
Γεληθφ Λχθεην Σήλνπ     ρ.Έηνο 2011-2012 

        Α΄ Σάμε           Α΄ Σεηξάκελν 

 

Δξεπλεηηθή Δξγαζία 

 

 

 

Τπεχζπλεο Καζεγήηξηεο: Άλλα Παλαγησηάθε 

                                             Μαξία Σνπαιίδνπ 

 



 2 

 

 

   

   

   

   

Τα παλάτια των περιστεριών:  

Ταξίδι στον πολιτισμό των Τηνίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Δπηκέιεηα εμψθπιινπ: Αλαζηαζία Υαηδίξε 

                                                             Γηψηα Γεζχπξε 

                                      Μαξία Παλή 

                                                                                                                      Άλλα άββαξε 

                                      Έιζα θαξή 

                                      Φξφζσ ππξηδάθε 

          

Σήλνο 2012



 3 

Πεξηερόκελα 

 

Πεξίιεςε……………………………………………………………………………………………5 

Πξφινγνο…………………………………………………………………………………………...6 

Δηζαγσγή…………………………………………………………………………………………...8 

1. Δλφηεηα 1ε   Ηζηνξηθή αλαδξνκή – Πεξηζηεξηψλεο εθηφο Σήλνπ.....................................10    

    1.1. Ζ ηζηνξία ηνπ λεζηνχ καο………………………………………………………………..11 

    1.2.  Ζ ρξήζε θαη ε εμάπισζε ησλ πεξηζηεξηψλσλ……………………………………….13 

     1.3. Πεξηζηεξηψλεο ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο……………………………………………14 

             1.3.1. Πεξηζηεξηψλεο ζηελ Άλδξν……………………………………………………..14 

             1.3.2. Πεξηζηεξηψλεο ζηε Μχθνλν…………………………………………………….15 

             1.3.3.  Πεξηζηεξηψλεο ζηε ίθλν………………………………………………………16 

     1.4.  Πεξηζηεξηψλεο ζε άιιεο ρψξεο………………………………………………………..18 

    1.4.1.  Μεγάιε Βξεηαλία……………………………………………………………….19 

             1.4.2.  θσηία……………………………………………………………………………20 

             1.4.3.  Ηζπαλία…………………………………………………………………………..22 

             1.4.4.  Γαιιία……………………………………………………………………………23 

             1.4.5.  Ηηαιία…………………………………………………….……………………….26 

             1.4.6.  Αξαβηθέο ρψξεο…………………………………………………………………29 

                        1.4.6.1.  Αίγππηνο………………………………………………………………29 

                        1.4.6.2.  Iξάλ πεξηνρή Ηζθαράλ……………………………………………….30 

                        1.4.6.3.  Καηάξ……………………………………………………………….....33 

                        1.4.6.4.  νπδάλ……….………………………………………………………..34 

    1.5.  Γεκνζθφπεζε……………………………………………………………………………35 

    1.6. πλέληεπμε απφ ηνλ π. Μάξθν Φψζθνιν………………………………………...……39 

2. Δλφηεηα 2ε   Αξρηηεθηνληθή…...................………………………………………………..…41 

    2.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία………………………………………………………………..……42 

    2.2. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά………………………………………………………………...…43 

    2.3. Γηακφξθσζε – Γηαξξχζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ……………………………...…47 

    2.4. Οξγάλσζε θαη δηακφξθσζε εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ – Γηαθφζκεζε………………50 

    2.5. πκβνιηζκφο…………………………………………………………………………...…52 

    2.6. Αλαπαιαίσζε- Αλαζηχισζε…………………………………………………………….54 

    2.7. πλέληεπμε απφ ηελ θ. Μαξία – Μαξηγψ Βηδάιε…………………………………...…56 

    2.8. πλέληεπμε απφ ηελ θ. Ησάλλα Παπαζηαζνπνχινπ………………………………….60 

3. Δλφηεηα 3ε   Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο – Ο ζπκβνιηζκφο ηνπ πεξηζηεξηνχ 

ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία........................................................................…………………..67 

    3.1. Κνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ……………………..………………………………………...68 



 4 

    3.2. Οηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο………………………………………………………………..70 

    3.3. Ο ζπκβνιηζκφο ηνπ πεξηζηεξηνχ ζηε ζξεζθεία……………………………………….72 

    3.4. πλέληεπμε απφ ηoλ θ. Ησάλλε Φάιηε……………………………………………..….77 

4. Δλφηεηα 4ε   Ο ζπκβνιηζκφο ηνπ πεξηζηεξηνχ θαη ε παξνπζία ηνπ ζηηο ηέρλεο.........….83 

    4.1. πκβνιηζκφο ηνπ πεξηζηεξηνχ . . .ηφηε θαη ηψξα!.....................................................84 

    4.2. Πνίεζε…………………………………………………………………………………….85 

    4.3. Εσγξαθηθή………………………………………………………………………………..91 

    4.4. Ληζνγξαθία………………………………………………………………………………100 

    4.5. Graffiti……………………………………………………………………………………103 

    4.6. Γιππηηθή…………………………………………………………………………………106 

    4.7. Υαξαθηηθή………………………………………………………………………………..107 

    4.8. Πεδνγξαθία – Παξακχζηα………………………………………………………...……108 

    4.9. Μχζνη…………………………………………………………………………………….119 

    4.10.Σξαγνχδηα………………………………………………………………………………121 

    4.11. πλέληεπμε απφ ηελ θ. Αλαζηαζία Υαηδίξε…………………………………………126 

Δπίινγνο…………………………………………………………………………………………130 

Βηβιηνγξαθία…………………………………………………………………………………….131 

Παξάξηεκα………………………………………………………………………………………135 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Πεξίιεςε 

 

  Ζ εξγαζία κε ζέκα «Σα παιάηηα ησλ πεξηζηεξηώλ: Σαμίδη ζηνλ πνιηηηζκό ησλ 

Σελίσλ» απνηειεί πξντφλ έξεπλαο καζεηψλ ηεο Α‟ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Σήλνπ, ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθή εξγαζία – project». 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο καο θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνπο πεξη-

ζηεξηψλεο ηεο Σήλνπ, εξεπλψληαο πφηε θαη απφ πνηνπο δεκηνπξγήζεθαλ, θαζψο θαη ηελ 

εμάπισζή ηνπο. Αθφκα γλσξίδνπκε ηνπο πεξηζηεξηψλεο ζηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν, 

αιιά θαη απηνχο εθηφο Διιάδαο. 

       ηε δεχηεξε ελφηεηα καζαίλνπκε πνιιά ζηνηρεία γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο, ην ζπκ-

βνιηζκφ ησλ αξρηηεθηνληθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο θαζηζηνχλ 

κνλαδηθνχο ζηνλ θφζκν. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη ηε ζπκβνιή ησλ πεξηζηεξηψλσλ ζηελ νηθνλνκία ηνπ 

λεζηνχ, θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ηνπο. Μειεηάκε επίζεο ην ζπκβνιηζκφ ηνπ 

πεξηζηεξηνχ ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. 

ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα αλαθαιχπηνπκε ην πεξηζηέξη κέζα απφ ηελ ηέρλε, 

θαζψο έρνπλ γξαθηεί πνιιά ηξαγνχδηα θαη ινγνηερληθά έξγα θαη έρνπλ θηινηερλεζεί πνι-

ινί δσγξαθηθνί πίλαθεο, γιππηά θαη ραξαθηηθά εμπκλψληαο ην ζχκβνιν απηφ ηεο εηξήλεο, 

ηεο αγλφηεηαο, ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ηεο αγάπεο. 

 

 

 

πεξηζηεξηώλαο (πεξηθεξεηαθόο δξόκνο Σήλνπ) 
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Πξόινγνο 

 

     Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε 

ηνπηθφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη άπηεηαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ. Γεκη-

νπξγείηαη έηζη κία ζχλδεζε ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ ηνπο κε ηε ζρνιηθή γλψζε. εκα-

ληηθφ επίζεο θξηηήξην απνηειεί ε ζπζρέηηζε ηνπ ζέκαηνο κε ηηο «Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσ-

ληθέο Δπηζηήκεο», ηελ «Σέρλε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ», θαζψο θαη ην «Πεξηβάιινλ».  

 

      Πεξηγξαθή κεζφδνπ πνπ αθνινπζήζεθε: 

 Δξγαζία ζε νκάδεο, ζηελ νινκέιεηα θαη εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία γηα ηνλ θάζε καζεηή. 

 Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. 

 Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

 Ρεπνξηάδ ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία – Δξσηεκαηνιφγηα - πλεληεχμεηο 

 πδήηεζε θαη αλάιπζε ησλ ζπγθεληξσζέλησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ ηάμε κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή 

 Παξαθνινχζεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

 Γεκηνπξγία θαιιηηερληθνχ πιηθνχ (π.ρ. θνιάδ, καθέηα θιπ.) 

      ην ζεκείν απηφ έρνπκε ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπκε θάπνηνπο αλζξψπνπο, ρσξίο 

ηε ζπκβνιή θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ δε ζα θαηαθέξλακε λα νινθιεξψζνπκε ηελ 

εξεπλεηηθή καο εξγαζία.  

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θ. Αιέθν Φισξάθε, πνπ σο γλψζηεο θαη κειεηεηήο 

ηνπ ηεληαθνχ πνιηηηζκνχ κάο παξέπεκςε ζε πινχζηα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Οθείινπκε 

έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ π. Μάξθν Φψζθνιν, ηνλ θ. Ησάλλε Φάιηε, ηελ θ. Ησάλλα Πα-

παζηαζνπνχινπ, ηελ θ. Μαξία – Μαξηγψ Βηδάιε θαη ηελ θ. Αλαζηαζία Υαηδίξε γηα ηηο ζπ-

λεληεχμεηο πνπ καο παξαρψξεζαλ, απαληψληαο κε πξνζπκία ζηα εξσηήκαηά καο. Ο π. 

Μάξθνο Φψζθνινο, ζενιφγνο – ηζηνξηθφο, έρνληαο αζρνιεζεί επί καθξφλ κε ηνπο πεξη-

ζηεξηψλεο, θπξίσο ηεο Καξδηαλήο, καο έδσζε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γη' απηνχο. Ο θ. Η. 

Φάιηεο σο πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ “Οη Φίινη ηνπ Πξαζίλνπ” αλήθεη ζηελ Δπηηξνπή Αλα-

παιαίσζεο Πεξηζηεξηψλσλ. Μαο αλέιπζε ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κε 

ηελ επηζθεπή παιηψλ πεξηζηεξηψλσλ θαη ηηο δπλαηέο ιχζεηο ηνπο. Ζ θ. Η. Παπαζηαζνπνχ-

ινπ, αξρηηέθησλ κεραληθφο ΔΜΠ, αζρνιείηαη κε ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάδεημε θαη ηελ αμην-

πνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο. Μαο έδσζε πιεξνθνξίεο απφ ηε δηθή ηεο επη-

ζηεκνληθή ζθνπηά, φρη κφλν γηα ην παξειζφλ ησλ πεξηζηεξηψλσλ, αιιά θαη γηα ην κέιινλ 
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ηνπο. Ζ θ. Μ. Βηδάιε έρεη αζρνιεζεί κε πνιηηηζηηθά κλεκεία αλζξσπνγελνχο ραξαθηήξα, 

θαζψο θαη κε ηα παιαηά θηίζκαηα ηνπ λεζηνχ, θπξίσο απηά ηεο αγξνηηθήο δσήο. Μαο έδσ-

ζε πνιιά ζηνηρεία θπξίσο γηα ηε δφκεζε ησλ πεξηζηεξηψλσλ. Ζ θ. Αλ. Υαηδίξε, σο θαζε-

γήηξηα Καιψλ Σερλψλ, καο έδσζε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηζηέξη ζηελ ηέρλε θαη 

καο βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηερλήκαηφο καο. Θα ζέιακε αθφκα λα επραξηζηήζνπκε 

ηνλ θαζεγεηή καο θ. Παλαγηψηε Μπνπδαιάθν, πνπ ζπλέβαιε ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ 

πξνζπαζεηψλ καο. Σέινο ρξσζηάκε έλα κεγάιν επραξηζηψ ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

καο θ. Φξαγθίζθν Καλαθάξε, ν νπνίνο καο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε  ηεο εξ-

γαζίαο καο. 
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Δηζαγσγή 

 

Κάπνηε δνύζε ν Άληνο πνπ είρε θόξεο ζαπκαζηέο θαη ελάξεηεο. 

Γη’ απηό θαη ν Γηόλπζνο ηηο πξνίθηζε κε ην ράξηζκα λα κεηακνξθώλνπλ ό,ηη 

άγγηδαλ ζε ιάδη, ζηηάξη θαη θξαζί, ηα πην ζεκαληηθά αγαζά. 

Σνλ θαηξό εθείλν, ν Αγακέκλνλαο εηνίκαζε ηελ εθζηξαηεία θαηά ηεο Σξνίαο, 

άθνπζε γηα ηηο θόξεο ηνπ Άληνπ θαη ζέιεζε λα ηηο πάξεη καδί ηνπ, γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηξνθή γηα ην ζηξάηεπκά ηνπ. Απηέο όκσο αξλήζεθαλ λα ηνλ 

αθνινπζήζνπλ θαη θξύθηεθαλ ζε έλα από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Σόηε ν 

Αγακέκλνλαο απνθάζηζε λα ηηο πάξεη καδί ηνπ κε ηελ βία. Σξνκαγκέλεο νη 

θνπέιεο δήηεζαλ ηελ πξνζηαζία ηνπ Γηόλπζνπ θη εθείλνο ηηο κεηακόξθσζε 

ζε ιεπθέο πεξηζηέξεο. Από ηόηε ηα ζνθά θαη ελάξεηα απηά πνπιηά θαηνηθνύλ 

ζηηο Κπθιάδεο. (Φεξεθύδεο) 

Καη απφ ην ηφηε ζην ζήκεξα. Μία πνξεία, έλα ηαμίδη κέζα ζην ρξφλν, κέζα ζε ζάιαζ-

ζεο θαη αλέκνπο, θάησ απ' ηνλ θαπηφ ήιην, πάλσ ζ' έλα βξαρψδεο θνκκάηη γεο, ζηελ Σήλν. 

