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Ε
ίναι γεγονός ότι η 
εικόνα της πόλης 
του μέλλοντος συ-
νοψίζει ως έναν 
βαθμό την κριτική 
της πραγματικής 

πόλης, προβάλλοντας κοινωνικές 
αναζητήσεις όχι μόνο της υποθετικής 
κοινωνίας που περιγράφει αλλά και 
της πραγματικής κοινωνίας από την 
οποία προέρχεται. Με την έννοια αυτή 
η διερεύνηση της εικόνας της πόλης 
του μέλλοντος, ιδιαίτερα από τον κι-
νηματογράφο, αποτελεί μέσο διερεύ-
νησης και της πραγματικότητας που 
ζούμε, ή τουλάχιστον κάποιων τάσε-
ών της, οι οποίες, χωρίς να είναι τελεί-
ως εμφανείς, υπάρχουν και πιθανόν 
να είναι σημαντικές. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής 
της διαπίστωσης αποτελεί η πόλη που 
παρουσιάζετα ι  στην  τα ιν ία 
«Logorama», η οποία απέσπασε φέτος 
το Οσκαρ κινούμενου σχεδίου, με δη-
μιουργούς την ομάδα H5 (François 
Alaux, Hervé de Crécy και Ludovic 
Houplain), γνωστή για τον σχεδιασμό 
και τη σκηνοθεσία πολλών μουσικών 
βίντεο. Το αστικό τοπίο στην ταινία, οι 
χαρακτήρες που πρωταγωνιστούν, τα 
κτίρια, ακόμη και ο ουρανός, συντίθε-
νται από χιλιάδες οικεία λογότυπα, 
εταιρικές μασκότ και διαφημιστικές ει-
κόνες. Στο τοπίο αυτό διαδραματίζεται 
μια ιστορία βίας, η οποία σταδιακά εξε-
λίσσεται σε ιστορία φυσικής κατα-
στροφής της πόλης. 

Η ταινία τοποθετείται σε ένα φανταστι-
κό Λος Αντζελες, που θα μπορούσε να 
ισχυριστεί κανείς ότι παραπέμπει στις 
ιδέες του Reyner Banham για την 
«Autopia» των αρχών της δεκαετίας 
του '70. 
H πόλη παρουσιάζεται ως ένα απέρα-
ντο θεματικό πάρκο λογοτύπων, όπου 
ο δημόσιος χώρος της έχει μετατραπεί 
σε πεδίο δράσης διαφημιστικών μηνυ-
μάτων, τα οποία καταφέρνουν να με-

ταλλάσσουν ανοίκειους χώρους σε 
κοινές χωρικές εμπειρίες. Το αστικό 
τοπίο ως τελικό προϊόν το ίδιο αποκτά 
μια σαφή και απόλυτη «ταυτότητα» 
μαζί με την εγγύηση που το συνοδεύει, 
παράγοντας ένα περιβάλλον αποκλει-
σμένο στον δικό του απροσδιόριστο 
χρόνο ως μια απαστράπτουσα «εταιρι-
κή» νεκρή φύση. Μέσα στο τοπίο αυτό 
τα λογότυπα επαναγιγνώσκονται ως τα 
νέα μνημεία του πολιτισμού της μαζι-

κής καταναλωτικής κουλτούρας, που 
διαμορφώνουν τη σύγχρονη «ιστο-
ρία» της παγκόσμιας πόλης. Ταυτό-
χρονα λειτουργούν και ως δικλίδα 
ασφαλείας και οικειότητας απέναντι 
σε έναν δημόσιο χώρο που απειλείται 
από τη βία. 
Ωστόσο, η αναπαράσταση της πόλης 
των λογοτύπων δεν προκύπτει από 
την έρευνα για μια νέα φανταστική 
αστική δομή. Δεν υπάρχει πρόθεση 
για την επινόηση ενός καινούργιου 
αστικού μοντέλου, αλλά για τον σχε-
διασμό ενός σκηνικού βασιζόμενου 
στο σύγχρονο μάρκετινγκ. Ετσι ο δη-
μόσιος χώρος μετατρέπεται σε αφή-
γηση, στο πλαίσιο της οποίας ο θεα-
τής αφήνεται ελεύθερος να αναρωτη-
θεί για τα σύνορα του φανταστικού και 
του πραγματικού. Το ενδιαφέρον στην 
αναπαράσταση της προβαλλόμενης 
πόλης είναι η συνεχής επανάληψη δο-
μών υπό τη μορφή λογοτύπων, η δια-
θεσιμότητά της να διευρύνεται και η 
ικανότητά της να είναι ταυτόχρονα οι-
κεία και ανοίκεια, σύγχρονη και μελ-
λοντική. Η πόλη αποκτά με αυτόν τον 
τρόπο έναν χαρακτήρα γοητευτικού 
θεάματος, μιας υπερθετικής αναπα-
ράστασης της καταναλωτικής καθη-
μερινότητάς μας, που επιδιώκει, συν-
δυάζοντας μια σειρά από υπερδιαστα-
σιολογημένα αστικά συμβάντα, να 
επιδείξει ένα νέο πρόσωπο φανταστι-
κού ως αντανάκλαση ή/και ως κριτική 
της σημερινής κοινωνίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα που 
γεννάται είναι αν η ταινία αποτελεί 
ύμνο στο σύγχρονο καπιταλιστικό μο-
ντέλο και, ταυτόχρονα, μια έμμεση δι-
αφημιστική ενέργεια για την προώθη-
ση χιλιάδων προβαλλόμενων προϊό-
ντων ή μια ευρηματική κριτική στο μο-
ντέλο της παγκόσμιας καταναλωτικής 
πόλης. Ισως πάλι η αναπαράσταση της 
πόλης στο «Logorama» «να προσπα-
θεί να εξημερώσει ό,τι δεν μπορεί να 
εξιδανικεύσει». 

