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ην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο ησλ ζπνπδψλ κνπ, αλαδήηεζα ζέκα γηα ηελ
πηπρηαθή κνπ εξγαζία θαη απεπζπλφκελε ζηελ θαζεγήηξηα κνπ Κα Αλαζηαζία
Αθνπκηαλάθε- Ησαλλίδνπ, κνπ πξφηεηλε λα αζρνιεζψ κε ηελ αλάπιαζε ηνπ
θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ - Βφινπ θαη ην νπνίν ζπγθέληξσλε ηα πεξηζζφηεξα
απφ ηα φπνηα είρα δηδαρηεί θαηά ηε θνίηεζε κνπ.
Σν ζέκα κνπ θάλεθε ελδηαθέξνλ αιιά δχζθνιν ζηελ εθηέιεζε ηνπ, φκσο ζηε
ζπλερεία κνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ λα αζρνιεζψ κε θάηη λεθξφ θαη άςπρν,
ψζηε λα κπνξέζσ λα ην κεηαηξέςσ ζε θάηη δσληαλφ θαη έκςπρν. Οπφηε,
δέρηεθα απηήλ ηελ πξφθιεζε, θαη ην ίδην θαινθαίξη βξέζεθα ζην Βφιν, θαη
μεθίλεζα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ απαξαηηήησλ ζηνηρείσλ, πνπ αξγφηεξα ζα
κε βνεζνχζαλ ζηελ εξεχλα θαη ηε κειέηε κνπ, πνπ είρε σο ηειηθφ ζηφρν ηε
δηακφξθσζε ρψξνπ πξάζηλνπ, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ
θνηκεηεξίνπ.
Με ηελ παξνχζα εξγαζία, κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα εληνπίζσ ηα
ραξαθηεξηζηηθά (κεηνλεθηήκαηα-πιενλεθηήκαηα) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαη
κέζα απφ ηε πξνζπάζεηα κνπ θαη ηε κειέηε λα ζπκβάιισ ζηελ αλαβάζκηζε
ηνπ ρψξνπ απηνχ ζε πηζαλή κειινληηθή αλαπιαζή ηνπ.
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ακέξηζηε βνήζεηα ηεο θαζεγήηξηαο κνπ, Καο Αθνπκηαλάθεο-Ισαλλίδνπ
Αλαζηαζίαο ηελ νπνία θαη επραξηζηώ ηδηαίηεξα πνιύ. Τελ επραξηζηώ πνπ κνπ
έδσζε ηελ επθαηξία λα αζρνιεζώ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, γηα ην ελδηαθέξνλ
ηεο, ηε βνήζεηα ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ,
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Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή κειέηε έρεη σο ζέκα ηελ ζρεδηαζηηθή πξφηαζε θαη
αλάπιαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Νέαο Ηψληαο Βφινπ ζε ρψξν ηζηνξηθήο
κλήκεο θαη αλαςπρήο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ κε
ην δένληα ζεβαζκφ ζε ρψξν ηζηνξηθήο κλήκεο ,γηαηί απνηειεί έλα ζχγρξνλν
κλεκείν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ,ην νπνίν ζα κπνξνχζε αθνχ έρεη θξηζεί
αλελεξγφ λα αλαπιαζηεί θαη λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα πνιινχο
αλζξψπνπο.
ην πξψην κέξνο πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα θνηκεηήξηα ζην ρζεο θαη
ζην ζήκεξα θαη αλαιχνληαη ηα νθέιε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζα απ ηελ
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνηκεηεξίσλ θαη
παξνπζηάδεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία.
ην δεχηεξν κέξνο δηεξεπλψληαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ απ‟ηελ Ακεξηθή ,ηελ
Δπξψπε θαη ηέινο απ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαίλνληαη
νη δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηξφπν ηεο αλάπιαζεο θαη ησλ ρξήζεσλ ηνπ
θάζε θνηκεηεξίνπ.
ην ηξίην κέξνο αλαπηχζζεηαη ην εθαξκνζκέλν κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ κέζα
απ΄ηηο ελφηεηεο δηαθξίλνληαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ , ηα
θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (ρισξίδα -παλίδα, θιηκαηνινγηθά
ζηνηρεία ) ε ζρεδηαζηηθή πξφηαζε, ν ζθνπφο θαη ην αληηθείκελν ηνπ
ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο αλάπιαζεο θαη νη αλακελφκελεο
επηπηψζεηο απηήο. Σέινο παξαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία είλαη
πνιχηηκα γηα ηελ ζθνπηκφηεηα αλάπιαζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ ζε ρψξν ηζηνξηθήο
κλήκεο θαη αλαςπρήο.
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ABSTRACT

The present postgraduate study has as subject the designing proposal and
reformation of the cemetery of Taxiarxon – N. Ionias of Volos in a space of
historical memory and recreation.
Aim of this research is the reformation of the cemetery with respect to its
historical memory, as it constitutes a modern monument of cultural heritage.
This place is ideal for restoration since it is inactive and it can be used as a
reference point for many people.
This study is divided into three parts.
The first part contains information on the cemeteries both from the past and
the present days and the benefits from them as cultural heritage
are
analyzed, through bibliographic examination. The cemeteries are categorized
and the applicable legislation is presented.
The second part contains the studies of cases including studies from
America, Europe and Greece. In each case we present the different ways of
restoration of the cemeteries.
In the third part, the applied part of this study is explained which contains the
existing situation of the cemetery, the natural characteristics of the region
(flora and phona, climatic conditions), the designing proposal as well as the
aim and the object of planning and the effects we expect .
Finally we present the conclusions which are important for the restoration of
the cemetery in a place of historical memory and recreation.
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ

παξνχζα

κεηαπηπρηαθή

εξγαζία

αλαθέξεηαη

ζηελ

αλάπιαζε

ηνπ

Κνηκεηεξίνπ ησλ Σαμηαξρψλ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ σο ρψξνπ πξαζίλνπ θαη
πνιηηηζκνχ. Ζ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ νρινχζα ρξήζε ηνπ
θνηκεηεξίνπ ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή θαη ζηε ζπλέρεηα νη πξνηάζεηο γηα ηελ
αμηνπνίεζή ηνπ, πξνυπνζέηνπλ αξρηθά κηα ζεψξεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο
ζηελ νπνία εληάζζεηαη, θαζψο θαη ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ
πνπ ην δεκηνχξγεζαλ .
Κξίζηκα ζεκεία γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξνηάζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία
ζπκβαηψλ ρξήζεσλ γεο κε έληαμή ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα θνξεζκέλν αζηηθφ
ρψξν, ν ζεβαζκφο ζηελ ηζηνξηθή κλήκε θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο
πεξηνρήο θαη ε βησζηκφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ έληνλεο αλάγθεο γηα αζηηθφ πξάζηλν έρνπλ αξρίζεη
ηα αλελεξγά θνηκεηήξηα λα κεηαηξέπνληαη ζε αλνηρηνχο ρψξνπο πξαζίλνπ
θαηαιιήινπο ψζηε λα δερζνχλ ην θνηλφ θαη φρη λα ην απσζνχλ. Σα θνηκεηήξηα
ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ λα επηδείμνπλ κηα ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο
ππφινηπνπο αλνηρηνχο ρψξνπο πξαζίλνπ ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαρείξηζε ψζηε
ε αλάπιαζε ηνπο λα γίλεη ζσζηά θαη λα θξαηεζεί ίζσο ε αμία πνπ ηνπο
αξκφδεη ζαλ ηεξνί ρψξνη.
Ζ πξνηεηλφκελε αλάπιαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ ησλ Σαμηαξρψλ, πνπ εληάζζεηαη
ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Βφινπ - Ν. Ησλίαο, ζπκβάιεη δηαηεξψληαο γηα
ηελ πεξηνρή ηε κλήκε θαη ηε ζχλδεζε κε ην παξειζφλ, αιιά θαη εληζρχνληαο
ην ζεβαζκφ γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. Πξφθεηηαη γηα αλνηρηφ
ρψξν πξαζίλνπ κε πνιηηηζκηθή ρξήζε, φπνπ δηαηεξνχληαη νη νηθνγελεηαθνί
ηάθνη – δηαηεξεηέα κλεκεία, δεκηνπξγείηαη νξγαλσκέλν δίθηπν δηαδξνκψλ ζην
ρψξν, δηάδξνκνη γηα πεξίπαην , αλνηρηνί ρψξνη γηα ζηάζε-αλάπαπζεπεξηζπιινγή , ππαίζξην κνπζείν, ππαίζξηνο εθζεζηαθφο ρψξνο θαζψο θαη
ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο ( βηβιηνζήθε, ζθάθη ,ζέαηξν, βνηαληθφο θήπνο,
ρψξνο πξνζέιθπζεο πεηαινχδσλ).
Πην αλαιπηηθά ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηέρεη έμη
θεθάιαηα ζηα νπνία ,κε ηελ βνήζεηα βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη πεγψλ
δηαδηθηχνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αλαπιάζεηο ησλ θνηκεηεξίσλ ,ζηελ ηζηνξηθή
εμέιημε απ΄ην ρζέο κέρξη θαη ην ζήκεξα γηα ηα θνηκεηήξηα θαζψο θαη ζηελ
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ζξεζθεπηηθή ζπλείδεζε ησλ θνηκεηεξίσλ. Αλαιχνληαη ηα δηάθνξα νθέιε ,θαη
νη θαηεγνξίεο ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ηέινο παξαηίζεληαη ε λνκνζεζία γη‟απηά.
Σν δεχηεξν κέξνο πεξηέρεη ηξία θεθάιαηα φπνπ παξνπζηάδνληαη κειέηεο
πεξίπησζεο θνηκεηεξίσλ (case studies) απ‟ηελ Διιάδα , απ‟ηελ Δπξψπε θαη
απ‟ηελ Ακεξηθή.
Σν ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηέρεη επηά θεθάιαηα θαη απνηειεί ην
εθαξκνζκέλν κέξνο ηεο εξγαζίαο. ηα πξψηα ηέζζεξα θεθάιαηα γίλεηαη
αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε φηη αθνξά ηελ ρισξίδα θαη παλίδα
,θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ,γεσινγηθά ζηνηρεία ,θπζηθνχο θηλδχλνπο θαζψο θαη
ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ θνηκεηεξίνπ. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εθθιεζία
ησλ Σαμηαξρψλ ,ζην εβξατθφ ,ζην αγγιηθφ θαη ζην ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην θαη
αλαιχεηαη ε γιππηηθή θαη κεηαιινηερλία ηνπ θνηκεηεξίνπ. Καηαγξάθεηαη ε
ππάξρνπζα δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ην
ππάξρνλ θπηηθφ πιηθφ θαη ε λνκνζεζία γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνηκεηήξην πνπ ην
ρξήδεη σο δηαηεξεηέν.
ηα επφκελα ηξία θεθάιαηα αλαιχεηαη ν ζθνπφο θαη ε κεζνδνινγία ηεο
έξεπλαο ,νη πεξηνξηζκνί ηεο αλάπιαζεο θαζψο θαη νη αλακελφκελεο
επηπηψζεηο .Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε ζρεδηαζηηθή πξφηαζε αλαθέξνληαο ηηο
πεγέο έκπλεπζεο θαη αλαιχνληαο βήκα βήκα θάζε ρψξν θαη δξαζηεξηφηεηα
ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ ζηνλ ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ. Σέινο
θαηαιήγνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία θάλνπλ ζεκαληηθή ηελ έξεπλα γχξσ
απ ην θνηκεηήξην θαζψο εθεί θαίλεηαη ε αλάγθε δηαηήξεζήο ηνπ σο ηζηνξηθφ
ρψξν κλήκεο θαη αλαςπρήο.
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1.ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΧΝ
Σα θνηκεηήξηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απνηεινχλ ηδηαίηεξε
ζρεδφλ "απαγνξεπκέλε πεξηνρή" ζηα νπνία απνθεχγεηαη ε επηζθεςηκφηεηα ,
εθηφο βέβαηα θαη αλ ζπληξέρεη ζνβαξή αηηία. Κπξίαξρν ιφγν ζε απηφ ην
γεγνλφο παίδεη ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζάλαην θαη ε ελδφκπρε θνβία
ηνπ ζαλάηνπ θαζψο θαη ε γεληθφηεξε κνλφηνλε θαη θαηαζιηπηηθή εκθάληζε
άζρεκε εκθάληζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ειιεληθψλ θνηκεηεξίσλ ζηα νπνία ε
βιάζηεζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ην πεξηβάιινλ ςπρξφ θαη απφκαθξν.
(King,2004)
Ζ αλάπιαζε ησλ θνηκεηεξίσλ ρξεηάδεηαη ψζηε λα εμαζθαιίζεη ζηνπο
θαηνίθνπο ηεο ηηο απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ζηνηρεηψδε
πνηφηεηα δηαβίσζεο θαη ζπλχπαξμεο. Ζ αλάπιαζε ησλ θαθψο ζπληεξεκέλσλ
θνηκεηεξίσλ είλαη ην επίθεληξν ηεο παξέκβαζεο πνπ ζα σθειήζεη ην αζηηθφ
πεξηβάιινλ θαη θαίλεηαη λα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ θαηνίθσλ. Ζ αλάπιαζε ησλ θνηκεηεξίσλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο
πξαζίλνπ γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο Δπξσπατθέο
πφιεηο αιιά θαη ζηελ Ακεξηθή θαη έρεη μεθηλήζεη λα ζπκβαίλεη θαη ζε δηάθνξεο
ειιεληθέο πφιεηο.
Αλάπιαζε κηαο πεξηνρήο είλαη ην ζχλνιν ησλ θαηεπζχλζεσλ, κέηξσλ,
παξεκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνιενδνκηθνχ, θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ,
νηθηζηηθνχ θαη εηδηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ραξαθηήξα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ζρεηηθή κειέηε θαη πνπ απνζθνπνχλ θπξίσο ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ
δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, ηε βειηίσζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ πνιηηηζηηθψλ, ηζηνξηθψλ, κνξθνινγηθψλ θαη
αηζζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. Έηζη θαη ζηα
θνηκεηήξηα ε αλάπιαζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε πνιχ πξνζνρή θαη απφ
εμεηδηθεπκέλνπο αλζξψπνπο δηφηη ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε πνιχ
παξάκεηξνη πξηλ αξρίζεη ε πινπνίεζε. Μηα αλάπιαζε πνπ εμεηάδεη φινπο
ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο είλαη επηηπρήο θαη ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε
νπζηαζηηθή ρξεζηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ. (Worpole,2007)
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1.1 Διιαδηθόο ρώξνο-Δπξσπατθόο ρώξνο
Ζ επηθέληξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα ηείλεη λα είλαη εθηφο πφιεο θαη
ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο επεθηάζεηο ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ θαη ζηνλ
εθηφο ζρεδίνπ ρψξν. Οη παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ
πεξηνρψλ ζηνρεχνπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε κε έκθαζε ζηε πξνζηαζία θαη
βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ είηε ζην θπζηθφ, είηε ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ
θαη ηηο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δπίζεο βνεζνχλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο
επεκεξίαο θαη ζπλνρήο, κε έκθαζε ζηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε
πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηνπηθή απαζρφιεζε, ηελ ηζφηεηα θαη ηελ
θνηλσληθή έληαμε. Αθφκε ζηνρεχνπλ ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ αζηηθψλ
πεξηνρψλ κε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο θαη ζηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
εηαίξσλ (Harnik and Merolli,2010)
ηνλ επξσπατθφ ρψξν ε βηψζηκε αλάπηπμε θαίλεηαη λα είλαη ε κφλε δηέμνδνο
γηα ηηο πφιεηο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο, θνηλσληθνχο,
νηθνλνκηθνχο θαη νηθηζηηθνχο ζηφρνπο δίλνληαο έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκφ, ηελ
ηζηνξηθή θιεξνλνκηά. ηελ Δπξψπε φπσο ζηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία, ηε
Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, ηελ Αγγιία, ηελ Ηηαιία θαη ην Βέιγην, ε
αλαζπγθξφηεζε

ησλ

πφιεσλ

βαζίδεηαη

ζηηο

αλαπιάζεηο

θαη

ηελ

αλαδσνγφλεζε ησλ ηζηνξηθψλ ηνπο θέληξσλ, ζηελ πνιηηηζηηθή θαη ήπηα
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάκεημε θαη άιισλ ρξήζεσλ θαη
θπξίσο ηεο θαηνηθίαο (Πεγή :Γ1).

2.ΣΑ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ ΣΟ ΥΘΔ ΚΑΗ ΣΟ ΖΜΔΡΑ
Ζ ηαθή θαη ηα ηαθηθά έζηκα είλαη επιφγσο αιιειέλδεηα. Ζ ηαθή ηνπ λεθξνχ
ζψκαηνο ζην πγξφ έδαθνο δειψλεη ηελ έθζεζε θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ζηελ
ίδηα ηε θχζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο. Σν ζέκα ηεο δηάζεζεο ηνπ λεθξνχ έρεη
απαζρνιήζεη ηνλ θφζκν απφ ηελ αξραηφηεηα. Απφ ηνλ 6 ν αηψλα π. Υ. ε ηαθή
γηλφηαλ εμσηεξηθά ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο
δεκφζηαο πγείαο, θαη ηελ ίδηα ηαθηηθή αθνινπζνχζαλ ηφζν νη Δβξαίνη, νη
Αξραίνη Αηγχπηηνη φζν θαη νη Κηλέδνη.
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Οη Υξηζηηαλνί απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα λα ζάςνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο θαηαθφκβεο, ελψ αξγφηεξα πνπ κπνξνχζαλ λα
εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα πξαγκαηνπνηνχζαλ ηηο
ηαθέο ηνπο θπξίσο ζε εθθιεζίεο θαη ζηηο απιέο απηψλ, ηνπνζεηψληαο ηα
θέξεηξα ην έλα πάλσ ζην άιιν πάλσ κέζα ζηνλ ηάθν. Γεγνλφο είλαη φκσο φηη
ηέηνηνη ρψξνη απνηέιεζαλ πεγέο πξφθιεζεο αζζελεηψλ θαη επηδεκηψλ γηα
φζνπο ζχρλαδαλ εθεί.
Γχξσ ζην 18ν αηψλα φκσο ε αχμεζε ησλ λεθξψλ θαη ε έιιεηςε επαξθνχο
ρψξνπ κέζα ζηα φξηα ησλ πφιεσλ, αλάγθαζε πξψηε ηε Γαιιία λα
εγθαηαζηήζεη ηα θνηκεηήξηα εθηφο ησλ ηεηρψλ ηεο γηα ιφγνπο πγηεηλήο θαη
θνηλσληθήο πξφλνηαο. ηελ Διιάδα, ην αξραηφηεξν αλζξσπνινγηθφ ιείςαλν
πνπ βξέζεθε είλαη ζην Αηγαίν έλα θξαλίν πνπ απνθαιχθζεθε ζην ζπήιαην
ησλ Πεηξαιψλσλ, ζηε Βφξεηα Διιάδα
Καηά ηε Νενιηζηθή Πεξίνδν, ζεκαληηθέο ελδείμεηο ηαθψλ πξνέξρνληαη απφ ην
ζπήιαην Φξάγρζη ζηελ Πεινπφλλεζν θαη απφ ην ζπήιαην Θεφπεηξα ζηε
Θεζζαιία.
Νεθξνηαθεία ηεο Ύζηεξεο Νενιηζηθήο πεξηόδνπ , έρνπλ απνθαιπθζεί ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο. ε πνιιή θαιή θαηάζηαζε βξίζθεηαη ην θνηκεηήξην ζηελ
ζέζε Κεθάια, ζηελ Κέα (Κπθιάδεο) θαη ζηε ζέζε Θαξξνχληα ζηελ Δχβνηα. Καη
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη ηάθνη είλαη θηηζηνί ή ιηζνπεξίβιεηνη κε ηνηρψκαηα
επελδπκέλα εζσηεξηθά κε κηθξέο πέηξεο θαη θαιπκκέλνη απφ πιάθεο. Οη
ηαθέο ήηαλ αηνκηθέο ή πνιιαπιέο.
Σελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ ηα θνηκεηήξηα πεξηείραλ ιαθνεηδήο ή
ρηηζηνχο ηάθνπο.
Καηά ηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ δελ παξαηεξείηαη νπζηαζηηθή κεηαβνιή σο
πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ηάθσλ θαη ησλ ηαθηθψλ πξαθηηθψλ, γεγνλφο πνπ
ζεκαίλεη ίζσο κηα πνιηηηζηηθή ζπλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Σν
θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη φηη επηιέγεηαη ε ηαθή εληφο
ησλ νξίσλ ηνπ νηθηζκνχ. Καηά ηελ Ύζηεξε Μπθελατθή Η-ΗΗ Πεξίνδν θαίλεηαη
φηη αληίιεςε γχξσ απφ ην ζάλαην δηαθνξνπνηείηαη. Καηά πξψηνλ ε θαηαζθεπή
ησλ ηάθσλ πξνυπνζέηεη θαηαζθεπαζηηθέο γλψζεηο θαη ηα θηεξίζκαηα δελ
αλαινγνχλ κε εθείλα ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ.
Καηά ηελ Αξρατθή Πεξίνδν εθαξκνδφηαλ θπξίσο ε πξαθηηθή ηεο θαχζεο,
(πηζαλή επηξξνή ηεο Αλαηνιήο). Χζηφζν απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππήξραλ
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ελδείμεηο πξαθηηθήο απινχ εληαθηαζκνχ. Σα θνηκεηήξηα βξίζθνληαλ εθηφο ησλ
ηεηρψλ ηεο πφιεο. ηελ Κιαζηθή Πεξίνδν ηα θνηκεηήξηα βξίζθνληαλ εθηφο
ησλ νξίσλ νηθηζκνχ. Ο ηχπνο ηαθήο εμαξηάην απφ ηε βνχιεζε ηνπ αηφκνπ ή
ηεο νηθνγέλεηαο. πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, ν εληαθηαζκφο θαη ε
θαχζε ήηαλ νη ζπλήζεο πξαθηηθέο αλ θαη ηα πνζνζηά ηεο δεχηεξεο απμήζεθαλ
ζεκαληηθά θαηά ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. Σν εζηκνηππηθφ ησλ ηειεηψλ θαη ην είδνο
ησλ θηεξηζκάησλ δελ δηάθεξαλ ζεκαληηθά απφ εθείλα ηεο Αξρατθήο
Πεξηφδνπ.
Καηά ηελ Διιεληζηηθή Πεξίνδν ηα θνηκεηήξηα βξίζθνληαλ εθηφο ησλ νξίσλ
ηεο πφιεο. Οη ηάθνη νξγαλψλνληαλ ζε νκάδεο θαη εμαληινχζαλ ην δηαζέζηκν
ρψξν

ηαθήο

ελψ

ν

πξνζαλαηνιηζκφο

εμαξηάην

θπξίσο

απφ

ηελ

γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο.
Καηά ηε Ρσκατθή Πεξίνδν, ν Ρσκατθφο Νφκνο θαζφξηδε απζηεξά φηη ηα
θνηκεηήξηα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο πφιεο. πλήζσο
νξγαλψλνληαλ θαηά κήθνο ηνπο δξφκνπ πνπ νδεγνχζε ζηελ έμνδν ηεο πφιεο,
ζηελ χπαηζξν. Δθεί δηαξζξψλνληαλ ζεηξέο παλνκνηφηππσλ ηάθσλ. Γελ
ππήξρε ζηαζεξφο αξηζκφο κλεκάησλ ζε θάζε ζεηξά γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ
αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα δηαρεηξηζηεί ηνλ ίδην ην ρψξν ηνπ θνηκεηήξηνπ αιιά
θαη λα ειέγμεη ηελ επέθηαζή ηνπ.
Καηά ηε Βπδαληηλή Πεξίνδν, ε ιέμε θνηκεηήξην αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
ηνλ ηάθν ελφο λεθξνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ν φξνο δήισλε φιε ηελ πεξηνρή φπνπ
ππήξραλ ηάθνη. Σνπο πξψηνπο βπδαληηλνχο αηψλεο ηα θνηκεηήξηα, θαηά ηελ
αξραία ζπλήζεηα, παξέκεηλαλ δηα λφκνπ εθηφο ησλ πφιεσλ θαη δίπια ζην
δξφκν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεγέο θαη αζηηθέο ηαθέο,
ελψ επί Λένληνο νθνχ επηηξέπνληαη νη ηαθέο είηε εληφο είηε εθηφο πφιεο.
Σέινο, θαηά ηε ύγρξνλε Δπνρή, ε ζέζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηκεηεξίσλ ζηελ
Διιάδα ζπλήζσο θαηαιακβάλνπλ ζπλήζσο πεξηνρέο κε εμαηξεηηθή ζέα. Οη
ηάθνη είλαη νξγαλσκέλνη ζε επζείεο γξακκέο κε πξνζαλαηνιηζκφ Α-Γ (Πεγή:
Γ2).
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3.ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ
Σα θνηκεηήξηα αληηπξνζσπεχνπλ ηα ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ θαη ηα έζηκα ησλ
θαηνίθσλ. Απηά αληαλαθιψληαη ζηα ήζε θαη έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαθή
θαη ησλ αλακλεζηηθψλ ηειεηψλ. Ζ ζξεζθεπηηθή ππνηαγή θαη ηα πηζηεχσ
δχλαηαη λα αιιάμνπλ κε ηα ρξφληα, θαη απηφ ζπρλά αληαλαθιάηαη ζηα κλεκεία
θαη ζηε δηάηαμε ηνπ θνηκεηεξίνπ. Σα θνηκεηήξηα ηνπ 20νπ αηψλα ηδηαίηεξα
απνθαιχπηνπλ ηελ εμειηζζφκελε πνιππνιηηηζκηθή θχζε ηεο θνηλσλίαο κε
δηεχξπλζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ πηζηεχσ. Σν ίδην ην θνηκεηήξην κπνξεί επίζεο
λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφζν γηα ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο φζν
θαη γηα ηα άηνκα. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη εθθιεζάθηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε
ζπγθεθξηκέλεο

ζξεζθεπηηθέο

νκάδεο

ή

θαη

ηάθνπο

ζπγθεθξηκέλσλ

ζξεζθεπηηθψλ αηξέζεσλ.
Σν

θνηκεηήξην

είλαη

έλα

αλαπηπζζφκελν

πνιηηηζηηθφ

ηνπίν

πνπ

αληηπξνζσπεχεη, αλ θαη κε αξγνχο ξπζκνχο, θνηλσληθέο αιιαγέο ζηηο
θνηλσλίεο. Οη ηάθνη αληαλαθινχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο ησλ ζαλφλησλ,
ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνπο ζξελνχλ, θαη ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δνπλ,
θαη ην θνηκεηήξην ζαλ ζχλνιν, είλαη έλα απνκεηλάξη ην νπνίν κπνξνχκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε σο έλδεημε ησλ θνηλσληθψλ ηάζεσλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ
κνηίβσλ θαη ησλ θπξίαξρσλ ηδενινγηψλ (Παπαξίδνο,2011).
χκθσλα κε ηε Γηαζηξάλε – Κπξίηζε (1996), «…ζηνλ αξραίν θόζκν είραλ
δηαηππσζεί πνιιέο απόςεηο γηα ην ζώκα, από ηελ εηδσινπνίεζε ηεο νκνξθηάο
κέρξη ηελ πεξηθξόλεζε ηνπ ιόγνπ ηεο θζαξηόηεηαο ηνπ…». Σα παιηά
θνηκεηήξηα απνηεινχλ ρψξνπο κε ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή αμία δηαηεξψληαο
ππνιείκκαηα παιαηψλ λννηξνπηψλ θαη ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
δηαηήξεζε ηεο κλήκεο αγαπεκέλσλ θαη επηθαλψλ αηφκσλ. Δπίζεο, κεγάιε
ήηαλ θαη είλαη κέρξη θαη ζήκεξα ε απήρεζε ηεο Πιαησληθήο ζέζεο, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία, ε ςπρή έρεη κεγαιχηεξε αμία, ελψ ην ζψκα είλαη «ζήκα»
δειαδή ηάθνο ηεο (Γηαζηξάλε – Κπξίηζε,1996).
Ο Warner αλέιπζε ην θνηκεηήξην σο κία «ζπιινγηθή αληηπξνζψπεπζε», έλα
ηεξφ, ζπκβνιηθφ αληίγξαθν ηεο θνηλνηηθήο δηαβίσζεο πνπ εθθξάδεη πνιιέο
απφ ηηο βαζηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλφηεηαο. Τιηθά, ην θνηκεηήξην
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είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ελφο θνηλσληθά νξηαθνχ ρψξνπ φπνπ νη
θαζεκεξηλέο θεδείεο θαη νη ενξηαζκνί γηα ηηο εκέξεο

κλήκεο ηππηθά

πξνζηάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πλεπκαηηθά λεθξψλ θαη ηεο δηαβίσζεο ηνπ
θνζκηθνχ θφζκνπ. Ζ θεδεία απνκαθξχλεη ζπκβνιηθά ην άηνκν απφ ην
γξακκηθφ ρξφλν θαη κεηαθξάδεη ην βέβειν πξφζσπν ζηελ αηψληα ηεξή
ζθαίξα. Σα πιηθά ζεκάδηα ηνπ θνηκεηεξίνπ (Θέζεηο, ηάθνη) εληνπίδνπλ απηνχο
ηνπο κεηαζρεκαηηζκέλνπο λεθξνχο ζε παξφληα ρξφλν θαη ρψξν, θαη ηφζν
ζπκβνιηθά βνεζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο ηξέρνπζεο κεκνλσκέλεο ηαπηφηεηέο
ηνπο θαη λα βεβαηψζνπλ ηε ζπλερή θνηλσληθή χπαξμή ηνπο κέζσ ηεο κλήκεο.
Σν θνηκεηήξην είλαη ν θαηάιιεινο ηεξφο ρψξνο φπνπ νη δσληαλνί θαη νη λεθξνί
είλαη ρσξηζκέλνη θαη ζπκβνιηθά ελσκέλνη σο άλζξσπνη κέζσ ηεο κεηάβαζεο
θαη ησλ αλακλεζηηθψλ ηεξνηειεζηηψλ. Σα εηήζηα ηειεηνπξγηθά γηα ηελ εκέξα
κλήκεο, κηα ζχγρξνλε ιαηξεία ησλ λεθξψλ, ελζσκαηψλνπλ ηα δηάθνξα
πηζηεχσ, ηηο ζπζρεηίζεηο ζε κηα ελνπνηεκέλε θνηλφηεηα θαη σο ηεξή
ζπιινγηθφηεηα αληηκεησπίδνπλ θαη ζξηακβεχνπλ πέξα απφ ηηο αλεζπρίεο γηα
ην ζάλαην κέζσ ηεο θνηλήο δξάζεο. Ζ αλάιπζε ηνπ Warner απηψλ ησλ
εηήζησλ ηειεηψλ ελζχκεζεο παξακέλεη αμεπέξαζηε ζηε βηβιηνγξαθία θαη
θαζνξίδεη ηνλ ηεξφ ζθνπφ ηνπ θνηκεηεξίνπ σο πεξηνρή φπνπ νη δσληαλνί
αληηκεησπίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπο ζαλάηνπ θαη ελδερνκέλσο
αηζζάλνληαη άλεηα.(Warner,1959).
χκθσλα κε ηνλ Warner (1959:285) «ην θνηκεηήξην είλαη έλα θπζηθό έκβιεκα,
έλα νπζηαζηηθό θαη νξαηό ζύκβνιν ηεο ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ αηόκσλ όηη δελ
ζα αθήζνπλ

ν έλαο ηνλ άιινλ λα πεζάλεη».

Οη ρψξνη ησλ θνηκεηεξίσλ

αληαλαθινχλ ηελ πξνεγνχκελε δσή θαη ηηο ηζηνξηθέο επνρέο κέζσ ησλ
νπνίσλ έρεη πεξάζεη ε θνηλφηεηα (Warner,1959)
3.1 Υξηζηηαληθή ζξεζθεία
Ο Υξηζηηαληζκφο απφ ηελ άιιε ζεσξεί πψο ν ζάλαηνο είλαη αλαγθαίν
επαθφινπζν ηεο απνζηαζίαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ην Θεφ. χκθσλα κε ηελ
νξζνδνμία, ππάξρνπλ ηξείο κνξθέο ζαλάηνπ. Ο πλεπκαηηθφο φπνπ ε ςπρή
λνείηαη σο ν ρσξηζκφο ηνπ αλζξψπνπ απφ ην Θεφ ελφζσ ν άλζξσπνο δεη. Ο
θπζηθφο ή ν ζσκαηηθφο ζάλαηνο φπνπ ε ςπρή ρσξίδεηαη απφ ην ζψκα. Ο
αηψληνο ζάλαηνο, φπνπ ν άλζξσπνο σο χπαξμε «βαζαλίδεηαη» καθξηά απφ ην
Θεφ κεηά ηε Γεπηέξα Παξνπζία θαη ηελ Σειηθή Κξίζε. Βάζε φκσο ηεο
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νξζφδνμεο πίζηεο, ε έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ δελ πθίζηαηαη δεδνκέλνπ φηη ν
Υξηζηφο κε ηελ Αλάζηαζή Σνπ ζπλέηξηςε θαη θαηέιπζε θπξηνιεθηηθά ην ζάλαην
(Πεγή: Γ3).

