη φκνηνπο φξνπο πνιιψλ άιισλ γισζζψλ.
Ωζηφζν θαη ρσξίο επίζεην «πνιηηηζηηθή / πνιηηηζκηθή» ε έθθξαζε κε ηε γεληθή
πηψζε «Γεσγξαθία ηνπ Πνιηηηζκνχ» είλαη αζχκκεηξε σο πξνο ηηο μέλεο
εθθξάζεηο θαη ζα έπξεπε λα είλαη «Γεσγξαθία Πνιηηηζκνχ» ρσξίο άξζξν, φπσο
είλαη ε έθθξαζε «πξντφλ πνηφηεηαο» πνπ ζεκαίλεη «πνηνηηθφ πξντφλ».

Καηά

ηελ έλλνηα απηή ε «Γεσγξαθία Πνιηηηζκνχ» δελ αλαθέξεηαη κφλν ζε
επνρέο θαη ρψξνπο κεγάινπ θαη νλνκαζηνχ «πνιηηηζκνχ» ή απιά ζε ρψξνπο
«Πνιηηηζκνχ» (π.ρ. αξραία Βαβπισλία) αιιά θαη ζε ρψξνπο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ «θνπιηνχξεο επηβίσζεο» φπσο είλαη ε δσή κηαο θπιεηηθήο
νκάδαο ζε έλα αθξηθαληθφ δάζνο ή ζηνλ Ακαδφλην. Όπνπ ππάξρεη άλζξσπνο
ππάξρεη θαη πνιηηηζκφο (= θάπνηα ζπιινγηθή θνπιηνχξα) κε ηελ έλλνηα φηη
ποιηηηζκός είλαη «ό,ηη θάλεη ο άλζρωπος» θαη κάιηζηα «ό,ηη θάλεη ηολ
άλζρωπο». Γεληθά ζηε γεσγξαθία, «πνιηηηζκφο» δελ ζεκαίλεη «εθπνιηηηζκφο»
(δειαδή πνξεία, εμέιημε θαη άλνδνο) αιιά αλζξψπηλε θαηάζηαζε, αλζξψπηλεο
ζρέζεηο θαη πξντφληα ησλ ζρέζεσλ απηψλ. Οη έλλνηεο «πνιηηηζκέλνη ιανί» θαη
«πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη» έρνπλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Τν πξψην
παξαπέκπεη (εγσθεληξηθά θαη ξαηζηζηηθά) ζην Γπηηθφ Πνιηηηζκφ ελψ ην δεχηεξν
ζε ήπηα, θηιηθή θαη επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά.

Ο «Ποιηηηζκός» κε «π» θεθαιαίο κπορεί λα ορηζηεί ως ηο αποηέιεζκα
ή έλα αποηέιεζκα ηες ζσζζώρεσζες πιούηοσ θαη ηες ζσγθέληρωζες
δύλακες ζε κηα θοηλωλία. Γελ ππάξρνπλ θησρέο θαη αδχλακεο θνηλσλίεο κε
Πνιηηηζκφ, έρνπλ φκσο φιεο πνιηηηζκφ. Η έλλοηα «ποιηηηζκός» κε «π» κηθρό
κπορεί λα ορηζηεί πηο γεληθά ως οη ζτέζεης ηωλ αλζρώπωλ θαη ηα
προϊόληα ασηώλ ηωλ ζτέζεωλ ζε ζσγθεθρηκέλο ηζηορηθό, οηθολοκηθό
θαη ποιηηηθό πιαίζηο.
■

Τν «ηζηορηθό» παξαπέκπεη ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα αιιά θπξίσο ζηνπο
ζπγθιίλνληεο ή φρη παξάγνληεο σο «ηζηνξηθέο» πξνυπνζέζεηο. Σεκαληηθή
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■
■

ηζηνξηθή πξνυπφζεζε είλαη ε δηαθνξηθή ππεξνρή [έζησ θαη
ζπκπησκαηηθή] κηαο θνηλσλίαο σο πξνο κηα άιιε θαη νδεγεί ζηνλ
«Πνιηηηζκφ».
Τν «οηθολοκηθό» παξαπέκπεη ζηελ αξηζηνπνίεζε ησλ κέζσλ δηαβίσζεο
ηνπ ζπλφινπ αιιά θπξίσο ζηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ κε ζεκέιην ηελ
εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. Απηφ νδεγεί ζηνλ «Πνιηηηζκφ».
Τν «ποιηηηθό» παξαπέκπεη ζηε ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ
αιιά θπξίσο επηθεληξψλεηαη ζηε δηα παληφο κέζνπ
δηεθδίθεζε,
θαηάθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο εμνπζίαο. Τφηε ζπλδέεηαη κάιινλ κε ηνλ
«Πνιηηηζκφ».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:








Είλαη θαλεξό όηη εδώ ν Πνιηηηζκόο πξνζεγγίδεηαη κάιινλ αξλεηηθά θαη
ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλωληθή αδηθία. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα
εμνπδεηεξωζεί ε ζπρλά κεξνιεπηηθή ζέζε θαη παηδαγωγηθή
πξνζέγγηζε πνπ γίλεηαη εθ κέξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο
ππέξ ηνπ πινύζηνπ θαη ηνπ δπλαηνύ.
Σε εθθξάζεηο ηέηνηεο όπωο ν «πνιηηηθόο πνιηηηζκόο καο» ή ν «λνκηθόο
πνιηηηζκόο καο» ε έλλνηα είλαη νπδέηεξε (= απηά πνπ ζπλεζίδνπλ λα
θάλνπλ «νη πνιηηηθνί» ή «νη δηθεγόξνη θαη νη δηθαζηέο»). Δελ
ππνλνείηαη έλα αλώηεξν επίπεδν πνιηηηθήο δξάζεο θαη λνκηθήο
δηαδηθαζίαο.
Μηα ζηπγλή δηθηαηνξία έρεη έλα πνιύ ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθό θαη λνκηθό
πνιηηηζκό. Εηζάγνληαο ηε ιέμε «θνπιηνύξα» νη δύν θξάζεηο «πνιηηηθή
θνπιηνύξα καο» θαη «λνκηθή θνπιηνύξα καο» γίλνληαη νπδέηεξεο.
Ωζηόζν ε πνιηηηθή θαη ν λόκνο αλήθνπλ ζαθέζηαηα ζηνλ Πνιηηηζκό.
Μπαίλνληαο ζε έλα ηαμί παξαηεξνύκε πωο ν νδεγόο ζπλερίδεη λα έρεη αλνηρηό
ην ξαδηόθωλν θαη λα αθνύεη κνπζηθή ηελ ώξα ηεο αλεηιεκκέλεο
εξγαζίαο. Επηπιένλ, πεξηθξνλεί ηε δηθή καο δηάζεζε θαη ην δηθό καο
κνπζηθό γνύζην. Είλαη «έλαο θαθόο άλζξωπνο»; Όρη βέβαηα! Εδώ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο «θνπιηνύξαο». Ο νδεγόο
απιά έρεη θαθή επαγγεικαηηθή θνπιηνύξα. «Καινί», « θαθνί» θαη
ινηπνί Έιιελεο έρνπκε γεληθά κηα θαθή θνπιηνύξα δεκόζηνπ ρώξνπ.

Ποιηηηζηηθό
Το πνιηηηζηηθφ αθνξά έλα άηνκν ή πεξηζζφηεξα άηνκα ή κηα κηθξή ή κεγαιχηεξε
θνηλφηεηα, φπσο κηα πφιε ή κηα ρψξα, αθφκα θαη νιφθιεξε ηελ Υδξφγεην.
Θεσξείηαη φηη ην άηνκν ή ε θνηλφηεηα κεηέρνπλ ζπλεηδεηά ζε ζπγθεθξηκέλα
γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζε απιά ρξνληθά (θαη φρη καθξνχο ηζηνξηθνχο
ρξφλνπο) ή ζεκαληηθφηεξα πξνγξακκαηηζκέλα γεγνλφηα. Σο ποιηηηζηηθό είλαη
ζσκβαληοιογία θαη ότη ηζηορία. Μηα έθδνζε, κηα ζπλαπιία, αθφκα θαη νη
Οιπκπηαθνί Αγψλεο είλαη «πνιηηηζηηθά» γεγνλφηα. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη θαη
κηα πνδνζθαηξηθή ζπλάληεζε απνηειεί πνιηηηζηηθφ γεγνλφο. Έλαο θνηηεηήο πνπ
παξαθνινπζεί κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε κπνξεί λα έρεη κηα ζπάληα «πνιηηηζηηθή»
εκπεηξία. Τν πιαίζην πνιηηηζκνχ θαζνξίδεηαη απφ ην ζπγγξαθέα ηνπ ζεαηξηθνχ
έξγνπ θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο. Όινη απηνί παξάγνπλ
πνιηηηζκφ φρη φκσο θαη ν ζεαηήο πνπ ίζσο απιά πεξλάεη ηελ ψξα ηνπ ζε έλαλ απφ
ηνπο νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ζεάκαηνο θαη αθξνάκαηνο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο,
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φπνπ πάλησο απηφο «θαιιηεξγείηαη» ή απμάλεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ. Τν ζέακα θαη
ην αθξφακα κπνξνχλ κεηά απφ ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή αλάιπζε λα εληαρζνχλ
ζηνλ «πνιηηηζκφ/Πνιηηηζκφ». Μηα αίζνπζα ζπλαπιηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί
σο «λαφο πνιηηηζκνχ» ή «λαφο ηνπ Πνιηηηζκνχ». Ωζηφζν, αλήθεη ζηηο
«ππεξεζίεο πνιηηηζκνχ» ή «πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο» ηνπ ηξηηνγελνχο
νηθνλνκηθνχ ηνκέα («ησλ ππεξεζηψλ»).