Οη Σεληαθνί παιεχνληαο κε φια απηά θαηαθέξλνπλ λα εκεξέςνπλ ηελ πέηξα, λα ηε 

δακάζνπλ θαη λα ηελ πιάζνπλ. Μ' απηήλ ζα θηηάμνπλ ην ζπίηη ηνπο, πάλσ ζ' απηήλ ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ φ,ηη κπνξνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

ηνπο δσή θαη ζα βγνπλ ληθεηέο. 

Καη θάπνπ εθεί θνληά θξχβεηαη θαη ε ηέρλε ηνπο. Γίλνληαη κάζηνξεο θαη ζκηιεχνπλ ηελ 

πέηξα απηή θαη ην κάξκαξν. Σν κάξκαξν πνπ αθζνλεί ζην λεζί. 

Πεηπραίλνπλ λα ζκηιέςνπλ  δχν ηφζν ζθιεξά πιηθά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξαγκαηη-

θά θεληήκαηα, γηα λα δηαθνζκήζνπλ φ,ηη ηνπο πεξηβάιιεη, ηα ζπίηηα θαη ηα εθθιεζάθηα, ηα 

γεθχξηα θαη ηηο θξήλεο. Καη βέβαηα ηα παιάηηα ησλ πεξηζηεξηψλ, ηνπο πεξηζηεξηψλεο ηνπο, 

απνδίδνληαο έηζη ηηκή ζηα πεξηζηέξηα, ηα ζχκβνια ηεο εηξήλεο, ηεο αγάπεο θαη ηεο νκνξ-

θηάο, πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ φ,ηη έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε, ηξνθή θαη ιίπαζκα. 

ηνιίδνπλ ινηπφλ ηνπο πεξηζηεξηψλεο κε πειεθεκέλα αξρηηεθηνληθά θεληίδηα, απνηπ-

πψλνληαο ζρήκαηα θαη ζηνηρεία δσληαλά, βγαικέλα κέζα απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ ςπρή.  

Δθπιήζζεηαη ν επηζθέπηεο ηεο Σήλνπ βιέπνληαο ηελ ηζηνξία ησλ αλζξψπσλ λα πια-

ληέηαη κέζα ζηα θηίζκαηα απηά, πνπ άιινηε ζην θαθέ ηεο πέηξαο θαη άιινηε ζην ιεπθφ ηεο 

πάζηξαο θαη ηεο αγλφηεηαο μεπξνβάιινπλ παληνχ.  Ξαθληάδεηαη απφ ηα «παιάηηα» πνπ 

δηάιεμαλ, γηα λα ζηεγάζνπλ ηα πεξηζηέξηα ηνπο.  

Πφηε θαη πψο φκσο μεθίλεζε ε εθηξνθή ησλ πεξηζηεξηψλ ζηελ Σήλν; Πψο ζπλέβαιε 

ζηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ; Πνηεο αλάγθεο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ησλ πεξηζηεξηψλσλ 

θαη πνηα ήηαλ ε εμέιημή ηνπο ζηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ; Πνηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηη-

θά ηνχο θαζηζηνχλ κνλαδηθνχο ζηνλ θφζκν; Ση ζπκβνιίδνπλ ηα δηαθνζκεηηθά ηνπο ζηνηρεία; 

Καη ηειηθά πψο ζα κπνξνχζαλ φια απηά λα δηαζσζνχλ ζηηο κέξεο καο θαη λα αλαδεηρζνχλ 

δηαηεξψληαο ηελ αίγιε ηνπο θαη θαιχπηνληαο ελδερνκέλσο ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο;  

Με πνηεο αμίεο έρεη ζπλδεζεί φκσο θαη ην ίδην ην πεξηζηέξη, ψζηε λα εκπλεχζεη ηφζε 

νκνξθηά, φρη κφλν ζηα φξηα ηεο Σήλνπ, αιιά θαη πέξα απ' απηά, θαη λα γίλεη πνίεκα, 

ηξαγνχδη, δσγξαθηά θαη αλάγιπθν; 

Με ηα εξσηήκαηα απηά θαη πνιιά αθφκα ζα αζρνιεζνχκε ζηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο 

καο εξγαζίαο, γηα λα ηαμηδέςνπκε ζηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ ηφπνπ, λα κειεηή-

ζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο ησλ πεξηζηεξηψλσλ θαη λα ηνπο αληη-

ιεθζνχκε σο θξίθν ηεο αιπζίδαο ηνπ αγξνηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Καη βέβαηα ζα γλσξί-

ζνπκε ην πεξηζηέξη απφ κηα άιιε ζθνπηά, απηή ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο.  

Διπίδνπκε λα απνιαχζεηε ηε δηαδξνκή απηή φζν θη εκείο. 

 

 

 

  πεξηζηεξηώλαο ζηελ Σήλν 
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Δλόηεηα 1ε 

Σν ζέκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ε δηθή καο νκάδα ήηαλ ε ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη νη 

πεξηζηεξηψλεο εθηφο Σήλνπ θαη Διιάδαο. θνπφο καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηα παξαθά-

ησ εξσηήκαηα: 

 

 Πψο εμειίρζεθαλ νη πεξηζηεξηψλεο απφ ηε ζηηγκή ηεο πξψηεο εκθάληζήο ηνπο κέ-

ρξη ζήκεξα; 

 Πνχ ππάξρνπλ πεξηζηεξηψλεο ζηελ ππφινηπε Διιάδα θαη αλά ηνλ θφζκν; Πνηεο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο παξαηεξνχληαη; 

Αθνινπζήζακε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ηελ αηνκηθή κέζνδν. Αλαιάβακε ν 

θαζέλαο ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαη ζπλζέζακε φινη καδί ην ηειηθφ θείκελν. Βξήθακε 

πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηζηνζειίδεο, ηε ζπλέληεπμε πνπ πήξακε 

απφ ηνλ παηέξα Μάξθν Φψζθνιν θαη ηε δεκνζθφπεζε πνπ δηελεξγήζακε.  