3.2 Δβξατθή ζξεζθεία
Οη εβξαίνη πηζηεχνπλ φηη ν ζάλαηνο είλαη κέξνο ηεο δσήο. Σν λεθξφ ζψκα ζα
πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε έλα ιεπθφ ζεληφλη ζην πάησκα κε θεξηά ηξηγχξσ. Χο
έλδεημε ζεβαζκνχ γηα ην άηνκν πνπ πέζαλε, ην ζψκα δε ζα πξέπεη λα κέλεη
κφλν κέρξη ηελ ηαθή. Θα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο πνπ θάζεηαη κε ην ζψκα
πνπ απνθαιείηαη Shomerim. Γελ επηηξέπεηαη λα θάλε ή λα πηνπλ επεηδή απηφ
ζεσξείηαη αζέβεηα γηα ην άηνκν πνπ πέζαλε επεηδή απηφο/απηή δελ κπνξνχλ
λα θάλνπλ ην ίδην. Ο Ηνπδατζκφο πηζηεχεη φηη ν ζάλαηνο δελ είλαη ην ηέινο ηεο
αλζξψπηλεο χπαξμεο. Πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη κεηά ζάλαηνλ δσή. Σα ζψκαηά
ηνπο γίλνληαη ζθφλε, αιιά ςπρή ησλ εβξαίσλ είλαη αηψληα. Αλ έρνπλ δήζεη
θαιή δσή θαη ήηαλ θαινί άλζξσπνη, πεγαίλνπλ ζηνλ παξάδεηζν, ν νπνίνο
πεξηγξάθεηαη σο ηφπνο γαιήλεο θαη ραξάο. Αλ είραλ πνιιέο ακαξηίεο φηαλ
ήηαλ ελ δσή, ηηκσξνχληαη θαη ζηέιλνληαη ζηελ θφιαζε ε νπνία πεξηγξάθεηαη
σο καχξε ηξχπα φπνπ εθεί ηηκσξνχληαη γηα 12 κήλεο. Μεηά απφ έλαλ ρξφλν ν
Θεφο απνθαζίδεη αλ ζα ζπλερηζηεί ε ηηκσξία ηνπο ή αλ ζα ζηαινχλ ζηελ
θφιαζε (Evans,2005).
3.3 Καζνιηθή ζξεζθεία
Οη ρξηζηηαλνί φρη κφλν πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη δσή κεηά ην ζάλαην αιιά
πηζηεχνπλ επίζεο φηη φηαλ πεζαίλνπλ πεγαίλνπλ ζε έλαλ ηφπν πνπ είλαη είηε ν
παξάδεηζνο είηε ε θφιαζε. Γηα ηνπο θαζνιηθνχο, ν ζάλαηνο απνηειείηαη απφ
ηε δσή. Δκπηζηεχνληαη ηε δσή ηνπο ζην Υξηζηφ ν νπνίνο καξηχξεζε γηα λα
δήζεη ν άλζξσπνο ηελ αηψληα δσή. Πηζηεχνπλ φηη ν Υξηζηφο αλαζηήζεθε θαη
φηη ζα αλαζηεζνχλ καδί ηνπ. Ο ζάλαηνο ππάξρεη ζηνλ θφζκν σο ζπλέπεηα ησλ
ακαξηηψλ. Καζψο είκαζηε φινη ακαξησινί, θάπνηα κέξα ζα πεζάλνπκε. Καηά
ηελ ηειεηή ην ζψκα ηνπνζεηείηαη ζην θέξεηξν θαη κεξηθέο θνξέο αθήλεηαη
αλνηρηφ έηζη ψζηε νη ζπγγελείο λα ηνλ ραηξεηήζνπλ γηα ηειεπηαία θνξά. Οη
θαζνιηθνί ζπλεζίδνπλ λα απνηεθξψλνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο, ελψ νη ρξηζηηαλνί
ηνπο εληαθηάδνπλ (Πεγή: Γ4).
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4.ΟΦΔΛΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ
Ζ πνιηηηζηηθή ζεκαζία ελφο ηνπίνπ, ελφο αληηθεηκέλνπ ή

ελφο θηηξίνπ

πξνέξρεηαη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ θπζηθνχ ραξαθηήξα ηεο θαη απφ ηελ
καθξνρξφληα θαηαλφεζε ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ηα πξφζσπα θαη ηα γεγνλφηα.
Κάζε ηάθνο θαη θάζε κλεκείν είλαη έλα πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
πνιηηηζηηθφ

γλψξηζκα.

Τπάξρνπλ

δηάθνξα

ηδηαίηεξα

ραξαθηεξηζηηθά

γλσξίζκαηα κέζα ζην θνηκεηήξην πνπ έρνπλ εκθαλή κεκνλσκέλε ζεκαζία
ιφγσ ησλ αξρηηεθηνληθψλ θαη αηζζεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο, παξά ηε ζρέζε ηνπο
κε ηα άηνκα ή ηα γεγνλφηα.
Ζ δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, απφ φιεο ηηο απφςεηο κπνξεί λα
είλαη ζεκαληηθή. Γη' απηφ ην ιφγν, ε δηαηήξεζε, ζπληήξεζε νπνηνπδήπνηε
ηκήκαηφο ελφο θνηκεηεξίνπ-αθφκε θη ελφο κνλαδηθνχ ηάθνπ- ζα πξέπεη λα
νξγαλψλεηαη λα ειέγρεηαη πξνζεθηηθά ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη δε ζα ππάξμεη
θάπνηα παξάιεηςε. (Sloane,1991).
Απφ ηελ εκπεηξία θαίλεηαη φηη κία απιή πξνζέγγηζε δηαηήξεζεο ηνπ
θνηκεηεξίνπ ζπλήζσο θάλεη πεξηζζφηεξν θαθφ παξά θαιφ. Ζ αληηθαηάζηαζε
γηα παξάδεηγκα κηαο παιηάο ηαθφπιαθαο φρη κφλν απνξξίπηεη ηελ ηζηνξηθή
γλεζηφηεηα, αιιά ζπρλά θαηαζηξέθεη ηηο ηζηνξηθέο θπηεχζεηο ζπάλησλ
ινπινπδηψλ πνπ ηπραίλεη λα κελ έρνπλ αλζίζεη. Ζ αθαίξεζε ελφο δέληξνπ
επεηδή ε ξίδα ηνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη έλα κλεκείν κπνξεί λα κελ είλαη
αλαγθαίν αλ ε ζπγθεθξηκέλε ξίδα κπνξεί λα θνπεί κε αζθάιεηα. Γη' απηφ ην
ιφγν, ε αλάπιαζε ελφο θνηκεηεξίνπ ζα πξέπεη λα μεθηλάεη ιακβάλνληαο
ππφςε απηά πνπ πξέπεη λα δηαζσζνχλ (Πεγή : Γ1).
4.1 Ηζηνξηθή αμία
Σν θνηκεηήξην είλαη κία ηζηνξηθή θαηαγξαθή ησλ θνηλσληψλ. Μέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ, ην θνηκεηήξην θαηαγξάθεη ηα κνηίβα θαη ηελ
εμέιημε ηεο θνηλφηεηαο. Σα κλεκεία θαη νη ηάθνη παξέρνπλ ζεκαληηθά
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξηνρή. Σα θνηκεηήξηα ζπρλά πεξηιακβάλνπλ
κλεκεία πνπ ηηκνχλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπσο κία
θαηαζηξνθή απφ θάπνην κεηαιιείν, λαπάγην, ή πφιεκν. Σα θνηκεηήξηα δχλαηαη
επίζεο λα έρνπλ ηζηνξηθή ζεκαζία εμαηηίαο ησλ ζεκαηλφλησλ πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ θάλεη ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ζηελ θνηλφηεηα (Francis, 2003).
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 29
4.2 Κνηλσληθή αμία
Σα θνηκεηήξηα έρνπλ ζεκαληηθή ηηκεηηθή ιεηηνπξγία. Ζ θνηλφηεηα ζπρλά
πξνζαξηά ραξαθηεξηζηηθά θαη αμίεο ζηνπο ηάθνπο, φπσο ζεβαζκφ ή ιαηξεία.
Πνιιά θνηκεηήξηα δηαηεξνχλ κηα ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα άηνκα ή νκάδεο σο
απνηέιεζκα πξνζσπηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ή θαη πξνζθφιιεζεο ζε εθείλνπο
πνπ βξίζθνληαη ζακκέλνη ζην θνηκεηήξην. Οη πξψηνη ηάθνη ησλ Δπξσπαίσλ
απνίθσλ θαη ηα κλήκαηα πνιέκνπ είλαη παξαδείγκαηα ησλ κλεκάησλ πνπ
ζπρλά

ζεσξνχληαη

θνηλσληθά

ζπνπδαία

γηα

φιε

ηελ

θνηλφηεηα

(Robinson,2005).
4.3 Πλεπκαηηθή/πνιηηηζηηθή αμία
Οη επηηχκβηεο ζηήιεο ή ηα κλεκεία είλαη ππνηηκεκέλα πνιηηηζηηθά. Απηφ
θαίλεηαη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ νξνινγία πνπ νη ηζηνξηθνί, θνηλσληνιφγνη,
αλζξσπνιφγνη θαη ςπρνιφγνη έρνπλ θαζηεξψζεη σο «κία άξλεζε γηα ην
ζάλαην». Απαγνξεπκέλα απφ ηα πεξηζψξηα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνιινί απφ
ηνπο ηάθνπο παξακέλνπλ εγθαηαιειεηκκέλνη θαη θαηεζηξακκέλνη αλακέλνληαο
ηηο

δηαδηθαζίεο

απνθαηάζηαζήο

ηνπο.

Σα

ηνπία

ησλ

θνηκεηεξίσλ

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξνεγνχκελε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο ηζηνξηθέο
επνρέο κέζα απφ ηηο νπνίεο έρεη δηαβεί φια απηά ηα ρξφληα κία θνηλφηεηα.
Πξνζνρή πξέπεη επίζεο λα δνζεί ζηηο ηεξνηειεζηίεο κεηάβαζεο, νη νπνίεο
απνθαιχπηνπλ ην πψο ν ζάλαηνο επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο ησλ πξνλνκηνχρσλ,
ηεο ηζρχνο θαη ηνπ γνήηξνπ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, φπσο
ησλ πνιηηηθψλ, ησλ ηαηξψλ θιπ.Οη πξαθηηθέο εληαθηαζκψλ πνηθίιινπλ απφ
πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ αιιά είλαη ζεκειηψδεηο γηα φινπο. Σα θνηκεηήξηα έρνπλ
επίζεο ηδηαίηεξε πλεπκαηηθή ζεκαζία. Ο ζρεδηαζκφο ησλ κλεκείσλ, νη
επηγξαθέο, θαη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ θνηκεηεξίνπ είλαη θπζηθέο εθθξάζεηο
πλεπκαηηθήο έλλνηαο, κε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη αληηιεπηέο
κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κεηνλνκαζηψλ θαη πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ (Worpole,
2007).
4.4 Αηζζεηηθή αμία
Αηζζεηηθά έλα θνηκεηήξην δχλαηαη λα κνηάδεη κε πάξθν. Ζ πεξίθξαμε παξέρεη
ηελ αίζζεζε ηεο απνκφλσζεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ κε ηνλ έμσ θφζκν. Ζ
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, είλαη εθηθηφ λα παξέρεη επθαηξίεο γηα ζπιινγηζκφ θαη
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απνκφλσζε φζσλ ην επηζθέπηνληαη. Έλαο ήξεκνο ηφπνο καθξηά απφ ηνλ έμσ
θφζκν γηα εθείλνπο πνπ δνπλ γηα λα ηηκήζνπλ ηελ κλήκε εθείλσλ πνπ έρνπλ
«θχγεη». Ζ δηακφξθσζε ηνπ θνηκεηεξίνπ ζα κπνξνχζε θαηά ηελ αλάπιαζή
ηνπ λα ιεηηνπξγεί σο έλαο ρψξνο πξαζίλνπ γηα πεξηζπιινγή, κλήκε θαη
αλαςπρή (Worpole,2007).
4.5 Δθπαηδεπηηθή αμία
Σν θνηκεηήξην είλαη έλαο ρψξνο εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, πξνζθέξνληαο
ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη ζακκέλνη ζε απηφ. Σα
ζρέδηα ησλ ηάθσλ, ηα κλεκεία θαη νη επηηάθηεο ζηήιεο παξέρνπλ ηε
δηνξαηηθφηεηα ζηηο δηάθνξεο ηάζεηο θαη ζπλδένληαη κε ηηο επηθήδεηεο
δηαθνζκήζεηο θαη ηνπο ηχπνπο πιηθψλ, εγρψξηα θαη εηζαγφκελα ηα νπνία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. ε πνιιά θνηκεηήξηα ζπλππάξρνπλ
δχν ή θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο θαη πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ηα
επηζθέπηνληαη γηα λα εληνπίζνπλ ηηο γελεαινγηθέο ηνπο ξίδεο (Worpole, 2007).
4.6 Αξραηνινγηθή αμία
Ζ αξραηνινγηθή ζεκαζία ελφο ρψξνπ αθνξά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία κπνξεί ή
ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αξραηνινγηθψλ
ηερληθψλ.

Σα

ραξαθηεξηζηηθά

γλσξίζκαηα

αξραηνινγηθήο

αμίαο

ελφο

θνηκεηεξίνπ πεξηιακβάλνπλ ηάθνπο, κλεκεία, δηφδνπο, δξνκάθηα, θαη
εθθιεζία (Worpole, 2007).
4.7 Καιιηηερληθή αμία
Πνιιά θνηκεηήξηα αληηπξνζσπεχνπλ ηφζν ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο
θνηλσλίαο πξνο ην ζάλαην, φζν θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή, ην
θαιιηηερληθφ χθνο θαη ηε ζεσξία. Οη θαιιηηερληθέο αμίεο κπνξνχλ λα
εληνπηζηνχλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ηνπίνπ θαη ηε δηαξξχζκηζε ελφο
θνηκεηεξίνπ, θαη ζην χθνο ησλ κλεκείσλ, ην πεξηβάιινλ ησλ ηάθσλ θαη ηνπ
ζρεδηαζκνχ ησλ ηάθσλ. Σν θνηκεηήξην κπνξεί είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ
εμαηηίαο

ηεο

πνηθηινκνξθίαο

ησλ

θαιιηηερληθψλ

πξνζεγγίζεσλ

πνπ

απεηθνλίδνληαη ζηελ κλεκεηαθή ηνπο αξρηηεθηνληθή, θαη επίζεο ζηελ πνηφηεηα
ηεο δεμηνηερλίαο. Σα θνηκεηήξηα ζπρλά αληηπξνζσπεχνπλ παξαδείγκαηα
δνπιεηάο ησλ ηνπηθψλ ηερληηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ. Σν φλνκα ελφο θηίζηε
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κλεκείσλ ζπλήζσο γξάθεηαη ζην κλεκείν ή ηελ ηαθφπιαθα, επηηξέπνληαο έηζη
ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηνπηθψλ καζηφξσλ (Worpole, 2007).
4.8 Φπζηθή βιάζηεζε
Κάπνηα θνηκεηήξηα πεξηέρνπλ ζεκαληηθά απνκεηλάξηα ή ελδείμεηο ηεο γλήζηαο
θπζηθήο βιάζηεζεο. Σα ζσδφκελα αεηζαιή δέληξα, βνιβνί, ηξηαληάθπιια θαη
άιια θπηά ζηνπο ηάθνπο ε ζην γεληθφηεξα ρψξν ζπκβάιινπλ ζηελ νπηηθή θαη
λνζηαιγηθή πνηφηεηα ηνπ θνηκεηεξίνπ. Σα θπηά ζπρλά επηιέγνληαλ γηα ηε
ζπκβνιηθή ηνπο ζεκαζία, ηδηαίηεξα θαηά ην 19ν αηψλα. Δπνκέλσο, ηα
θνηκεηήξηα κπνξεί λα παξέρνπλ κηα πνιχηηκε πεγή σο βνηαληθή ζπιινγή ή
σο πεγή ζπάλησλ εηδψλ ησλ γεγελψλ ή ησλ θπηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
άιιεο ρψξεο (Kenneth,1991).
4.9 Οηθνινγία
πσο παξαηεξήζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, θάπνηα απφ ηα θνηκεηήξηα
πεξηέρνπλ

ζεκαληηθά

απνκεηλάξηα

ή

ελδείμεηο

ηεο

γλήζηαο

θπζηθήο

βιάζηεζεο. Σέηνηεο θπζηθέο θπηηθέο ζρέζεηο κπνξεί λα παξέρνπλ επίζεο
άζπιν γηα ηελ γεγελή άγξηα δσή. Αθφκε θη αλ δελ ππάξρνπλ ζπάληα ή
απεηινχκελα είδε, έλα θνηκεηήξην κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ζπάλην ή θαιψο
δηαηεξεκέλν παξάδεηγκα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή.
Γη' απηφ ην ιφγν είλαη ζεκαληηθφ λα ζεσξήζνπκε ηα θπηά σο ζχλδεζκνη, θαη
φρη απιά σο ζπιινγή εηδψλ, θαη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε θαηά πφζν
πξνζειθχνληαη πηελά ή άιιε παλίδα ηα νπνία πξνζζέηνπλ ζηελ αμία ηνπ
θνηκεηεξίνπ κηαο θνηλφηεηαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο, απφ
ηελ άιιε πιεπξά, επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιείηαη ζην έδαθνο ησλ θνηκεηεξίσλ
απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ν ξπζκφο επηβίσζεο ηψλ
θαη βαθηεξίσλ ζ‟ απηφ. Ζ επηβίσζε θαη ε παξακνλή ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζην
έδαθνο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο ηνπ θνηκεηεξίνπ, ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο, ηε βξνρή θαη ηέινο απφ ην είδνο ησλ
κηθξννξγαληζκψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζ‟ απηφ (Kenneth,1991).
4.10 Ο ξόινο αλαςπρήο ησλ θνηκεηεξίσλ
Ο ξφινο αλαςπρήο ησλ θνηκεηεξίσλ είλαη πνηθίινο. Αξρηθά ε παξνπζία ηνπ
πξαζίλνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ είλαη
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ζεκαληηθή. Σν πξάζηλν παξέρεη νμπγφλν, κεηαβάιιεη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο,
θαη νκνξθαίλεη ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ηφζν νηθνινγηθά,
θνηλσληθά φζν θαη νηθνλνκηθά. Βειηηψλεη άκεζα ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, θαζψο
ηα θχιια ησλ δέληξσλ θαη ησλ θπηψλ ζπγθξαηνχλ ηνπο αηκνζθαηξηθνχο
ξχπνπο θαη ραξίδνπλ έλα ήξεκν θαη βηψζηκν πεξηβάιινλ, επλνψληαο
παξάιιεια ηελ αλάπηπμε ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο.
Οη ρψξνη ησλ θνηκεηεξίσλ επνκέλσο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ρψξνη
αλαςπρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, είηε γηα μεθνχξαζε, ραιάξσζε,
αιιά αθφκα θαη γηα παηρλίδηα θαη άζιεζε.
Δπίζεο, ε ζπκθηιίσζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζάλαην κπνξεί λα απνηειέζεη θαη
έλαλ ρψξν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ νη
θάηνηθνη λα έξζνπλ ζε επαθή κεηαμχ ηνπο, λα αλαπηχμνπλ γλσξηκίεο ή θαη
θηιίεο, λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, απνθηψληαο έηζη ην ζπλαίζζεκα ηεο
θνηλσληθήο απνδνρήο. Δπνκέλσο, ζε έλαλ ηέηνην ρψξν κπνξεί θάπνηνο λα
ληψζεη γηα πξψηε θνξά ειεχζεξνο θαη αλεμάξηεηνο θαη λα ππεξληθήζεη ηνπο
φπνηνπο θφβνπο ηνπ πξνμελεί ην πεξηβάιινλ ελφο θνηκεηεξίνπ. Δπηπιένλ, ην
πξάζηλν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επαθήο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. Σα
ρξψκαηα ησλ θπηψλ, νη κπξσδηέο ηνπο, εξεκνχλ ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ
βνεζνχλ λα μεπεξάζεη ην άγρνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
ζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ ελφο θνηκεηεξίνπ αιιά θαη γηα λα είλαη
ζεβαζηφ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηά
ηνπ. Βαζηθφο παξάγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε
πεξηβαιινληηθή αγσγή ησλ δεκνηψλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο είηε κέζσ δηαθφξσλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα αλαιάβεη ν
Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα ηα παηδηά κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ
εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζε θνηκεηήξηα ψζηε λα αξρίζνπλ λα εμνηθεηψλνληαη κε
ην ρψξν πνπ θαηά γεληθή νκνινγία πξνθαιεί θφβν θαη δένο ζηηο κηθξέο
ειηθίεο. ζνλ αθνξά ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία θαηνίθνπο, ν Γήκνο ζα
κπνξνχζε λα νξγαλψζεη θάπνηεο εθδειψζεηο, φπσο δηαλνκή ζρεηηθνχ
ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ έηζη ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα παξαθηλεζνχλ
ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζην ρψξν θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κε
άιιε πξνζέγγηζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αλαπηπρζεί κία ζηάζε ηνπ
αλζξψπνπ, ε νπνία ζα αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε ηεο αξκνληθήο ηνπ
ζπλχπαξμεο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ελφο θνηκεηεξίνπ( Kenneth,1991).
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5.ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΟΗΜΖΣΖΡΊΧΝ
5.1 ηξαηησηηθά θνηκεηήξηα ζηελ Διιάδα
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζηξαηησηηθά θνηκεηήξηα. Σα πεξηζζφηεξα
απφ απηά αθνξνχλ νκαδηθέο ηαθέο Διιήλσλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο θαηνρήο ή ηεο εμέγεξζεο θαηά ηεο Οζσκαληθήο
απηνθξαηνξίαο. Οξηζκέλεο θνξέο νη ηαθέο απηψλ βξίζθνληαη ζε ηκήκαηα
άιισλ θνηκεηεξίσλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ην θνηκεηήξην ηεο Κνθθηληάο ζηελ
Αζήλα ή ζην Πνιηνβνχλη ζηελ Αξθαδία). Άιιεο θνξέο νη ηαθέο βξίζθνληαη ζε
ρψξν κνλαζηεξηψλ. πκκαρηθά θνηκεηήξηα (απφ πεζφληεο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ Α‟ θαη Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ) βξίζθνληαη δηεζπαξκέλα ζε δηάθνξα κέξε
ηεο Διιάδαο (γηα παξάδεηγκα ην ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο,
ην Βξεηαληθφ θνηκεηήξην ηεο Μίθξαο ζηελ Καιακαξηά, ην ζηξαηησηηθφ
θνηκεηήξην Φαιήξνπ ζηελ Αζήλα, ην ζπκκαρηθφ θνηκεηήξην ηεο νχδαο θαη
ηεο Ρφδνπ, θ.α.). Δπίζεο ππάξρνπλ δχν ζηξαηησηηθά Γεξκαληθά θνηκεηήξηα,
ζηα νπνία Γεξκαλνί ζηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνί έραζαλ ηε δσή ηνπο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ζάθηεθαλ ζηελ
Διιάδα.
5.1.1 Γεξκαληθό Κνηκεηήξην – Γηόλπζνο
Σν Γεξκαληθφ θνηκεηήξην ζην Γηφλπζν ιεηηνχξγεζε ζηηο 28 επηεκβξίνπ ηνπ
1975. Ζ πεξηνρή έρεη δνζεί απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε γηα λα ηαθνχλ νη
Γεξκαλνί ζηξαηηψηεο νη νπνίνη είραλ ηαθεί δηάζπαξηα ζε δηάθνξα κέξε ηεο
Διιάδαο. Σν θνηκεηήξην αξηζκεί 68 ζαλφληεο απφ ηνλ Α‟ Παγθφζκην Πφιεκν
θαη 9.905 ζαλφλησλ απφ ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν (Πεγή : Γ5).
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Δηθ.1. Γεξκαληθφ θνηκεηήξην – Γηφλπζνο.
Πεγή : Γ6.
5.1.2 Γεξκαληθό Κνηκεηήξην – Μάιεκε (Κξήηεο)
Σν πην γλσζηφ Γεξκαληθφ θνηκεηήξην ζηελ Διιάδα θαη ην δεχηεξν ζε
επηζθεςηκφηεηα ζηνλ θφζκν είλαη ην ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην ηνπ Μάιεκε ζηα
Υαληά. Σν γεξκαληθφ θνηκεηήξην ζην Μάιεκε βξίζθεηαη πίζσ απφ ην
αεξνδξφκην

ηνπ

Μάιεκε

(ιφθνο

107)

ζην

νπνίν

πνιινί

Γεξκαλνί

αιεμηπησηηζηέο ζθνηψζεθαλ ηνλ Μάε ηνπ 1941. Tν θνηκεηήξην έρεη 4.465
εληαθηαζκέλνπο. Δπίζεο ζην θνηκεηήξην ηνπ Μάιεκε κεηαθέξζεθαλ Γεξκαλνί
νη νπνίνη είραλ ηαθεί ζε δηάθνξα άιια κέξε ηεο Κξήηεο (Αλαθνκηδή ιεηςάλσλ
Γεξκαλψλ πνπ αξρηθά είραλ ηαθεί α) ζε καδηθνχο ηάθνπο ζηε βνξεηνδπηηθή
πιεπξά ηνπ αεξνδξνκίνπ ηνπ Ζξαθιείνπ, β)κπξνζηά απφ ηελ εθθιεζία ηνπ
Γαιαηά θνληά ζηα Υαληά θαη γ)ζην θνηκεηήξην ησλ Γεξκαλψλ πεζφλησλ
αιεμηπησηηζηψλ ζην Ζξάθιεην). Ζ ρξνλνινγία ίδξπζεο είλαη ην 1974 απφ ηνλ
πξψελ Γεξκαλφ δηνηθεηή Gericke. Σν θνηκεηήξην ηνπ Μάιεκε απεηέιεζε ηελ
δεχηεξε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (απφ ειιεληθήο πιεπξάο)
ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηάθσλ θαη ηεο απνπζίαο ειεθηξνληθήο ηεθκεξίσζεο
απηψλ (Πεγή : Γ7).
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Δηθ.2. Γεξκαληθφ Κνηκεηήξην – Μάιεκε (Κξήηεο)
Πεγή : Γ8.
5.1.3 πκκαρηθά λεθξνηαθεία Εεηηελιίθ Θεζζαινλίθεο
ηελ νδφ Λαγθαδά, ζηα λεθξνηαθεία ηνπ Εεηηελιίθ φπνπ είλαη ε κεγαιχηεξε
ζηξαηησηηθή λεθξφπνιε ηεο ρψξαο έρνπλ εληαθηαζηεί 20.500 ζηξαηηψηεο
έξβνη, Γάιινη, Ρψζνη, Άγγινη θαη Ηηαινί πνπ πέζαλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ απφ ην 1914 έσο ην 1918. Δίλαη δηαρσξηζκέλα θαηά
ηνκέα αλάινγα κε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εζληθφηεηα ησλ λεθξψλ. Δθεί
βξίζθνληαη ζακκέλνη θαη Βνχιγαξνη αηρκάισηνη πνιέκνπ. Οη πξψηνη
νξγαλσκέλνη εληαθηαζκνί (θαηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν) ζην
καθεδνληθφ κέησπν έγηλαλ ην Ννέκβξην ηνπ 1915 ζηε Θεζζαινλίθε ζηα
ζπκκαρηθά λεθξνηαθεία ηνπ Εεηηελιίθ. Γχν ήηαλ νη ιφγνη: Καη' αξράο, είρε
ηδξπζεί έλα ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν εθεί θαη δεχηεξνλ, ππήξμε θη έλα Καζνιηθφ
πνιηηηθφ θνηκεηήξην πνπ ηδξχζεθε ήδε ζηελ ίδηα πεξηνρή. Οη πξψηνη Γάιινη
ζηξαηηψηεο ζάθηεθαλ ζην θαζνιηθφ θνηκεηήξην.

Ζ Γαιιία, ε Ηηαιία, ε Ρσζία

θαη ε εξβία πξνηίκεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θνηκεηήξηα θνληά ζηηο κεγάιεο
πφιεηο, φπνπ νη λεθξνί ζηξαηηψηεο ηνπο απφ φια ηα πεδία κάρεο ήηαλ
ζακκέλνη. Καηά ζπλέπεηα, ηα κεγάια θνηκεηήξηα Θεζζαινλίθεο θαη Μπίηνια
δεκηνπξγήζεθαλ. Ζ εμαίξεζε ήηαλ κφλν ην ζεξβηθφ θνηκεηήξην ζην βνπλφ
Kaymakcalan, φπνπ, εμαηηίαο ηεο ηνπνινγίαο ησλ πςίπεδσλ θαη ηνπ χςνπο
ηνπ (2.524 κ.), θαζψο επίζεο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα ζχλνξα κεηαμχ ηεο
Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Διιάδαο πεξλνχζαλ απφ εθείλν ην ζεκείν, ην 1925. Ζ
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Μεγάιε Βξεηαλία ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ίδξπζε ζπζηεκαηηθά κφληκα
ζηξαηησηηθά θνηκεηήξηα ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Απφ ηηο 21 Μαΐνπ1917,
κε ηε βνήζεηα ελφο βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο, δεκηνπξγήζεθε γηα ην ιφγν απηφ ε
Δπηηξνπή πνιεκηθψλ ηάθσλ Κνηλνπνιηηείαο. Ζ πνιηηηθή ηεο Μεγάιεο
Βξεηαλίαο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ηα θνηκεηήξηα ήηαλ δηαθνξεηηθή απφ απηή
ησλ άιισλ ρσξψλ. Αληί ηεο θαζηέξσζεο κεγάισλ θνηκεηεξίσλ, φπνπ ζα
καδεχνληαλ φινη νη λεθξνί ζηξαηηψηεο, πξνηίκεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
πνιινχο κηθξφηεξνπο ρψξνπο θνληά ζηα πεδία ησλ καρψλ θαη ηα κεγάια
ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία. Δληνχηνηο, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη Βξεηαλνί είραλ
επηιέμεη λα θαζηεξψζνπλ φια ηα θνηκεηήξηα ηνπο κέζα ζηελ ειιεληθή πεξηνρή
ηεο Μαθεδνλίαο παξακέλεη άγλσζηνο (Πεγή : Γ9).

Δηθ. 3. πκκαρηθά λεθξνηαθεία Εεηηελιίθ- Άπνςε απ΄ηνπο ηάθνπο
Πεγή : Γ10.

Δηθ. 4. πκκαρηθά λεθξνηαθεία Εεηηελιίθ- Άπνςε ηεο εηζφδνπ
Πεγή : Γ11.
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5.1.4 ηξαηησηηθό Κνηκεηήξην Πνιπθάζηξνπ
Σν ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην Πνιπθάζηξνπ, αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ην
επηέκβξην ηνπ 1916 γηα λεθξνχο ηνπ ηαζκνχ Αλαγλσξίζεσο ζπκάησλ ηνπ
Μεηψπνπ απφ Σφηε πεξηειάκβαλε 500 πεξίπνπ ηάθνπο θαη εθάπηνληαλ ζε
έλα Γάιιν - ηηαιηθφ ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην. Μεηά ηελ αλαθσρή, ην κέγεζνο
ηνπ Κνηκεηεξίνπ ηξηπιαζηάζζεθε κε ηε κεηαθνξά ζε απηφ λεθξψλ απφ ηα
θνηκεηήξηα ησλ Υαηδή Μπάξη Μα (κεηαθέξζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1919), ηεο
Σζανπζίηζαο (κεηαθέξζεθαλ ην Ννέκβξην ηνπ 1920) θαη ηνπ Καιίλνβνπ
(κεηαθέξζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1920).
ήκεξα ζην ηξαηησηηθφ Κνηκεηήξην Πνιπθάζηξνπ ππάξρνπλ ηάθνη 1421
βξεηαλψλ ζηξαηησηψλ, πέληε ζηξαηησηψλ ηνπ Διιεληθνχ Δζληθνχ ηξαηνχ,
ελλέα κέιε ηνπ Μαθεδνληθνχ ψκαηνο Ζκηφλσλ, ηξεηο απφ ην Μαθεδνληθφ
Δξγαηηθφ ψκα θαη έλαλ Έιιελα νπαδφ ηνπ Δξγαηηθνχ ψκαηνο. Σν
Κνηκεηήξην

θαιχπηεη

Γεκηνπξγήζεθε

θαη

κηα

πεξηνρή

ζπληεξείηαη

11.161

απφ

ηελ

ηεηξαγσληθψλ

γπαξδψλ.