Οη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα, εθηφο απφ θαζαξά πνιηηηζηηθφ
γεγνλφο, ππήξμαλ θαη πνιηηηζκηθφ γεγνλφο. Απηφ ζπλέβε ζην επίπεδν ηεο
ηδεψδνπο αιιά πξνζσξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, εμνχ θαη νη
πνιπάξηζκεο αλαθνξέο «… φπσο ηα είρακε θαηαθέξεη ηηο εκέξεο ησλ
"Οιπκπηαθψλ"…». Η αλαθνξά ελλνεί ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη λφκηκε ιεηηνπξγία
ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο νδηθήο
θπθινθνξίαο θαη ηεο ζηάζκεπζεο. Φπζηθά, ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο ηδεψδνπο
πξνζσξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ην
πεξηερφκελν ησλ Ο.Α., ζρεηίδεηαη κφλν ή ζα κπνξνχζε λα ζρεηηζηεί κε ηε
κεηαβνιή ησλ ζρέζεψλ καο ζηελ ειιεληθή πφιε. Αλ νη ζπκπεξηθνξέο πνπ είδακε
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Ο.Α. ζπλερίδνληαλ θαη κεηά θαη αλ, γηα παξάδεηγκα, ηα
απηνθίλεηα δελ ζηάζκεπαλ ζηα πεδνδξφκηα θφβνληαο ην δξφκν ησλ πεδψλ, ζα
είραλ αιιάμεη νη ζρέζεηο καο θαη ζα κηινχζακε γηα πνιηηηζκηθφ γεγνλφο.

Μηα ζπλαπιία πνπ είλαη πνιηηηζηηθφ γεγνλφο κπνξεί λα είλαη θαη πνιηηηζκηθφ
γεγνλφο αλάινγα κε ηε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή
θάπνηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηεο κνπζηθήο ηέρλεο (ή ζηελ ηζηνξία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο). Αλ ην έξγν αθνχγεηαη γηα πξψηε θνξά, ζε κηα πφιε,
είλαη νπσζδήπνηε πνιηηηζηηθφ γεγνλφο πξψηνπ κεγέζνπο αιιά ηίπνηα δελ κπνξεί
λα πξνδηθάζεη ηελ έληαμή ηνπ ζην «πνιηηηζκηθφ», πξάγκα πνπ ίζσο ζα ην ιέγακε
αλ ην έξγν ή ε εθηέιεζε ζπλέβαηλε λα αθήζνπλ «επνρή». Δμάιινπ κηα
αθξφαζε/εθηέιεζε έξγσλ κνπζηθήο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη πνιηηηθφ γεγνλφο.
Αο ζπκεζνχκε ην ρνξσδηαθφ ησλ εβξαίσλ ζθιάβσλ «Va pensiero» απφ ηε φπεξα
Nabucco ηνπ Βέξληη πνπ έγηλε ν εζληθφο χκλνο ηεο ηηαιηθήο αλεμαξηεζίαο θαηά
ην 19ν αηψλα.

Η

θαηαλνκή ησλ ζεαηξηθψλ αηζνπζψλ ή ησλ βηβιηνπσιείσλ ζε κηα πφιε
απνηειεί κηα «πνιηηηζηηθή γεσγξαθία», δειαδή «γεσγξαθηθή θαηαλνκή».
Δληάζζεηαη ζηε γεσγξαθία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο πφιεο (κε κηθξά γ θαη π), δειαδή
ζηηο γεσγξαθηθέο εθδειψζεηο (= εκθαλίζεηο) ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
(αίζνπζεο ζεάηξνπ, βηβιηνπσιεία) ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο.