 

Σα κέιε ηεο νκάδαο 

Φξάλθν Εελνχλη 

Βαγγέιεο Κίηα  

Νίθνο Υαηδίξεο 

Πέηξνο Φαξαχηεο-νπξάλεο 

ίκνο Φαξαχηεο-νπξάλεο 
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1.1. Ζ ηζηνξία ηνπ λεζηνύ καο 

Ζ Σήλνο θαηαιήθζεθε ην 1204 απφ ηνπο Βελεηζηάλνπο πνπ έθεξαλ καδί ηνπο θαη ηε 

λνκνζεζία ηνπο, φπσο θαη ζηα άιια Βελεηνθξαηνχκελα λεζηά. ηε Μεζαησληθή Δπξψπε 

ίζρπε ην «Droit du Colombier», λφκνο πνπ φξηδε πσο κφλν νη θενπδάξρεο είραλ δηθαίσκα 

λα ζπληεξνχλ πεξηζηέξηα, γηαηί κφλν απηνί δηέζεηαλ θηήκαηα. Έλα απφ ηα πξνλφκηα ησλ 

επγελψλ, δειαδή, ήηαλ λα εθηξέθνπλ πεξηζηέξηα, ην ιεγφκελν «δηθαίσκα ηνπ πεξηζηεξηψ-

λα». Πξηλ θχγνπλ νη Δλεηνί, δελ κπνξνχζε λα θηίζεη πεξηζηεξηψλα φπνηνο ήζειε. Έπξεπε 

λα δηαζέηεη γχξσ ζηα 10 ζηξέκκαηα γηα λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα κε ηνπο γείηνλεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί έλαο πεξηζηεξηψλαο πνπ δηαζψδεηαη κηζνγθξεκη-

ζκέλνο κέρξη ζήκεξα θαη πνπ θηίζηεθε απφ ηνλ θαιφγεξν «Ξαλεκίηε». Απηφο ήζειε λα θηί-

ζεη πεξηζηεξηψλα, φκσο δε δηέζεηε 10 ζηξέκκαηα αιιά 9. Σα ππφινηπα ρσξάθηα ηεο εθ-

θιεζίαο ήηαλ καθξηά. Υξεηάζηεθε λα λνηθηάζεη έλα ρσξάθη πνπ βξηζθφηαλ δίπια ζηελ εθ-

θιεζία. Έηζη απέθηεζε ηελ άδεηα γηα λα θηηάμεη πεξηζηεξηψλα. (π. Μάξθνο Φψζθνινο) 

 Έηζη απφ ην 1207 έσο ην 1714 ε πα-

ξνπζία ησλ Βελεηψλ ζηελ Σήλν γηα πεξί-

πνπ 500 ρξφληα, επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ 

πξψηε θάζε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πεξη-

ζηεξηψλσλ, φρη κφλν εδψ, αιιά θαη ζηε 

Μχθνλν, ηελ Άλδξν, ηε ίθλν, ηε Μήιν. 

ηελ Σήλν, ν αξραηφηεξνο πεξηζηεξηψλαο 

ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηα 1630 ζηνλ Πχξγν. 

(π. Μάξθνο Φψζθνινο) Βέβαηα ε παιαηφηεξε γξαπηή πεγή, φπνπ αλαθέξεηαη ε χπαξμε 

πεξηζηεξηψλα, είλαη ην 1726 θαη απνηειεί ηε δηαζήθε ελφο θαζνιηθνχ παπά. 

Δίλαη θπζηθά γεγνλφο φηη ηα πεξηζηέξηα ππήξραλ ζηηο Κπθιάδεο απφ ηελ αξραηφηεηα, 

φπσο απνδεηθλχεηαη απφ αξραηνινγηθά επξήκαηα ζην ηεξφ λεζί ηεο Γήινπ, θαζψο θαη απφ 

κπζνινγηθά ζηνηρεία ηνπ λεζηνχ ηεο Άλδξνπ. χκθσλα κε ηνλ π. Μάξθν Φψζθνιν δε 

γλσξίδνπκε αλ ππήξραλ απφ ηφηε πεξηζηεξηψλεο ζηα λεζηά απηά, θαζψο δε γίλεηαη 

πνπζελά ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηνχο, νχηε αλ ην πεξηζηέξη ήηαλ εληαγκέλν ζηε δηαηξνθή 

ησλ θαηνίθσλ. Δίλαη φκσο πνιχ πηζαλφ ην πεξηζηέξη λα πξνυπήξρε ζηελ Σήλν θαη νη 

Βελεηνί λα ζπζηεκαηνπνίεζαλ ηελ εθηξνθή ηνπ. Καη' άιινπο κειεηεηέο, φπσο ν θαζ. 

Hohmann ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Graz, νη πεξηζηεξηψλεο ζρεηίδνληαη κε ιανχο ηεο 

Αλαηνιήο. (Παπαζηαζνπνχινπ) 

Οη πεξηζζφηεξνη πεξηζηεξηψλεο θηίζηεθαλ κεηά ηε θπγή ησλ Δλεηψλ, γεγνλφο πνπ θαί-

λεηαη ινγηθφ, αλ επηθξαηνχζε ζηελ Σήλν ην «Droit du Colombier». Βέβαηα, φπσο αλαθέξεη 

ν π. Μάξθνο Φψζθνινο, φζνη έθηηδαλ ηνπο πεξηζηεξηψλεο έπξεπε θαη πάιη λα έρνπλ νηθν-

λνκηθή άλεζε, γηαηί ηα πιηθά θφζηηδαλ αξθεηά. Σα ζρήκαηα θαη ε δηαθφζκεζε απαηηνχζαλ 

πνιιά κεξνθάκαηα θαη ην θφζηνο ήηαλ κεγάιν. Αιιά θαη ρσξίο ην «δηθαίσκα ηνπ πεξηζηε-
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ξηψλα», ππάξρεη κηα αιιεινπρία ζπκβάλησλ πνπ επηηξέπεη ηελ εξκελεία ηεο αχμεζεο απ-

ηήο. Ζ ππνηαγή ζηνπο Σνχξθνπο νδήγεζε ζε ζπλζήθεο κεγάιεο αζθάιεηαο θαη νηθνλνκη-

θήο άλζεζεο. Μέρξη ηφηε θπθισκέλε απφ ερζξηθέο δπλάκεηο, ε ελεηνθξαηνχκελε Σήλνο 

είρε λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλερείο θαηαζηξνθηθέο επηδξνκέο, πνπ αθνινπζνχληαλ απφ ιε-

ειαζίεο, ππξθαγηέο, βηαηνπξαγίεο. Σν θαζεζηψο ηεο ηνπξθνθξαηίαο απειεπζεξψλεη ηνπο 

ζαιαζζηλνχο δξφκνπο. Οη επαθέο κε ηε Γχζε γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο, αλνίγνπλ 

λένη δξφκνη πξνο ηελ Αλαηνιή θαη ε Σήλνο κεηαηξέπεηαη ζε εκπνξηθφ θέληξν ησλ Κπθιά-

δσλ. Αξρίδνπλ νη κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε κχξλε, 

ηελ Αιεμάλδξεηα θαη άιιεο πφιεηο εθείλεο ηεο επνρήο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κεηαλά-

ζηεο επηζηξέθνπλ ζην λεζί θαη θέξλνπλ ρξήκαηα ζηνλ ηφπν. Σα ρξήκαηα θαη ε αζθάιεηα 

νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθφ νξγαζκφ. Σφηε ρηίζηεθαλ επίζεο κεγάια ζπίηηα θαη εθθιεζίεο ησλ 

θαζνιηθψλ. Ο αξηζκφο δε ησλ πεξηζηεξηψλσλ ήηαλ ηέηνηνο, ψζηε απηνί θαηαγξάθεθαλ ζην 

θηεκαηνιφγην. Έηζη ν πεξηζηεξηψλαο έγηλε ζχκβνιν νηθνλνκηθήο επκάξεηαο θαη αξηζηνθξα-

ηηθήο θαηαγσγήο. 