Κνηλνπνιηηεηαθή

Δπηηξνπή

ζηξαηησηηθψλ ηάθσλ. Αξρηηέθησλ ήηαλ ν Robert Gorimer. Τπάξρεη, επίζεο, ε
εμήο επηγξαθή: «Βξεηαληθφλ ηξαηησηηθφλ Κνηκεηήξηνλ». Ζ γε φπνπ θείηαη ην
θνηκεηήξην ηνχην θφξνο επγλσκνζχλεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ εδφζε πξνο
αηψληαλ αλάπαπζηλ ησλ θαηά πφιεκνλ 1914-1918 ελδφμσο πεζφλησλ
καρεηψλ ησλ ζπκκαρηθψλ ζηξαηψλ. Σηκή θαη Γφμα εηο απηνχο. Their Name
Lively For Evermore».
Δπίζεο, ζπκκαρηθά θνηκεηήξηα ππάξρνπλ θαη ζε άιια κέξε ζηελ Διιάδα,
φπσο ην Πνιεκηθφ Κνηκεηήξην Λέξνπ, Ρφδνπ, Πνξηηαλνχ, ηξαηησηηθφ
Κνηκεηήξην Λαραλά, Νέν Βξεηαληθφ Κνηκεηήξην χξαο, θα. (Πεγή : Γ12).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 38

Δηθ. 5. ηξαηησηηθφ Κνηκεηήξην Πνιπθάζηξνπ
Πεγή : Γ13.
5.1.5 ηξαηησηηθό ζπκκαρηθό θνηκεηήξην Παιαηνύ Φαιήξνπ
Σν Πνιεκηθφ Κνηκεηήξην Παιαηνχ Φαιήξνπ

βξίζθεηαη επί ηεο Λεσθφξνπ

Πνζεηδψλνο, ζην ξεχκα πξνο Πεηξαηά. Σν ζπγθεθξηκέλν θνηκεηήξην είλαη έλα
απφ ηα νκνξθφηεξα ηεο ρψξαο θαη απνηειεί -ρσξίο ππεξβνιή- έλα αμηνζέαην
ηεο πεξηνρήο.
Σν θνηκεηήξην είλαη γλσζηφ δηεζλψο κε ηελ νλνκαζία Phaleron War
Cemetery, αλ θαη ζηελ Διιάδα ζπλεζίδεηαη λα απνθαιείηαη απιψο πκκαρηθφ
Κνηκεηήξην .ην θνηκεηήξην αλαπαχνληαη 2.067 ζηξαηηψηεο ησλ ζπκκαρηθψλ
δπλάκεσλ πνπ έπεζαλ ζε ειιεληθφ έδαθνο καρφκελνη ηηο δπλάκεηο ηνπ άμνλα,
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Σν κηθξφ θηίξην κε ηηο δχν
εηζφδνπο, θαζψο θαη νη ςειέο, εγράξαθηεο ζηήιεο πνπ ην πεξηηξηγπξίδνπλ
απνηεινχλ ην Athens Memorial, έλα κλεκείν γηα 2.882 ζηξαηηψηεο ησλ
ζπκκάρσλ πνπ έπεζαλ ζε ειιεληθφ έδαθνο θαη ηα ζψκαηα ηνπο δε βξέζεθαλ
πνηέ. (Πεγή : Γ14).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 39

Δηθ. 6. ηξαηησηηθφ ζπκκαρηθφ θνηκεηήξην Παιαηνχ Φαιήξνπ
Πεγή : Γ14.
5.2 ηξαηησηηθά θνηκεηήξηα ζηελ Δπξώπε
ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ ηδξπζεί ζηξαηησηηθά πνιεκηθά θνηκεηήξηα,
φπνπ έρνπλ ηαθεί νη ζηξαηηψηεο θαη νη αμησκαηηθνί πνπ έπεζαλ ζηα πεδία
καρψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ζαλ ειάρηζηνο
θφξνο ηηκήο ζηνπο λεαξνχο άλδξεο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο γηα ηηο παηξίδεο
ηνπο.
5.2.1 Αγγιία
ηελ Αγγιία, ζην θνηκεηήξην «Cannock Chase» πεξηιακβάλνληαη 4.940 ηάθνη
ελψ ζην θνηκεηήξην «Costermano» 21.972 ηάθνη Γεξκαλψλ ζηξαηησηψλ.
(Πεγή : Γ15).
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Δηθ. 7. Κνηκεηήξην “Cannock Chase”
Πεγή : Γ16.
5.2.2 Γαιιία
ηε Γαιιία, ζην θνηκεηήξην ηνπ «Andilly» έρνπλ γίλεη 33.064 ηαθέο Γεξκαλψλ
ζηξαηησηψλ, ζην «Marigny» 11.169 θαη ζην «Orglandes» 10.152. (Πεγή :
Γ17).

Δηθ. 8. Κνηκεηήξην “Andilly”
Πεγή : Γ18.
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Δηθ. 9. Κνηκεηήξην “Marigny”
Πεγή : Γ19.

Δηθ. 10. Κνηκεηήξην “Orglandes”
Πεγή : Γ20.
5.2.3 Γεξκαλία
ηε Γεξκαλία ζην θνηκεηήξην «Berlin 1939-45 War Cemetery», έρνπλ ηαθεί
πεξίπνπ 2.700 Βξεηαλνί, 530 Καλαδνί, 220 Απζηξαινί, 60 Νενδειαλδνί, 30
Ννηηναθξηθαλνί θαη 50 Ηλδνί, ελψ ζην «Reichswald Forest War Cemetery»
πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν ζπκκαρηθφ θνηκεηήξην ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ,
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πεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά πάλσ απφ 7.600 ηαθέο, απφ ηηο νπνίεο νη 6.400
είλαη Βξεηαλψλ ζηξαηησηψλ (Πεγή : Γ21).

Δηθ. 11. Κνηκεηήξην Berlin 1939-45 War Cemetery
Πεγή : Γ22.

Δηθ. 12. Κνηκεηήξην «Reichswald Forest War Cemetery»
Πεγή : Γ23.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 43
5.2.4 Ηηαιία
ηελ Ηηαιία, βξίζθεηαη ην θνηκεηήξην «Beach Head War Cemetery», πνπ
πεξηιακβάλεη 2.200 ηάθνπο Βξεηαλψλ θαη έλα κηθξφ αξηζκφ ζηξαηησηψλ
άιισλ ζπκκαρηθψλ ρσξψλ.
πκκαρηθά θνηκεηήξηα έρνπλ ηδξπζεί, επίζεο, ζην Βέιγην, ζηε Γαλία, ζηελ
Οιιαλδία, ζηε Μάιηα, ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Διιάδα, θη αιινχ ζηελ Δπξψπε,
ελψ πάλσ απφ 800 πνιεκηθά θνηκεηήξηα Γεξκαλψλ ζηξαηησηψλ ππάξρνπλ ζε
φινλ ηνλ θφζκν, πνπ πεξηιακβάλνπλ ρηιηάδεο ηαθέο (Πεγή : Γ24).

Δηθ. 13. Κνηκεηήξην “Beach Head War”
Πεγή : Γ25.
5.2.5 Ννξκαλδία
Δπίζεο, ππάξρνπλ 28 ζηξαηησηηθά θνηκεηήξηα ζηε Ννξκαλδία. Γέθα έμη γηα
βξεηαληθά θαη ηα ζηξαηεχκαηα ηεο Κνηλνπνιηηείαο, δπν Ακεξηθάληθα, δχν
Καλαδηθά, δχν Πνισληθά, έμη Γεξκαληθά, θαη έλα Γαιιηθφ. Σν πην γλσζηφ είλαη
ην Ακεξηθαληθφ θνηκεηήξην ζηελ Οκάρα ζην Colleville-sur-Mer. (Πεγή : Γ26).
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Eηθ. 14. Κνηκεηήξην Colleville-sur-Mer.
Πεγή : Γ27.
5.3 Δθθιεζηαζηηθά θνηκεηήξηα
Νέα Βόξεηα Οπαιία
Ζ πιεηνςεθία ησλ επαξρηαθψλ θαη αζηηθψλ θέληξσλ ζηε Νέα Βφξεηα Οπαιία
έρεη θνηκεηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηδηνθηεζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ
Δθθιεζηψλ. Απηά ηα θνηκεηήξηα ζπρλά βξίζθνληαη γχξσ απφ ηηο εθθιεζίεο ή
εθάπηνληαη ησλ Δθθιεζηψλ. Ζ γε ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη δσξεά ησλ
θπβεξλήζεσλ ή ληφπησλ θαηνίθσλ (Πεγή :Γ28).
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Δηθ. 15. Κνηκεηήξην εθαπηφκελν ζηελ εθθιεζία (Ν. Βφξεηα Οπαιία)
Πεγή : Γ28.
5.4 Οηθνγελεηαθά θνηκεηήξηα
Τπάξρνπλ πνιιέο επαξρηαθέο ηδηνθηεζίεο ζηελ Δπξψπε πνπ πεξηιακβάλνπλ
"νηθνγελεηαθά" θνηκεηήξηα. Απηά ζπρλά απνθαινχληαη "ηδησηηθά" θνηκεηήξηα.
Απηά ηα νηθνγελεηαθά θνηκεηήξηα ζπλήζσο είλαη κηθξά θαη βξίζθνληαη ζε γε
πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο θπξηφηεηαο θαη πνιιά απφ απηά πεξηέρνπλ ηάθνπο
ησλ πξψησλ Δπξσπαίσλ απνίθσλ (Πεγή : Γ28).

Δηθ. 16. Οηθνγελεηαθφ Κνηκεηήξην (Ν. Βφξεηα Οπαιία)
Πεγή : Γ28.
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5.5 Μνλαρηθνί ηάθνη
Δθηφο απφ ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, ππάξρνπλ θαη νη κνλαρηθνί ηάθνη.
Παξά ην γεγνλφο φηη ν ηδηνθηήηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί αξρεία
ή λα παξέρεη ηε δεκφζηα πξφζβαζε, σζηφζν, νη ηάθνη ππφθεηληαη ζηνπο
θαλνληζκνχο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο. ηελ Δπξψπε
ππάξρνπλ αξθεηνί κνλαρηθνί ηάθνη. Κάπνηνη εμ απηψλ ρξνλνινγνχληαη απφ ην
1790-1856 θαη εθεί είλαη εληαθηαζκέλνη είηε πξψηνη επξσπαίνη άπνηθνη ή
θάπνηνη πνπ πέζαλαλ καθξηά απφ ηηο θνηλφηεηέο ηνπο (Πεγή : Γ28).

Δηθ. 17. Μνλαρηθφ Κνηκεηήξην (Ν. Βφξεηα Οπαιία)
Πεγή : Γ28
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6.ΝΟΜΟΘΔΗΑ
ΗΓΡΤΖ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΓΟΜΖΖ ΓΤΡΧ ΑΠΟ
ΑΤΣΑ
Σν θεθάιαην απηφ είλαη βαζηζκέλν ζηνλ παξαθάησ θψδηθα :
Κψδηθαο βαζηθήο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο > Μέξνο-ΗΗ > Κεθάιαην-Θ >
Αξζξνλ-190 (Αξζ-1 ΑΝ-445/68, Αξζ-1 παξ.1, 2 θαη παξ.3 ΑΝ-582/68, Αξζ-1
θαη Αξζ-2 ΠΓ-1128/80).
6.1 Δίδε ηάθσλ θαηά ην λόκν

Σελ

Κνηλνί ηάθνη

πεξηζζφηεξν

ζπλεζηζκέλε

θαηεγνξία

ηάθσλ

απνηεινχλ

νη

ραξαθηεξηδφκελνη απφ ην λνκνζέηε σο «θνηλνί ηάθνη». Οη δηαζηάζεηο απηψλ
είλαη γηα ηνπο ελήιηθεο 2,20 κέηξα ζε κήθνο θαη 1,0 κέηξα ζε πιάηνο, ελψ γηα
ηα παηδηά είλαη 1,10 κέηξα ζε κήθνο θαη 0,50 κέηξα ζε πιάηνο. Σν βάζνο ηνπο
πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζε κέζε απφζηαζε απφ ηα 1,80 κέηξα πεξίπνπ. Δπίζεο,
ν ππζκέλαο ηνπ ηάθνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 1,0 κέηξν
ρακειφηεξα απφ ηε ζηάζκε νπνηνπδήπνηε δξφκνπ βξίζθεηαη ζηελ εγγχο
πεξηνρή.


Οηθνγελεηαθνί ηάθνη

Πξννξηζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ απνηειεί ε ηνπνζέηεζε ζε απηνχο κηαο
ζεηξάο λεθξψλ ζσκάησλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ
ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κε εμ αίκαηνο ζπγγέλεηα θαη απνηεινχζαλ ηα
πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δηθαηνχρνπ.
Ζ έλλνηα «αγνξάο» ελφο ηέηνηνπ ηάθνπ, φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη
ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα, δελ έρεη ην λνκηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ. Γελ
ιακβάλεη ρψξα κηα αγνξνπσιεζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, αθνχ θαηά ην
λφκν νη ηάθνη απνηεινχλ πξάγκαηα αλεπίδεθηα ζπλαιιαγψλ θαη έηζη δελ
πθίζηαηαη εκπξάγκαην δηθαίσκα θπξηφηεηαο πάλσ ζηνλ ηάθν ην νπνίν κπνξεί
λα

κεηαβηβαζηεί.

Σν

ρξεκαηηθφ

ηίκεκα

πνπ

πιεξψλεηαη

απφ

ηνλ

ελδηαθεξφκελν απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 48
ρξήζεο ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ θαη ζπλεπψο απφ λνκηθή ζθνπηά δελ απνηειεί
αληίηηκν, αιιά θάπνην εηδηθφ ηέινο, ην νπνίν πξννξίδεηαη λα θαιχςεη ηηο
δαπάλεο ζπληήξεζεο θαη δηακφξθσζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ.
6.2 Καηάξγεζε θνηκεηεξίσλ
Αξκφδηνο γηα λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία θαηάξγεζεο ελφο θνηκεηεξίνπ είλαη ν
θαηά ηφπν Γήκνο ή Κνηλφηεηα φπνπ απηφ βξίζθεηαη. Χο αηηίεο πνπ κπνξνχλ
λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξγεζε ελφο θνηκεηεξίνπ αλαθέξνληαη νη εμήο:


ε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο
πγεηνλνκηθήο θχζεσο.



ε ζεκαληηθή φριεζε ησλ πεξηνίθσλ.



ε αλεπάξθεηα ρψξνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ ιεηηνπξγία ηνπ θνηκεηεξίνπ.



ε αθαηαιιειφηεηα ηνπ εδάθνπο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή
απνζχλζεζε ησλ πησκάησλ.

πσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16§1 ηεο ΚΤΑ Α5/1210/1978, «ηα θνηκεηήξηα
πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθηεί ζπληζηάηαη λα κεηαηξέπνληαη ζε ρώξνπο πξαζίλνπ».
Δχθνια ινηπφλ αληηιακβάλεηαη θαλείο, φηη πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη εθαξκνγήο ε
παξαπάλσ δηάηαμε, ζα πξέπεη ζην ελ ιφγσ θνηκεηήξην λα έρεη νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία αλαθνκηδήο ησλ νζηψλ.
Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε θνηκεηεξίσλ ζηα νπνία δε ιακβάλνπλ ρψξα πιένλ
εληαθηαζκνί, αιιά δελ έρεη ζπληειεζζεί ζε νινθιεξσηηθφ βαζκφ ε δηαδηθαζία
αλαθνκηδήο ησλ νζηψλ θαη επνκέλσο πθίζηαληαη αθφκα ηάθνη, εθαξκνγή έρεη
ην άξζξν 16§2 ηεο ΚΤΑ Α5/1210/1978, ε νπνία νξίδεη φηη «παιαηά δη’
νηνλδήπνηε ιόγνλ αρξεζηεπζέληα θνηκεηήξηα, σλ ε κεηαθνξά απνθιείεηαη δηα
ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο, δεληξνθπηεύνληαη θαη εμσξαΐδνληαη κεηαβαιιόκελα εηο
άιζε».
Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ινηπφλ, ε νπνία θαη ζα πξνθξίλεη ηειηθά ηελ εθαξκνγή
ηεο παξαγξάθνπ1 ή 2 ηεο ελ ιφγσ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο έγθεηηαη
ζην φηη ε πξψηε εμ απηψλ αλαθέξεηαη ζε θνηκεηήξηα πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί
θαη έρεη νινθιεξσζεί ε αλαθνκηδή ησλ νζηψλ θαη επνκέλσο έρνπλ μεισζεί
φινη νη ηάθνη, ελψ ε δεχηεξε ζε παιαηά θνηκεηήξηα ζηα νπνία δελ γίλνληαη κελ
ηαθέο, εμαθνινπζνχλ φκσο λα πθίζηαληαη φκσο ηάθνη.
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6.3 Ζ λνκνζεζία γηα ηα θνηκεηήξηα θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε ρώξνπο
πξαζίλνπ
Ζ δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο θαη ν ηξφπνο
δεκηνπξγίαο ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο. Σν εάλ
έλα θνηκεηήξην ζα αλήθεη ζε επξχηεξν αλνηρηφ ρψξν πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη
θαη σο ρψξν πξαζίλνπ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηε λνκνζεζία αιιά θαη απφ
ηελ θνπιηνχξα θαη ηε ζξεζθεία ηνπ θάζε ιανχ. Ζ κεηαηξνπή ελφο αλελεξγνχ
θνηκεηεξίνπ ζε ρψξν πξαζίλνπ απνηειεί κία πεξίπινθε ππφζεζε ιφγσ ησλ
πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φπσο ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηκεηεξίνπ αιιά θαη ησλ κλεκείσλ, ε πγηεηλή ησλ
επηζθεπηψλ θιπ. Γηα ηνπο ηδησηηθνχο ηάθνπο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ,ην θξάηνο
κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε αζθαιέο κέξνο εάλ θέξνπλ
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπληζηνχλ ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Έλα απ‟ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αμηψλεη ν λνκνζέηεο λα δηαζέηεη
ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα ηδξπζεί ην λέν θνηκεηήξην είλαη φηη ν επηιεγήο
ρψξνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη καθξηά απφ
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 1§1 ηνπ Π.Γ. 1128/1980
νξίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δεκφζηα πγεία, κεηαμχ ηνπ
θνηκεηεξίνπ θαη ηνπ απψηαηνπ άθξνπ ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο, πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα πθίζηαηαη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 250 κέηξσλ. Απφ
κεκνλσκέλεο θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ε ειάρηζηε
απαηηνχκελε απφζηαζε πεξηνξίδεηαη ζηα 100 κέηξα.
Σα ηδξπφκελα ή επεθηεηλφκελα θνηκεηήξηα πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ
250 κέηξα απφ ην άθξν ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη 100 κέηξα απφ
πεγέο πφζηκνπ λεξνχ.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη πσο ζην θνηκεηήξην ησλ Σαμηαξρψλ ε
λνκνζεζία γηα ηελ απφζηαζε ησλ θαηνηθηψλ δελ ηζρχεη δηφηη πεξηκεηξηθά πνιχ
θνληά ζην θνηκεηήξην ππάξρνπλ ζπίηηα θαη κάιηζηα ζηε βνξηλή πιεπξά ηα
ζπίηηα αθνπκπάλε κε ηελ κάληξα ηνπ θνηκεηεξίνπ. Ζ κεηαηξνπή ηνπ ζε ρψξν
πξαζίλνπ ηζηνξηθήο κλήκεο ,ζηε βάζε κειέηεο ελίζρπζεο ηνπ πξαζίλνπ κε
ηαπηφρξνλε αλάδεημε ησλ πνηθίισλ θαη πνιιψλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη, ζα ζπλέβαιε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο θαζψο επίζεο θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ πεξηνίθσλ κε ην
ρψξν.
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Β’ ΜΔΡΟ –ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ (CASE
STUDIES)
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7.ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Οη παξεκβάζεηο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ γηα ηελ αλάπιαζε
ησλ ειιεληθψλ θνηκεηεξίσλ είλαη ζε αξρηθφ ζηάδην αθφκε, κε απνηέιεζκα λα
κέλνπλ αλαμηνπνίεηνη κεγάινη ρψξνη πξαζίλνπ θαη λα παξακειείηαη ε ηζηνξηθή
ηνπο αμία. Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά παξαδείγκαηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν,
ζηα νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλάπιαζε.
7.1 Κνηκεηήξην Δπαγγειίζηξηαο Θεζζαινλίθεο
Σν θνηκεηήξην ηεο Δπαγγειίζηξηαο νξγαλψζεθε ζην ηέινο ηνπ 19νπ αη. απφ ηε
Φηιφπησρν Αδειθφηεηα. Δίλαη ην πξψην νξγαλσκέλν θνηκεηήξην ηεο πφιεο,
αλ θαη ζην ρψξν απηφλ γηλφηαλ ηαθέο Υξηζηηαλψλ απφ παιηά. ήκεξα είλαη
αλελεξγφ. Δίλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ηζηνξηθφο ρψξνο, επεηδή εδψ βξίζθνληαη
νη ηάθνη πξνζψπσλ πνπ έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο πφιεο ην
19ν θαη ηνλ 20ν αηψλα.
ηαλ ην θνηκεηήξην έγηλε αλελεξγφ ζηακάηεζαλ νη ηαθέο θαη απνκαθξχλζεθαλ
νη παιηνί ηάθνη, δηαηεξψληαο κφλν ηνπο νηθνγελεηαθνχο. Δπίζεο έγηλε
ηνπνζέηεζε ριννηάπεηα ζηα θελά ζεκεία ηνπ ρψξνπ, ελψ δηαηεξήζεθαλ ηα
θππαξίζζηα γχξσ απφ ην εθθιεζάθη (Γαξδαβέζεο, 2010).

Δηθ.18. Ζ είζνδνο ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο Δπαγγειίζηξηαο ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970
Πεγή : Γ29
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Δηθ. 19. Σν θνηκεηήξην Δπαγγειίζηξηαο Θεζζαινλίθεο
Πεγή : Γ29
7.2 Δβξατθό θνηκεηήξην Σξηθάισλ
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, επί πξνεδξίαο ηνπ Μηραήι Μίκε Κακπειή,
έγηλαλ πνιιά έξγα βειηίσζεο ηνπ ρψξνπ, ε λέα είζνδνο θαη ν λένο δξφκνο
πξνζπέιαζεο πνπ ζπλέδεζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ δξφκν Σξηθάισλ – Ησαλλίλσλ
κε ην λεθξνηαθείν. Σα έηε 1995 έσο 1999, ην λεθξνηαθείν ιεειαηήζεθε θαη‟
επαλάιεςε θαη ην 70% ησλ ηάθσλ ζπιήζεθε. ιεο δε νη ηαθφπιαθεο
θαηαζηξάθεθαλ απφ αιιεπάιιειεο θαη ζπλερείο λπρηεξηλέο επηδξνκέο. Σν
1997, κε πξσηνβνπιία ηνπ Βίθησξα Βελνπδίνπ αλαηέζεθε ζηνλ ηνπνγξάθν
κεραληθφ Κψηζην Λεσλίδα ε απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ σο θαη ηελ θαηαγξαθή
φισλ ησλ νλνκάησλ ζχκθσλα κε ηηο ζπαζκέλεο πιάθεο θαη κε ηε ζπλδξνκή
ηνπ Ζιία Αηνχλ θαηεγξάθεζαλ ζπλνιηθά 371 ηαθφπιαθεο κε πιήξε ζηνηρεία.
ε δεχηεξε θάζε, κε πξσηνβνπιία πάιη ηνπ Β. Βελνπδίνπ θαη ηε ζπλδξνκή
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ηνπ Οβαδία ακπά, κεηαμχ ησλ εηψλ 1999-2001 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
ηάθσλ αλέξρεηαη ζηνπο 915.
Σν εβξατθφ θνηκεηήξην ησλ Σξηθάισλ βξίζθεηαη ζήκεξα ζηηο παξπθέο ηεο
πφιεο (βνξεηναλαηνιηθά), ζε εκηνξεηλφ φγθν, πίζσ απφ ην θιεηζηφ δεκνηηθφ
θνιπκβεηήξην. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα κε δαπάλε ηνπ νκνζξήζθνπ απφ ηα
Σξίθαια, νινκψλ Μεγήξ έγηλε ε πεξηηνίρηζε, φπνπ εληαθηάδνληαη νη
νκφζξεζθνη ησλ Σξηθάισλ, ηεο Καξδίηζαο θαη ησλ Φαξζάισλ.
Ζ νπηηθή εηθφλα ηνπ ζεκεξηλνχ εβξατθνχ θνηκεηεξίνπ, είλαη εληειψο
δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ ρξηζηηαλψλ θαζψο νη ηάθνη ηνπ πξψηνπ είλαη
δηάζπαξηνη ζηνλ ρψξν θαη απηφ νθείιεηαη ζην εκηβξαρψδεο έδαθνο (Πεγή :
Γ30).

Δηθ. 20. Άπνςε ηνπ Δβξατθνχ Νεθξνηαθείνπ Σξηθάισλ φπσο είλαη ζήκεξα
κεηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο.
Πεγή : Γ30
8.ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ
8.1 Κνηκεηήξην Seegasse Βηέλλε
ην ηγθάζε ζηε Βηέλλε βξίζθεηαη ην αξραηφηεξν δηαηεξεκέλν εβξατθφ
θνηκεηήξην ηεο πφιεο. Πξψηε θνξά ιεηηνχξγεζε ην 1540. Έρεη γίλεη
απνθαηάζηαζε πνιιψλ επηηχκβησλ κλεκείσλ (πάλσ απφ 50) θαη αλακέλεηαη ε
απνθαηάζηαζε άιισλ 24 κέζα ζηα επφκελα ρξφληα έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί
δσληαλή ε ηζηνξία ησλ εβξαίσλ ζηε Βηέλλε γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. Σν
θνηκεηήξην θαιχπηεη κηα έθηαζε 2000 ηκ θαη έρνπλ δηαηεξεζεί κφιηο 349 ηάθνη.
Οη ηαθφπιαθεο ρξνλνινγνχληαη απφ ην 16ν ,17ν θαη 18ν αηψλα θαη
ζεσξνχληαη έξγα ηέρλεο εθηφο

απφ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Πνιινί
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ζεκαληηθνί Δβξαίνη ηεο πφιεο έρνπλ ζαθηεί εθεί αλάγθε ηνπο αηψλεο. Ήδε
απφ ην 1670 o Δβξαίνο ηνπηθφο Άξρνληαο πιήξσζε ζηελ πφιε έλα ζεκαληηθφ
πφζν θαη ζπλέηαμε έλα ζπκβφιαην πνπ φξηδε ηε δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ
θνηκεηεξίνπ γηα πάληα. Σν 1978 ην ζπκβφιαην ζεσξήζεθε λφκηκν θαη ε πφιε
ηεξεί ηελ ππφζρεζε ηεο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ θνηκεηεξίνπ.
Απφ ην 1984 ην θνηκεηήξην είλαη αλνηρηφ γηα ην θνηλφ(Πεγή : Γ31).

Δηθ.21. Άπνςε ηάθσλ Κνηκεηήξην Seegasse, Βηέλλε
Πεγή : Γ32

Δηθ.22. Άπνςε ηάθνπ Κνηκεηήξην Seegasse ,Βηέλλε
Πεγή : Γ33
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Δηθ. 23. Άπνςε ηάθσλ Κνηκεηήξην Seegasse ,Βηέλλε
Πεγή : Γ33
8.2 Κνηκεηήξην Assistens Κνπεγράγε
Σν θνηκεηήξην Assistens ηδξχζεθε ην 1760 κεηά απφ μέζπαζκα επηδεκίαο
ηχθνπ κε ζθνπφ λα εληαθηάδνληαη εθεί νη θησρνί πνιίηεο ηεο πφιεο πνπ δελ
ρσξνχζαλ λα ζαθηνχλ ζην ζρεδφλ πιήξεο θνηκεηήξην κέζα ζηα ηείρε ηεο
πφιεο. ην πξψην κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα φκσο έγηλε ην θχξην θνηκεηήξην ηεο
πφιεο ζην νπνίν έρνπλ ζαθηεί δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Υάλο
Kξίζηηελ Άληεξζελ θαη ν Νίιζελ Μπνξ, θαζψο θαη ακεξηθάλνη κνπζηθνί ηεο
ηδαδ. ην ηέινο ηνπ αηψλα θαη θαζψο ην θνηκεηήξην έθηαλε ηελ πιεξφηεηα ηνπ
δεκηνπξγήζεθαλ

λέα

θνηκεηήξηα

ζηελ

πφιε.

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ζην θνηκεηήξην είρε γίλεη ηεο κφδαο λα
γίλνληαη πηθ-ληθ κε ηζάη θαη πεξίπαηνη. Σφζν έληνλν είρε γίλεη απηφ ην
θαηλφκελν πνπ ην 1805 απαγνξεχηεθε ε θαηαλάισζε θαγεηνχ θαη πνηνχ ζην
θνηκεηήξην θάηη ην νπνίν δελ ηεξήζεθε. Πξνηάζεθε επίζεο ε εηζαγσγή
εηζηηεξίσλ θάηη ην νπνίν φκσο δελ έγηλε πνηέ. ήκεξα απνηειεί φαζε γηα ηελ
πεξηνρή, κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ φρη απιά γηα λα ζάβνπλ
ηνπο

αγαπεκέλνπο

ηνπο,

αιιά

θαη

γηα

αλαςπρή-ςπραγσγία.

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα ην θνηκεηήξην Assistens επξφθεηην λα θιείζεη κέρξη ην 2020,
αιιά ην 1989 ε απφθαζε απηή απνζχξζεθε παξαηείλνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ
κέρξη ην 2150. Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε λα δηαρσξηζηεί ην θνηκεηήξην ζε δχν
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δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, θαιχπηνληαο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. ήκεξα, ην
θνηκεηήξην Assistens είλαη ηφζν ηζηνξηθφ φζν θαη ελεξγφ, θαη κέρξη ην 2020, ην
δπηηθφηεξν ηκήκα ηνπ ζα αλαπιαζηεί ψζηε λα εμππεξεηεί σο δεκφζην πάξθν.
Σν θνηκεηήξην εμαθνινπζεί λα ηειεί θεδείεο αιιά ιεηηνπξγεί θαη ζαλ έλαο
ζεκαληηθφο ρψξνο πξαζίλνπ ηεο πφιεο θαη πφινο έιμεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο.
Σν 2003 έλαο παιηφο ζηάβινο ζηελ άθξε ηνπ θνηκεηεξίνπ κεηαηξάπεθε ζε
κνπζείν γηα ην ζπγγξαθέα θαη θαιιηηέρλε Υέξκαλ ηίιηλγθ ην νπνίν εθηφο απφ
ηε κφληκε έθζεζε ηνπ, δηαζέηεη εξγαζηήξην κε εηδηθά εθζέκαηα θαη
αλαςπθηήξην.(Πεγή:Γ34).