ηελ ίδηα γεσγξαθία (= γεσγξαθηθή θαηαλνκή) ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πφιεο, πνπ απνηεινχλ ηφπνπο επίζθεςεο απφ ηνπο επηζθέπηεο ηεο
πφιεο, εληάζζνληαη θαη ηα παιηά βαζηιηθά αλάθηνξα θαη άιια κλεκεία. Όκσο ν
θιάδνο πνπ θάλεη απηή ηε κειέηε κπνξεί λα είλαη ε Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία. Η
νκνηφηεηα «πνιηηηζκνχ» κεηαμχ ζεαηξηθψλ αηζνπζψλ θαη βαζηιηθψλ αλαθηφξσλ
είλαη φηη θαη ηα δχν είδε ησλ (ελδερνκέλσο: κλεκεησδψλ απηψλ) θηηζκάησλ είλαη
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φηη δέρνληαη επηζθέπηεο θπξίσο ηεο αλεηφηεξεο θαη ηεο κεζαίαο θνηλσληθήο
ηάμεο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Τν νξγαλσκέλν απηφ «επηζθεπηήξην»
απνηειεί ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ζηνηρείν «δηαρείξηζεο» ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ
ησλ καδψλ.

Αληίζεηα, ε δηαθνξά «πνιηηηζκνχ» κεηαμχ ζεαηξηθψλ αηζνπζψλ θαη βαζηιηθψλ
αλαθηφξσλ είλαη φηη ε θχξηα ιεηηνπξγία ησλ ζεαηξηθψλ αηζνπζψλ είλαη λα
δέρνληαη επηζθέπηεο (= βξαδηλνχο ζεαηέο ή θαη πξσηλνχο επηζθέπηεο ησλ
θνπαγηέ) ελψ ησλ βαζηιηθψλ αλαθηφξσλ (αλ έρεη ζην κεηαμχ εθπέζεη ν ζεζκφο
ηεο βαζηιείαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα) είλαη ηψξα ε ππνδνρή επηζθεπηψλ ελψ
ζην παξειζφλ ήηαλ ε ζηέγαζε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο θαη θάπνησλ ζρεηηθψλ
ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Γειαδή, απφ εμφρσο ζεζκηθφ - εμνπζηαζηηθφ ξφιν πνπ έρεη
αξρηθά ην βαζηιηθφ παιάηη εθθξάδνληαο κάιηζηα επί ρξφληα ηνλ πνιηηηθφ
πνιηηηζκφ (= ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα, ηνπο απνδεθηνχο κεραληζκνχο εμνπζίαο
θαη δηαθπβέξλεζεο) ηεο ρψξαο, εμέπεζε ζε πνιηηηζηηθφ αληηθείκελν.