 

 

 

 

      πεξηζηεξηώλεο ζηελ Αγ. Βαξβάξα 
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1.2. Ζ ρξήζε θαη ε εμάπισζε ησλ πεξηζηεξηώλσλ 

  Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ πεξηζηεξηψλσλ δελ είλαη γλσζηφο. χκθσλα κε ηηο πιεξν-

θνξίεο ησλ εξεπλεηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 800-1300. Αιιά πνηέ δε ζα κάζνπκε πφζνη ρηί-

ζηεθαλ ζην λεζί καο, γηαηί πνιινί απφ απηνχο θαηαζηξάθεθαλ ή κεηαηξάπεθαλ ζε άιια 

θηίζκαηα θαη έηζη ζβήζηεθαλ γηα πάληα ηα ζεκάδηα ηνπο πάλσ ζηελ ηεληαθή γε.  

Σα πεξηζηέξηα ζεσξνχληαη ηπρεξά, είλαη 

ζχκβνια ηεο εηξήλεο θαη ηνπ έξσηα.  Δπίζεο ηα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη γηα πξνβιέςεηο ηεο κνί-

ξαο φπσο αλαθέξεη ν Άγγινο ζπγγξαθέαο J.T. 

Bent ζην βηβιίν ηνπ «Κπθιάδεο: ε δσή ζηε λε-

ζησηηθή Διιάδα» πνπ θπθινθφξεζε  ην 1885 

ζην Λνλδίλν. Σέινο αλαθέξνληαη θαη ηα ηαρπ-

δξνκηθά πεξηζηέξηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ 

σο επί ην πιείζηνλ ζηελ αξραία Βαβπισλία, ηελ Αίγππην, ηελ Πεξζία, ηε Ρψκε, ηε Φνηλίθε 

(ζηε ζέζε πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ν Λίβαλνο θαη ηκήκα ηεο πξίαο) θαη ζε φιε ηε Μεζαησλη-

θή Δπξψπε. Δληνχηνηο, πηζαλφλ λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ηαρπδξνκηθά ηα πεξηζηέξηα 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λεζηνχ ηεο Σήλνπ, δηφηη νη θάηνηθνη δηέζεηαλ έλαλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν επηθνηλσλίαο, αλάβνληαο θσηηέο ζε δηάθνξα κέξε (θξπθησξίεο).  

Χζηφζν ε ζπκβνιή ησλ πεξηζηεξηψλσλ ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ Σελίσλ ήηαλ θαζνξηζηη-

θή. Καη‟ αξράο ιεηηνπξγνχζαλ σο ηξφπνο ζηέγαζεο ησλ αγξνηψλ θαη σο ρψξνο απνζή-

θεπζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Δπίζεο ηα πεξηζηέξηα εθηξέθνληαλ γηα ηε δηαηξνθή ησλ θα-

ηνίθσλ, αιιά θαη γηα ηελ θνπξηά ηνπο, κε ηελ νπνία ιηπαίλνληαλ νη θαιιηέξγεηεο.  

Απφ ηνλ 20ν αηψλα φκσο, κε ηελ εηζαγσγή ηεο Σήλνπ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ε 

γεσξγία έραζε ηε ζέζε ηεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηειηθά ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηνχο. Απηφ κέρξη ην 1984, νπφηε ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ αλέδεημε ηα παλέκνξθα απηά θηίξηα σο έξγα ηέρλεο ηνπ Σεληαθνχ πνιηηηζκνχ, 

ηα νπνία είλαη αλαγθαίν λα πξνζηαηεπηνχλ θαη λα δηαηεξεζνχλ. (ΦΔΚ 674/Β20-9-84) 

Δπηπξφζζεηα ην 2003 ην Τπνπξγείν Αηγαίνπ θήξπμε εθ λένπ δηαηεξεηέα κλεκεία ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο 61 πεξηζηεξηψλεο. Κακία φκσο απφ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θξά-

ηνπο δελ είρε απνηέιεζκα θαη έηζη είλαη εκθαλήο ε θαηαζηξνθή απηήο ηεο πνιχ ζεκαληηθήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ λεζηνχ, πνπ εληέιεη αληηθαηνπηξίδεη ηελ απνμέλσζε αλάκεζα ζηνπο θα-

ηνίθνπο ηνπ λεζηνχ θαη ηνλ ηφπν ηνπο. 
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1.3.  Πεξηζηεξηώλεο ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο 

Οη πεξηζηεξηψλεο ζε άιια λεζηά ησλ Κπθιάδσλ δελ έρνπλ ηε κεγάιε δηάδνζε πνπ 

ζπλαληνχκε ζηελ Σήλν. Έρνπλ ηελ ίδηα νξζνγψληα βαζηθή δνκή κε απηνχο ηεο Σήλνπ, κε 

πην ιηηή φκσο δηαθφζκεζε. Ο ιατθφο ηερλίηεο ζρεκαηίδεη θαη εδψ ελδηαθέξνληα κνηίβα ζηηο 

επηθάλεηέο ηνπο. 

 

1.3.1. Πεξηζηεξηώλεο ζηελ Άλδξν 

ηνπο πεξηζηεξηψλεο ηεο Άλδξνπ αλαθέξεηαη ν Δπάγγεινο Λνπζίδεο  

(θείκελν: IΓΡΤΜA ΜΔΗΕΟΝΟ ΔΛΛΖΝΗΜΟΤ): 

                                                                                                                                     

«Γηα ηνλ πεξηζηεξηψλα έρεη εηπσζεί φηη είλαη ε  πην ιπξηθή, πιαζηηθή ζχλζεζε» ζηε ιατθή 

καο αξρηηεθηνληθή. Παξφιν πνπ έρεη πνιχ ζπ-

γθεθξηκέλε, πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα, θαίλεηαη 

πσο ηηο κηθξέο επηθάλεηέο ηνπ πξνηίκεζε ν α-

λψλπκνο ηερλίηεο γηα λ' απειεπζεξψζεη ην κε-

ξάθη θαη ηε θαληαζία ηνπ, κε ηξφπν πνπ θαη 

ζήκεξα γελλά εξσηεκαηηθά. Αλ θαη δε ιείπνπλ 

απφ θαλέλα κέξνο, νη πεξηζζφηεξνη                     

πεξηζηεξηψλεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Κνξζίνπ. 