Δηθ. 24 Γηάβαζκα ζην γθαδφλ ,θνηκεηήξην Assistens
Πεγή: Γ34
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Δηθ.25 Δζσηεξηθφ ηνπ θνηκεηεξίνπ Assistens
Πεγή: Γ34

Δηθ.26 Αλάπαπζε ζην γθαδφλ , θνηκεηήξην Assistens
Πεγή: Γ35

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 58

Δηθ.27 Καξφηζηα δίπια ζηνπο ηάθνπο, θνηκεηήξην Assistens
Πεγή: Γ35

Δηθ.28 Άπνςε ησλ ηάθσλ, θνηκεηήξην Assistens
Πεγή: Γ36
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 59

Δηθ.29 Αγγιηθνί ζηξαηησηηθνί ηάθνη, θνηκεηήξην Assistens
Πεγή: Γ37

Δηθ.30 Βφιηα κε ην πνδήιαην, θνηκεηήξην Assistens
Πεγή: Γ38
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Δηθ.31 Σάθνο ηνπ Hans Christian Andersen, θνηκεηήξην Assistens
Πεγή: Γ39
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Δηθ.32-33 Δληππσζηαθέο δεληξνζηνηρίεο, θνηκεηήξην Assistens
Πεγή: Γ40
Σν θνηκεηήξην Assistens είλαη έλαο εθπιεθηηθά πξάζηλνο ρψξνο γηα ηνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Πνιινί θάηνηθνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα αλελεξγά ηκήκαηα
ηνπ θνηκεηεξίνπ γηα αλαςπρή (πεξίπαην, ηξέμηκν ή γηα πηθ ληθ). Πνιινί
ηδηνθηήηεο ηαθηθψλ κλεκάησλ επηιέγνπλ λα ζάςνπλ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο
ζε απηφ ην θνηκεηήξην εμαηηίαο ηεο αηκφζθαηξάο ηνπ.
Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, απνθαζίζηεθε λα αλνίγεη ην θνηκεηήξην κία ψξα
λσξίηεξα ην πξσί, έηζη ψζηε ηα παηδηά ηεο γχξσ πεξηνρήο λα κπνξνχλ λα
πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ηνπο πεξλψληαο κε ηα πνδήιαηα κέζα απφ ην
θεληξηθφ δξνκάθη ηνπ θνηκεηεξίνπ (Πεγή:Γ34).
8.3 Κνηκεηήξην Nunhead Λνλδίλν
Σν θνηκεηήξην Nunhead

ζην Λνλδίλν είλαη ίζσο ην σξαηφηεξν απφ ηα 7

θαληαζηηθά θνηκεηήξηα ηνπ Λνλδίλνπ. Γεκηνπξγήζεθε ην 1840 θαη ζε απηφ
είλαη ζακκέλνη νη πην ζεκαληηθνί πνιίηεο ηεο επνρήο. Δθεί βξίζθνληαη
παξαδείγκαηα έμνρεο βηθηνξηαλήο ηαθηθήο ηέρλεο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε
κε

ηηο

απιέο

ηαθφπιαθεο

άιισλ

δεκνζίσλ

θνηκεηεξίσλ.
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Σν θνηκεηήξην ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηψλα έθηαζε ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαη έηζη
εγθαηαιείθηεθε απφ ηελ εηαηξία πνπ ην δηαρεηξηδφηαλ. Έηζη ν ριννηάπεηαο
ζηαδηαθά θαηαζηξάθεθε, ηα άιινηε πεξηπνηεκέλα δέληξα απέθηεζαλ άλαξρε
κνξθή θαη ηα γιππηά θαιχθζεθαλ απφ κνχρια δίλνληαο θαηαζιηπηηθή
αηκφζθαηξα ζην ρψξν. ηε δεθαεηία ηνπ 80 δεκηνπξγήζεθαλ νη θίινη ηνπ
θνηκεηεξίνπ Nunhead νη νπνίνη θαη αλέιαβαλ ηε ζπληήξεζε θαη πξνζηαζία
ηνπ. ήκεξα ην θνηκεηήξην βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαζηήισζεο θαη
επηζθεπήο.
ην θνηκεηήξην δεη κεγάινο πιεζπζκφο ηξππνθάξπδσλ θαη θνπθνπβαγηψλ θαη
έηζη

έρεη

αλαθεξπρζεί

ε

πξνζηαζία

ηνπ

Γηνξγαλψλνληαη πνιιέο εθδειψζεηο ,θπξίσο γξακκάησλ θαη ηερλψλ, ελψ κηα
θνξά ην κήλα γίλνληαη μελαγήζεηο ζην ρψξν. Έηζη κπνξεί λα ζαπκάζεη θαλείο
ηα γιππηά ηα νπνία έρνπλ ίζσο θαη άιιν λφεκα, θαζψο νη πινχζηνη ηεο
επνρήο

ιάηξεπαλ

ηνπο

ζπκβνιηζκνχο.

(Πρ.

Αλάπνδνη

ππξζνί

πνπ

ζπκβνιίδνπλ ηε δσή πνπ έζβεζε) (Πεγή: Γ41).

Δηθ. 34 Δίζνδνο ζην θνηκεηήξην Nunhead
Πεγή: Γ41
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Δηθ. 35 Άπνςε απφ γιππηφ, Κνηκεηήξην Nunhead
Πεγή: Γ42

Δηθ. 36 Άπνςε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θνηκεηεξίνπ Nunhead
Πεγή: Γ43
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Δηθ. 37 Άπνςε απφ ςειά, θνηκεηήξην Nunhead
Πεγή: Γ44
8.4 Πάξθν Abney ( abney park) Λνλδίλν
Σν πάξθν Abney αλήθεη θαη απηφ ζηα "7 θαληαζηηθά πάξθα " ηνπ Λνλδίλνπ. Ζ
έθηαζε ηνπ είλαη 12,53 εθηάξηα θαη πεξίπνπ 200.000 άλζξσπνη έρνπλ
εληαθηαζηεί εθεί. ηηο αξρέο ηνπ 1800 ε κεγάιε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
πφιεο νδήγεζε ζηελ έιιεηςε ρψξσλ ηαθήο. Έηζη δφζεθαλ άδεηεο γηα
δεκηνπξγία ηδησηηθψλ θνηκεηεξίσλ γλσζηά θαη σο ηα "7 θαληαζηηθά πάξθα ".
ην θνηκεηήξην ζάβνληαη θπξίσο άλζξσπνη πνπ δελ εμαζθνχλ ηηο πξαθηηθέο
ηεο θαζηεξσκέλεο εθθιεζηαζηηθήο ζξεζθείαο ηεο Αγγιίαο ( αηξεηηθνί/
αιιφζξεζθνη). Σαπηφρξνλα ην θνηκεηήξην ιεηηνπξγνχζε θαη ζαλ θπηψξην κε
πάλσ απφ 2500 πνηθηιίεο θπηψλ φπσο βειαληδηέο θσλνθφξα θαη αιιά.
Σν 1970 ε εηαηξία πνπ δηνηθνχζε ην θνηκεηήξην απνξξνθήζεθε θαη έηζη ην
θνηκεηήξην εγθαηαιείθζεθε γηα κηα δεθαεηία πεξίπνπ. ε απηφ ην δηάζηεκα κηα
κνλαδηθή

άγξηα

αηκφζθαηξα

δεκηνπξγήζεθε

ζην

θνηκεηήξην.

ηαλ άιιαμε ρέξηα ε δηνίθεζε ηνπ θνηκεηεξίνπ απνθαζίζηεθε λα δηαηεξεζεί ε
λέα άγξηα εηθφλα ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη λα ιεηηνπξγεί πιένλ σο πάξθν.
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ην πάξθν κπνξεί θαλείο λα επηδνζεί ζε

δηάθνξεο

θπζηνιαηξηθέο,

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ελψ δηνξγαλψλνληαη πνιιά θεζηηβάι, ζεαηξηθά
ζεκηλάξηα θαη ζπλαπιίεο (Πεγή: Γ45).

Δηθ. 38 Κχξηα είζνδνο , θνηκεηήξην Abney
Πεγή: Γ46

Δηθ. 39 Δζσηεξηθφ θνηκεηεξίνπ

Abney

Πεγή: Γ47
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Δηθ. 40 Παξεθθιήζη ,θνηκεηήξην Abney
Πεγή: Γ48
9.ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΣΖΝ ΑΜΔΡΗΚΖ
9.1 Κνηκεηήξην Ute,Colorado
Σν θνηκεηήξην Ute βξίζθεηαη ζηελ θνκεηεία Aspen ηνπ Colorado θαη
δεκηνπξγήζεθε κεηά ην ζάλαην ηνπ πξψηνπ "πληαγκαηάξρε" ρξπζνζήξα
Kirby απφ ην Texas, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1880, πνπ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ απιά
έλα ηδηφθηεην ιηβάδη. Αλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην θνηκεηήξην αληηθαηαζηάζεθε απφ
δχν κεηαγελέζηεξα ζηελ πνιηηεία ηνπ Aspen, ην θνηκεηήξην Ute ζπλέρηζε λα
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηνπο θησρνχο ηεο πφιεο.
Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 200 ηάθνη ππάξρνπλ εθεί, κε ηνπο κηζνχο λα κελ
είλαη θαηαγεγξακκέλνη.
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη θάηνηθνη ηεο πφιεο απαίηεζαλ ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ. Απηή ε φιε δηαδηθαζία δηήξθεζε γηα
ηνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα μεθηλψληαο κε ηελ ηαμηλφκεζε ηεο πεξηνρήο ζην Δζληθφ
Καηάινγν ησλ Ηζηνξηθψλ Πεξηνρψλ. Σν 2001, πξαγκαηνπνηήζεθε έλα
ιεπηνκεξέο ζρέδην απνθαηάζηαζεο απφ αξρηηέθηνλεο, θαη γιχπηεο θαη
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ζπιιέρζεθαλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ζακκέλα
εθεί.
Απφ ηελ Άλνημε κέρξη θαη ην Φζηλφπσξν ηνπ 2002, έγηλε κηα αμηφινγε θίλεζε
απφ ηελ εζεινληηθή νκάδα απνθαηάζηαζεο πάξθσλ ηνπ Aspen, κε
απνηέιεζκα λα θαζαξηζηεί ην θνηκεηήξην απφ ζθνππίδηα, ρφξηα θαη λα γίλεη
απνςίισζε ηεο βιάζηεζεο. Σα κνλνπάηηα αλάκεζα ζηα ηαθηθά κλεκεία
βειηηψζεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθε θαη λέα πχιε εηζφδνπ. Γχν κλεκεία πνπ
αθηεξψζεθαλ ζε εθείλνπο πνπ είλαη ζακκέλνη εθεί ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ
είζνδν. Δπίζεο, έγηλε απνθαηάζηαζε θαη θαζαξηζκφο ησλ γιππηψλ ηνπ
θνηκεηεξίνπ κε απνηέιεζκα φηαλ ε αλάπιαζε ηνπ νινθιεξψζεθε ην 2003 λα
απνηειέζεη έλα απφ ηα ιίγα θνηκεηήξηα ηνπ Colorado ζηα νπνία έγηλε πιήξε
απνθαηάζηαζε( Πεγή: Γ49).

Δηθ. 41 Κνηκεηήξην Ute.
Πεγή: Γ50
9.2 Κνηκεηήξην Columbia
Σν θνηκεηήξην Columbia ζε φιε ηνπ ηε ηζηνξία, έρεη βηψζεη ηελ παξακέιεζε,
ηελ απάζεηα, θαη ηνλ βαλδαιηζκφ, θαη πην πξφζθαηα, ηελ εμαζζέληζε απφ ην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Σν 1909, ην θνηκεηήξην Columbia αλαθέξζεθε σο
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"ληξνπή γηα ην Boulder" ζε ηνπηθή εθεκεξίδα. ηαλ ε πφιε ηνπ Boulder
αλέιαβε ην Κνηκεηήξην Columbia ην 1966, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηζηνξηθνχ
ζηδεξέληνπ θξάρηε ήηαλ θαηεζηξακκέλν ή έιεηπε θαη ην έδαθνο ήηαλ
παξακειεκέλν.

Ζ

πεξηνρή

ρξεζηκνπνηνχηαλ

αλεπίζεκα

σο

ρψξνο

θαηαζθήλσζεο, έλαο ηφπνο γηα παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ήηαλ
αγαπεκέλν

ζεκείν

γηα

κεηακεζνλχθηηεο

ζπγθεληξψζεηο

θαη

νιέζξηεο

ζπκπεξηθνξέο.
Δπηπρέο είλαη ην γεγνλφο φηη ε ηζηνξηθφηεηά ηνπ, ζηάζεθε ε αθνξκή γηα λα
γίλνπλ πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ Columbia. ε απηφ
ζπλέβαιαλ

θαη

νη

ζπληνληζκέλεο

πξνζπάζεηεο

ησλ

ππαιιήισλ

ηνπ

θνηκεηεξίνπ, επνρηαθψλ ππαιιήισλ θαη ππάιιεινη Πάξθσλ γηα ηε δηάζσζε
απηνχ ηνπ ππέξνρνπ ρψξνπ. Οκάδεο απφ δηάθνξεο νξγαλψζεηο, πξφζθνπνη,
θνηλσληθνί νξγαληζκνί, θαη δηάθνξνη εζεινληέο δηέζεζαλ ρξφλν, ρξήκα θαη
πξνζσπηθή εξγαζία γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ Κνηκεηεξίνπ Columbia.
Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ην Πξφγξακκα Γηαηήξεζεο ηνπ Κνηκεηεξίνπ Columbia
ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Colorado Historical Society's State Historical Fund,
κε επηπιένλ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ Πφιε ηνπ Boulder, ηελ Ηζηνξηθή
Έλσζε ηνπ Boulder θαη απφ πξνζσπηθέο δσξεέο. Οη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ
ήηαλ:
- Απνθαηάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ ζηδεξέληνπ πεξηκεηξηθνχ θξάρηε.
- Δπαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε εθαηνληάδσλ κλεκάησλ.
- Απνθαηάζηαζε ζηέγεο ηεο απνζήθεο εξγαιείσλ.
- Καηαζθεπή λέαο εηζφδνπ.
- Απνγξαθή θαη ςεθηαθή θσηνγξάθεζε θαζελφο απφ ηα 3.000 ηαθηθά
κλεκεία.
- Δδξαίσζε θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε γηα ην Κνηκεηήξην Columbia.
- Δζεινληέο ζπληήξεζεο λεθξψλ.
Σέινο, έγηλαλ εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηε δηάζσζε
απηνχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ ζεζαπξνχ, θαη απνθαηάζηαζε εθαηνληάδσλ ηαθηθψλ
κλεκείσλ, πξνζδίδνληαο ζην θνηκεηήξην ηνπ Boulder ηε ιάκςε πνπ ηνπ αμίδεη.
(Πεγή: Γ51).
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Δηθ. 42 Δίζνδνο Κνηκεηεξίνπ Columbia.
Πεγή: Γ52

Δηθ. 43 Δζσηεξηθφ Κνηκεηεξίνπ Columbia.
Πεγή: Γ53
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9.3 Arlington National Cemetery
Σν εζληθφ θνηκεηήξην Arlington ιεηηνπξγεί θπξίσο ζαλ ν θχξηνο ηφπνο ηαθήο
ηνπ ζηξαηησηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Ακεξηθήο.

Δίλαη ρηηζκέλν πάλσ ζε κηα

πιαγηά ιφθνπ θαη έρεη ζέα ηελ Οπάζηγθηνλ. ηε κέζε δεζπφδεη κηα έπαπιε
πεξηηξηγπξηζκέλε

απφ

ηάθνπο.

25.000

Σν ρηίζηκν ηνπ θνηκεηεξίνπ μεθίλεζε ην 1802 κε ηελ αλέγεξζε κηαο έπαπιεο
πνπ είρε ζθνπφ λα γίλεη έλα κλεκείν γηα ηνλ George Washington, ηνλ πξψην
πξφεδξν

ηεο

Ακεξηθήο

(

ρηίζηεθε

απφ

ηνλ

εγγνλφ

ηνπ).

Σν θνηκεηήξην απνηειεί πφιν έιμεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο θαζψο πνιιέο
ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο είλαη ζακκέλεο εθεί φπσο ν J.F. Kennedy ελψ έρεη
αλαθεξπρηεί

εζληθφο

ζεζαπξφο.

ην θνηκεηήξην κπνξεί θαλείο λα ζπκκεηέρεη ζε μελαγήζεηο φπνπ καζαίλεη ηελ
ηζηνξία ηνπ θνηκεηεξίνπ ελψ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θαη ζε κλεκφζπλα ησλ
πεζφλησλ

θαη

θαηαζέζεηο

ζηεθαληψλ.

ε πεξηνξηζκέλεο δηαδξνκέο επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε πνδειάηεο πνπ ζέινπλ
λα θάλνπλ ηε βφιηα ηνπο. Eίλαη ηδαληθφ γηα πεξίπαην αλάκεζα ζηνπο
δηαδξφκνπο πνπ έρνπλ θηηαρηεί κεηαμχ ησλ ηάθσλ, ελψ δελ ππάξρνπλ πνιιά
παγθάθηα γηα λα αλάπαπζε. ( Πεγή: Γ54).

Δηθ. 44 Δζσηεξηθφ Κνηκεηεξίνπ Arlington.
Πεγή: Γ54
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Δηθ. 45-46 Δζσηεξηθφ Κνηκεηεξίνπ Arlington.
Πεγή: Γ54
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9.4 Κνηκεηήξην Evergreen , Portland Maine
Σν θνηκεηήξην Evergreen είλαη πιένλ ην κεγαιχηεξν πάξθν ηνπ Πφξηιαλη θαη
ην δηαρεηξίδεηαη ην ηκήκα πάξθσλ ηεο πφιεο. Δθηείλεηαη ζε 239 εθηάξηα απφ
ηα νπνία ηα 111 απνηεινχλ δαζσκέλνπο πδξνβηφηνπνπο. Ηδξχζεθε ην1854
θαη ζρεδηάζηεθε κε βάζε ην πξψην εμνρηθφ θνηκεηήξην ηεο Ακεξηθήο ( rural
cemetery). Ζ ηδέα ηεο εμνρήο/θήπνπ ζαλ ζρεδηαζκέλα ηνπία ζηα θνηκεηήξηα
ησλ

πφιεσλ

ιεηηνπξγεί

ηφζν

πξαθηηθά

φζν

θαη

αηζζεηηθά.

ην θνηκεηήξην ππάξρνπλ θήπνη, ιίκλεο, κνλνπάηηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα
πεξπάηεκα,

εθθιεζία,

γιππηά,

θαη

θνηκεηήξηα

ηέρλε.

ην πάξθν κπνξεί θαλείο λα θάλεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο
πεξπάηεκα

ηξέμηκν

πνδήιαην

,

ζθη,

πηθ-ληθ.

Σν θνηκεηήξην θηινμελεί πινχζηα άγξηα παλίδα ηδηαίηεξα φζν αθνξά ηα πηελά
.Σνλ Μάην γίλεηαη κεηαλάζηεπζε εμσηηθψλ πνπιηψλ θαη έηζη ην θνηκεηήξην
ιεηηνπξγεί

θαη

γηα

ηελ

παξαηήξεζε

απηψλ.

ην θνηκεηήξην είλαη ζακκέλνη 65.000 άλζξσπνη θαη πνιιέο απφ ηηο παιηέο
νηθνγέλεηεο ηνπ Πφξηιαλη έρνπλ κεξίδεο ηαθήο θαη καπζσιεία εθεί.
Σν Evergreen απνηειεί παξάδεηγκα θνηκεηεξίνπ πνπ πιένλ έρεη κεηαηξαπεί
πιήξσο ζε πάξθν αλαςπρήο( Πεγή: Γ55)

Δηθ. 47 Κνηκεηήξην Evergreen.
Πεγή: Γ56
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Δηθ. 48 Άζιεζε δίπια ζηνπο ηάθνπο, Κνηκεηήξην Evergreen.
Πεγή: Γ57

Δηθ. 49 Άπνςε ηάθσλ, Κνηκεηήξην Evergreen.
Πεγή: Γ58
9.5 Congressional Cemetery
ην ζπγθεθξηκέλν θνηκεηήξην κπνξεί θαλείο λα πάεη γηα πηθλίθ θαη ηα παηδηά
κπνξνχλ λα παίμνπλ άλεηα ζε απηφ. Οη θηιφδσνη κπνξνχλ λα βγάινπλ βφιηα
ηα θαηνηθίδηά ηνπο έλαληη θάπνηαο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο, πνπ ζπληειεί ζηε
ζπληήξεζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ θαη ησλ κλεκείσλ ( Πεγή: Γ59)
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Δηθ. 50 Γηάβαζκα αλάκεζα ζηνπο ηάθνπο, Κνηκεηήξην Congressional
Πεγή: Γ60

Δηθ. 51 Δίζνδνο, Κνηκεηήξην Congressional
Πεγή: Γ61
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Δηθ. 52 Βφιηα κε θαηνηθίδηα , Κνηκεηήξην Congressional
Πεγή: Γ62
9.6 Κνηκεηήξην Cedar Hill
ην θνηκεηήξην Cedar Hill ηνπ Hartford, Connecticut κπνξεί θαλείο λα
αζρνιεζεί κε ην αγαπεκέλν ηνπ ζπνξ, φπσο ην ηξέμηκν, ε πνδειαζία, λα
πάεη βφιηα ην ζθχιν ηνπ, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχληαη εθεί θνλζέξηα
κνπζηθήο αιιά θαη πνιιέο εθδειψζεηο.
Σν

θνηκεηήξην

απνηειείηαη

απφ

270

ζηξέκκαηα

δαζηθψλ

εθηάζεσλ,

πγξνηφπσλ θαη ιηκλψλ πνπ πξνζειθχνπλ πνιιά είδε ηεο άγξηαο δσήο. Σα
δψα πνπ βξίζθνληαη ζηηο δαζηθέο πεξηνρέο ηνπ Cedar Hill είλαη θπξίσο ειάθηα,
ε θφθθηλε αιεπνχ, ην αλαηνιηθφ θνγηφη, ηα ξαθνχλ θαη ηα θνπλέιηα. Δπίζεο
ππάξρνπλ πνιιά είδε σδηθψλ πηελψλ.
Σν Cedar Hill πεξηέρεη πνιιά αμηφινγα δέληξα, πνιιά απφ ηα νπνία
βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Σν Cedar Hill είλαη κέινο ηνπ πιιφγνπ
Πξνζηαζίαο ησλ δέλδξσλ θαη έρεη ηηκεζεί απφ ηελ ελ ιφγσ νξγάλσζε γηα ηνλ
"ππνδεηγκαηηθφ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ αθνζίσζε ζηελ πξνζηαζία θαη ηε
θξνληίδα ησλ δέληξσλ ηνπ Κνλέθηηθαη." Δπίζεο, πεξηέρεη ζπάληα δέληξα πνπ
εηζάγνληαη εηδηθά γηα δελδξνθνκείν ηνπ. Μεξηθά απφ απηά είλαη ε θηλεδηθή
θνπληνπθηά, ε ηνπιίπα, ε καλφιηα θαη ην Ginkgo biloba. Άιια δέλδξα πνπ
κπνξεί θαλείο λα αληηθξίζεη ζε απηφ ην θνηκεηήξην είλαη ν θέδξνο, ε καχξε
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ζεκχδα, ε θφθθηλε βειαληδηά, θηειηέο θαη ζθέλδακν. Δηδηθνί ηεξνχλ απνγξαθή
ησλ δέληξσλ ηνπ Cedar Hill πνπ ρξεζηκεχεη σο εθπαηδεπηηθφο πφξνο θαη
εληζρχεη ην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ δηαθεθξηκέλνπ δελδξνθνκείνπ ( Πεγή:
Γ63).

Δηθ. 53 Δίζνδνο, Κνηκεηήξην Cedar Hill
Πεγή: Γ64

Δηθ. 54 Γέθπξα, Κνηκεηήξην Cedar Hill
Πεγή: Γ65
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Δηθ. 55 Λίκλε, Κνηκεηήξην Cedar Hill
Πεγή: Γ66

Δηθ. 56 Σάθνο, Κνηκεηήξην Cedar Hill
Πεγή: Γ67
9.7 Κνηκεηήξην Spring Hill
ην θνηκεηήξην Spring Hill, ηνπ Charleston, Γπηηθή Βηξηδίληα, κπνξεί θαλείο λα
ζαπκάζεη ηα πηελά θαη ηα ζρνιεία πνπ ην επηζθέπηνληαη καζαίλνπλ γηα ηα
δέληξα θαη ηα ινπινχδηα ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, βνεζψληαο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ζηελ εθπαηδεπηηθή επηκφξθσζε ησλ καζεηψλ. ( Πεγή: Γ68).
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Δηθ. 57 Άπνςε ηάθσλ, Κνηκεηήξην Spring Hill
Πεγή: Γ69

Δηθ. 58 Κνηκεηήξην Spring Hill
Πεγή: Γ70
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ΜΔΡΟ Γ-ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ :ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΟΤ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ
ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ Ν.ΗΧΝΗΑ ΒΟΛΟΤ Δ ΥΧΡΟ ΗΣΟΡΗΚΖ ΜΝΖΜΖ ΚΑΗ
ΑΝΑΦΤΥΖ-ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
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10.ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ

10.1 Γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο
Σν ππέδαθνο ηεο Μαγλεζίαο απνηειείηαη απφ καιαθνχο θαη βξαρψδεηο
ζρεκαηηζκνχο (πεηξψκαηα) θαη δηαθξίλνληαη ζε ππξηγελείο, ηδεκαηνγελείο θαη
κεηακνξθσζνγελείο.

Οη

καιαθνί

ζρεκαηηζκνί

πξνέξρνληαη

απφ

ηελ

απνζάζξσζε βξαρσδψλ ζρεκαηηζκψλ θαη δηαθξίλνληαη ζε αιινπβηαθνχο θαη
ππνιεηκκαηηθνχο. Οη καξκαξπγίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ππέδαθφο ηεο είλαη
θνηλά νξπθηά πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ θχιια πνπ είλαη ζρεηηθά δηαθαλή φηαλ
είλαη ιεπηά

θαζψο θαη ππξηηηθά νξπθηά πνπ είλαη εμαηξεηηθήο θαη

εδαθνινγηθήο ζεκαζίαο. Σν έδαθνο ζην θνηκεηήξην είλαη ζρεδφλ επίπεδν, κε
κεδεληθή θιίζε, ιεπηφθνθθν θαη πνξψδεο.( Sopher, and Baird, 1978)

10.2 Τδάηηλνη πόξνη
ην Ννκφ Μαγλεζίαο ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο πεγέο κε θαηάιιειν λεξφ γηα
χδξεπζε θαη άξδεπζε, ράξηλ ηνπ κεγάινπ κέζνπ εηήζηνπ χςνπο βξνρήο, ησλ
ρηνλνπηψζεσλ θαη ηεο ππθλήο βιάζηεζεο ηνπ Πειίνπ.

Τπάξρνπλ ηξεηο

ρείκαξξνη ζην Γήκν Βφινπ θαη Ν. Ησλίαο πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ Παγαζεηηθφ,
απηνί ηνπ Ξεξηά, ηνπ Άλαπξνπ θαη ηνπ Κξαπζίδσλα. Ζ πξνζηαζία απφ
αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο γίλεηαη κε ηελ απνθπγή ηεο νίθεζεο
ζηα δχν πδαηνξέκαηα, πνπ απνηεινχλ ηηο θπζηθέο δηεμφδνπο ησλ λεξψλ ηεο
βξνρήο. Ο ρείκαξξνο Κξαπζίδσλαο πνπ είλαη θνληά ζην θνηκεηήξην, απνηειεί
ηνλ πην αμηφινγν ρείκαξξν αλάκεζα ζηνπο δχν άιινπο ρείκαξξνπο, ηνλ Ξεξηά
θαη ηνλ Άλαπξν, πνπ ππάγνληαη ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πφιεο. Αλ
θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαηαγξαθέο απφ ηελ αξραηφηεηα γηα ηελ πεξηνρή
ηνπ Κξαπζίδσλα, ν Κξαπζίδσλαο δελ απνηειεί ζηνηρείν θαηαγξαθήο, θαζψο
φιν ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηνλ πνηακφ Άλαπξν, πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ
ηζηνξία ηνπ Ηάζνλα. Ο Κξαπζίδσλαο πεγάδεη απφ ηηο θνξπθέο ηνπ Πειίνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ην Πηαζίδη. ηελ νξεηλή δψλε απνηειείηαη επίζεο απφ έλα
ζχζηεκα πεγψλ θαη ξεκαηηψλ πνπ δηνρεηεχνλ ηα λεξά ηνπο κέζσ ηεο θνίηεο
ηνπ πνηακνχ. Σν πνηάκη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ, σο ηηο
εθβνιέο ηνπ, πεξλάεη κέζα απφ ηελ πφιε, δηαζρίδνληαο νιφθιεξν ηνλ
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πνιενδνκηθφ ηζηφ θαη ρσξίδνληάο ηνλ ζε δχν δήκνπο, ην δήκν Ν. Ησλίαο θαη ην
δήκν Βφινπ (Πεξηθέξεηα ζεζζαιίαο,2004).
10.3 Κιηκαηνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Βφινπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζνγεηαθνχ
θιίκαηνο ησλ παξαζαιαζζίσλ πεξηνρψλ ηεο Θεζζαιίαο κε εηήζηεο δηαθνξέο
κεηαμχ κεγίζηεο θαη ειαρίζηεο ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 20 βαζκψλ Κειζίνπ. Ζ
κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη 16,4 βαζκνί Κειζίνπ. Ο κέζνο φξνο πςειήο
ζεξκνθξαζίαο εηεζίσο είλαη 21,2 βαζκνί Κειζίνπ, ελψ ν κέζνο φξνο ρακειήο
ζεξκνθξαζίαο εηεζίσο είλαη 11,9 βαζκνί Κειζίνπ( Πεγή: Γ71).

Μήλαο
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Ρεθόξ
ζεξκνθξαζίαο 20

22

25

31

36 39

42

39

36

32

27

(°C)
Δηθ.59 Πίλαθαο κε θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία Βφινπ
Πεγή: Γ71
10.4 Υισξίδα-Παλίδα
ην θεληξηθφ ηκήκα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ εθηείλεηαη ππθλφ δάζνο νμηάο κε άξηζηε
δνκή. Σα δάζε θαζηαληάο βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο θαη ζην
λφην θάησ απφ ην δάζνο νμηάο. Σν Πήιην γηα παξάδεηγκα δηαηξέρεηαη απφ
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ξέκαηα κε παξφρζηα δάζε κε πιαηάληα θαη ζθιήζξα. Ζ ρισξίδα ηνπ είλαη
πινχζηα ζε θνηλά είδε, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα θαξκαθεπηηθά βφηαλα, αιιά
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ελδεκηθά θαη ζπάληα είδε. Ζ παλίδα είλαη ελδηαθέξνπζα
θαζψο έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιά είδε αζπφλδπισλ, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ
ελδεκηθά

θαη

ζπάληα.

Δπηπιένλ

ε

πεξηνρή

θηινμελεί

ζπάληα

θαη

πξνζηαηεπφκελα είδε ακθηβίσλ θαη εξπεηψλ. ηε Νέα Ησλία ηνπ Βφινπ ηα
θπηά πνπ απαληψληαη πην ζπρλά είλαη είδε φπσο ε αζθάθα (Phlomis
fruticosa) , ην ζπκάξη (Coridothymus capitatus) ην πνπξλάξη (Quercus
coccifera) ν ζρίλνο (Pistacia lentiscus),ην ζπάξην (Spartium junceum),ην
Trifolium purpureum, ,ην Lagurus ovatus,ην Foeniculum vulgare θαη ην Crepis
foetida.
Δπίζεο ππάξρνπλ δέληξα φπσο λεξαληδηέο( Citrus aurantium), βξαρπρίησλεο
(Brachychiton acerifolia), αθαθίεο(Acacia dealbata), ηππνθαζηαληέο(Aesculus
hippocastanum)

θαη

ζάκλνη

φπσο

πηθξνδάθλεο(Nerium

oleander)

,ιεβάληεο(Lavandula angustifolia), ηξηαληαθπιιηέο(Rosa sp), δάθλεο(Laurus
nobilis), αγξηειηέο(Olea europaea var.silvestris) ( Πεγή: Γ72).

10.5 Φπζηθνί θίλδπλνη


εηζκηθόηεηα

Ζ πεξηνρή κειέηεο αλήθεη ζηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε πςειή ζεηζκηθφηεηα.
Καηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ΗΗΗ ησλ δσλψλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο,
ζχκθσλα κε ηνλ Νέν Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ (ΝΔΑΚ, ΦΔΚ
613Β/12-10-92).


Πιεκκύξεο

Πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ βαζηθψλ αληηπιεκκπξηθψλ, απνμεξαληηθψλ θαη
απνρεηεπηηθψλ έξγσλ, κεγάια ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο ήηαλ ζε κφληκε ή εκηκφληκε θαηάθιηζε (ιίκλε Κάξια) απφ ηα ρεηκαξξηθά θαη πνηάκηα λεξά. ήκεξα
θαηά ηηο πνιχ βξνρεξέο πεξηφδνπο θαηαθιχδνληαη γεσξγηθέο εθηάζεηο ζηα
βαζχηεξα ζεκεία ηεο παιαηάο ιίκλεο.
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Καηνιηζζήζεηο

Ζ νξεηλή Μαγλεζία παξνπζηάδεη ζε νξηζκέλα ζεκεία πςειή επηθηλδπλφηεηα
απφ πιεπξάο θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ έρνπλ πιήμεη θαηά θαηξνχο
ηκήκαηα νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ θαη θιάδνπο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. (Πεξηθέξεηα
ζεζζαιίαο,2004).