Σν ίδην ηζρχεη γηα ηνλ Παξζελψλα θαη ιηγφηεξν γηα ηελ Αγία Σνθία, αθνχ νη
Φξηζηηαλνί επηζθέπηεο ηεο, ηνπιάρηζηνλ, ηελ αληηκεησπίδνπλ σο ηεξφ λαφ. Οχηε ν
Παξζελψλαο νχηε ε Αγία Σνθία εθθξάδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία
βξίζθνληαη. Δίλαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία θαη αληηθείκελα αιιά φρη πνιηηηζκηθά.
Γέρνληαη θπξίσο επηζθέπηεο, θαη δεπηεξεπφλησο πηζηνχο. Φπζηθά ζηνπο
επηζθέπηεο ηεο Α. Σ. βξίζθνληαη αξθεηνί πηζηνί. Ο Παξζελψλαο, βέβαηα, πνπ δελ
αλακέλεηαη γεληθά λα δέρεηαη πηζηνχο, ιφγσ ηνπ ζεβαζκνχ πνπ ηνπ απνλέκεηαη
1) απφ ην ζχγρξνλν ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη 2) απφ ηελ αλζξσπφηεηα ζεσξείηαη
χςηζην πνιηηηζκηθφ ζχκβνιν, αιιά ιεηηνπξγεί θπξίσο σο πνιηηηζηηθφ αληηθείκελν.
Γελ έρεη θακηά δηαξζξσκέλε ιεηηνπξγία πνιηηηζκνχ εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή
δηάζηαζε ηεο είζπξαμεο εηζηηεξίσλ γηα ηελ επίζθεςή ηνπ. Γηα κεξηθνχο
επηζθέπηεο ηνπ φκσο, ε ζηηγκή ηεο επίζθεςεο είλαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ ζηε δσή
ηνπο. Σαλ εθπιήξσζε ππφζρεζεο. Πσο ζα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ζρνιηάζνπκε
απφ πιεπξάο πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο («γεσπνιηηηζκηθά») ην ζέκα ηεο δηάζεζεο
ηνπ ηεξνχ βξάρνπ 1) γηα εθηέιεζε ζπλαπιίαο κε κηα κεγάιε νξρήζηξα (φπσο ην
είδακε ζηε ζπνλδπισηή ηαηλία ησλ Μάξηηλ Σθνξηζέδε, Φξάλζηο Κφπνια θαη
Γνχληη Αιελ «Ιζηνξίεο ηεο Νέαο Υφξθεο», 1989, ζην κέξνο ηνπ Κφπνια) ή 2) γηα
ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ (φπσο ην είδακε ζε ζαξθαζηηθή θσηνγξαθηθή ζχλζεζε
πνπ έγηλε εμψθπιιν ζην πεξηνδηθφ Αντί);
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Ποιηηηζκηθό
Τν πνιηηηζκηθφ αθνξά αζχλεηδα κηα θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο θαη έρεη
παιαηφηαηεο ή παλάξραηεο ξίδεο ελψ ηα απνηειέζκαηά ηνπ ή ε απήρεζή ηνπ
θηάλνπλ ζε απξφβιεπην θαη βαζχ νξίδνληα ρξφλνπ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ιφγνπο
νηθνλνκίαο θαηαζθεπήο επηβάιιεηαη απφ έλα ππνπξγφ ρσξνηαμίαο έλα
ηππνπνηεκέλν αξρηηεθηνληθφ ζηπι πνπ πξννξίδεηαη λα θαιχςεη κεξηθέο εθηάζεηο
πνπ πξφζθαηα κπήθαλ ζην ζρέδην πφιεο ή ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα θαηνηθήζεη
έλαο πιεζπζκφο πξνζθχγσλ. Σε κηα κεηαγελέζηεξε επνρή απηφ ην ζηπι κπνξεί
λα απνηειέζεη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο ή ηεο κεγάιεο
πφιεο φπνπ πξσην-εθαξκφζηεθε. Η εξγνιαβηθή πνιπθαηνηθία ζηελ Διιάδα είλαη
«ραξαθηεξηζηηθφ πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ηεο Αζήλαο θαη ηεο Διιάδαο» θαη κηα
ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή παξέκβαζε.

ηελ

ειιεληθή πφιε γελλήζεθε ε «πνιηηηζκηθή γεσγξαθία» ηεο εξγνιαβηθήο
πνιπθαηνηθίαο θαη ηνπ κπαιθνληνχ κε ην ζθνπξηαζκέλν θάγθειν θαη ηε
μεζσξηαζκέλε ηέληα πνπ αζχλεηδα ηα ζεσξνχκε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ /
ειιαδηθνχ αζηηθνχ ηνπίνπ. Απηφ ζεκαίλεη πσο έλα βηβιίν Πνιηηηζκηθήο
Γεσγξαθίαο ζα πεξηγξάςεη ζε θάπνην θεθάιαηφ ηνπ ηελ εξγνιαβηθή
πνιπθαηνηθία. (Η ηδηφηεηα ηνπ ζηδήξνπ λα ζθνπξηάδεη θαη ηνπ πθάζκαηνο λα
μεζσξηάδεη, εθφζνλ απηά θαίλνληαη, θαλεξψλεη κηα πνιηηηζκηθή ζηάζε απέλαληη
ζηα πιηθά. Γηα λα κελ θαίλεηαη ην αληηαηζζεηηθφ απνηέιεζκα ρξεηάδνληαη
δαπάλεο γηα λέν ρξσκάηηζκα ηνπ ζηδήξνπ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πθάζκαηνο).
Τν ίδην βηβιίν ζα πεξηγξάςεη θαη έλα θηίξην ζεάηξνπ αιιά κπνξεί λα κελ
αζρνιεζεί θαζφινπ κε ηνπο ρηιηάδεο ζεαηέο πνπ παξαβξέζεθαλ ζηα πξαγκαηηθά
«πνιηηηζηηθά δξψκελα» ηνπ ζεάηξνπ, δειαδή ηηο παξαζηάζεηο ηνπ. Δπίζεο, έλα
βηβιίν Πνιηηηζκηθήο Γεσγξαθίαο κπνξεί λα πεξηγξάςεη θαη έλα ζεαηξηθφ έξγν
πνπ απεηέιεζε επηηπρία ηνπ ζηαζάξρε θαη ηδηνθηήηε απηνχ ηνπ ζεάηξνπ θαη πνπ,
αο πνχκε, αλαθέξεηαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ιανχ ηεο
ρψξαο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην ζέαηξν, αιιά ην πνιηηηζκηθφ
δελ βξίζθεηαη ζηηο παξαζηάζεηο. Οη παξαζηάζεηο, σο ζηνηρείν δηαρείξηζεο ηνπ
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ρξφλνπ ησλ ζεαηψλ, απνηεινχλ πνιηηηζηηθή δηάζηαζε ελψ ην πεξηερφκελν ελφο
έξγνπ απνηειεί πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν.