          πεξηζηεξηώλαο ζην Άλσ Γαύξην 

 

Οη πεξηζηεξηψλεο ηεο Άλδξνπ είλαη δηψξνθα θηίζκαηα, κε ηεηξάγσλε θάηνςε θαη δψ-

κα. ηνλ πάλσ φξνθν (αλψη) βξίζθνληαη νη θσιηέο ησλ πεξηζηεξηψλ, ελψ ην θαηψη ρξεζη-

κνπνηείηαη ζαλ απνζήθε. Δμαηηίαο ηνπ πιηθνχ 

(ιεπηέο ζρηζηφπιαθεο), σο δηαθνζκεηηθά θπ-

ξηαξρνχλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ηξίγσλα, 

ηεηξάγσλα, ξφκβνη, θχθινη θ.ά.). Καζνξηζηηθφ 

γηα ηελ αλάδεημε ησλ κνξθψλ είλαη ην άζπξη-

ζκα ηνπ θηηξίνπ.  

Σα κνλαδηθά απηά δείγκαηα ιατθήο 

αξρηηεθηνληθήο ρξεζηκεχνπλ γηα θσιηέο ησλ 

πεξηζηεξηψλ, αιιά θαη ζαλ απνζήθεο ή αθφκε 

θαη θαηνηθίεο.  

 

 

 
 
      πεξηζηεξηώλαο ζηνλ νηθηζκό πλεηί Άλδξνπ  

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΕΡΙΩΝΑ στο Ανω Γαύριο 
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Πεξπαηψληαο ζηα παιηά θαιληεξίκηα ζα ζπλαληήζνπκε πνιινχο πεξηζηεξηψλεο, 

άιινπο πεξίηερλνπο θαη άιινπο ιηηνχο, κηθξνχο θαη κεγάινπο.  

Οη  πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη θαινδηαηεξεκέλνη θαη αζπξηζκέλνη, ήξεκα ζεκεία 

αλαθνξάο ζην ηνπίν, άιινηε γαιήλην θη απηφ θαη άιινηε ζθιεξφ θη απφηνκν. 

 

 

1.3.2.   Πεξηζηεξηώλεο ζηε Μύθνλν 

        Αλαθνξά ζηνπο πεξηζηεξηψλεο ηεο Μπθφλνπ γίλεηαη ζε έλα κηθξφ θπιιάδην ηνπ 

δσγξάθνπ Klaus Vrieslander πνπ θπθινθφξεζε ην 1933 θαη δηαζψδεηαη ζηελ ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε Αλέκε. Πεξηέρεη κηα ζχληνκε εηζαγσγή θαη πέληε ζρέδηα πεξηζηεξηψλσλ ηεο 

Μπθφλνπ. Ο Klaus Vrieslander ππήξμε ζπλεξγάηεο ηνπ αξρηηέθηνλα Γ. Πηθηψλε, κε ηελ 

επίβιεςε ηνπ νπνίνπ κειέηεζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ζε 

δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. 

 Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, γηαηί απερεί ηηο πλεπκαηηθέο αλα-

δεηήζεηο ηεο ιεγφκελεο γεληάο ηνπ '30, πνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή εμέθξαδε κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ν Πηθηψλεο. «Πξέπεη λα κειεηάκε φρη κφλν ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, αιιά θαη 

ηνλ κεζαησληθφ», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν 

Vrieslander.  

ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε κειέηε 

ηεο ιατθήο αξρηηεθηνληθήο, φπνπ ηδηαίηεξε ζέζε 

είραλ θαη νη πεξηζηεξηψλεο.  

    «Πνιιά ηέηνηα θηίζκαηα, εθαηφ σο δηαθφζσ 

ρξνλψ, ζηέθνπλ κνλαρηθά θαη ξεηπηαζκέλα γηαηί 

δελ θσιηάδνπλε πηα ηα πνπιηά εθεί κέζα. Ο 

ζθνπφο κνπ δελ είλαη λα ηα δσ ζαλ κλεκεία 

κηαο πεξαζκέλεο επνρήο, αιιά λα πάξσ απηφ 

πνπ απφκεηλε ζαλ παξάδεηγκα γηα ηνπο ζεκε-

ξηλνχο ηερλίηεο πνπ ηνπο ιείπεη ε θαληαζία θαη 

ην ζάξξνο.  

Ννκίδσ φηη δε θηάλεη λα ςάρλνπκε ζε 

άιινπο ηφπνπο κφλν γηα κνληεξληζκφ αιιά πσο έρεη κεγάιε ζεκαζία ην λα γλσξίζνπκε 

ηηο εμαηξεηηθέο παξνξκήζεηο πνπ δίλεη ε ειιεληθή παξάδνζε. 

Σν πλεχκα πνπ εκςπρψλεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνχηε καξηπξεί κηα κεγάιε ειεπζεξία 

ζηελ καζηνξηά, θνληά ζηελ ελφηεηα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην θηίξην θαη ην ηνπίν. 

 
 

ζρέδην ηνπ Klaus Vrieslander 
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Νηψζνπκε κηα θαζάξηα, πεηζαξρεκέλε θαληαζία πνπ ππνβνεζνχκελε θαηά κέγα κέξνο 

απφ ηε θχζε ηνπ πιηθνχ, απνδίδεη ηελ πην ιεπηή αζπκκεηξία.» 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.  Πεξηζηεξηώλεο ζηε ίθλν 

 

 

 

ηε ίθλν ππάξρνπλ ιίγνη πεξηζηεξηψλεο. ρεδφλ φινη νη αγξφηεο δηαζέηνπλ ζε θά-

πνην θηήκα ηνπο κηθξφ θηίζκα πνπ νλνκάδεηαη «ζεκσληά», κε ηε ραξαθηεξηζηηθή θπβφζρε-

κε κνξθή ηεο θπθιαδηθήο αξρηηεθηνληθήο. Ζ «ζεκσληά» ρξεζηκεχεη σο απνζήθε, αιιά θαη  

σο θαηνηθία γηα αλάπαπζε κεηαμχ θνπηαζηηθψλ εξγαζηψλ. Μεξηθέο απφ απηέο, δηαζέηνπλ 

πεξηζηεξηψλα ζην επάλσ κέξνο ηνπο ζαλ έλα είδνο ζνθίηαο. Οη πεξηζηεξηψλεο ηεο ίθλνπ 