10.6

Υσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ρώξνπ

Οη βαζηθνί ζηφρνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο ηαθηθνχ κλεκείνπ (θαη ζηε δηθή καο
πεξίπησζε ην θνηκεηήξην ησλ Σαμηαξρψλ Βφινπ - Νέαο Μαγλεζίαο) ζε κία
ζχγρξνλε πφιε ζα πξέπεη λα είλαη: ε πξνζηαζία ηεο πιηθήο ηνπ ππφζηαζεο
κε παξάιιειε δηαθχιαμε ηεο ηζηνξηθήο θαη ζπιινγηθήο κλήκεο πνπ θέξεη, ε
ιεηηνπξγία ηνπ σο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ε έληαμή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή
δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. Γηα λα έρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ην
ζρέδην αλάπιαζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζε
φινπο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, λα επλνεί ηελ αλάκημε δηαθνξεηηθψλ
νκάδσλ θαη ηελ πνιπζπιιεθηηθφηεηα, λα απνηειεί ηφπν αλάπηπμεο ηεο
δχλακεο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, λα απεπζχλεηαη ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη λα είλαη έλαο ρψξνο νηθείνο. Ζ έληαμε ηνπ θνηκεηεξίνπ σο
ρψξνο αλαςπρήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο πφιεο, είλαη ζθφπηκν λα
ζρεδηάδεηαη κε ηξφπν ζχγρξνλν θαη δεκηνπξγηθφ. Θα πξέπεη λα εληάζζεηαη
ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ θαζφηη ε ζπλερήο παξνπζία ηνπ θφζκνπ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πξνζηαηεπηηθά γηα ηα κλεκεία, ζαλ έλα είδνο
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.
Δπίζεο ην θνηκεηήξην ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα
κελ απνθφπηεηαη απφ απηφ. Ζ απνθνπή ηνπ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηα
ζηνηρεία απηά πνπ είραλ απνθαζηζηηθή ζεκαζία γηα ηε ρσξνζέηεζή ηνπ ζηα
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ρψξνπ, απνηειεί θαλφλα γηα ηα ηαθηθά κλεκεία ζηε
ζχγρξνλε πφιε. Γη' απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηαηεχνληαη φρη κφλν ηα ίδηα
ηαθηθά κλεκεία, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηα ζηνηρεία απηά
ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ πνπ έπαημαλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ απφθαζε ρσξνζέηεζεο
ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Δπεηδή δνχκε ζε κηα ζχγρξνλε
πφιε , κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαηνίθσλ θαη εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν
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δσήο απφ ην παξειζφλ, απηφ δε ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λ' αληηκεησπίδνπκε ηα
ηαθηθά κλεκεία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο σο ρψξνπο άβαηνπο. ε θάζε
πεξίπησζε νθείιεηαη λα βξίζθεηαη ε ρξπζή ηνκή κεηαμχ ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ
ρζεο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο ζηνηρείσλ
ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, ηεο δηαθχιαμεο ηνπο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο
δεκφζηνη ρψξνη. Ο πνιενδνκηθφο θαη ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο κε ηελ επαθφινπζε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ θνηκεηεξίνπ, ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ
αλάδεημε θαη δηαθχιαμε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ εληφο απηνχ πνιηηηζκηθψλ θαη
ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν γηα ηηο φπνηεο επεκβάζεηο
αθνξνχλ ζην ρψξν γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ππφςε
πνιινί παξάγνληεο νη νπνίνη ζα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. ηνλ παξαθάησ ράξηε θαίλνληαη νη ρξήζεηο
πεξηνρψλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε ην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ θαζψο θαη ε
πξνζβαζηκφηεηα ζ‟απηφ. Γηαθξίλεηαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε ρψξνο
πξαζίλνπ (πάξθν Ν.Ησλίαο) νπφηε ελδέρεηαη λα ππάξμεη κηα ελνπνίεζε ησλ
δχν ρψξσλ. Δπίζεο ην θνηκεηήξην φπσο θαίλεηαη θαη ζην ράξηε (εηθ.60)
βξίζθεηαη κέζα ζε ππθλνθαηνηθεκέλε νηθηζηηθή πεξηνρή γεγνλφο ην νπνίν
δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα ζε πνιινχο πεξηνίθνπο.
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Δηθ.60 Υάξηεο ρξήζεσλ ηεο γχξσ πεξηνρήο.

Δηθ.61 Σν Πάξθν ηεο Ν. Ησλίαο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην Κνηκεηήξην, δχν
ρψξνη πνπ κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ θαη λ‟ απνηειέζνπλ δίθηπν πεξηπάηνπ
καδί κε άιινπο ππαίζξηνπο ρψξνπο.
(Πεγή : πξνζσπηθφ αξρείν)
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11.ΣΟ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ Ν. ΗΧΝΗΑ – ΒΟΛΟΤ. ΑΝΑΛΤΖ
ΣΟΠΗΟΤ
Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζην Ννκφ Μαγλεζίαο ζην πνιενδνκηθφ
ζπγθξφηεκα Βφινπ-Νέαο Ησλίαο (εηθ.68) ζηελ πεξηνρή «Αγ. Βαξβάξα».
Πεξηβάιιεηαη απ‟ηηο νδνχο :Παξαζθεπνπνχινπ (βνξεηναλαηνιηθά), Ζξψσλ
Πνιπηερλείνπ (βνξεηνδπηηθά), Μειίλαο Μεξθνχξε (λνηηνδπηηθά) θαη Σαμηαξρψλ
(λνηηναλαηνιηθά). Ζ πεξηνρή κειέηεο έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 68 ζηξ. απφ ηα
νπνία ηα 64 ζηξ. θαηαιακβάλεη ην ρξηζηηαληθφ θνηκεηήξην θαη ηα 4 ζηξ. ην
Δβξατθφ. Δπίζεο, ζηνλ ίδην ρψξν έλα κηθξφ ρψξν 170 m2 θαηαιακβάλεη ην
ηξαηησηηθφ Κνηκεηήξην θαη έλα αθφκε κηθξφηεξν 130 m2 ην Αγγιηθφ.

Σν

θνηκεηήξην παξνπζηάδεη κηα ηδηαηηεξφηεηα ,θαζψο ηδηνθηεζηαθά- ,δηνηθεηηθά θαη
ηζηνξηθά αλήθεη ζην Γήκν Βφινπ ,ελψ εληάζζεηαη ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ
Γήκνπ Ν.Ησλίαο .

11.1 Ηζηνξηθή εμέιημε
Ξεθηλψληαο απφ ηα κπθελατθά ρξφληα, ε Ησιθφο ήηαλ εθείλε πνπ άθκαζε
εθείλε ηελ πεξίνδν θέξλνληαο ζην θσο ζεκαληηθέο αλαθαιχςεηο γηα ηα έζηκα
ηεο ηαθήο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ θνηκεηεξίσλ. Ζ αξραηνινγηθή ζθαπάλε
εληφπηζε έλαλ κεγάιν πξνγεσκεηξηθφ ηάθν ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Ησιθνχ ζηε
ζπλνηθία ησλ Αγ. Αλαξγχξσλ, πξνζθέξνληαο έλα ζχγρξνλν αιιά θαη αθφκα
έλα κεηαγελέζηεξν πιηθφ (κέρξη ηνλ 8ν αηψλα. π.Υ). Δπίζεο, νη δχν επξχρσξνη
ζνισηνί ηάθνη - θαη νη ππφγεηνη πξφζθαηα κε ηα θηεξίζκαηά ηνπο- ηφληδαλ ηνλ
ηξφπν δσήο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο.
Σν 12ν αηψλα π.ρ, 60 ρξφληα κεηά ηνλ ηξσηθφ πφιεκν, ν ρψξνο ηεο Ησιθνχ
εγθαηαιείθζεθε. Πνιιά είλαη εθείλα ηα γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ πεξίνδν
απηή, φπσο ζεηζκνί, ηπξαλλίεο, κεηαλαζηεχζεηο, εγθαηάιεηςε θ.α. Σε ζέζε ηεο
Ησιθνχ πήξε ε Γεκεηξηάδα. Ο Αληίνρνο ηεο Μαθεδνλίαο ζπλάληεζε δπζθνιίεο
κε ηνπο Ρσκαίνπο θη έραζε ηελ πφιε. Ζ ξσκατθή θαηνρή ήηαλ κία θφιαζε. Ζ
πεξηνρή θαηάληεζε αζήκαληε ξσκατθή επαξρία, κε άζιηεο, θνηλσληθέο,
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Σα ςεθίζκαηα θαη νη επηηχκβηεο ζηήιεο πνπ βξέζεθαλ
ζην ρψξν ηεο Γεκεηξηάδνο επηβεβαηψλνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ νιηγαξρηθψλ
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θαη ησλ

Ρσκαίσλ

θίισλ

ηνπο. Οη ξσκατθνί ζενί ιαηξεχνληαλ

θαη

πκλνινγνχληαλ καδί κε ηνπο απηνθξάηνξέο ηνπο. Αλάκεζα φκσο ζε απηνχο
είραλ εηζρσξήζεη θαη νη ζενί ηεο αλαηνιήο θαη ηεο Αηγχπηνπ. Βξέζεθαλ
ιείςαλα λανχ αθηεξσκέλα ζηελ Ίζηδα, ηνλ Αλνχβη θαη ηνλ ζηξη. Φπζηθά, ήηαλ
θαη νη ζενί ησλ εβξαίσλ θαη ησλ θνηλίθσλ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη απφ
ρξφληα ζηελ πεξηνρή. Αιιά κφλν νη ξσκατθέο ζαξθνθάγνη ζχκηδαλ ηνλ
πινχην, ηελ πνιπηέιεηα θαη ηα "πηζηεχσ" ηεο επίγεηα θαη ηεο κεηαζαλάηηαο
δσήο. Με ηελ επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ηα πξάγκαηα άιιαμαλ φπσο ν
ηξφπνο

δσήο

θαη

νη

αληηιήςεηο

ησλ

αλζξψπσλ.

Ζ

πεξίνδνο

ηεο

θξαγθνθξαηίαο ήηαλ πην επλντθή γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ πφιε.
Σν δηάηαγκα ηνπ ζσλα ηεο 6 Μαΐνπ 1834, (Φ.Δ.Κ. 16/6 Μαΐνπ 1834), επί
αληηβαζηιείαο Άξκαλζκπέξγθ, Μάνπεξ, Έπδεθ, αθνξνχζε ζηνπο ειεχζεξνπο
πιένλ Έιιελεο θαη φρη ζηνλ ηνπξθνθξαηνχκελν Βφιν.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1881 απειεπζεξψλεηαη ε πφιε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο ηφηε
δήκαξρνο Παγαζψλ Γεψξγηνο Καξηάιεο, δηνξαηηθφηαηνο γηα ηελ επνρή ηνπ
θαη νμχλνπο, αληηιακβάλεηαη θαη εθαξκφδεη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ
Διιεληθνχ θξάηνπο.
Θέινληαο λα κελ νξηνζεηήζεη ην Βφιν, πξνβιέπνληαο καθξφρξννλα ηελ
αχμεζή ηνπ, απνθαζίδεη ηε κεηαθνξά ηνπ θνηκεηεξίνπ

ζηε ζεκεξηλή ηνπ

ζέζε, ζηνλ Ξεξφθακπν, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1882, απνξξίπηνληαο θάπνηεο άιιεο
ηνπνζεζίεο. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ηφηε δεκάξρνπ
Γεσξγίνπ

Καξηάιε,

εγθξίλεη

ηε

ρξεζηκνπνίεζε

ηνπ

εγθαηαιεηκκέλνπ

θνηκεηεξίνπ σο πξνζσξηλφ δεκνηηθφ γπκλαζηήξην.
ηελ αλάγλσζε ησλ πξαθηηθψλ δε δηεπθξηλίδεηαη γηα πνηφ εγθαηαιεηκκέλν
θνηκεηήξην γίλεηαη ιφγνο ηνπ Αλαχξνπ ή ηεο Αλάιεςεο.
Ζ έλδεημε «ην εγθαηαιεηκκέλν θνηκεηήξην ην θείκελν επί δέθα ιεπηψλ
απνζηάζεσο ηεο πφιεσο» θαη ην γεγνλφο φηη ην θνηκεηήξην ηεο Αλάιεςεο,
παξά ηελ ίδξπζε λένπ ιεηηνπξγνχζε ζρεδφλ κέρξη ην 1900, βνεζάεη λα
ζπκπεξάλνπκε, φηη ην πξνζσξηλφ δεκνηηθφ γπκλαζηήξην είλαη ζην ρψξν ηνπ
Αλαχξνπ.
ηνλ Ξεξφθακπν είρε αγνξαζηεί ην νηθφπεδν ζηελ ηηκή ησλ 3.600 δξρ. θαη ηνλ
Απξίιην ηνπ 1883 απνζηέιινληαη απφ ην δήκαξρν, σο νη πιένλ εηδηθνί θάπνηνη
γηαηξνί ηεο πφιεσο ηνπ Βφινπ λα εγθξίλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ
νηθνπέδνπ. Γαπαλψληαη δε γηα ηε κεηαθνξά ησλ ακαμψλ 16.50 δξρ.
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Τπνινγίδεηαη λα θηηζηεί λαφο θαη λα πεξηηεηρηζηεί. Σν γεγνλφο φηη κεηαθέξεηαη
θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1883 ην λέν Κνηκεηήξην θαη ρηίδεηαη ν λαφο ησλ
Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ, επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ Νηθφιαν Γάηζν. Σν πξψην
παιαηφηεξν κλεκείν πνπ ππάξρεη - θαη πνπ είλαη ζίγνπξα κεηαθνξά απφ ην
Κνηκεηήξην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ - είλαη ηεο Αλαζηαζίαο Μαλνχζνπ, κε
εκεξνκελία ηαθήο ηελ 21ε Απγνχζηνπ 1873, γηα ην νπνίν γξάθεη ζην ηδηφρεηξν
ζεκεησκαηάξηφ ηνπ ν Νηθφιανο Αλησλφπνπινο, ζηηο 20-12- 1877. Δπίζεο
άιινη ηξείο ηάθνη έρνπλ κεηαθεξζεί απφ άιιν Κνηκεηήξην, ρσξίο λα κπνξνχκε
λα πξνζδηνξίζνπκε απφ πνηφ, κε θάπνηεο ελδείμεηο θαη ηνπο ιφγνπο
κεηαθνξάο ηνπο. Οη ηάθνη απηνί έρνπλ ρξνλνινγία 1874 Γεκήηξηνο Σνπάιεο,
1876 Κσλ/λνο Καξηάιεο, 1877 Δπθξνζχλε ακαξηδίδνπ.
Δθεκεξίδα ηνπ 1930 δίλεη ηελ πιεξνθνξία πσο ην 1885 ππήξραλ κφλν 30
ηάθνη θαη ν πξψηνο λεθξνζάθηεο ήηαλ ν Κπξ Θαλάζεο, ε δσληαλή ηζηνξία ηνπ
Κνηκεηεξίνπ σο ην 1930. (Γηαζηξάλε – Κπξίηζε,1996).
11.2 Ζ εθθιεζία ησλ ηαμηαξρώλ Ν.Ησλίαο-Βόινπ
Σν 1890, 8 ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ θνηκεηεξίνπ, απνθαζίδεηαη ε αλέγεξζε
ελφο λαΐζθνπ αθηεξσκέλνπ ζηνπο Αγίνπο Σαμηάξρεο Μηραήι θαη Γαβξηήι. Μεηά
απφ 4 ρξφληα ην έξγν απνπεξαηψλεηαη θαη έηζη ζηηο 16 Μαΐνπ ηνπ 1893
ηειείηαη ε πξψηε ιεηηνπξγία.
Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ λαφ ζηαπξηθνχ ζρήκαηνο κε ζφιν. χκθσλα κε
δεκνζηεχκαηα ηεο επνρήο ζην λαφ έρνπλ γίλεη αξθεηέο θαθνηερλίεο πνπ έρνπλ
ζαλ απνηέιεζκα ην γθξέκηζκα ηνπ ζφινπ θαη ηελ θαηαζθεπή δίξηρηεο
θεξακνζθεπήο ζηε ζέζε ηνπ. Σν πάησκα ηνπ λανχ θνζκνχλ 2 εηδψλ πιαθάθηα
ηα νπνία ηνλ ρσξίδνπλ θαη ζηε κέζε. Σν κηζφ πάησκα είλαη ζηξσκέλν κε
αζπξφκαπξα πιαθάθηα ελψ ζην άιιν κηζφ ηα πιαθάθηα θέξνπλ έλα ειηθνεηδέο
κνηίβν. ηε βφξεηα, λφηηα θαη δπηηθή πιεπξά ηνπ λανχ ππάξρνπλ πφξηεο
εηζφδνπ ελψ ζηελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά βξίζθεηαη ην ηεξφ. Πάλσ απφ ην ηεξφ
ππάξρνπλ κηθξά θπθιηθά παξάζπξα κε ρξσκαηηζηά ηδάκηα.
Μεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ε πφιε θηινμελεί πξφζθπγεο νη νπνίνη
θάλνπλ ρξήζε ηνπ λανχ κέρξη λα απνθηήζνπλ δηθή ηνπο εθθιεζία. ε απηφ ην
δηάζηεκα γίλνληαη θάπνηεο αλαβαζκίζεηο ζην λαφ.
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Σν 1934 απνθαζίδεηαη ε επέθηαζε ηνπ λανχ πξνο ηα δπηηθά ελψ ην 1955
θαηαζθεπάδεηαη έλα ζηέγαζηξν ζηε λφηηα πιεπξά.
Σν 1957 γίλνληαη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζην λαφ θαζψο ν ρξφλνο θαη νη
ζεηζκνί ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ άθεζαλ ην λαφ κε πνιιά πξνβιήκαηα. Ζ
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ δελ εμππεξεηεί πιένλ, αθνχ δε γίλνληαη κφλν νη
λεθξψζηκεο αθνινπζίεο , ηα κλεκφζπλα θαη νη Λεηηνπξγίεο, αιιά πνιινί πηζηνί
ζπκκεηέρνπλ ηε Μεγάιε Δβδνκάδα θαη ην Πάζρα.
Σν 1961 απνθαζίδεηαη ε επέθηαζε ηνπ λανχ πξνο ηα δπηηθά θαζψο ην
κέγεζφο ηνπ δελ θαιχπηεη πιένλ ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πξνηηκά γηα ηηο δηάθνξεο
ιεηηνπξγίεο.
Σν 1993 γίλνληαη εξγαζίεο αλαθαίληζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ. (Γηαζηξάλε –
Κπξίηζε,1996).
ήκεξα ην εζσηεξηθφ ηεο εθθιεζίαο θνζκνχλ εηθφλεο ηνπ Υξηζηνχ ηεο
Παλαγίαο θαη ησλ Σαμηαξρψλ ελψ ηα ρξψκαηα πνπ θπξηαξρνχλ είλαη ην βαζχ
κπιε, ην πξάζηλν θαη ιεπηνκέξεηεο βπζζηλί θαη ρξπζφ.
Ζ κηθξή εθθιεζία ζίγνπξα δελ είλαη απφ ηα πην εληππσζηαθά δείγκαηα
εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο αιιά ε απιφηεηά ηεο δελ επηζθηάδεη ηελ
νκνξθηά ηνπ λεθξνηαθείνπ.
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Δηθ.62-63 Ζ εθθιεζία Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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11.3 Σν εβξατθό θνηκεηήξην
Αξραία ηζηνξηθά θείκελα αλαθέξνπλ φηη απφ ηνλ 1ν αηψλα κ.Υ. δνχζαλ Δβξαίνη
ζηελ πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γεηηνληθφ Αικπξφ. ηελ
αξραία Γεκεηξηάδα (ζεκεξηλφ Βφιν), νη ηζηνξηθνί καξηπξνχλ φηη δνχζαλ
Δβξαίνη απφ ηνλ 2ν αηψλα κ.Υ. Αιιά θαη ζηε γεηηνληθή πφιε «Φζηψηηδεο
Θήβαηο ή Αρατθέο» (ζεκεξηλή Ν. Αγρίαινο), αλαθαιχθζεθαλ αξραίεο
επηηχκβηεο εβξατθέο πιάθεο ηεο πεξηφδνπ 325-641 κ.Υ. Σν πξώην εβξατθό
θνηκεηήξην βξηζθφηαλ ζηε ζπλνηθία «Νεάπνιηο» (νδφο Φηιηθήο Δηαηξίαο). Σν
λεφηεξν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη ζήκεξα, βξίζθεηαη παξαπιεχξσο ηνπ
ρξηζηηαληθνχ, ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ Σαμηαξρψλ – Πιάησλνο. Έρεη
έθηαζε 4.000 η.κ. θαη πεξηιακβάλεη 700 ηάθνπο.
Σν 1988 ν Γήκνο Βφινπ, εθηηκψληαο ηε ζπκβνιή ησλ Δβξαίσλ ζηελ πφιε θαη
ηηκψληαο ηα ζχκαηα ηνπ λαδηζηηθνχ δησγκνχ, αλήγεηξε Μλεκείν γηα ηα ζχκαηα
ηνπ Οινθαπηψκαηνο ζηελ θεληξηθή πιαηεία Ρήγα Φεξαίνπ. ήκεξα ε
Κνηλφηεηα, παξά ην κηθξφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ζπλερίδεη ηελ ηζηνξηθή
δηαδξνκή ηεο κε δσληάληα θαη δξαζηεξηφηεηα. ( Πεγή: Γ73).

Δηθ.64 Δίζνδνο Δβξατθνχ Κνηκεηεξίνπ εληφο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν.
Ησλίαο – Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
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Δηθ.65 Δβξατθφ Κνηκεηήξην εληφο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο –
Βφινπ (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
11.4 Σν αγγιηθό θνηκεηήξην
Σν Αγγιηθφ θνηκεηήξην θαηαζθεπάζηεθε ζηε κλήκε ησλ 17 Άγγισλ λαπηηθψλ,
πνπ ζθνηψζεθαλ απφ έθξεμε ηνπ H.M.S. DEVONSHIRE ζηηο 26 Ηνπιίνπ
1929. Βξίζθεηαη κέζα ζην θνηκεηήξην ησλ Σαμηαξρψλ ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ.
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Δηθ.66-67 Αγγιηθφ θνηκεηήξην εληφο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο –
Βφινπ (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
11.5 Σν ζηξαηησηηθό Κνηκεηήξην
ηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θνηκεηεξίνπ ππάξρεη έλα πεξηθξαγκέλν (κηθξφ)
ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην, κε μερσξηζηή είζνδν ζην νπνίν έρνπλ ηαθεί
ζηξαηηψηεο απφ ηνλ πφιεκν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 94

Δηθ. 68 ηξαηησηηθφ θνηκεηήξην ,εληφο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο –
Βφινπ (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
11.6 Φπηηθό πιηθό θνηκεηεξίνπ
ε φιε ηελ έθηαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ ην θπηηθφ πιηθφ πνπ θπξηαξρεί είλαη ην
θππαξίζζη (Cupressus sempervirens). Πεξί ηα 900 δέληξα θαηακεηξήζεθαλ ζε
φιε ηελ έθηαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ φια πνιιή κεγάιεο ειηθίαο. Κάπνηα απφ απηά
εληνπίδνληαη δηάζπαξηα ζην ρψξν θαη άιια είλαη νξγαλσκέλα ζε θπξίαξρεο
δελδξνζηνηρίεο πξνζδίδνληαο ζην ρψξν θιαζηθή κεγαινπξέπεηα, ηνπηθή θαη
ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ην ρψξν. Κάπνηεο θχξηεο
δεληξνζηνηρίεο πνπ δηαθξίλεηαη έληνλα ην ζηνηρείν ηεο γξακκηθφηεηαο
ζρεκαηίδνληαη

ζηηο

νδνχο

Αλαπαχζεσο,

Αλαιήςεσο,

Παλαγίαο

θαη

Αλαζηάζεσο. Δπίζεο ζε θάπνηνπο ηάθνπο ππάξρεη ην κνηίβν ησλ δέληξσλ
γχξσ απφ έλα ηάθν(4 θππαξίζζηα ζηηο γσληέο), πνπ πξνθαλψο έρεη γίλεη ε
θχηεπζε απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα.
Σν κεγάιν χςνο ησλ δέλδξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππθλφηεηα θχηεπζήο
ηνπο δεκηνπξγεί έλα ζθηεξφ θαη δξνζεξφ πεξηβάιινλ πνιχ επράξηζην ηδηαίηεξα
ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο ηνπ θαινθαηξηνχ.

ια ηα δέληξα είλαη ζε θαιή

θαηάζηαζε, ππάξρνπλ φκσο θη εθείλα πνπ έρνπλ θάπνηα θιίζε, θαη γηα ηα
νπνία θαιφ ζα είλαη λα ππάξμεη κέξηκλα ζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ηνπο. ηνλ
ππνφξνθν ησλ δέληξσλ ππάξρνπλ κεξηθά απηνθπή θαη δηδάληα. Άιια είδε πνπ
απαληψληαη ζην ρψξν είλαη:
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Βιάζηεζε Κνηκεηεξίνπ Καιιηεξγνχκελε
Cupressus sempervirens var. horizontalis
Cupressus sempervirens var. pyramidalis
Ligustrum japonicum
Morus alba
Nerium oleander
Phoenix canariensis
Pinus halepensis
Ruscus hypoglossum
Απηνθπήο Βιάζηεζε Κνηκεηεξίνπ
Chrysanthemum coronarium
Ailanthus altissima
Geranium sp.
Papaver rhoeas
Malva sylvestris
Chenopodium album
Lavatera cretica

Δηθ.69 Κππαξίζζηα ζε δεληξνζηνηρία ζηελ νδφ Αλαιήςεσο.
(πξνζσπηθφ αξρείν)
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Δηθ.70 Κππαξίζζηα ζε δεληξνζηνηρία ζηελ νδφ Υεξνπβείκ.

(πξνζσπηθό αξρείν)
11.7 Ζ γιππηηθή θαη ε κεηαιινηερλία ζην θνηκεηήξην - Μλεκεία
ηελ γιππηηθή ησλ θνηκεηεξίσλ επηθξαηνχλ δηάθνξνη ηχπνη θαη ζέκαηα πνπ
φκσο

δηαηεξνχλ

θάπνηα

βαζηθά

ραξαθηεξηζηηθά.

Οη

κνξθέο

πνπ

απνηππψλνληαη πάλσ ζηελ πέηξα έρνπλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα κε ηνλ
εθάζηνηε γιχπηε λα επηρεηξεί λα απνδψζεη ηελ έθθξαζε ηεο νδχλεο πνπ
πξνθαιείηαη απφ ην ζάλαην αιιά θαη λα ηηκήζεη ηνλ λεθξφ γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηε δσή.
εκαληηθφ γεγνλφο γηα ηελ εμέιημε ηεο θνηκεηεξηαθήο γιππηηθήο ππήξμε ε
δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ έμσ απφ ηηο πφιεηο. πσο πξναλαθέξζεθε
παιαηφηεξα έζαβαλ ηνπο λεθξνχο κέζα ζηνπο λανχο θαη ζηνλ απιφγπξφ ηνπο,
νπφηε θαη ππήξραλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ εηθφλα ηνπο. ηελ
Διιάδα ζρεηηθφ δηάηαγκα δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ην
1834 (ΦΔΚ Α 16/1834) .Απηή ε απνδέζκεπζε άλνημεο λένπο νξίδνληεο ζηε
γιππηηθή, κε πνιιά απφ ηα γιππηά λα κνηάδνπλ θάπσο άζρεηα κε ηνλ ρψξν
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θαζψο απνηππσλφληνπζαλ ζε απηά αλδξηθά θαη γπλαηθεία γπκλά κε εκθαλή
εξσηηζκφ πνιιέο θνξέο.
ην θνηκεηήξην ησλ Σαμηαξρψλ ην ζηνηρείν ηεο γιππηηθήο είλαη δηάζπαξην ζε
φιν ην εχξνο ηνπ, ζαλ έλαο ππαίζξηνο ρψξνο έθζεζεο ησλ άζεκσλ θαη
θεκηζκέλσλ ζχγρξνλσλ θαιιηηερλψλ-γιππηψλ (ππαίζξηα γιππηνζήθε) ηεο
λεφηεξεο Διιάδαο. Οη επηηχκβηεο ζηήιεο δηαησλίδνπλ ηε κλήκε ηνπ λεθξνχ
θαη ε κνξθή ηνπ δηαηεξείηαη αλαιινίσηε κέζα απφ ηηο επηβιεηηθέο πξνηνκέο
πνπ έρνπλ ζηεζεί γηα λα εθκεδελίζνπλ ηελ απφζηαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα
ζηε δσή θαη ην ζάλαην. Οη γιχπηεο ηνπ θνηκεηεξίνπ επέδεημαλ κε ηελ γιππηηθή
ηνπο δεκηνπξγία - ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο επαηζζεζίεο ηνπο επηρεηξψληαο ζρεδφλ
φια ηα είδε ηεο γιππηηθήο. ηνλ ρψξν βξίζθνληαη κλεκεία πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ γιππηψλ θαη κεηαιινηερλψλ δηαθφξσλ επνρψλ. Μέζα ζε
ζρεηηθφ βηβιίν θηινμελνχληαη φια ηα έξγα απηψλ ησλ αλζξψπσλ ελδεηθηηθά
φκσο έρνπλ κεγαιχηεξε κλεκεηαθή αμία ηα έξγα ησλ παξαθάησ γιππηψλ
.Δλδεηθηηθά ζηελ εηθφλα 15 ζεκεηψλνληαη κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα νη αθξηβείο
ζέζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη ηα κλεκεία ζεκαληηθψλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ
βξίζθνληαη ζην ρψξν απηφ.


Οη

αδειθνί

Κνηδακάλε

ήηαλ

επηρεηξεκαηίεο

κεγάισλ

καξκαξνγιπθείσλ απφ ησλ Πεηξαηά. ηα καξκαξνγιπθεία ηνπο
εξγάδνληαλ πνιινί γιχπηεο απφ ηελ Σήλν. Σν κλεκείν ηεο νηθνγέλεηαο
Κνληνχ θαηαζθεπάζηεθε ην 1900 θαη ππήξρε ζηελ Αζήλα έσο ην
1922

φηαλ θαη κεηαθέξζεθε ζηνλ Βφιν. Σν κλεκεηαθφ ζπγθξφηεκα

βξίζθεηαη ζην θφθθηλν ηεηξάγσλν.


Ο Γηαλλνύιεο Υαιεπάο ν πην δηαθεθξηκέλνο γιχπηεο ηεο λεφηεξεο
Διιάδαο απφ ηελ Σήλν θαηαζθεχαζε ηνλ ηάθν ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Καξηάιε. Σν έξγν είλαη αλππφγξαθν θαη κέρξη ην 1972 ππήξρε κνλφ ή
θήκε φηη ήηαλ ηνπ Υαιεπά. Ζ έξεπλα ζην εξγαζηήξη ηνπ γιχπηε ζηελ
Σήλν έθεξε ζην θσο πξφπιαζκα ηεο πξνηνκήο θαη ηεο ζηήιεο ηνπ
Κσλζηαληίλνπ Καξηάιε. Ο ηάθνο βξίζθεηαη δίπια

απφ ηνλ

νηθνγελεηαθφ ηάθν Κνληνχ ζην κπιε ηεηξάγσλν.
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Ο Νηθόιαο (Νηθόιανο Παπιόπνπινο) έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο
γιχπηεο θαη ραξάθηεο ηεο Διιάδνο κε

θαηαγσγή απφ ηνλ

Άγην

Γεψξγην Νήιεηαο Μαγλεζίαο, θηινηέρλεζε ην κλεκείν ηεο νηθνγέλεηαο
Γάηζνπ. Σν κλεκείν βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ
δξφκνπ ηεο Αλαπαχζεσο, ζην αλνηρηφ πξάζηλν ηεηξάγσλν .


Ο Ησάλλεο Βηηζάξεο κε ζπνπδέο ζηελ ΑΚΣ θαη ζην παλεπηζηήκην
ηνπ Μνλάρνπ θαηαζθεχαζε ηελ πξνηνκή ηνπ Αληψληνπ Σζνπνηνχ. Ο
Βηηζάξεο αζρνιήζεθε απνθιεηζηηθά κε ηηο θαηαζθεπέο κλεκείσλ θαη
ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ ζεσξείηαη φηη έθεξε ηελ
αλαγέλλεζε ζηελ ειιεληθή γιππηηθή ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ησλ δπηηθήο
αηζζεηηθήο ζηνηρείσλ .Σν κλεκείν βξίζθεηαη ζην κσβ ηεηξάγσλν επί
ηεο νδνχ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ.



