










Πίζσ από ηηο 

πιάηεο ησλ 

εξώσλ, κέζα 

από ηα 

παξάζπξα ησλ 

θηηξίσλ θαη 

θάησ από ηα 

πόδηα ησλ 

ππεξεξώσλ, ην 

ζθεληθό ηεο 

πόιεο ζπλνδεύεη 

ηε ξνή ηνπ 

εηθνλόγξαπηνπ.



Νηεθόξ ξνπηίλαο,

κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

νινζέιηδε αλαπαξάζηαζε,

ην αζηηθό ηνπίν ησλ θόκηθο είλαη γηα έλαλ αηώλα ηώξα ην 

ζπλεζέζηεξν πιαίζην απηήο ηεο εηθνλνινγνηερλίαο. 

Αιιά πόζν ην γλσξίδνπκε θαη  πόζν καο ελδηαθέξεη ε ζέα 

ηνπ, ε δνκή ηνπ θαη, ελδερόκελα, νη πξνηάζεηο ηνπ γηα κηα 

θαιύηεξε πόιε;



Η πόιε απνηειεί πηα ην ρώξν δηαβίσζεο ηνπ κηζνύ

ηνπ γήηλνπ πιεζπζκνύ κε πνιπάξηζκα

εθαηνκκπξηαθά θαη πνιπεθαηνκκπξηαθά

πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα. Η πόιε ζπλδέεηαη κε

ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ ειεπζεξία αιιά ν ρώξνο ηεο

γίλεηαη θαη ζέαηξν βίαο θαη ππνηαγήο.

Παληνύ κέζα ζηηο πόιεηο ππάξρεη θαη ε βία ηεο

θαζεκεξηλήο δσήο πνπ εθδειώλεηαη απέλαληη ζην

απιό άηνκν, όπσο ην δνύκε έληνλα θαη ζηηο ειιεληθέο

πόιεηο κε ηελ ππθλνθαηνίθεζε, ηηο αηειείο ππνδνκέο,

ηελ αηζζεηηθή ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη ηελ θπξηαξρία

ηνπ απηνθηλήηνπ, ζην ρώξν θαη ζηα κπαιά.

Τα άκεζα απηά ζηνηρεία παξαηήξεζεο παξαπέκπνπλ

ζε γλσζηά ζέκαηα ηέηνηα όπσο: ε ζπλεηδεηή απνπζία

ηνπ ζρεδηαζκνύ, ε θεξδνζθνπία θαη ε απζαηξεζία, ε

άισζε ή ε αιινηξίσζε ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ, ε

αιινίσζε ηεο ζπιινγηθήο θαη αηνκηθήο κλήκεο, ε

θαηαζηνιή, ν θνηλσληθόο απνθιεηζκόο, ε

πνιενθηιηθή ινγνθνπία, πνπ απνηεινύλ ιέμεηο θιεηδηά

γηα ηελ αληίιεςε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο πόιεο.



Σηόρνο ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο είλαη λα «δηαβάζεη»

ηα κπζνπιαζηηθά/θαληαζηηθά εηθνλόγξαπηα κέζα

από ην πξίζκα ελόο γεσγξάθνπ-δηδαζθάινπ ηεο

πόιεο, ν νπνίνο αλαδεηά πξνεθηάζεηο ηνπ

πξαγκαηηθνύ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κπνιηάζνπλ ηα

δηθά ηνπ «ξεαιηζηηθά/αληηθεηκεληθά» πνιενγξαθηθά

αληηθείκελα.

Τώξα πηα πνπ, όπσο ιέεη ν Eisner, ηα εηθνλόγξαπηα

«δεν περιθρονούνηαι από ηοσς πολιηιζηικούς μας

διαιηηηές» θαη πνπ ζαξξαιέα κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί

πσο, γηα παξάδεηγκα, ηα «θιαζζηθά» δελ είλαη παξίεο

αιιά αξηζηνθξάηεο θάπνηαο παξνρήο γλώζεο,

κπνξνύλ απηά λα αλαγλσζζνύλ γηα λα αλαδεηεζνύλ

ζέκαηα σο ζηόρνη/πξνηάζεηο γηα κηα θαιύηεξε θαη

δηθαηόηεξε πόιε.

Καη λα γίλεη βέβαηα απηό κε ηξόπν δηαθιαδηθό (:

ζρέζεηο ηέρλεο θαη επηζηήκεο), δηεπηζηεκνληθό (:

ζρέζεηο θιάδσλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο) θαη

δηαζεκαηηθό (: δηαθεηκεληθή ζεκαηνθεληξηθή

έθζεζε/δηδαζθαιία).







Πξνθαλώο, όρη κόλν ηα «θόκηθο» αιιά θαη ηα «θιάζηθο» –ελλννύκε ηα 

«Κιαζζηθά εηθνλνγξαθεκέλα» [sic γηα ηα δύν ζ]– όπσο ηα γλώξηζε από ην 

1951 ην ειιεληθό θνηλό, πξνζθέξνπλ πνιενγξαθηθό πιηθό πνπ είλαη ρξήζηκν 

γηα παηδαγσγηθή εθκεηάιιεπζε.

Σε ό,ηη καο αθνξά εδώ, δειαδή ηελ πόιε θαη ηελ παηδαγσγηθή ηεο, πξέπεη λα 

ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή καο ην γεγνλόο όηη ηα ΚΔ απνηέιεζαλ κηα 

εηθνλνγξαθηθή/ηεθκεξησηηθή «βάζε» ηεο κνξθήο ησλ κεγάισλ πόιεσλ. 