δελ έρνπλ ηνλ πεξίηερλν δηάθνζκν ησλ πεξηζηεξηψλσλ ηεο Σήλνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νκνηφκνξθα ηξηγσληθά αλνίγκαηα ζηηο πξνζφςεηο, πνπ νκαδνπνηεκέλα ζπλζέηνπλ κεγα-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ζρέδην ηνπ Klaus Vrieslander 
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ιχηεξα ηξηγσληθά ή γξακκηθά (νξηδφληηα) κνηίβα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φηάλνπλ ζηελ αηζζεηηθή ηειεηφηεηα 

απφ δηαθνξεηηθφ δξφκν απφ απηφλ πνπ 

αθνινχζεζαλ νη ηεληαθνί κάζηνξεο. Γελ 

νθείιεηαη ζηελ επξεκαηηθφηεηα θαη ηελ πν-

ιππινθφηεηα ηεο δηαθφζκεζεο. Ο ηθληφο 

ηερλίηεο δελ αληηκεησπίδεη ηηο πξνζφςεηο 

ζαλ θακβά πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πιέμεη 

πεξίηερλα κνηίβα. Σα κνηίβα εδψ πεξηνξί-

δνληαη ζηα απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηζηεξηψλα. Πξαγκαηνπνηείηαη 

έηζη κηα βαζηθή αμία ηεο ζηθλέηθεο θνπιηνχξαο, απηή ηεο «αλάδεημεο ηνπ ζπλφινπ θαη φρη 

ηεο αηνκηθφηεηαο» (ηάζε πνπ παξαηεξείηαη θαη ζε άιιεο εθθξάζεηο απηνχ ηνπ ιατθνχ πνιη-

ηηζκνχ, φπσο εμσθθιήζηα, παλεγχξηα, κνπζηθή, ρνξφ, θ.ά.) 
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1.4.  Πεξηζηεξηώλεο ζε άιιεο ρώξεο 

 Πεξηζηεξηψλεο απαληψληαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο γηα ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο ιφγνπο 

(ηξνθή θαη ιίπαζκα). ε θάπνηεο φκσο γλψξηζαλ ηδηαίηεξε αλάπηπμε.  

Οη πεξηζηεξηψλεο ζηηο άιιεο ρψξεο είλαη ηεηξάγσλεο ή θπθιηθέο  απηφλνκεο θαηα-

ζθεπέο ή ελζσκαησκέλεο ζην επάλσ κέξνο ελφο ζπηηηνχ ή αρπξψλα. Γηαζέηνπλ ζπξίδεο 

γηα λα θσιηάδνπλ ηα πνπιηά. Σα πεξηζηέξηα απνηεινχζαλ ηζηνξηθά κηα ζεκαληηθή πεγή 

ηξνθήο ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη εθηξέθνληαλ γηα ηα απγά, ην θξέαο θαη ηελ θνπξηά ηνπο. 

ηε θσηία ε παξάδνζε απηή ζπλερίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αζηηθέο πεξηνρέο. 

ηελ Αίγππην, ηελ Σπλεζία, ην νπδάλ, ηε Ληβχε θαη άιιεο αξαβηθέο ρψξεο ζπληε-

ξνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα πεξηζηεξηψλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηζηηηζηηθνχ πξνβιή-

καηνο. ηηο δπηηθέο ρψξεο, Ηηαιία, Γαιιία, Βξεηαλία, θσηία, θ.ι.π  ε δηαηήξεζε πεξηζηε-

ξηψλα μεθίλεζε ζαλ πξνλφκην ησλ αξηζηνθξαηψλ θαη ε θαηνρή ηνπο απνηεινχζε έλδεημε 

θχξνπο θαη πινχηνπ.  

ε πνιιά κέξε απνηεινχλ ηκήκα ή πξνέθηαζε ηνπ ζπηηηνχ. Οη πεξηζηεξηψλεο ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο εκθαλίδνληαη, φπσο είλαη επφκελν, ζε κηα κεγάιε πνηθηιία κνξθψλ. ηηο 

δπηηθέο ρψξεο ην ζρήκα ηνπο είλαη νξζνγψλην ή θπιηλδξηθφ, ζε κηα δνκή ζηελ νπνία 

δηαθξίλνληαη δχν κέξε, έλα θάησ κέξνο ρσξίο αλνίγκαηα (εθηφο απφ κηα είζνδν) θαη έλα 

επάλσ ηκήκα πνπ θαηαιήγεη ζηε ζηέγε κε ηα αλνίγκαηα γηα ηελ είζνδν ησλ πεξηζηεξηψλ. 

ην εζσηεξηθφ ππάξρνπλ θαηαζθεπέο πνπ εμππεξεηνχλ ην θψιηαζκα ησλ πνπιηψλ.  

ηηο δπηηθέο ρψξεο, ζε πξψηε επηινγή ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ παξέρνπλ νη 

γχξσ πεξηνρέο: πέηξεο, ηνχβια απφ ιάζπε θ.ι.π. ηηο αξαβηθέο ρψξεο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο ηεο «ςεκέλεο ιάζπεο», ηερληθή κε ηελ νπνία θηίζηεθαλ πνιπψξνθα θηίξηα 

εθπιεθηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη νιφθιεξεο πφιεηο (πξηλ ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηζηκέληνπ). 

Γεληθά κηιψληαο θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πεξηζηεξηψλεο ηεο Σήλνπ, παξαηεξνχκε φηη 

ζηηο άιιεο ρψξεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλαπηχρζεθε κηα ηππνινγία πεξηζηεξηψλσλ. 

ε θάζε ηχπν επηθξαηεί κηα ηάζε νκνηνκνξθίαο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο θαη έιιεηςε ελδηαθέ-

ξνληνο ζην λα μερσξίζνπλ κε πινχζηα δηαθνζκεηηθά κνηίβα ή άιιεο θαηλνηνκίεο πάλσ ζηε 

βαζηθή δνκή, θαζψο απνζθνπνχλ κφλν ζηελ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα.  
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1.4.1. Μεγάιε Βξεηαλία 

Ο πεξηζηεξηψλαο ζηα αγγιηθά απνδίδεηαη κε ηνπο φξνπο pigeon house, pigeon 

cote, culvery θαη doocot. 

Οη πεξηζηεξηψλεο, θάπνηνη κε ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ, ήηαλ αξθεηά δηα-

δεδνκέλνη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, ελψ ζήκεξα παξακέλνπλ πνιχ ιίγνη ζηελ Αγγιία. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 17νπ αηψλα ππήξραλ πάλσ απφ 26.000 ζηα θηήκαηα ησλ κνλαζηε-

ξηψλ θαη ησλ αξρνληηθψλ, θαζψο ηα πεξη-

ζηέξηα απνηεινχζαλ ηε βαζηθή πεγή λσ-

πνχ θξέαηνο. Δπίζεο, ηα πεξηζηέξηα ήηαλ 

ρξήζηκα θαη γηα έλαλ αθφκε ιφγν. Ζ πνιχ 

θαιήο πνηφηεηαο θνπξηά ηνπο απέθεξε 

θέξδνο θαη επηπιένλ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

ζηε βπξζνδεςία σο ζπζηαηηθφ ηεο βαθήο 

ησλ δεξκάησλ. 