Ο Γεώξγηνο Βξνύηνο θαηαζθεχαζε ην κλεκείν ηνπ απνπληδή. Ο
Βξνχηνο ζπνχδαζε ζε Αζήλα θαη Ρψκε θαη δηεηέιεζε θαζεγεηήο
γιππηηθήο ζην Πνιπηερλείν. Καηαζθεχαζε αξθεηνχο αλδξηάληεο θαη
πνιιά έξγα ηνπ πνπιήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ.Σν κλεκείν ηνπ απνπληδή
βξίζθεηαη ζην πνξηνθαιί ηεηξάγσλν.



Ο Ησάλλεο

Λακπαδίηεο γφλνο

καξκαξνγιππηψλ απφ ηελ Σήλν

θαηαζθεχαζε ην κλεκείν ηεο Καηίλαο Αληηζάο. Σν κλεκείν βξίζθεηαη
ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο Αλαπαχζεσο ζην γαιάδην ηεηξάγσλν.


Σν κλεκείν ηνπ Ηψαλλε θαη Μαξίθαο Καξηάιε θαηαζθεπάζηεθε ζην
καξκαξνγιπθείν ηνπ Ησάλλε Υαιδνύπε. Γελ γλσξίδνπκε ην φλνκα
ηνπ γιχπηε αλ θαη ζην ελ ιφγσ καξκαξνγιπθείν θαηαζθεπάζηεθαλ
κεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο λενειιεληθήο γιππηηθήο. Σν
κλεκείν βξίζθεηαη ζηελ νδφ Αλαπαχζεσο

ζην πξάζηλν ζθνχξν

ηεηξάγσλν .
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Σν κλεκείν ηνπ Γαγθιή Διεπζέξηνπ θαηαζθεπάζηεθε απ‟ηνλ γιχπηε
Κνθθηλν Π. Βξίζθεηαη πάλσ απ‟ηελ εθθιεζία ζην θίηξηλν ηεηξάγσλν.
(Γηαζηξάλε – Κπξίηζε,1996).

Δηθ. 71 Υάξηεο θνηκεηεξίνπ (παιηφο).
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Πιάη απφ ηελ εθθιεζία βξίζθεηαη ν ηάθνο ηεο νηθνγέλεηαο Κνληνχ ην ιεγφκελν
ηξαπέδη φπνπ εθεί δηαθξίλεηαη ζην πφδη ηνπ ηξαπεδηνχ πνπ θάζεηαη ε
νηθνγέλεηα καδεκέλε έλα ζακηακίδη λα πξνζπαζεί λα αλέβεη πάλσ . Ο κχζνο
ιέεη πσο ην ζακηακίδη δειεηεξίαζε ην γάια θαη πέζαλε φιε ε νηθνγέλεηα. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε νηθνγέλεηα πέζαλε απφ θπκαηίσζε.

Δηθ.72 Άπνςε επηηχκβηαο ζηήιεο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. ΗσλίαοΒφινπ-Οηθνγελεηαθφο ηάθνο Κνληνχ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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Δηθ.73 Άπνςε επηηχκβηαο ζηήιεο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. ΗσλίαοΒφινπ-Οηθνγελεηαθφο ηάθνο Καξηάιε Κ.
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 102

Δηθ.74 Άπνςε γιππηνχ ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο-ΒφινπΟηθνγελεηαθφο ηάθνο Σζνπνηνχ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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Δηθ.75 Άπνςε γιππηνχ ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο-ΒφινπΟηθνγελεηαθφο ηάθνο απνπληδή
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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Δηθ.76 Άπνςε γιππηνχ ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο-ΒφινπΟηθνγελεηαθφο ηάθνο Γαγθιή Δι.
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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Σα κνηίβα πνπ θπξηαξρνχλ ζην θνηκεηήξην είλαη επηηχκβηα κλεκεία (π.ρ. νη
ηάθνη ησλ Θσκφπνπινπ, Κπξηαθίδεο, Κνπθηάδε, Πάληδα), πξνηνκέο (π.ρ. νη
ηάθνη ησλ Αλησλίνπ Σζνπνηνχ, Κσλ/λνπ Καξηάιε, Ησάλλνπ απνπληδή),
αλάγιπθα κεηάιιηα, δειαδή ζπλδπαζκφο επηηχκβηαο ζηήιεο θαη πξνηνκήο
(π.ρ. ηαθνη ησλ Καηίλαο Αληηζά, Πάππαο, Μαξίαο Κνληνζνπνχινπ), γπκλέο
γπλαηθείεο κνξθέο, κε ηελ νλνκαζία «Πελζνχζα» ή «Κιαίνπζα» (π.ρ. Γαγθιή
Διεπζεξίνπ), ηεθξνδφρεο σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία (π.ρ Ησάλλε θαη Μαξίθαο
Καξηάιε). Δπίζεο επηηχκβηεο ζηήιεο κε γπλαηθείεο κνξθέο θάησ απφ δέληξα,
ζθελέο (π.ρ. ηάθνη ησλ Μαξηάλζεο Γνχξα, Καδίιεο), αιιά θαη κε αγγειάθηα κε
αλεζηξακκέλεο δάδεο θαη ζηεθάληα αζθφδεισλ (π.ρ ηάθνη ησλ ηέθαλνπ
Παπαδεκεηξίνπ, Ησάλλε απνπληδή, Αλησλφπνπινπ, Αιεμάθε Εήζε). Σέινο,
ππάξρνπλ ζηαπξνί (π.ρ ηάθνη ησλ Μαξίαο Κνληνζνπνχινπ, Καηίλαο Αληηζά,
Πνιπρξφλνπ

Παπαδεκεηξίνπ,

Διεπζεξίνπ

Γαγθιή),

καπζσιεία

πνπ

ππνδειψλνπλ ηελ αηψληα θαηνηθία κε ζχκβνια πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ
αλάζηαζε ηνπ λεθξνχ (π.ρ ηάθνη ησλ Υαηδεθπξηαδή, Λεχθνβηηο, Κνληνχ).
Ηδηαίηεξα γιππηά ζηα νπνία είλαη άγλσζηφο ν γιχπηεο, ε δελ έρεη θαηαγξαθεί
είλαη ηνπ

Γεκήηξηνπ Κνπηζαγγέιε, κε πεξίηερλν ζηαπξφ, ην νπνίν βξίζθεηαη

ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ηεο νδνχ Αλαπαχζεσο. Ο
καξκάξηλνο ζηαπξφο κηκείηαη μχιηλν ζηαπξφ απφ θνξκφ δέληξνπ, ν νπνίνο
πεξηηπιίζζεηαη απφ θπηηθφ δηάθνζκν θαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ έρεη ξφδνπο.
Βιαζηνί θαη κηθξά θχιια αλαξξηρψληαη απφ ηε βάζε ηνπ ζηαπξνχ,
δηαθιαδίδνληαη ζε θπζηθφ ζρήκα θαη αγθαιηάδνπλ ηηο θεξαίεο. Ζ αλάγιπθε
παξάζηαζε ηνπ ζηαπξνχ ειαθξψλεη ηνλ φγθν θαη εκπινπηίδεη ην ζχλνιν ηνπ
κλεκείνπ θαη είλαη απφ ηνπο πην εληππσζηαθφηεξνπο ηνπ θνηκεηεξίνπ.
Σν κλεκείν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Λεχθνβηηο, είλαη καπζσιείν ην νπνίν βξίζθεηαη
αξηζηεξά ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ ηεο Αλαπαχζεσο , ζηε γσλία ησλ νδψλ
Λαδάξνπ – Μαθαξίαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηνπο
ειιεληζηηθνχο θαη ξσκατθνχο ρξφλνπο. Σν κλεκείν θαηαζθεπάζηεθε γχξσ ζηα
1940 κε ζρέδηα ηνπ Ζιία Λεχθνβηηο θη επίβιεςε ηνπ θίινπ ηνπ Δπάγγεινπ
Μακαιηνχ.
Άιιν εληππσζηαθφ κλεκείν είλαη κεηαμχ άιισλ απηφ ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Βιαρνληθνιφπνπινπ (1910) ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε λφηηα πιεπξά ηεο πιαηείαο
ηνπ λανχ ησλ Σαμηαξρψλ, ζηελ νδφ Υεξνπβείκ. Απηφ πνπ παξαηεξεί θαλείο
εδψ είλαη φηη είλαη απφ ηνπο ιίγνπο ζηαπξνχο ζηνλ νπνίν ππάξρεη αλάγιπθε
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παξάζηαζε ελφο θξεκαζηνχ θαληειηνχ κε ηε θιφγα πνπ θαίεη ζηελ θάζεηε
θεξαία ηνπ, ην νπνίν είλαη θξεκαζκέλν απφ θάπνην ζηαπξφ. ην πάλσ θνκκάηη
ηεο θάζεηεο θεξαίαο παξηζηάλεηαη έλα άλζνο αλάγιπθν.
Απφ ηε λφηηα πιεπξά ηνπ λανχ βξίζθεηαη επίζεο ν ηάθνο ηνπ Νηθνιάνπ
Αλησλφπνπινπ (1892). ηελ πξφζνςε ηνπ βάζξνπ ππάξρεη αλάγιπθν
ζηεθάλη απφ θχιια βειαληδηάο κέζα ζην νπνίν πεξλνχλ ζε ζρήκα ρηαζηί δχν
αλαπνδνγπξηζκέλεο δάδεο – ζχκβνιν ζιίςεο γηα ην ζβήζηκν ηεο δσήο – νη
νπνίεο θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιε ηελ επηθάλεηα ηεο πξφζνςεο.
Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε γιππηηθή ησλ θνηκεηεξίσλ εμέθξαδε ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο ην αηζζεηηθφ χθνο ηνπ θαζελφο πνπ παξάγγειλε θάπνην γιππηφ. Ζ
επηηάθηα γιππηηθή ππήξμε σο θαη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα θαη
αθνξνχζε δεκηνπξγήκαηα επσλχκσλ ή αλψλπκσλ θαιιηηερλψλ ή αλψλπκσλ
εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ. Οη πνιχ πινχζηνη θαηαζθεχαδαλ καπζσιεία ηχπνπ
λαΐζθνπ κε θάπνηα ηξάπεδα - βσκφ ζην εζσηεξηθφ. Οη θαηαζθεπέο απηέο ζηα
θνηκεηήξηα ζπλδέεηαη κε ηελ παιαηφηεξε πξαθηηθή λα ζάβνληαη νη πινχζηνη θαη
δηαθεθξηκέλνη κέζα ζην λαφ. Ζ θαηαζθεπή ησλ καπζσιείσλ ραξαθηεξηδφηαλ
γηα

ην

ξνκαληηθφ

-

θιαζηθηζηηθφ

χθνο

ηνπο,

κε

ζηνηρεία

θιαζηθήο

αξρηηεθηνληθήο, φπσο θίνλεο, θηνλφθξαλα, αεηψκαηα θα. Ζ εηθφλα ηνπ ζαλάηνπ
ζηνπο ηάθνπο εθθξάζηεθε θπξίσο κε αιιεγνξηθέο κνξθέο, φπσο γηα
παξάδεηγκα

εθείλε

ηνπ

γπκλνχ

θηεξσηνχ

λένπ

πνπ

ζηεξίδεηαη

ζε

αλεζηξακκέλν δαπιφ ή ιακπάδα ζχκβνια ηεο δσήο πνπ ζβήλεη. (Γηαζηξάλε –
Κπξίηζε,1996).
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Δηθ.77 Άπνςε επηηχκβηαο ζηήιεο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. ΗσλίαοΒφινπ-Οηθνγελεηαθφο ηάθνο Βιαρνληθνπνχινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 108

Δηθ.78 Άπνςε επηηχκβηαο ζηήιεο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. ΗσλίαοΒφινπ-Οηθνγελεηαθφο ηάθνο Κνπηζαγγέιεο
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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Δηθ.79 Άπνςε πεξίηερλνπ ζηαπξνχ ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. ΗσλίαοΒφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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Δηθ.80 Άπνςε επηηχκβηαο ζηήιεο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. ΗσλίαοΒφινπ-Οηθνγελεηαθφο ηάθνο Αλησλφπνπινο
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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Δηθ.81 Άπνςε γιππηνχ ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο-ΒφινπΟηθνγελεηαθφο ηάθνο Πνι.Παπαδεκεηξίνπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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Δηθ.82 Άπνςε γιππηνχ ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο-ΒφινπΟηθνγελεηαθφο ηάθνο Κνληνζνπνχινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).

Δηθ.83 Άπνςε επηηχκβηαο ζηήιεο ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. ΗσλίαοΒφινπ-Οηθνγελεηαθφο ηάθνο θηαζίηε (πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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12.ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΥΟΝΣΟ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ
χκθσλα

κε

ηελ

απφθαζε

ηνπ

Τπνπξγνχ

Πνιηηηζκνχ

κε

αξηζκφ

ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/2106/29228(ΦΔΚ Β 506/1996) ην θνηκεηήξην ησλ Σαμηαξρψλ
Βφινπ θαη Νέαο Ησλίαο θξίζεθε δηαηεξεηέν. Χο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν,
ην θνηκεηήξην Σαμηαξρψλ Βφινπ θαη Νέαο Ησλίαο, ρξεηάδεηαη εηδηθή θξαηηθή
πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1469/50, δηφηη απνηειεί έλα
ζεκαληηθφ ρψξν ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ κε αμηφινγα γιππηά, ηα νπνία ην
θαζέλα μερσξηζηά απνηεινχλ έξγα ηέρλεο ζην είδνο ηνπο, ελψ ζπλνιηθά
απνηεινχλ έλα αλνηρηφ κνπζείν γιππηηθήο φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ ην
ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα κέρξη ηηο κέξεο καο. Δπίζεο απνηειεί ζεκείν
αλαθνξάο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Βφινπ, γηαηί είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηηο
ηζηνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κλήκεο ηνπο.
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13.ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΟΤ
Σν θνηκεηήξην ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρέδην 1
θαιχπηεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ απφ νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο. ηελ
θάησ πιεπξά ηνπ ζρεδίνπ δηαθξίλεηαη ε είζνδνο ηνπ θνηκεηεξίνπ (αξηζκφο 1).
ηελ πάλσ δεμηά πιεπξά απφ ηελ είζνδν ζην βνξξά δειαδή ππάξρεη έιιεηςε
ηάθσλ δηφηη έρνπλ γίλεη νη απαηηνχκελεο εθηαθέο θαζψο επίζεο ππάξρεη θαη
έιιεηςε θπηηθνχ πιηθνχ (θππαξίζζηα ) . Οη θεληξηθνί δηάδξνκνη ηνπ θνηκεηεξίνπ
γχξσ απ΄ηελ εθθιεζία έρνπλ πιαθφζηξσζε (πξφζθαηε επέκβαζε ζην ρψξν
πξηλ ηξία ρξφληα πεξίπνπ), φκσο ζε φιν ηνλ ππφινηπν ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ
νη δηαδξνκέο είλαη κε παηεκέλν ρψκα. Ζ ράξαμε ησλ δξφκσλ είλαη ζε
θάλλαβν θαη νη ηάθνη είλαη θαηά νκάδεο ησλ 10 θαη 20 ηάθσλ πεξίπνπ. Ζ
εθθιεζία θαίλεηαη απφ ηελ είζνδν θαη βξίζθεηαη ζην κέζνλ θαη δεμηά ηεο
θεληξηθήο δηαδξνκήο εηζφδνπ (αξηζκφο 2). Σν θνηκεηήξην έρεη ζρεηηθά θαιή
δνκή, γηα ην ιφγν φηη ππάξρνπλ ηακπέιεο κε ηηο νδνχο πνπ ζε θαζνδεγνχλ.
Σα νλφκαηα ησλ νδψλ ηνπ θνηκεηεξίνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε έλλνηεο άξξεθηα
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη ηα ηαθηθά έζηκα απηήο. Οη
κεγαιχηεξνη νδνί πνπ δηαζρίδνπλ ην θνηκεηήξην είλαη ε νδφο Αλαζηάζεσο ε
νδφο Αλαπαχζεσο θαη ε νδφο Αλαιήςεσο. Ζ αλάπαπζε ησλ ςπρψλ θαη ε
αλάζηαζε ησλ λεθξψλ είλαη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο
θαη είλαη θάηη πνπ ν πηζηφο εχρεηαη θαη πεξηκέλεη. Δίλαη αλακελφκελν λα έρνπλ
δνζεί απηά ηα νλφκαηα θαζψο πξφθεηηαη γηα θπξίσο ρξηζηηαληθφ θνηκεηήξην. Ζ
νλνκαζία ησλ νδψλ ηνπ θνηκεηεξίνπ παξαθηλεί ηνλ επηζθέπηε λα ζθεθηεί ηελ
«εκέξα ηεο θξίζεο» ηφζν θπξηνιεθηηθά (αλ θάπνηνο είλαη ζξεζθεπφκελνο) ,φζν
θαη κεηαθνξηθά θαζψο έλα θνηκεηήξην πξνθαιεί ζηνλ θαζέλα ηέηνηεο ζθέςεηο.
Δίλαη θαηάιιειν κέξνο λα ζθεθηεί θαλείο ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ην αληίθηππφ
απηψλ θαζψο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηελ ηδέα ηεο
ζλεηφηεηαο. Οη κηθξφηεξνη νδνί ηνπ θνηκεηεξίνπ έρνπλ νλφκαηα απφ αγίνπο
ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο πνπ ήηαλ θνληά ζηνλ Υξηζηφ ηελ δηάξθεηα ηεο
δσήο ,ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο αλάζηαζεο ηνπ (Παλαγίαο, Λαδάξνπ, Απ.Παχινπ.
Οη θχξηνη δξφκνη ηνπ θνηκεηεξίνπ αλαπαχζεσο, αλαζηάζεσο, αλαιήςεσο
είλαη 6 κέηξα , ελψ νη εζσηεξηθνί είλαη πην ζηελνί, πεξίπνπ 4 κέηξα. Δπίζεο
δηαθξίλεηαη ην ζηξαηησηηθφ θνηκεηήξην (αξηζκφο 9),ην Αγγιηθφ θνηκεηήξην
(αξηζκφο 7) θαη ην Δβξατθφ θνηκεηήξην (αξηζκφο 8).
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ρέδην 1ν : Απνηχπσζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θνηκεηεξίνπ.

Δηθ.84 Πιαθφζηξσζε θνηκεηεξίνπ.
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
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Δηθ. 85 Θέα πξνο ην βνπλφ ηνπ Πειίνπ απ‟ην θνηκεηήξηo
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν).
13.1 Κπθινθνξία-πξόζβαζε ζην θνηκεηήξην-ραξαθηεξηζηηθά
Γχξσ απ ην θνηκεηήξην ππάξρνπλ θχξηνη θαη δεπηεξεχνληεο δξφκνη ήπηαο
θπθινθνξίαο γεληθά. πσο θαίλεηαη θαη απ ην δηάγξακκα ε βφξεηα πιεπξά
κφλν έρεη δξφκν δεπηεξεχνληαο ζεκαζίαο. Οη άιιεο ηξεηο πιεπξέο ηνπ
θνηκεηεξίνπ πεξηβάιινληαη απφ θχξηνπο δξφκνπο νη νπνίνη νδεγνχλ θαη ζε
θεληξηθά ζεκεία ηνπ Βφινπ.
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Δηθ.86 Υάξηεο ρξήζεσλ θαη θπθινθνξίαο θνηκεηεξίνπ.


Θέεο

Πεξηκεηξηθά ηνπ θνηκεηεξίνπ ππάξρνπλ παληνχ θαηνηθίεο θαη επηρεηξήζεηο
νπφηε ε ζέα απφ απηέο είλαη άζρεκε θαη ζθιεξή. Δηδηθά ζηελ βφξεηα θαη ηελ
βνξεηνδπηηθή πιεπξά δελ κεζνιαβεί δξφκνο κεηαμχ ζπηηηψλ θαη θνηκεηεξίνπ
κε απνηέιεζκα φια ηα θηήξηα λα αθνπκπάκε πάλσ ζηελ κάληξα ηνπ
θνηκεηεξίνπ. Κάηη ηέηνην θάλεη πην δχζθνιε ηελ θαηάζηαζε θαη ε δηαβίσζε εθεί
δελ είλαη ε θαηαιιειφηεξε. Πξνηείλεηαη ππθλή δεληξνθχηεπζε ζ‟απηέο ηηο
πιεπξέο γηα νπηηθφ απνθιεηζκφ .
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Δηθ.87 Καηνηθίεο πεξηκεηξηθά ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θνηκεηεξίνπ
Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο – Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)


Ζρνξύπαλζε

Ζ ερνξχπαλζε ζηελ πεξηνρή είλαη ζρεηηθά έληνλε δεδνκέλνπ φηη ην θνηκεηήξην
είλαη ζε αζηηθή δψλε θαη πεξηβάιιεηαη λφηηα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά απφ
θεληξηθνχο δξφκνπο θπθινθνξίαο, ελψ απ ηελ βφξεηα πιεπξά δελ ππάξρεη
ηδηαίηεξε ερνξχπαλζε. Πξνηείλεηαη ε θχηεπζε γηα φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε
ερνκφλσζε εηδηθά ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ
ζρεηηθή εζπρία.


Δίζνδνο-Έμνδνο

ηελ λνηηά πιεπξά ηνπ θνηκεηεξίνπ είλαη ε θεληξηθή είζνδνο ζην ρψξν. Απφ
εθεί κφλνλ κπνξεί θάπνηνο λα ην επηζθεθηεί θαζψο έμσ απ ηελ είζνδν
ππάξρεη θαη έλαο πνιχ κηθξφο ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα κεξηθά απηνθίλεηα. ηελ
λνηηναλαηνιηθή πιεπξά δηπιά απηφ εβξατθφ θνηκεηήξην θαη ζηελ βφξεηα
πιεπξά ππάξρνπλ δπν πφξηεο κεγάιεο πηζαλφλ θάπνηε λα εμππεξεηνχζαλ
ηηο λεθξνθφξεο.
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Δηθ.88 Άπνςε ηεο εηζφδνπ ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θνηκεηεξίνπ
Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)

Δηθ.89 Άπνςε ηεο πίζσ πιεπξάο ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ
θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 120



Άλεκνο

ηελ πεξηνρή ηνπ θνηκεηεξίνπ δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη άλεκνη δεδνκέλνπ πσο
ην θνηκεηήξην έρεη γχξσ ηνπ θηήξηα θαη επίζεο ηα θππαξίζζηα ιφγν ηνπ
κεγάινπ κεγέζνπο ηνπο θφβνπλ πνιχ ηνλ αέξα.
13.2 Φσηνγξαθηθή απνηύπσζε πεξηνρήο κειέηεο
ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο απνηππψλνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο
κειέηεο, φπσο απηά έρνπλ θαηαγξάθεη απφ επηηφπηα εξεχλα ζην θνηκεηήξην.
Σα πξνβιήκαηα ζε φιν ζρεδφλ ην ρψξν είλαη εκθαλή θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο
πξνζνρήο θαη άκεζεο απνθαηάζηαζεο.

Δηθ.90 Άπνςε απφ ηα θαηεζηξακκέλα παγθάθηα
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
Σα παγθάθηα ζην θνηκεηήξην είλαη αλεπαξθή θαη φζα ππάξρνπλ είλαη
κηζνζπαζκέλα θαη ζηξαβά επνκέλσο λα είλαη αθαηάιιεια γηα αλάπαπζε θαη
μεθνχξαζε.
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Δηθ.91 Άπνςε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ δηαδξνκψλ θίλεζεο
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
Οη δηάδξνκνη θίλεζεο ζην θνηκεηήξην δελ ππάξρνπλ δηφηη ζ‟ απηνχο έρνπλ
γίλεη ηαθέο ιφγν αλεπαξθείαο ηνπ ειεπζέξνπ ρψξνπ πξνο ηαθή. Ζ θαηάζηαζε
δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν φηαλ ππάξρνπλ ζπαζκέλνη ηάθνη θαη κπάδα νπφηε
θιείλεηαη εληειψο ην κνλνπάηη.

Δηθ.92 Άπνςε απφ ηα θαηεζηξακκέλα νζηενθπιάθηα
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
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Σα νζηενθπιάθηα ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζε φιν ην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ
αθφκα θαη έθηνο ηάθσλ πάλσ ζηα ρψκαηα θαη φπσο θαίλεηαη ζηελ
θσηνγξαθία πνιιά απφ απηά είλαη αλνηγκέλα θαη ζπαζκέλα κε απνηέιεζκα
ηα νζηά λα ζθνξπίδνληαη παληνχ θαη ε ζέα λα είλαη ηδηαίηεξα απνθξνπζηηθή.

Δηθ.93 Αλεπαξθήο θχηεπζε γχξσ απφ ηελ εθθιεζία Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο
Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
Ζ θχηεπζε ζην ρψξν γχξσ απφ ηελ εθθιεζία είλαη αλεπαξθήο κε απνηέιεζκα
λα κελ ππάξρεη ζθηά γχξσ απφ ηα θαζηζηηθά θαη έηζη ην θαινθαίξη λα κελ
ρξεζηκνπνηνχληαη φιε κέξα.
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Δηθ.94 Άπνςε ησλ μεξψλ ρφξησλ ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ
θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)

Δηθ.95 Άπνςε ηεο ππθλήο βιάζηεζεο ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ θνηκεηεξίνπ
Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
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Δηθ.96 Δκθαλή ε εγθαηάιεηςε ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά
ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
ε φιν ην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ ππάξρνπλ

ρφξηα είηε μέξα είηε ρισξά ηα

νπνία μεπεξλνχλ ην έλα κεηξφ ζε πνιιά ζεκεία κε απνηέιεζκα ε
πξνζπέιαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ λα είλαη αδχλαηε.

Δηθ.97 Άπνςε απφ ηα απεξηπνίεηα κνλνπάηηα ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηε βφξεηα
πιεπξά ηνπ θνηκεηεξίνπ Σαμηαξρψλ Ν. Ησλίαο Βφινπ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
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ε πνιιά ζεκεία ηνπ θνηκεηεξίνπ δελ έρεη μεθάζαξν δξφκν θαη ε θίλεζε
γίλεηαη απφ απηνζρέδηα κνλνπάηηα ηα νπνία είλαη γεκάηα κε ρφξηα. Σα ρφξηα
έρνπλ θαηαθιχζεη ην ρψξν, δελ ππάξρνπλ κνλνπάηηα γηα ηνπο πεξηπαηεηέο, ηα
δέληξα αιιά θαη νη ζάκλνη είλαη αθιάδεπηα (δελ ππάξρεη κέξηκλα απφ ην
Γήκν).

Δηθ.98 Άπνςε απφ ηελ εγθαηάιεηςε ησλ γιππηψλ .Γιππηφ Διέλεο Κνληνχ.
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)

Δηθ 99 Άπνςε ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ αζπληήξεησλ θηγθιηδσκάησλ
(πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 126

Σα γιππηά ζην θνηκεηήξην είλαη αζπληήξεηα θαη ηα θάγθεια ζθνπξηαζκέλα θαη
απηφ είλαη εκθαλέο απηά καξκαξά πνπ απφ άζπξα έρεη αιιάμεη ην ρξψκα
ηνπο θαη έρνπλ γίλεη καχξα.
14.ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
14.1 Παξάγνληεο ζθνπηκόηεηαο ηεο αλάπιαζεο
Οη παξάγνληεο πνπ επηβάιινπλ ηελ αλάπιαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ είλαη, ε
ηζηνξηθή αμία ησλ ηαθηθψλ κλεκείσλ ε νπνία απνηειεί ζχγρξνλή πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ, ε αηζζεηηθή αμία ηεο αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή αμία πνπ εθπέκπεη έλα θνηκεηήξην γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ.
Πξσηεχνληα θαη θχξηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ηα θπηηθά
είδε. Υακειά, κέηξηα, ςειά ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ζρήκαηα κε
δηάθνξνπο ηφλνπο θαη ρξσκαηηζκνχο κε δηαθνξεηηθή πθή, ππθλφηεηα,
κπξσδηά θαη αλζνθνξία. Με κία ιέμε πξάζηλν. Απηά εθθξάδνπλ ην
ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη αλάγθε ε πφιε.
Δίλαη ην ζηνηρείν πνπ αιιάδεη ηελ εηθφλα κηαο πφιεο θαη ηε δηάζεζε ησλ
θαηνίθσλ ηεο. Έλαο ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη κε ηε δεκηνπξγία κίαο πξάζηλεο
δηαδξνκήο ζην θνηκεηήξην, είλαη ε δηαηήξεζε θαη ε αλαβίσζε ηνπ αζηηθνχ
πξαζίλνπ, ε ζπλερήο ρξήζε απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ε αλάπηπμε ηεο
ηθαλφηεηαο ησλ αηφκσλ λα «βιέπνπλ» θαη λα απνιακβάλνπλ ηελ αηζζεηηθή
αμία ηεο ρισξίδαο ηνπ ηφπνπ.
Βαζηθφο παξάγσλ είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε αγσγή ησλ δεκνηψλ ζε
ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ηφζν κέζα απφ ηελ Δθπαίδεπζε
φζν θαη απφ εθδειψζεηο πνπ ζα δηνξγαλψλεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.

Ζ

αδηάθνξε ζηάζε ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ απέλαληη ζην πξάζηλν, ε αδπλακία
ηνπ λα παξαηεξεί θαη λα θαηαλνεί ηε βιάζηεζε, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ
απνμέλσζή ηνπ απφ ηε θχζε.
Γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε ζεηηθή δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ, απέλαληη ζηε
θχζε, λα απνιαχζεη ην κέγηζην απφ απηφ πνπ ε θχζε κπνξεί λα ηνπ
πξνζθέξεη θαη θαηά ζπλέπεηα λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηεο, βαζηθή
πξνυπφζεζε απνηειεί ε εμνηθείσζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα κε ην
πεξηβάιινλ ηνπ θνηκεηεξίνπ πνπ είλαη θαηεμνρήλ έλαο ηδηαίηεξνο ρψξνο.
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ηηο ζχγρξνλεο νηθηζηηθέο ζπλζήθεο, νη δπλαηφηεηεο ζπρλήο επαθήο ησλ
θαηνίθσλ κε ηε θχζε, πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά θαη ηείλνπλ λα ην απνμελψλνπλ
απφ ην θπζηθφ ηνπ πιαίζην. ε φινπο ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο, ε
παξνπζία ηνπ πξάζηλνπ είλαη ειάρηζηε έσο αλχπαξθηε, θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ,
κε αηζζεηηθά κφλν θχξηα θξηηήξηα, πεξηνξίδεη ην ξφιν ηεο βιάζηεζεο.
Έηζη, ε επαθή ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο κε ην πξάζηλν, πεξηνξίδεηαη ζε
παζεηηθή νπηηθή απφιαπζε, αλ θαη ζπρλφηεξα ε παξνπζία ηνπ πεξλάεη ζρεδφλ
απαξαηήξεηε. Καη φκσο ε βιάζηεζε κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη θαη λα
ηθαλνπνηήζεη φιεο ηηο αηζζήζεηο, παξέρνληαο πιήζνο εξεζηζκάησλ, νπηηθψλ
(ζρήκαηνο, ρξψκαηνο, πθήο) απηηθψλ, ερεηηθψλ, νζκηθψλ, γλσζηηθψλ θαη
ζπλαηζζεκαηηθψλ, πνπ έρνπλ ζπλάκα ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή αμία.
Απαηηείηαη ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο θπζηθψλ κνξθψλ βιάζηεζεο, ψζηε
λα εμαζθαιίδεη επλντθέο πξνυπνζέζεηο

γηα ηε θηινμελία άγξηαο δσήο,

θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ θπζηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, γηα
ηε θηινμελία δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο θαη αλαςπρήο, κηθξψλ θαη κεγάισλ,
δεκηνπξγία θπζηθψλ βηνηφπσλ ζηνπο εηδηθνχο δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο.
Ζ επίδξαζε ηεο αλαςπρήο ζηελ πλεπκαηηθή θαη πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ
αλζξψπνπ είλαη γλσζηή. Έρεη δηαπηζησζεί πσο θαη ε παξαγσγηθφηεηα απηψλ
πνπ θάλνπλ ππαίζξηα αλαςπρή επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη έηζη δεκηνπξγείηαη
θάπνην φθεινο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Σν πξάζηλν παίδεη κνλαδηθφ
ξφιν ζηε δηέγεξζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ
δεζκψλ, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ πξσηαξρηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
14.2 Πεξηνξηζκνί ηεο αλάπιαζεο
Τπάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ
αλάπιαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ.
Οη πεξηνξηζκνί ρσξνηαμηθήο θχζεο ζπληεινχλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ
θνηκεηεξίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Βφινπ σο δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο
ηνπ θιεξνλνκηάο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηνπ κλήκεο.
Οη πνιενδνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζηε δηαηήξεζε ησλ
νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ θαη κλεκείσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην θνηκεηήξην θαη ε
αμηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ κε πξάζηλεο δηαδξνκέο.
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Δπίζεο, ε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ θαη ε αλάδεημή ηνπο
είλαη έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο πνπ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ζνβαξά ψζηε λα
δνζεί ν απφιπηνο ζεβαζκφο πνπ ηνπο αξκφδεη.
Δλψ φζνλ αθνξά ηνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο ζα πξέπεη ε αλάπιαζε λα
ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Βφινπ
αιιά θαη λα δηαηεξεζεί ε πθηζηάκελε εξεκία εληφο ηνπ θνηκεηεξίνπ.
14.3 Αλακελόκελεο επηπηώζεηο
Οη αλακελφκελεο επηπηψζεηο απφ ηελ κειινληηθή αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο
αθνξνχλ:


ηελ πθηζηάκελε ηάζε κεηαθίλεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή ε θπγή ησλ
θαηνίθσλ κε πςειφ εηζφδεκα απφ ηελ πεξηνρή θαη ε εγθαηάζηαζε
εθείλσλ κε ρακειφ εηζφδεκα ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο.