Μπνξνύκε κάιηζηα λα εμάξνπκε ηελ εθδνηηθή ιεπηνκέξεηα ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ηα δπν πξώηα ηεύρε ησλ ειιεληθώλ ΚΔ, Οι άθλιοι ηνπ Βίθησξνο 

Οπγθώ, θαη ν Όλιβερ Τοσίζη ηνπ Καξόινπ Νηίθελο ήηαλ απόιπηα 

πνιενγξαθηθά θαη κάιηζηα «αθηεξσκέλα» ζ’ εθείλεο ηηο ζεκαληηθέο πόιεηο, ην 

Παξίζη θαη ην Λνλδίλν όπνπ, σο γλσζηό, δηαδξακαηίδνληαη. 



Τα ΚΔ αληηκεησπίζηεθαλ δπζηπρώο ζαλ αληίπαινη ηεο ινγνηερλίαο θαη ζαλ ηέηνηα επηθξίζεθαλ –

δηθαίσο–ζθνδξά. Γελ εθζεηάζηεθε όκσο ε επθαηξία γηα εηθνλνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε πνπ 

παξείραλ ηα ΚΔ θαη κάιηζηα ε πξνζεθηηθή επηινγή ηεο εηθόλαο πνπ γηλόηαλ –όρη πάληα– ζε απηά 

κε βάζε ηελ εηθνλνγξαθία ηεο επνρήο ζηελ νπνία αλαθεξόηαλ ην θείκελν. 

Ο λενϋνξθέδνο Jules Feiffer, από ηα θνξπθαία νλόκαηα ηνπ ρώξνπ ηεο εηθνλόγξαπηεο

δεκηνπξγίαο, αλαθέξεηαη κε έλα θείκελό ηνπ  ζηελ θπθινθνξία  ησλ ΚΔ ππνζηεξίδνληαο πσο 

απηά θαηά θαλέλα ηξόπν δελ απνηεινύλ πξόζβαζε ζηε ινγνηερλία. Τελ αμία ηεο άιισζηε ηε 

ζεσξεί αμεπέξαζηε. Ωζηόζν απηόο –κε αθνξκή κηα εηθνλόγξαπηε επεμεξγαζία θεηκέλσλ ηνπ 

Κάθθα από ηνλ Kuper – αλαγλσξίδεη πξνινγίδνληαο πσο ε εηθνλόγξαπηε αλαπαξάζηαζε κπνξεί 

λα πξνζθέξεη ζηνλ εκπλεπζκέλν δεκηνπξγό ηε δπλαηόηεηα λα αλαδείμεη, λα πξνβάιεη θαη λα 

εξκελεύζεη ηηο πξσηόηππεο ηδέεο ηνπ ινγνηέρλε. Καη κπνξεί λα ην θάλεη απηό κε απηνρεδηαζκό

πάλσ ζην αξρηθό έξγν, ή κε επηινγή θαη αλαδηάηαμή ηνπ.  Η παηδαγσγηθή ηεο πόιεο κπνξεί λα 

σθειεζεί από απηό. 



Αμίδεη λνκίδνπκε λα ππελζπκίδνπκε εδώ κεξηθά από ηα ηεύρε ησλ ΚΔ, κε 

πνιενγξαθηθό πεξηερόκελν. Όια άιισζηε ηα ηεύρε γλώξηζαλ πνιπάξηζκεο 

επαλεθδόζεηο.

Οη Άζιηνη

ΌιηβεξΤνπίζη

Έγθιεκα θαη ηηκσξία

Η Παλαγία ησλ Παξηζίσλ

Οη ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο Πνκπείαο

Ιζηνξία Γπν Πόιεσλ 

Τα κπζηήξηα ησλ Παξηζίσλ



Δμάιινπ ππήξμε θαη έλα ειιεληθό πνιηηηζκηθό αληίβαξν κε ηε ζπγγξαθή  θαη 

ειιεληθώλ «θιαζηθώλ» πνπ εηθνλνγξαθήζεθαλ από λεαξνύο ηόηε αιιά 

ζεκαληηθνύο, όπσο έδεημε ε εμέιημή ηνπο, εηθαζηηθνύο.



Όπσο θαη ζηελ παηξίδα ηνπο, ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, πνπ ε 

θπθινθνξία ησλ ΚΔ ζεσξείηαη 

έλα θνκκάηη «πνιηηηζηηθήο 

ηζηνξίαο», έηζη θαη ζηε ρώξα καο 

ε ζρεηηθή θξηηηθή δελ πξέπεη λα 

γίλεη ζε όξνπο αληηπαξάζεζεο κε 

ηε ινγνηερλία αιιά ζε ζρέζε κε 

ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα 

ηεο αλαπαξηζηώκελεο 

εηθνλνγξαθηθήο πιεξνθνξίαο είηε 

απηή είλαη πνιενγξαθηθή είηε 

άιιε.
[Click! (Συνέχεια στο 2)]

http://www.geander.com/rent_komix_02.pdf
http://www.geander.com/rent_komix_02.pdf
http://www.geander.com/rent_komix_02.pdf
http://www.geander.com/rent_komix_02.pdf
http://www.geander.com/rent_komix_02.pdf