Μέζα

ζην αλσηέξσ πιαίζην, ε Ποιηηηζκηθή Γεωγραθία αζτοιείηαη ζε
κεγάιε έθηαζε κε ηελ έλλοηα «ποιηηηζκός» κε «π» κηθρό, δειαδή κε ηης
ζτέζεης ηωλ αλζρώπωλ θαη ηα προϊόληα ασηώλ ηωλ ζτέζεωλ ως
αποηύπωζε ζηο γεωγραθηθό ή ζηο ταρηογραθηθό τώρο, ζε
ζσγθεθρηκέλο ηζηορηθό, οηθολοκηθό θαη ποιηηηθό πιαίζηο. Φπζηθά, ε
Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία δελ παξαιείπεη θαη ηνλ «Πνιηηηζκφ».

Δίλαη ρξήζηκν εδψ λα παξνπζηάζνπκε ην ζεκαηνιφγην ελφο ζεκαληηθνχ βηβιίνπ
Πνιηηηζκηθήο Γεσγξαθίαο κε ζθνπφ λα δνχκε ηελ πξνζέγγηζε πνπ θάλεη ν
θιάδνο απηφο ζηα γεσγξαθηθά θαη πνιηηηζκηθά ζέκαηα. (David Sibley, Peter
Jackson, David Atkinson, Neil Washbourne [Editors], Cultural Geography: A
Critical Dictionary of Key Concepts, I.B. Tauris, 2005). Τν βηβιίν είλαη
γξακκέλν ζαλ ζπιινγή αλαγλσζκάησλ-ιεκκάησλ απφ γλσζηνχο επηζηήκνλεο
ηνπ ρψξνπ ηεο γεληθήο αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη ηεο πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο.
Μεξηθνί ζπγγξαθείο: Mike Crang, Denis Cosgrove, Don Mitchel, Robyn
Longhurst, Peter Jackson, Alison Blunt. Τα επηκέξνπο δεηήκαηα ζα αλαπηπρζνχλ
ζηηο παξαδφζεηο, φρη θαη’ αλάγθε κε απζηεξφ ζεβαζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ θεηκέλσλ.

Μέρος Α: ΥΩΡΟ, ΓΝΩΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΙΑ
Μεηα- ζηξνπθηνπξαιηζκφο
Αλαπαξάζηαζε
Θεζηαθφηεηα/Θεηεκέλε γλψζε
Φαξηνγξαθία
Ταμίδηα/Τνπξηζκφο
Φψξνο/Τφπνο
Τνπίν
Πεξηβάιινλ
Γεσπνιηηηθή
Γηαθπβέξλεζε
Διαζηηθφηεηα

Μέρος Β: ΓΙΑΦΟΡÀ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ
Τν ζψκα
Ταπηφηεηα
Φχια: θνηλσληθφ θχιν
Λεπθφηεηα
(Αλα)πεξία
Φπινθηιία
Ηζηθέο γεσγξαθίεο [Πνηνο πξέπεη λα είλαη εθεί;]
Ιζαγέλεηα
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Κιεξνλνκηά

Μέρος Γ: ΤΝΟΡΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ
Ιδησηηθφ/δεκφζην
Παγθνζκηνπνίεζε/παγθνζκηφηεηα
Μεηα-κνληεξληζκφο
Απνηθηνθξαηία/κεηα-απνηθηνθξαηία
Γηαζπνξά
Υβξηδηθφηεηα
Φχζε/πνιηηηζκφο
Κνηλσλην-ηερληθά
Κνπιηνχξεο Cyborg
Μεξηθνί απφ ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην πάλσ είλαη ιέμεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε κε απνιχησο εηδηθή ζεκαζία.
Γηάλλες Ρέληδος / Ioannis Rentzos
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