ηελ πθηζηάκελε ηάζε αλαδηάξζξσζεο ησλ ρξήζεσλ γεο, φπνπ εδψ
παξαηεξείηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηνηθίαο, ησλ εκπνξηθψλ θαη
άιισλ θαηαζηεκάησλ, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ ρξήζεσλ γεο.



ηελ πθηζηάκελε ηάζε αλαλέσζεο ηνπ νηθνδνκηθνχ πινχηνπ, φπνπ
γίλεηαη αλνηθνδφκεζε λέσλ θηηζκάησλ θαη ζπληήξεζε ησλ παιηψλ.



ηελ πθηζηάκελε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ηεο γεο θαη ησλ αθηλήησλ, φζνλ
αθνξά ηελ αχμεζε δήηεζεο αγνξάο ησλ αθηλήησλ κε ζέα πξνο ην
θνηκεηήξην.

14.4 θνπόο ηεο κειέηεο
θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε αλάπιαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ κε ηνλ δένληα
ζεβαζκφ, σο ρψξν ηζηνξηθήο κλήκεο ,γηαηί απνηειεί έλα ζχγρξνλν κλεκείν
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ην νπνίν θηινμελεί γιππηά γλσζηψλ θαιιηηερλψλ
θαη κεηαιινηερληηψλ θαη θπηηθφ πιηθφ πνιιψλ εηψλ. Έηζη ζα κπνξνχζε αλ
αλαπιαζηεί λα απνηειέζεη πεγή κλήκεο γηα ηηο κεηέπεηηα γεληέο.
πλνπηηθά, ε κειέηε ηεο αλάπιαζεο έρεη σο ζηφρν:
- ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Βφινπ.
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- ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαζψο θαη ηεο ςπρηθήο εξεκίαο θαη
γαιήλεο.
- ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηνπξηζκνχ.
- ηελ αλάπηπμε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζην θνηκεηήξην.
- ηελ ελζάξξπλζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία.
- ηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θνηκεηεξίνπ σο ηφπν κλήκεο,
θαη ηηκήο ζηνπο λεθξνχο.
-ηελ

αλαςπρή

κέζσ

δηαδξαζηηθψλ

επεκβάζεσλ

πξνζέιθπζεο

λέσλ

αλζξψπσλ θαη φρη κφλν πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ζε επαθή κε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνηκεηεξίνπ.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ ηφζν ηα παηδηά φζν θαη νη ελήιηθεο λα
εμνηθεησζνχλ κε ην ρψξν, θαη κε απηφ πνπ νλνκάδεηαη ζάλαηνο, ψζηε λα
ζηακαηήζνπλ λα ην βιέπνπλ σο θάηη ην καθάβξην θαη απφθνζκν θαη λα
αξρίζνπλ λα ζπλεζίδνπλ ζηελ ηδέα φηη είλαη θαη απηφ έλα ζηάδην ςπρηθήο
κεηάβαζεο ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί.

15.ρεδηαζηηθή πξόηαζε
15.1 Πεγή έκπλεπζήο
Πεγή έκπλεπζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ήηαλ ην Μνλνπάηη ηεο δσήο, ε ζχλδεζε
δειαδή ηνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ θαη ην κέιινλ .Ζ γέλλεζε, ε δσή θαη ε
θπζηθή εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ , ν ζάλαηνο. Ζ δχζε θαη ε αλαηνιή. Σν θσο θαη
ην ζθνηάδη. Σν πσο ε παξειζνχζα δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Βφινπ
ελψλεηαη κε ην παξφλ δηαρεηξίδνληαο θαη δηαηεξψληαο ηελ πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά θαζψο πνξεχεηαη ζην κέιινλ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ πνιηηηζηηθφ
,θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηνπ θνηκεηεξίνπ. Ζ ζπλχπαξμε ηνπ
θνηκεηεξίνπ κε ηνλ ρψξν πξαζίλνπ εληζρχεη ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ησλ
ππαίζξησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ θαιχπηνληαο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ κε ηελ πξνζηαζία ηφζν ηνπ πνιηηηζηηθνχ φζν θαη ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ε παξνπζία ηεο βιάζηεζεο ήηαλ επίζεο
άιιν έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πεγήο έκπλεπζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ην ιφγν
φηη ζπκπιεξψλεη ηα γλσξίζκαηα ησλ ρψξσλ γχξσ απφ ηα ηαθηθά κλεκεία
πξνζδίδνληάο ηνπο φια ηα επηζπκεηά γλσξίζκαηα ελφο ηζηνξηθνχ ηφπνπ. Οη
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ρψξνη ηνπ θνηκεηεξίνπ κε ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπο απνηεινχλ έλαλ ηδαληθφ ηφπν
γηα ηελ αλαςπρή , γηα θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή αιιά θαη γηα απνκφλσζε,
πεξηζπιινγή. Ζ χπαξμε ησλ κλεκείσλ κέζα ζε απηά απνηειεί ζεκείν
αλαθνξάο, ελψ ε παξνπζία ηνπ πξαζίλνπ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ςπρηθή
θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ θαηνίθσλ. Αθφκε, ε απμεκέλε ρξήζε ησλ ρψξσλ απφ
ηνπο θαηνίθνπο ηεο γεηηνληάο θαη ε εμνηθείσζε κε απηνχο απνηξέπεη θζνξέο
απφ βαλδαιηζκνχο, φπσο επίζεο απνηξέπεη ηελ θαηαθπγή ζε απηνχο
πεξηζσξηαθψλ ζηνηρείσλ.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θνηκεηεξίνπ εμειίζζεηε γχξσ απ‟ην «Μονοπάτι της Ζωής»
ην νπνίν ζα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηελ πξφζβαζε ζην θνηκεηήξην απφ κηα
δηαδξνκή

θπθιηθή

νπζηαζηηθά

,κε

θπηεχζεηο

δέλδξσλ

(Prunus

pissardii,Πξνχλνο) θαηά ηφπνπο ζε ζεκεία θπξίσο φπνπ δελ ππάξρνπλ
θππαξίζζηα. Σν Μνλνπάηη απηφ ζα έρεη σο πιαθφζηξσζε ηνπηθή πέηξα ηεο
πεξηνρήο (πειηνξείηηθε) έηζη ψζηε ην θνηκεηήξην λα έρεη θπζηθφηεηα θαη ην
ηνπίν λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ θχζε. Σν κνλνπάηη δηαζρίδεη ζεκεία κε
κεγάιν ελδηαθέξνλ –θνκβηθνχο αλνηρηνχο ρψξνπο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη εθζεζηαθνχο –ζεκαηηθνχο ρψξνπο.
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ρέδην 2ν : ρέδην γεληθήο δηακφξθσζεο θνηκεηεξίνπ- Masterplan
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Δηθ.100 Πξφηαζε γηα πιαθφζηξσζε ζην κνλνπάηη ηεο δσήο
Πεγή:(πξνζσπηθφ αξρείν)

15.2

Πξνηάζεηο

-

Αλάιπζε

ζρεδηαζηηθήο

πξόηαζεο

-

ρώξσλ

δξαζηεξηνηήησλ.
Πξνηάζεηο απνθαηάζηαζεο
Σν θνηκεηήξην θαίλεηαη λα είλαη εληειψο παξαηεκέλν θαη δπζηπρψο

δελ

ππάξρεη θακία θξνληίδα θαη θακηά ζπληήξεζε ζ‟απηφ θάηη πνπ θαίλεηαη ζε
θάζε ζεκείν ηνπ πνιχ έληνλα.


Πεξίθξαμε θνηκεηεξίνπ

Ο καληξφηνηρνο πνπ ππάξρεη πεξηκεηξηθά ηνπ θνηκεηεξίνπ πξνηείλεηαη λα
δηαηεξεζεί φκσο ζε θάπνηα ζεκεία ηνπ ρξεηάδεηαη επέλδπζε θαη βάςηκν θαη
ίζσο μαλά ρηίζηκν δηφηη είλαη θαθνζπληεξεκέλνο θαη ειιηπήο.
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Σαθηθά κλεκεία

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ηαθηθψλ κλεκείσλ πνπ ζα γίλνπλ ζα είλαη ήπηαο
κνξθήο, ζηνρεχνληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο "αιεζηλήο θχζεο" ηνπ κλεκείνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκθάληζήο ηνπ, ησλ ελδείμεσλ ηεο θαηαγσγήο ηνπ,
ηεο δφκεζεο θαη ησλ πιηθψλ ηνπ, ρσξίο θπζηθά νη επεκβάζεηο απηέο λα
πξνζζέηνπλ ή λα αθαηξνχλ ζηνηρεία ηνπ κλεκείνπ.
Δπίζεο, ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζπκβαηά κε ηα πιηθά ησλ
κλεκείσλ έηζη ψζηε λα εληάζζνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη θαιά ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.


Καζαξηζκόο-απνθαηάζηαζε θνηκεηεξίνπ

Πξνηείλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπ θνηκεηεξίνπ απφ απνξξίκκαηα θαη άιια
αληηθείκελα φπσο θαη ε απνκάθξπλζε κπαδψλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ
δηαηαξαγκέλσλ πεξηνρψλ. Σα θηήξηα πνπ ππάξρνπλ (ζρέδην 1 αξηζκφο 4)
έθηαζεο 35 m2

πεξίπνπ ην θαζέλα ρσξίο θακία ρξήζε απηή ηελ ζηηγκή

πξνηείλεηαη λα δηακνξθσζνχλ ζε βνεζεηηθνχο ρψξνπο ε ζε ηνπαιέηεο γηα ην
θνηλφ. Δπίζεο θάπνηα μεξά δέληξα θαη ζάκλνη πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν
θξίλεηαη απαξαίηεην λα απνκαθξπλζνχλ δηφηη είλαη επηθίλδπλα γηα ην θνηλφ
αιιά κεηψλνπλ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ .Σα παγθάθηα ρξήδνπλ άκεζεο
απνθαηάζηαζεο δηφηη είλαη πνιχ παιηά θαη ζπαζκέλα ζε πνιιά ζεκεία. Σέινο
νη δηάθνξεο ηακπέιεο πνπ ππάξρνπλ γηα ζήκαλζε ησλ νδψλ ζα θηηαρηνχλ θαη
ζα ζπληεξεζνχλ ψζηε λα βνεζνχλ ηνλ επηζθέπηε θαηά ηελ είζνδν ηνπ ζην
θνηκεηήξην λα θαηεπζχλεηε ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο δεδνκέλνπ φηη ζα
αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ζηα πάλει ελεκέξσζεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο
εηζφδνπο.
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ρέδην 4ν : Λεπηνκέξεηα ζρεδίνπ ηεο βνξεηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ
θνηκεηεξίνπ.
Αλάιπζε ζρεδηαζηηθήο πξόηαζεο
ηε παξνχζα κειέηε αλάπιαζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ πξνηείλνληαη ηξείο είζνδνη
κηα θχξηα θαη δχν δεπηεξεχνπζεο. Χο θχξηα είζνδνο δηαηεξείηαη ε ππάξρνπζα
ζην

λνηηνδπηηθφ

ηνπνζεηνχληαη

άθξν

ηνπ

θνηκεηεξίνπ.

Οη

δεπηεξεχνπζεο

είζνδνη

ε κία λνηηναλαηνιηθά πνπ εμππεξεηεί θπξίσο ηνλ ππαίζξην

εθζεζηαθφ ρψξν , ην εβξατθφ κνπζείν θαη θεληξηθφ ηκήκα ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη
ε άιιε αλαηνιηθά πνπ εμππεξεηεί ηνλ ρψξν πξαζίλνπ. Ζ θχξηα είζνδνο φπνπ
μεθηλάεη θαη ην κνλνπάηη ηεο δσήο νδεγεί ηνλ επηζθέπηε κέζσ ηεο νδνχ
Αλαπαχζεσο ζηελ εθθιεζία ησλ Σαμηαξρψλ θαηεπζχλνληαο ηνλ

ζε κηα

δηαδξνκή κέζα απφ επηβιεηηθά θππαξίζζηα θαη αμηφινγα ηζηνξηθήο ζεκαζίαο
γιππηά. ηελ είζνδν ππάξρεη έλα πάλει αλαθνηλψζεσλ ην νπνίν ελεκεξψλεη
ηνλ επηζθέπηε γηα ην ηη κπνξεί λα δεη κπαίλνληαο ζηνλ ηζηνξηθφ ρψξν ηνπ
θνηκεηεξίνπ. Μαξκάξηλεο πξνζήθεο αξηζκεκέλεο θαηεπζχλνπλ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή ηνλ επηζθέπηε πεξλψληαο απφ ζεκαληηθά κλεκεία
γιππηηθήο-κεηαιινηερλίαο παξέρνληαο ζπλνπηηθέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
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γη‟απηά. Ζ ηζηνξία ηνπ θνηκεηεξίνπ απ‟ην ρζεο κέρξη θαη ην ζήκεξα
αλαγξάθεηαη επίζεο ζηηο πξνζήθεο κε δηαδξαζηηθφ ηξφπν.
ηνλ ρψξν έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε θάπνηα ζεκεία κεγάια αλνίγκαηα γηα
αλάπαπζε θαη μεθνχξαζε ησλ επηζθεπηψλ θάησ απ΄ηα δέληξα. Τπάξρνπλ
δχν ηέηνηνη ίδηνη ηεηξάγσλνη αλνηρηνί ρψξνη κε παγθάθηα ζηελ βνξεηνδπηηθή
πιεπξά ηνπ ρψξνπ ζην ηέινο ηεο νδνχ Αλαπαχζεσο θαη ζην ηέινο ηεο νδνχ
Αλαιήςεσο. Απηνί νη δχν ρψξνη είλαη θνκβηθά ζεκεία ηνπ ζρεδηαζκνχ δηφηη
θαηεπζχλνπλ ηνλ επηζθέπηε είηε δπηηθά ζην κηθξφ ιφθν κε ην κλεκείν ηνπ
αγλψζηνπ ζηξαηηψηε (ηχκβνο) ,είηε βνξεηναλαηνιηθά

ζηνλ αλνηρηφ ρψξν

πξαζίλνπ κε ηηο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πιαθφζηξσζε ηνπ θνηκεηεξίνπ
είλαη κε θπβφιηζν εθηφο απ΄ην κνλνπάηη ηεο δσήο ην νπνίν θαιχπηεηαη κε
πειηνξείηηθε πέηξα φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.

Ήπηεο πξάζηλεο δηαδξνκέο
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ ζα γίλεη κε κέζν ηελ ίδηα ηε θχζε, εθφζνλ ε
βιάζηεζε απνηειεί ην ηδαληθφ πξσηνγελέο πιηθφ ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ρψξνπ
αιιά θαη ππφ ηελ έλλνηα φηη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ησλ ηαθηθψλ κλεκείσλ
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ.
Ζ βιάζηεζε πξνθαιεί πνιιέο αηζζεηηθέο απνιαχζεηο. Οη ζθηέο ησλ θπηψλ
δεκηνπξγνχλ πεξίεξγα ζρέδηα ζε πιαθφζηξσηεο επηθάλεηεο θαη ηνίρνπο,
κλεκεία, ηα νπνία αιιάδνπλ κε ηελ θίλεζε ηνπ ήιηνπ θαη κε ηνλ εξρνκφ ηνπ
θαινθαηξηνχ ή ηνπ ρεηκψλα. ε γεληθέο γξακκέο, ε παξαθνινχζεζε ηεο
ελαιιαγήο ησλ ρξσκάησλ, ε πνηθηιία ζηελ πθή θαη ε δηαδνρή ζρεκάησλ ησλ
θπηηθψλ εηδψλ, είλαη πάληα κία επράξηζηε εκπεηξία πνπ αλαδσνγνλεί ηνλ θάζε
επηζθέπηε ηνπ θνηκεηεξίνπ.
Σα θπηά ζηελ νπζία απνηεινχλ ηε κφλε δηαθνπή ηεο κνλνηνλίαο ζην γθξίδν
ζχλνιν ηνπ ηνπίνπ.
Ζ ρξήζε ηεο βιάζηεζεο ζην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ ζα βνεζήζεη ζηελ
θαζνδήγεζε ησλ επηζθεπηψλ ζε επηζπκεηέο πνξείεο εληφο ηνπ ρψξνπ,
ηθαλνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο αλζξψπνπο, απαιιάζζνληάο ηνπο
απφ ζχγρπζε, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεηαη κηα ζσζηή ζρεδηαζηηθή ιχζε. Με ηελ
παξάηαμε ησλ θπηψλ, ε βιάζηεζε πξνηείλεη θαηεπζχλζεηο θαη ραξάδεη
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πνξείεο ηηο νπνίεο νη πεξηπαηεηέο κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ είηε νπηηθά είηε
θπζηθά.
Ζ βιάζηεζε ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θνηκεηεξίνπ σο εμήο:
- Γηαθπιάηηεη ηα αξραία θαηάινηπα απφ εθηεηακέλεο θζνξέο απνζαξξχλνληαο
ηελ αλεμέιεγθηε πξφζβαζε ζε απηά.
- Γηεπθνιχλεη ηελ νξζή αλάγλσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ θνηκεηεξίνπ δηνρεηεχνληαο
ηε θίλεζε επηζθεπηψλ ζε πνξείεο ζρεηηθέο κε ηελ ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηνπ
ρψξνπ ηεξαξρψληαο ηα ηαθηθά κλεκεία αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπο.
- Οδεγεί ηνπο επηζθέπηεο ζε ζεκεία κε ελδηαθέξνπζεο ζέεο ηζηνξηθήο
ζεκαζίαο θαη θπζηθήο νκνξθηάο.
- Οξίδεη ζεκεία μεθνχξαζεο θαη ζηάζεο, φπσο ηα δέληξα ζηνπο αλνηρηνχο
ρψξνπο κε ςειέο θπιισζηέο δεκηνπξγνχλ απηφκαηα ρψξν.
Ζ θπιισζηά πξνζθέξεη ζθηά, θαηαθχγην θαη αίζζεκα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη
θπζηθήο

αζθάιεηαο

πξνμελψληαο

ζηνλ

άλζξσπν

ηελ

επηζπκία

λα

ρξεζηκνπνηήζεη άκεζα ην ρψξν.
Ζ βιάζηεζε κε άιια ιφγηα επηζεκαίλεη ηελ χπαξμε ηζηνξηθψλ ρψξσλ απφ
καθξηά, δεκηνπξγψληαο αληίζεζε ζηε ρξήζε ζρεκάησλ κε απνηέιεζκα λα
πξνζειθχεη ην κάηη θαη ηελ πξνζνρή. Γη' απηφ ην ιφγν ε βιάζηεζε πνπ ζα
θπηεπηεί ζα έρεη σο ζθνπφ λα αλαδείμεη ηα αθίλεηα κλεκεία. Σα ςειά δέληξα ή
ζάκλνη πνπ πιαηζηψλνπλ έλα κλεκείν ε έλα ρψξν αζθνχλ έιεγρν ζην νπηηθφ
πεδίν ηνπ ζεαηή απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Ζ εδαθνθάιπςε ζα αλαδείμεη
ην εδαθηθφ αλάγιπθν θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ φπσο πεηξψκαηα, θιίζεηο
θιπ. πνιχ πην πξνζεθηηθά απφ ην γπκλφ έδαθνο.
Σύκβνο
Ο ηχκβνο είλαη έλα ρακειφ χςσκα έπαξκα απφ ρψκα θαη πέηξεο ην νπνίν
πςψλεηαη πάλσ απφ έλαλ ή πνιινχο ηάθνπο. Οη ηχκβνη ήηαλ ηξφπνο ηαθήο
πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ θπξίσο ηα αξραία ρξφληα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ
θφζκνπ.
ηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θνηκεηεξίνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν ηαθήο
αλζξψπσλ πνπ πνιέκεζαλ ζην Β΄ Παγθφζκην πφιεκν θαη ζην ζεκείν ηψξα
εθεί ππάξρεη κία κηζνγθξεκηζκέλε αςίδα. Πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο
ρακειφο ηχκβνο θαιπκκέλνο κε γθαδφλ θαη έλα λέν κλεκείν, αληί ηεο αςίδαο
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πνπ ππάξρεη ζήκεξα, ζηε κλήκε ησλ πεζφλησλ. Οη δηαβαζκίζεηο ηεο
θσηνζθίαζεο πνπ πξνθαιεί ε βιάζηεζε αλαδεηθλχνπλ ην ηζηνξηθφ κλεκείν
θαη ε βιάζηεζε σο πξάζηλν θφλην αλαδεηθλχεη ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ
κλεκείνπ, ηα εηθαζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηεο
ηερλνηξνπίαο ηνπ.
Ο ιφγνο πνπ πξνηείλεηαη έλαο πςσκέλνο ηάθνο είλαη γηα ηε ζπκβνιηθή ηνπ
ζεκαζία ζε πνιιά επίπεδα. Με ηελ είζνδφ ηνπ ζην θνηκεηήξην απφ ηε
δεπηεξεχνπζα πφξηα, ν επηζθέπηεο μεθηλάεη ηελ εκπεηξία ηνπ ζην «κνλνπάηη
ηεο δσήο». Ξεθηλψληαο απφ έλα ρψξν ζρεδηαζκέλν γηα λα ιακβάλνπλ ρψξα
δξαζηεξηφηεηεο ζπλερίδεη επζεία ζε κηα λνεηή γξακκή φπνπ απηέο ζηγά ζηγά
κεηψλνληαη.

Ο

επηζθέπηεο

πεξλά

απφ

δχν θνκβηθέο

πιαηείεο

πνπ

ζπκβνιίδνπλ ίζσο ζηαζκνχο/γεγνλφηα ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη απηφ ην
κνλνπάηη θαηαιήγεη ζηνλ ηχκβν φπνπ καο ζπκίδεη φηη ππάξρεη θαη ην ηέινο.
Πέξα απφ ην πξνθαλέο απηφ ζπκπέξαζκα φκσο ζθνπφο είλαη ν επηζθέπηεο
λα ζθεθηεί ζε πνιιά επίπεδα ζέκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ ην ζχγρξνλν
άλζξσπν φπσο είλαη ε θξίθε ηνπ πνιέκνπ αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπ λα
αληαιιάδεηο ηε δσή ζνπ γηα ηα ηδαληθά ζνπ θαη ηη πζηεξνθεκία αθήλεη απηφ.
ιεο νη δεκνθηιείο ζξεζθείεο ηηκνχλ ηνπο λεθξνχο ηνπο ελψ δηδάζθνπλ
πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν πξνζσπηθφο αγψλαο/πνξεία πνπ κπνξεί λα θάλεη
ν θάζε άλζξσπνο θαζψο θαη ηη αθήλεη πίζσ ηνπ. Ο ηχκβνο ησλ πεζφλησλ,
έλα κλεκείν ζηα επηηεχγκαηα θάπνηνλ άγλσζησλ αλζξψπσλ είλαη ζηελ νπζία
έλα κλεκείν ζηελ αμία ηνπ λα δεηο κε ζθνπφ ,ηελ πξνζπάζεηα λα θαιπηεξεχεηο
ηνλ εαπηφ ζνπ. Πνιχ θνληά ζηνλ ηχκβν έρεη γίλεη κηα πξφβιεςε θάπνηνπ
ρψξνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κειινληηθέο ηαθέο επηθαλψλ αλζξψπσλ
ηνπ Βφινπ.
ηελ αλαηνιηθή είζνδν απ΄ηελ νδφ Παξαζθεπνπνχινπ κπνξεί θαλείο λα
λνηψζεη φηη κπαίλεη ζε έλα ραξνχκελν-επράξηζην ρψξν γεκάην ππθλή
βιάζηεζε θαη πνιιέο ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο. Αιιά θπξίσο ζε έλα ρψξν κε
ειάρηζηνπο ηάθνπο. Απηφ είλαη ακέζσο εκθαλέο ζηνλ επηζθέπηε, ζε ζρέζε κε
ηελ θχξηα είζνδν ,θαη κέζα απ‟ην κνλνπάηη ηεο δσήο κπνξεί λα εμεξεπλήζεη
φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νπνχ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ελεξγά.
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Τπαίζξην θάθη
Σν ζθάθη ζπκβνιίδεη ηελ ηέρλε ηνπ λα θπβεξλάο ηνλ θφζκν. Απηφ πξνυπνζέηεη
ηε ζνθία ηνπ λα ιακβάλεηο ππφςε φιεο ηηο πηζαλφηεηεο απ‟ φπνπ θαη αλ
πξνέξρνληαη. Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη πνπ εθπαηδεχεη ην άηνκν ζηε ζθέςε
έρνληαο γλψζε φηη θάζε θίλεζε-δξάζε έρεη ζπλέπεηεο πνπ νδεγνχλ είηε ζηε
λίθε είηε ζηελ ήηηα. ε κηα κεηαθνξηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο
φηη ην ζθάθη ζπκβνιίδεη ηε δσή θαη ην ζάλαην αιιά θπξίσο ην ελδηάκεζν
θνκκάηη .
ε πνιιά πάξθα αλά ηνλ θφζκν έρεη γίλεη δεκνθηιέο ην ππαίζξην ζθάθη (giant
chess). Πέξα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηνπ παηρληδηνχ πνπ είλαη παγθνζκίσο
γλσζηή έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη ε αηζζεηηθή ηνπ νκνξθηά. ην
ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηαηξηάδεη απφιπηα θαζψο πξφθεηηαη γηα εγθεθαιηθφ
παηρλίδη πνπ δελ πξνθαιεί ζφξπβν θαη έηζη δελ πξνθαιεί ελφριεζε ζε έλα
ρψξν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ηε γαιήλε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αηζζεηηθά δέλεη αξκνληθά κε ην ρψξν θαζψο ηα γηγάληηα πηφληα ηνπ παηρληδηνχ
ηαηξηάδνπλ κε ηα γιππηά ηνπ θνηκεηεξίνπ. Σν ζθάθη πεξηζηνηρίδεηαη απφ
δέληξα πνπ δίλνπλε ζθηά έηζη ψζηε λα είλαη πξνζβάζηκν φιεο ηηο ψξεο θαη
απφ θαζίζκαηα.

Δηθ. 101 Πξφηαζε γηα Τπαίζξην ζθάθη.
Πεγή: Γ74
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Δηθ. 102 Πξφηαζε γηα ππαίζξην ζθάθη.
Πεγή: Γ75

Δηθ.103 Πξφηαζε γηα ππαίζξην θάθη.
Πεγή: Γ76
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Βνηαληθόο θήπνο
Ο βνηαληθφο θήπνο πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο
βνξεηναλαηνιηθήο δεπηεξεχνπζαο εηζφδνπ φπνπ

ηα παξηέξηα

ζα είλαη

ειεχζεξεο κνξθήο θαη κεγέζνπο θαη ζα πεξηέρεη θπηά ειιεληθήο ρισξίδαο θαη
φρη κφλν. ιε ε θχηεπζε ζα είλαη ακθηζεαηξηθή κε πνιχ-πνιχ κηθξή θιίζε
εδάθνπο. Αθφκα πξνβιέπεηαη ε χπαξμε θπηψλ φπνπ πξνζειθχνπλ
πεηαινχδεο θαη έλα ηέηνην ζέακα παξαπέκπεη ζηελ αλαγέλλεζε ,ζηελ δσή
αιιά θαη ζην ζάλαην πνπ είλαη ηφζν θνληά θαζψο νη πεηαινχδεο δνπλ κεξηθέο
κέξεο κφλν. ηελ Αξραία Διιάδα νη πεηαινχδεο νλνκάδνληαλ ςπρέο θαζψο
πίζηεπαλ φηη είλαη νη ςπρέο ησλ λεθξψλ. κσο έπεηηα μαλαγελληνχληαη πάιη
ζε θάηη ηφζν φκνξθν θαη ε κεηακφξθσζε είλαη εληππσζηαθή.
Ο βνηαληθφο θήπνο πνπ πξνηείλεηαη ζα επηηειέζεη ζεκαληηθφ εθπαηδεπηηθφ θαη
επηζηεκνληθφ έξγν, αθελφο θέξλνληαο ζε επαθή ην επξχ θνηλφ κε κέξνο απφ
ην θπηηθφ πινχην ηνπ πιαλήηε, αθεηέξνπ βνεζψληαο ζηε δηαηήξεζε θαη
πξνζηαζία ζπαλίσλ θαη απεηινχκελσλ θπηψλ. Μία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Κήπνπ ζα είλαη ε εθπαίδεπζε . Δίλαη ινηπφλ επηβεβιεκέλν ν ρψξνο απηφο
λα δηακνξθσζεί θαη λα νξγαλσζεί θαηάιιεια έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη φζν
ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Καη βέβαηα ε ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ Κήπνπ απνηειεί ηελ
βάζε γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο φπνηαο δξαζηεξηφηεηαο. Οη Βνηαληθνί
θήπνη απνηεινχλ ελ δπλάκεη ππαίζξηεο ηάμεηο θαηάιιειεο γηα ηε δηδαζθαιία
πνηθίισλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ σο πιένλ δεκνθηιή
ζεσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ Κέληξσλ
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε Βηνινγία θαη ηα Καιιηηερληθά. Οη Βνηαληθνί
θήπνη κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ σο “εξγαιείν” ζην ρψξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο θαζψο, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Κέληξσλ
Πεξηβαιινληηθήο

Δθπαίδεπζεο,

έλαο

κεγάινο

αξηζκφο

Πξνγξακκάησλ

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ζεκαληηθά απφ ηε
γεηηλίαζε κε Βνηαληθφ θήπν. Σα παηδηά κπνξνχλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηνλ
βνηαληθφ θήπν λα κάζνπλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο,
ηελ πνηθηιία ησλ θπηψλ, ινπινπδηψλ, αιιά θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ
ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο αληαιιάζζνληαο απφςεηο θαη απνξίεο
γηα ηα είδε θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο.
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Οη βνηαληθνί θήπνη ιεηηνπξγνχλ αθφκα σο ρψξνη πεξηβαιινληηθήο
έξεπλαο, σο ππαίζξηνη ρψξνη εθπαίδεπζεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη σο ρψξνη
πνπ πξνζθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ζε έλαλ βνηαληθφ θήπν αλαθέξνληαη θχξηα ζηε ζρέζε ησλ
θπηψλ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν, ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη
αηζζεηηθή αμία ησλ θπηψλ θαη ηέινο ζηελ θαηαγξαθή θαη δηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο. ήκεξα νη Βνηαληθνί Κήπνη θαινχληαη λα θαιχςνπλ
πνιιαπινχο ζθνπνχο σο δσληαλά κνπζεία φπνπ κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη ε
εθπαίδεπζε, ε ςπραγσγία θαη ε εμνηθείσζε ησλ επηζθεπηψλ κε ηνλ θφζκν ησλ
θπηψλ θαη ηε θχζε γεληθφηεξα, ε εθπαίδεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ, ε
επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ε πξνζηαζία ζπάλησλ θαη απεηινχκελσλ θπηηθψλ
εηδψλ. Παξάιιεια νη Βνηαληθνί Κήπνη εθηφο απφ ηηο θπηηθέο αιιαγέο
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηε δηαηήξεζε ηξαπεδψλ ζπεξκάησλ ησλ θπηηθψλ
εηδψλ. (Πάγθαο,2010)

Δηθ.104 Πξφηαζε γηα βνηαληθφ θήπν.
Πεγή: Γ77
Τπαίζξην ζέαηξν
Σν ππαίζξην ζέαηξν είλαη φπσο κπαίλεη θαλείο ζηελ είζνδν ζηελ αξηζηεξή
πιεπξά ηνπ κνλνπαηηνύ ηεο δσήο. Έρεη δίπια ηνπ κεγάια πιαηάληα γηα δξνζηά
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θαη ζθηά ηεο δεζηέο κέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ςειή θχηεπζε ζηελ πιάηε ησλ
ζεαηψλ.
Οη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, νη ζπλαπιίεο θαζψο θαη νη πξνβνιέο ηαηληψλ είλαη
πιένλ ζπρλή πξαθηηθή ζηα δηάθνξα θνηκεηήξηα-ρψξνπο πξαζίλνπ αλά ηνλ
θφζκν. Ζ δεκηνπξγία ελφο εηδηθεπκέλνπ ρψξνπ ινηπφλ γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη
θπζηθφ

επφκελν.