Aνοιχτές πόλεις

Τ
α τελευταία χρόνια 
η περιοχή γύρω 
από την Ακρόπο-
λη έχει μετατραπεί 
στον πιο δημοφι-
λή δημόσιο χώρο 

της πόλης. Το γεγονός αυτό οφείλεται 
στην πεζοδρόμηση των οδών Διονυσί-
ου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύ-
λου, η οποία ολοκληρώθηκε στο πλαί-
σιο των έργων ενοποίησης των αρχαι-
ολογικών χώρων της Αθήνας. Πριν 
από έναν χρόνο εγκαινιάστηκε το νέο 
Mουσείο της Ακρόπολης που ενθάρ-
ρυνε ακόμη περισσότερο την κίνηση 

κατά μήκος του Μεγάλου Περιπάτου. 
Ο περιφερειακός της Ακρόπολης συν-
δέεται ακόμη με την παλαιότερη δια-
μόρφωση του περιπάτου του Δημήτρη 
Πικιώνη που οδηγεί στον λόφο του Φι-
λοπάππου και την Ακρόπολη. 
Τα τρία παραπάνω έργα αποτελούν 
τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που 
έγιναν στην ευρύτερη περιοχή της 
Ακρόπολης μετά την ολοκλήρωση 
των αρχαιολογικών ανασκαφών. 
Πρόκειται για τρεις αρχιτεκτονικές 
παρεμβάσεις διαφορετικής φιλοσο-
φίας οι οποίες εκφράζουν τρεις δια-
φορετικές θεωρήσεις της σχέσης της 

πόλης με τα μνημεία της. Εξετάζο-
ντας τα συγκεκριμένα έργα, μπορού-
με να κατανοήσουμε την εξέλιξη της 
πολιτισμικής ταυτότητας της Αθήνας 
αλλά και να αξιολογήσουμε την πο-
ρεία της επίσημης αρχιτεκτονικής 
στην Ελλάδα. 

Ο πΕρίπαΤΟς 
ΤΟυ πίκίώνη 
Ο πεζόδρομος του Πικιώνη ολοκληρώ-
νεται το 1957, σε μια περίοδο που χα-
ρακτηρίζεται από το άγχος του αυτο-
προσδιορισμού των ελλήνων δημιουρ-
γών. Στη διαμόρφωση του περιπάτου 

πρωταγωνιστεί το φυσικό τοπίο της 
Αττικής. Η μικροκλίμακα, η αδρότητα 
των υλικών και τα γεωμετρικά σχέδια 
της πλακόστρωσης εναρμονίζονται με 
το βραχώδες έδαφος, το φυσικό ανά-
γλυφο και τις χαμηλές φυτεύσεις του 
περιβάλλοντος τοπίου. Στη χάραξη 
της διαδρομής κυριαρχούν οι προοπτι-
κές φυγές, τα παιχνίδια της απόκρυ-
ψης, της αποκάλυψης και της ανάδει-
ξης της θέας προς την Ακρόπολη. 
Ο περίπατος του Πικιώνη περιλαμβά-
νει σύνθετες αναφορές στη μυθολογία 
του τόπου, την αρχαϊκή τέχνη, το Βυ-
ζάντιο, αλλά και την ιαπωνική αρχιτε-
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Βλέποντας εικόνες από μια μελλοντική πόλη στοχαζόμαστε πάνω στη σημερινή της εικόνα
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Tο πρόγραμμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας ενθάρρυνε την πρόσβαση προς την Ακρόπολη

Από την ταινία 
«Logorama»