Σν ακθηζέαηξν είλαη κηα ηδέα εκπλεπζκέλε απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
αηζζεηηθή ηνπ θνηκεηεξίνπ. Σίπνηε δελ είλαη πην ζεαηξηθφ απφ ην λα
παξαθνινπζεί θαλείο κία παξάζηαζε ζε έλα ρψξν κε ηφζν πεξίηερλα γιππηά.
Σν ακθηζέαηξν πξνηείλεηαη λα ρηηζηεί ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ
θνηκεηεξίνπ φπνπ ζα έρεη ζέα ην βνπλφ. Δίλαη ζίγνπξν φηη ζα απνηειεί πφιν
έιμεο γηα ηνλ επηζθέπηε θαζψο θαη έλα νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ην θνξέα πνπ
ζα ην δηαρεηξίδεηαη.

Δηθ.105 Πξφηαζε γηα ππαίζξην ζέαηξν.
Πεγή: Γ78
Τπαίζξηα βηβιηνζήθε
Οη ππαίζξηεο δαλεηζηηθέο βηβιηνζήθεο είλαη κηα ηδέα πνπ εμαπιψλεηαη ξαγδαία
ζηηο κέξεο καο θαη ήδε έρεη αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη θαη ζηε ρψξα καο. Σν
δηάβαζκα ζε εμσηεξηθφ ρψξν είλαη κηα ραιαξσηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
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ηαηξηάδεη απφιπηα ζε έλα ρψξν ηφζν ήζπρν θαη αηκνζθαηξηθφ φπσο ην
θνηκεηήξην ηνπ Βφινπ. Ζ εξεκία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ηδαληθή γηα λα
ζπγθεληξσζεί θαλείο ζην βηβιίν ηνπ. Πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ δχν
βηβιηνζήθεο θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνύ ηεο δσήο απφ ηε δεπηεξεχνπζα
αλαηνιηθή είζνδν φπνπ ν επηζθέπηεο ζα δαλείδεηαη ην βηβιίν ηνπ θαη ζα
κπνξεί λα ην δηαβάζεη ζε φπνηνλ απφ ηνπο πνιινχο ρψξνπο ζέιεη, πνπ
πξνζθέξνληαη ζην θνηκεηήξην. Σα ζπγγξάκκαηα

πνπ ζα πεξηέρεη ζα

αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθφ ηνπ ρψξνπ-ζηνλ ζπλνηθηζκφ ηεο Ν.Ησλίαο
,πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πφιε ηνπ Βφινπ θαη ζε άιια θνηκεηήξηα αλά ηνλ θφζκν
πνπ είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο θαη έρνπλ γίλεη ρψξνη πξαζίλνπ. Οη βηβιηνζήθεο
είλαη πνιχ θνληά ζην ζεκείν κε ηελ πέξγθνια νπφηε ππάξρεη άκεζα γηα ηνλ
επηζθέπηε ρψξνο ζηάζεο. Οη βηβιηνζήθεο έρνπλ ππφζηεγν απφ πάλσ ηνπο
φκσο έρεη πξνβιεθηεί εηδηθή θαηαζθεπή κε plexiglass ψζηε λα ππάξρεη
πξνζηαζία ηνλ ρεηκψλα. Τπάξρνπλ πνιινί άλζξσπνη πνπ αγαπνχλ ηα βηβιία
θαη ζέινπλ θαζεκεξηλά λα δηαβάδνπλ θάπνην απφ απηά. Οπφηε ε δεκηνπξγία
κηαο ππαίζξηαο βηβιηνζήθεο ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αλαγλψζηε πνπ
ζέιεη λα δηαβάζεη ην αγαπεκέλν ηνπ βηβιίν θάησ απφ ηηο δξνζεξέο θπιισζηέο
ησλ δέληξσλ.
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Δηθ.106-108 Παξαδείγκαηα ππαίζξησλ βηβιηνζεθψλ
Πεγή: Γ79
Άιζνο Αξηώλ –Ληβαδάθηα
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Καζψο θαηεπζχλεηαη θάπνηνο εηζεξρφκελνο πάληα απφ ηελ αλαηνιηθή
δεπηεξεχνπζα είζνδν πξνο ηελ πξψηε ηεηξάγσλε πιαηεία ζπλαληά ζηελ
αξηζηεξή πιεπξά θνιιεηά κε ηελ κάληξα ηνπ εβξατθνχ θνηκεηεξίνπ έλα ρψξν
κε ειεγρφκελε απηνθπή βιάζηεζε (ιηβαδάθηα). Ο ρψξνο απηφο πεξηέρεη θπηά
απηνθπή ηεο ρισξίδαο ηνπ Βφινπ φπσο ην Chrysanthemum coronarium ,ην
Spartum junceum θαη ην Bromus arvensis.Σα θπηά απηά ζα κπνπλ θαηά
νκάδεο αθήλνληαο ελδηάκεζα ηνπο έλα θπζηθφ κνλνπάηη γηα λα κπνξεί
θάπνηνο λα πεξπαηήζεη ζην θπζηθφ γεκάην ινπινχδηα ιηβάδη.
Σειεηψλνληαο ε πξψηε ηεηξάγσλε πιαηεία θαη πίζσ απ΄ηελ πέξγθνια
εθηείλεηαη κηθξφ αιζχιην κε Αξηέο. Ζ αξηά είλαη έλα αησλφβην δέληξν θαη πνιχ
εληππσζηαθφ. Δπηιέρηεθε ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα ηνπίν επηβιεηηθφ
ελαξκνληζκέλν κε απηφ ησλ θππαξηζζηψλ , ψζηε λα κπνξεί ν επηζθέπηεο λα
πεξπαηήζεη κέζα ζ‟απηφ απφ θπζηθφ κνλνπάηη θαη λα λνηψζεη ηελ αμία θαη ηελ
κεγαινπξέπεηα ηνπ δέληξνπ.H ζεκαζία ηνπ δάζνπο κε ηηο Αξηέο είλαη κεγάιε
θαζψο ν επηζθέπηεο ζε απηφ βιέπεη έλα κλεκείν ηεο θχζεο ,έλα θαηάινηπν
καθξηλψλ ρξφλσλ.

Δηθ.109 Πξφηαζε γηα ιηβαδάθηα.
Πεγή: Γ80
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Δηθ.110 Άιζνο κε Αξηέο
Πεγή: Γ81
Αγγιηθό θνηκεηήξην θαη ηξαηησηηθό θνηκεηήξην
ηνλ ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ ππάξρεη έλα αγγιηθφ
θνηκεηήξην. Ο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ έλα αλνηρηφ
ρψξν κε πιαθφζηξσζε-δέληξα- ππθλή θχηεπζε

θαη θαζίζκαηα γηα λα

εμππεξεηεί ηνπ επηζθέπηεο ηνπ. Ο αλνηρηφο απηφο ρψξνο έρεη ην ζρήκα ηνπ
θνηκεηεξίνπ αιιά ζε αληίζεηε πξνβνιή θάηνςεο.
ρεδφλ δίπια ζηνλ πξψην ηεηξάγσλν αλνηρηφ ρψξν πνπ νδεγείηαη θαλείο
κπαίλνληαο απ΄ηελ δεπηεξεχνπζα αλαηνιηθή είζνδν ,βξίζθεηαη ην ζηξαηησηηθφ
θνηκεηήξην. Έρεη πξνβιεθηεί έλα κηθξφ άλνηγκα κε παγθάθηα ζαλ απιή ηνπ
ζηξαηησηηθνχ θνηκεηεξίνπ θαη ρψξνο κε γθαδφλ φπνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηεο
πάλσ ζην γθαδφλ ζην ίδην επίπεδν ηεηξάγσλεο κλεκεηαθέο πιάθεο 1x1 πνπ
παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κέξνο απηφ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.
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Δηθ.111 Πξφηαζε γηα κλεκεηαθέο πιάθεο
Πεγή: Γ82
Τπαίζξηνο εθζεζηαθόο ρώξνο- Τπαίζξην Δβξατθό Μνπζείν
Ο ππαίζξηνο εθζεζηαθφο ρψξνο βξίζθεηαη λνηηναλαηνιηθά αθξηβψο δίπια ζηελ
δεχηεξε λφηηα δεπηεξεχνπζα είζνδν ηνπ θνηκεηεξίνπ. Δίλαη έλαο εηδηθά
δηακνξθσκέλνο ρψξνο νπνχ κπνξεί λα θηινμελήζεη εθζέζεηο γιππηηθήοκεηαιινηερλίαο-δσγξαθηθήο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ηέρλεο. Τπάξρνπλ
παγθάθηα θαη δέληξα νπνχ κπνξεί λα θάηζεη θαλείο θάησ απ΄ηελ ζθηά ηνπο λα
μαπνζηάζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ έθζεζε θαη ε πιαθφζηξσζε είλαη κε
θπβφιηζν πνπ επηηξέπεη ηελ θχηεπζε γθαδφλ ελδηάκεζα. Πξνβιέπνληαη
θάπνηεο κφληκεο μχιηλεο πξνζήθεο γηα ηελ έθζεζε φκσο νη πεξηζζφηεξεο ζα
είλαη θηλεηέο ψζηε λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ βξνρή ηνλ ρεηκψλα.
Δπίζεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάπνηα ζχγρξνλα γιππηά ηα νπνία πξνζδίδνπλ
ζην ρψξν ην ζηνηρείν ηεο ηέρλεο κε ζχγρξνλν ηξφπν. Κάηη ηέηνην δίλεη ζην
θνηκεηήξην κηα λφηα δσληάληαο θαη ραξάο. Ο ρψξνο κπνξεί λα έρεη θαη
εθπαηδεπηηθφ ξφιν, απνηειψληαο έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη γλψζεο ζε
ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη ηέρλεο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα έρνπλ φινη πξφζβαζε.
Μέζα απφ ηα αληηθείκελα αιιά θαη ηα ηζηνξηθά ληνθνπκέληα γηα ην θνηκεηήξην
ησλ Σαμηαξρψλ αιιά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ν. Ησλίαο - Βφινπ, ν
επηζθέπηεο

ζα

έρεη

ηε

δπλαηφηεηα

λα

παξαηεξήζεη,

λα

κειεηήζεη,

ιακβάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν εξεζίζκαηα φρη κφλν γηα λα απνθηήζεη
γλψζεηο, αιιά θαη γηα λα βηψζεη εκπεηξίεο θαη λα ληψζεη ζπλαηζζήκαηα.
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Πεγή: Γ83

Πεγή: Γ84
Δηθ.112-113 Παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ γηα ηελ πξφηαζε ππαίζξηαο έθζεζεο.
Δπάλσ πάλει αλαθνηλψζεσλ θαη πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Κάησ κφληκε
ηνπνζέηεζε γιππηνχ.

Σν ππαίζξην εβξατθφ κνπζείν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο
ζρεδηαζηηθήο κειέηεο, βξίζθεηαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θνηκεηεξίνπ
δεμηά απ ηελ δεχηεξε δεπηεξεχνπζα είζνδν θαη έρεη θαη απηφ πιαθφζηξσζε κε
θπβφιηζνπο. Πξνηείλνληαη παγθάθηα θαη πάλει κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη
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ζηνλ ηνίρν ηνπ εβξατθνχ θνηκεηεξίνπ ηνπνζέηεζε κεγάισλ πφζηεξ αθξηβήο
αλαπαξάζηαζεο κε θσηνγξαθίεο απ ην εζσηεξηθφ ηνπ εβξατθνχ θνηκεηεξίνπ
ψζηε θάπνηνο λα λνηψζεη φηη είλαη κέζα ζ‟απηφ. Απηφ έρεη ζαλ ζηφρν νη
άλζξσπνη πνπ επηζθέπηνληαη ην θνηκεηήξην ησλ Σαμηαξρψλ λα γλσξίζνπλ θαη
ην ρψξν ηνπ εβξατθνχ θνηκεηεξίνπ .Αθφκα έρεη σο ζηφρν ηε ζπιινγή θαη
δηαηήξεζε ηζηνξηθψλ θαηάινηπσλ ηεο εβξατθήο δσήο ζηελ Ν. Ησλία ηνπ Βφινπ
αιιά θαη αλάδεημε ησλ ίδησλ ησλ αμηφινγσλ γιππηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην
ρψξν ηνπ εβξατθνχ θνηκεηεξίνπ. Δπηπιένλ, ζα δψζεη ηελ επθαηξία ζηα
ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζηνπο θαηνίθνπο ή θαη ζηνπο επηζθέπηεο ηεο
πφιεο λα γλσξίζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο Ν. Ησλίαο-Βφινπ. Ο ρψξνο ηνπ κνπζείνπ
είλαη έλαο ηφπνο κάζεζεο, δίλνληαο εξεζίζκαηα γηα θηλεηνπνίεζε ηεο
θαληαζίαο, δξαζηεξηνπνηψληαο ηνλ επηζθέπηε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη
απνηειψληαο έκπλεπζε γηα έλα ηαμίδη ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Δπηπιένλ,
επηηξέπεη δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη εξκελείεο κε ζηφρν ηε γλψζε ηνπ
παξειζφληνο, ηελ θαηαλφεζε ηνπ παξφληνο θαη ηνλ νξακαηηζκφ ηνπ
κέιινληνο, δίλνληαο παξάιιεια ζηνλ επηζθέπηε λα επηιέμεη ειεχζεξα εθείλν
ην νπνίν ηνλ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα. χκθσλα κε ηελ Νάθνπ, :"Σν θνηλφ ηνπ
κνπζείνπ είλαη κία αλνκνηνγελήο νκάδα, άηνκα δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, κε
δηαθνξεηηθή κνξθσηηθή, πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη ηδενινγηθή πξνέιεπζε
θαζψο επίζεο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, πξνζδνθίεο, δπλαηφηεηεο θαη
ζηφρνπο".
Απηφο ν ρψξνο ζα απνηειεί έλαλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλνχ κε ηηο κλήκεο
ηνπ παξειζφληνο, θαζηζηψληαο ηνλ πην πξνζηηφ θαη πην θαηαλνεηφ ζηηο
δηαθνξεηηθέο νκάδεο θνηλνχ. ηφρνο ηνπ, είλαη θαη ε αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ
ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην κνπζείν θαη ζηνπο πνιίηεο ηεο Ν. Ησλίαο αιιά θαη
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Βφινπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θνηλσληθφο ξφινο
ηνπ ελδπλακψλεηαη, αθνχ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ελφο επξχηεξνπ
θνηλνχ. Πνιιέο είλαη εθείλεο νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζα κπνξνχλ λα έξζνπλ
ζε επαθή κε ην κνπζείν (φπσο ηα παηδηά, νη έθεβνη), λα ην γλσξίζνπλ
ζπκκεηέρνληαο ζηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ ηνπο. Σν κνπζείν
μεπεξλά ηελ εζσζηξέθεηά ηνπ θαη πξνάγεη έλαλ λέν ηξφπν πξνβνιήο ησλ
κλεκείσλ, ησλ γιππηψλ, θαη ησλ επηηχκβησλ ζηειψλ. Σα θπηηθά είδε πνπ ζα
ηνπνζεηεζνχλ πέξημ ηνπ ππαίζξηνπ κνπζείνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
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κέζν πιαηζίσζεο θαη πξνβνιήο ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ, θπξίσο ησλ
γιππηψλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηνπ κνπζείνπ.

Πεγή: Γ85
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Πεγή: Γ86

Δηθ. 114-116 ρεηηθά παξαδείγκαηα αλάπηπμεο ηεο πξφηαζεο ππαίζξηνπ
εβξατθνχ κνπζείνπ.
Ο ρψξνο ηνπ θνηκεηεξίνπ ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη θαη λα πξνζηαηεχεηαη θαη
απ ηηο ηξείο εηζφδνπο επί 24σξε βάζε γηα ηελ απνθπγή θαηλφκελσλ
βαλδαιηζκνχ, θαηαζηξνθψλ θαη εκθάληζεο παξάλνκσλ πξάμεσλ ψζηε λα
είλαη επηζθέςηκν θαη αζθαιέο γηα φινπο.
Μέζα ζηνλ ρψξν ππάξρνπλ παληνχ θαζηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ άκεζε
εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θάηη πνπ ζηελ ζεκεξηλή εηθφλα είλαη αλχπαξθην θαη
απνηειεί πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα ηδίσο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο.
ην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο έρνπλ ζρεδηαζηεί ηεηξάγσλα παγθάθηα
πεξηκεηξηθά ησλ δέληξσλ δηφηη ε εθθιεζία είλαη ζε ρξήζε αθφκα θαη ζήκεξα
θαη ζε δηάθνξεο γηνξηέο γίλεηαη ιεηηνπξγία θαη καδεχεηαη παξ πνιχο θφζκνο.
Πξνηείλεηαη λα ππάξρνπλ θαξέθιεο ηχπνπ ζθελνζέηε θνληά ζηελ αλαηνιηθή
δεπηεξεχνπζα είζνδν φπνπ ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηεί ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο κέζα ζην θνηκεηήξην φπσο ζην άιζνο κε ηηο αξηέο ή
ζην άιζνο πίζσ απφ ην βνηαληθφ θήπν. ε πνιιά πάξθα αλα ηνλ θφζκν
πξνζθέξνληαη θαξέθιεο θαη θνπβέξηεο γηα πηθ-ληθ φπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί
λα ηνπνζεηήζεη φπνπ ζέιεη κέζα ζην ρψξν ηνπ πάξθνπ (πρ. ην πάξθν έμπεξ
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ζην Νηάιαο ηνπ Σέμαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ην νπνίν
πξνζθέξεη ηα παξαπάλσ πξνο ελνηθίαζε έλαληη κηθξήο ακνηβήο) .
ηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θνηκεηεξίνπ πξνηείλεηαη εθηεηακέλε θχηεπζε
δηφηη ηα ζπίηηα ζπλνξεχνπλ κε ηελ κάληξα ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη νη θάηνηθνη
επηθαινχληαη ζνβαξφ πξφβιεκα δηαβίσζεο.
Μέζα ζε φιν ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ ελδηάκεζα ησλ ηεηξαγψλσλ
ησλ ηάθσλ ,ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο ζέζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ ηάθνη .ε απηά
ηα ζεκεία πξνηείλεηαη ε θάιπςε ηεο επηθάλεηαο κε θχηεπζε θαηάιιεισλ
εδαθνθαιππηηθψλ θπηψλ φπσο νθηνπφγσλ( Οphiopogon japonicas) θαη γηα
αθξηβή νξηνζέηεζε ηνπ ζρήκαηφο θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηάθνπ ππμάξη (Buxus
sempervirens) ςαιηδηζκέλν ζε ρακειή κπνξληνχξα ψζηε λα δεκηνπξγεί ηελ
ςεπδαίζζεζε ηνπ ηάθνπ. Κάηη ηέηνην ζα δψζεη δσή κέζα ζην κνπληφ θαη
„βαξχ‟ ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ ,ήπηα αιιά απνηειεζκαηηθά.

Δηθ.117 Πξνηεηλφκελν παγθάθη κε ζίδεξν θαη μχιν
Πεγή: Γ87
15.3 Πξνηεηλόκελν θπηηθό πιηθό
Ζ θχηεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη
λα ιεθζνχλ ππφςε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο
ηθαλνπνηεηηθήο εηθφλαο ζην θνηκεηήξην. Οη πξνηεηλφκελεο ρξήζεηο ηνπ ρψξνπ
απαηηνχλ πξνζεθηηθή επηινγή θαη ζρεδηαζκφ ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ ,έηζη ψζηε
απηφ λα ηηο δηεπθνιχλεη θαη λα ηηο εμππεξεηεί. Ζ θχηεπζε πεξηιακβάλεη θπηά
θπξίσο ηεο

ρισξίδαο ηνπ Βφινπ θαη ηεο βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο ήπηαο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΥΡΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 2013

Σ ε λ ί δ α | 153
κνξθήο γηα λα κελ ηξαβάεη ηνλ πξνζνρή απ ην θπξίαξρν είδνο, ην θππαξίζζη.
Σα είδε πνπ πξνηείλνληαη είλαη δελδξψδε, ζακλψδε ,πνψδε, αλαξξηρψκελα
θαη πνιπεηή. Σα είδε πνπ πξνηείλνληαη εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Λαηηληθή νλνκαζία

Κνηλή νλνκαζία

Οηθνγέλεηα

Melia azedarach

Μειία

Meliaceae

Tilia platyphyllos

Σηιηά

Tiliaceae

Querqus ilex

Αξηά

Fagaceae

Cupressus Arizonica

Κππαξίζζη Αξηδφληθα

Cupressaceae

Aesculus hippocastanum

Ηππνθαζηαληά

Hippocastanaceae

Thuja pyramidallis

Σνχγηα

Cupressaceae

Punica granatum

Καιισπηζηηθή Ρνδηά

Pumicaceae

Schinus molle

Φεπδνπηπεξηά

Anacardiaceae

Prunus pissardii

Πξνχλνο

Rosaceae

Cercis siliquastrum

Κνπηζνππηά

Leguminosae

Platanus orientalis

Πιάηαλνο

Platanaceae

Juniperus skyrocket

Γηνπλίπεξνπο skyrocket

Cupressaceae

Thymus sp.

Θπκάξη

Lamiaceae

Salvia officinalis

Φαζθφκειν

Lamiaceae

Pittosporum tobira

Αγγειηθή θνηλή

Pittosporaceae

Laurus nobilis

Γάθλε Απφιισλα

Lauraceae

Pittosporum heterophyllum

Αγγειηθή κηθξφθπιιε

Pittosporaceae

Rosmarinus officinalis

Γεληξνιίβαλν

Lamiaceae

Ophiopogon japonicus

Οθηνπφγσλ

Asparagaceae

Buxus sempervirens

Μπφμνπο

Buxaceae

Viburnum tinus

Βηβνχξλν θνηλφ

Caprifoliaceae

Spartum junceum

πάξην

Fabaceae

Pistacia lentiscus

ρίλνο

Anacardiaceae

Bromus arvensis

Βξψκνο

Poaceae

Γελδξώδε είδε

Θακλώδε είδε
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Μπξηηά

Myrtaceae

Viola tricolor

Παλζέο

Violaceae

Chrysanthemum coronarium

Μαξγαξίηα

Asteraceae

Crocus sativus

Κξφθνο

Iridaceae

Anemone coronaria

Αλεκψλε

Ranunculaceae

Geranium zonale

Γεξάλη

Geraniaceae

Wisteria sinensis

Γιπηζίληα

Fabaceae

Hedera helix

Κηζζφο

Araliaceae

Chrysanthemum coronarium

Μαξγαξίηα

Asteraceae

Lippia citriodora

Λνπίδα

Verbenaceae

Abelia grandiflora

Ακπέιηα

Caprifoliaceae

Buddleia davidii

Βνπδιέηα

Scrophulariaceae

Hypericum perforatum

Βάιζακν

Clusiaceae

Cistus ctericus

Λαδαληά

Cistaceae

Arbutus unedo

Κνπκαξηά

Ericaceae

Bellis perennis

Μπέιηο

Asteraceae

Origanum vulgare

Ρίγαλε

Lamiaceae

Fragaria vesca

Αγξηνθξάνπια

Rosaceae

Cyclamen graecum

Κπθιάκηλν

Myrsinaceae

Eruca vesicaria

Ρνχθα

Brassicaceae

Sideritis scardica

Σζάη

Lamiaceae

Capparis Spinoza

Κάπαξε

Capparaceae

Ranunculus acris

Νεξαγθνχια

Ranunculaceae

Lathyrus cicera

Λάζπξνο

Fabaceae

Tordylium officinalis

Καπθαιχζξα

Apiaceae

Veronica officinalis

Βεξφληθα

Plantaginaceae

Gladiolus italicus

Γιαδηφια

Iridaceae

Vinca major

Βίλθα

Apocynaceae

Myrtus communis
Αλζνθόξα

Αλαξξηρώκελα

Φπηά γηα πεηαινύδεο

Φπηά γηα βνηαληθό θήπν
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16.ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Κάζε αλάπιαζε πνπ γίλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ρψξν πξέπεη λα απαληάεη ζηα
εξσηήκαηα γηαηί ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαη πνηα ε πξνζθνξά
ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ο ζρεδηαζκφο ησλ αζηηθψλ ρψξσλ νθείιεη λα
ζηεξίδεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηελ ηζηνξία, ηε θπζηνγλσκία, ην πλεχκα ηνπ
ηφπνπ ή ηεο αζηηθήο ηνπνζεζίαο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ
αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ
θαη ηελ απφιαπζε ηνπ λένπ ρψξνπ πνπ ζα πξνθχςεη. Δπνκέλσο, ε
πξνζέγγηζε ηεο αλάπιαζεο δε ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηνλ πξνυπάξρνληα ρψξν, λαη κελ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί ε πθηζηάκελε
θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηα κλεκεία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή αιιά ζπλάκα ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη λέεο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ ηζηνξηθέο,
εθπαηδεπηηθέο ,θνηλσληθέο αιιά θαη πνιηηηζκηθέο.
Ζ Nέα Ησλία Βφινπ ζήκεξα πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή επαξρηαθή πεξηνρή ε
νπνία αξρηθά θαίλεηαη λα κελ έρεη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζα πξνζέιθπαλ ηνλ
επηζθέπηε. Δίλαη έλα κέξνο κε ηζηνξία φκσο θαζψο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο
πξφζθπγεο

ηεο

κηθξαζηαηηθήο

θαηαζηξνθήο

θαη

ζηα

αμηνζέαηά

ηεο

πεξηιακβάλνληαη ην Μνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο, ην Μνπζείν Πξνπνιεκηθήο
Μεηαμνπξγίαο, ε εθθιεζία ηεο Δπαγγειίζηξηαο θαη ην θνηκεηήξην ησλ
Σαμηαξρψλ.
Σν θνηκεηήξην ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή παξφιν πνπ απνηειεί πφιν έιμεο γηα
ηνλ ηπρεξφ επηζθέπηε πνπ ζα αθνχζεη γηα απηφ, απνγνεηεχεη θαζψο έρεη
αξθεηά πξνβιήκαηα θαη θάπνηεο θνξέο δίλεη ηελ αίζζεζε εγθαηάιεηςεο. Απηφ
είλαη ιππεξφ θαζψο ην κέξνο έρεη κεγάιεο πξννπηηθέο αλαβάζκηζεο ζε
πνιιά επίπεδα θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ην θχξην αμηνζέαην ηεο πφιεο.
Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ην θάλεη ηδαληθφ ππνςήθην γηα αλάπιαζε.
Σα νθέιε απφ ηελ αλάπιαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ γηα ηελ πφιε είλαη πνιιά θαη
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ.
Αξρηθά ιχλνπλ έλα πξφβιεκα πνπ πξνβιεκαηίδεη ηνπο θαηνίθνπο απφ ηνλ
θαηξφ πνπ απμήζεθε ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο. Σν θνηκεηήξην βξίζθεηαη κέζα
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ζηελ πφιε θαη κάιηζηα ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ βξίζθνληαη νηθίεο πνπ
ζπλνξεχνπλ κε ην θξάρηε ηνπ θνηκεηεξίνπ. Οη θάηνηθνη ελνρινχληαη αηζζεηηθά
απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ έλα λεθξνηαθείν

ηφζν θνληά ζηα ζπίηηα ηνπο

παξφιν πνπ δελ γίλνληαη ηαθέο. Ζ αλάπιαζή ηνπ ζε ρψξν πξαζίλνπ/
ππαίζξην κνπζείν ζα αιιάμεη ηελ νπηηθή ησλ θαηνίθσλ αθνχ πιένλ ζα έρνπλ
ζηελ πφιε ηνπο θαη θνληά ζηηο νηθίεο ηνπο έλα ρψξν πξαζίλνπ θαη φρη έλα
λεθξνηαθείν.
Σα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάπιαζε ηνπ θνηκεηεξίνπ
είλαη πνιιά γηα ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο.

Αξρηθά νη εξγαζίεο

απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ρψξνπ ζα δψζνπλ εξγαζία ζηνπο
θαηνίθνπο

ηεο

πφιεο.

Έπεηηα

κεηά

ηελ

πεξάησζε

ηνπ

έξγνπ

ζα

δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ηφζν ζην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ φζν θαη
ζηελ πφιε θαζψο ην θνηκεηήξην ζα πξνζειθχζεη ηνπξηζκφ. Ο ρψξνο φπσο
πξνηείλεηαη λα ζρεδηαζηεί ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεχεηαη νηθνλνκηθά απφ
θάπνηνλ θνξέα θαζψο ζα πεξηέρεη ζέαηξν ελψ αθνχ πξφθεηηαη γηα έλα
ππαίζξην κνπζείν ζα κπνξνχζαλ λα γίλνληαη θαη μελαγήζεηο . Ζ πξφθιεζε ηεο
αλάπιαζεο ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη νη νινθιεξσκέλεο θαη βηψζηκεο παξεκβάζεηο
πνπ πξνηάζεθαλ ζηε κειέηε αλάπιαζεο γηα ην θνηκεηήξην Σαμηαξρψλ,
αθνξνχλ ζηε δνκή ηεο πφιεο, ην πξάζηλν, ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ

θαη

ηελ

πξνζηαζία

ηνπ

θπζηθνχ

θαη

πνιηηηζηηθνχ

πεξηβάιινληνο. Οη αιιαγέο ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα δξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηνλ αζηηθφ ρψξν.
Γίλεηαη θαλεξφ φηη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γχξσ
απφ ηηο αλαπιάζεηο, εθφζνλ δηαηζζάλνληαη φηη κε απηέο ηηο παξεκβάζεηο
πξφθεηηαη λα αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα δσήο ζε απηή. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ
ησλ πνιηηψλ δείρλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηα δξψκελα ζην αζηηθφ
πεξηβάιινλ, ην νπνίν βηψλεη. Οη πξνζπάζεηεο ησλ θνξέσλ γηα αθχπληζε ηεο
αζηηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ έρνπλ επδνθηκήζεη, εθφζνλ ν πνιίηεο δελ
αξθείηε ζην λα δεη ζε έλα φκνξθν ζπίηη αιιά επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη θαη
κηα φκνξθε πφιε.
Σα θνηκεηήξηα είλαη γεκάηα εηθφλεο, ζχκβνια θαη εμαηηίαο ηεο πνηθηινκνξθίαο
ηνπο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ κνξθψλ δεκηνπξγνχλ έλαλ θφζκν πνιηηηζκηθά
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δηαθνξεηηθφ. Σα ηαθηθά κλεκεία αλαπαξηζηνχλ ηνπο λεθξνχο, ηνπο θάλνπλ λα
ππάξρνπλ, θαη ην θπξηφηεξν απνθαιχπηνπλ ηε ζηάζε ησλ δσληαλψλ γηα ην
ζάλαην, θαη ηνπο αγαπεκέλνπο πνπ ράζεθαλ. Σα ηαθηθά κλεκεία εθηφο απφ
άςπρα αληηθείκελα, αλαπαξηζηνχλ ηηο έλλνηεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ζηάζεηο
δσήο.
χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο ην θνηκεηήξην
ρξήδεη άκεζεο απνθαηάζηαζεο θαη κεηαηξνπήο ζε έλα ρψξν ηζηνξηθήο κλήκεο
θαη αλαςπρήο θαζψο ηα νθέιε απφ θάηη ηέηνην ζα είλαη πνιιά θαη άκεζα γηα
ηελ πφιε ηνπ Βφινπ θαη ηεο Μαγλεζίαο γεληθφηεξα.
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