Ο Arthur O. Cooke, ν γλσζηφηεξνο 

ρξνληθνγξάθνο γηα ηνπο πεξηζηεξηψλεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηνπ   

θάπνπ 250 πεξηζηεξψλεο, πνπ ππήξραλ ζηελ επνρή ηνπ. Γπζηπρψο, αλαθέξεη φηη ρηιηάδεο 

είραλ θαηαζηξαθεί, ελψ πνιινί απφ απηνχο πνπ ππήξραλ αθφκε ήηαλ ζε πνιχ θαθή 

θαηάζηαζε. Αθφκε θαη ην 1920, ζρεδφλ φινη νη πεξηζηεξηψλεο είραλ αιιάμεη ρξήζε. Αιιά 

ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ θαιχηεξα ζήκεξα. Οη πεξηζηεξηψλεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

πξνζηαηεχνληαη κε λφκν πνπ πξνβιέπεη θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο. Πνιινί ηδηνθηήηεο θαη 

νξγαλψζεηο θαηάιαβαλ, έζησ θαη αξγά, ηελ ηζηνξηθή ηνπο αμία θαη έρνπλ δηαζέζεη 

ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 

Ο πξφγνλνο ησλ αγγιηθψλ πεξηζηεξηψλσλ είλαη ν 

ξσκατθφο πεξηζηεξηψλαο. Ζ πέηξα ήηαλ θπζηθά ην δν-

κηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αξρή. Σνχβια 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πνιχ πην πξφζθαηε επνρή θαη 

πάιη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ φκσο 

ηνπηθά θαη άιια πιηθά, φπσο θηκσιία ζην Sussex, πε-

ιφο ζην Somersetshire (έλα πιηθφ πνπ δηαηεξεί ην εζσ-

ηεξηθφ ζεξκφ ην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ ην θαινθαίξη). 

ηνπο δαζψδεηο λνκνχο ηεο Οπαιίαο, θπξηαξρεί ην 

καχξν θαη ην άζπξν θαη ηα μχιηλα πιαίζηα πνπ θαιχ-

πηνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο. 

 

 
 

 

Felbrigg Hall Dovecote, Norfolk 
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1.4.2.  θσηία 

ηε θσηία, φπσο θαη ζηελ Αγγιία, ε δηάξξεμε πεξηζηεξηψλα ζεσξνχληαλ ζνβαξφ 

παξάπησκα. Παξάλνκν ήηαλ επίζεο λα ζθνηψζεη θαλείο πεξηζηέξηα πνπ βξίζθνληαλ εθηφο 

ηνπ πεξηζηεξηψλα, φζν καθξηά απφ απηφλ θαη αλ βξίζθνληαλ. Απηφ δείρλεη ηε κεγάιε αμία 

πνπ απέδηδαλ ζε απηά ηα πηελά σο ηξνθή, κηα άπνςε πνπ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή, αλ 

ζθεθηνχκε ηε κεγάιε θηψρεηα πνπ επηθξαηνχζε ζηε θσηία ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο. 

 

 

Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ησλ βαξφλσλ ζηε θσηία λα δηαηεξνχλ πεξηζηεξηψλα 

είλαη αληίζηνηρν κε ην δηθαίσκα πεξηζηεξηψλα ησλ ιφξδσλ ζηελ Αγγιία θαη αλάγεηαη ζηνλ 

17ν αηψλα. ε λφκν ηνπ 1617 πεξηνξίδεηαη ην δηθαίσκα ιεηηνπξγίαο πεξηζηεξηψλα ζε φζνπο 

θαηέρνπλ θηήκαηα, ή ηα ελνηθηάδνπλ κε ελνίθην πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/10 ηεο ζνδεηάο. 

Οη  πεξηζηεξηψλεο  ζηε θσηία είλαη θπθιηθνχ ή νξζνγψληνπ ζρήκαηνο. Δίλαη ζεκείν 

δηακάρεο πνηα απφ απηέο ηηο δπν κνξθέο  εκθαλίζηεθε πξψηε.  

Ήδε απφ ηνλ 14ν αηψλα ζηε θσηία εκθαλίζηεθαλ πεξηζηεξηψλεο «θπςεινεηδνχο» 

 
16ος αιώνας, 544 θωλιές, 24 είζοδοι ποσλιών. αζσνήθι-

ζηη οροθή 

από ην βηβιίν ηνπ Arthur O. Cooke 
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κνξθήο, θπθιηθήο ζρεδίαζεο κε θαηάιεμε ζε ζνισηή νξνθή θαη θπθιηθφ άλνηγκα ζην 

επάλσ κέξνο γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πεξηζηεξηψλ. 

 

   

 

 

    ηα ηέιε ηνπ 16νπ αηψλα ν πεξηζηεξηψλαο ζε ζρήκα πνπ ζπκίδεη «Αλαιφγην» έγηλε δε-

κνθηιήο. Απηφο ν ηχπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα επηθιηλή ζηέγε, κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ 

ψζηε λα δέρεηαη πεξηζζφηεξν ειηαθφ θσο θαη αεηψκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ θιηκαθσηέο 

βαζκίδεο  πνπ ρξεζηκεχνπλ ζην θνχξληαζκα ησλ  πεξηζηεξηψλ. 

                

ηε θσηία (Δδηκβνχξγν θαη αιινχ) εκθαλί-

ζηεθαλ θαη «ππξγφζρεκνη» πεξηζηεξηψλεο 

πνπ θηίζηεθαλ έηζη, είηε γηα λα ηαηξηάμνπλ 

ζηνλ πεξηβάιινληα θηηζκέλν ρψξν, ή γηαηί 

πξνήιζαλ απφ θηίξηα ησλ νπνίσλ άιιαμε ε 

ρξήζε ζε πεξηζηεξηψλα.  

Απφ ηνλ 19ν αηψλα πεξηζηεξηψλεο ελ-

ζσκαηψζεθαλ σο δηαθνζκεηηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ζε εηζφδνπο απιήο.  
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                                   Πεξηζηεξηώλεο ππάξρνπλ αθόκε ζε θακπαλαξηά εθθιεζηώλ ζηε θσηία. 

 

 

1.4.3.  Ηζπαλία 

Palomar είλαη είδνο πεξίηερλνπ πεξηζηεξηψλα θαη βαζηθφ αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν ηνπ 

ηζπαληθνχ ηνπίνπ. ηελ Barbate Cádiz (Palomar de la Breña) ππάξρεη πεξηζηεξηψλαο ν 

νπνίνο θηινμελεί… 10.000 πεξηζηέξηα. 

ινη νη πεξηζηεξηψλεο αλήθαλ ζε πινχ-

ζηεο νηθνγέλεηεο. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνη 

απφ πιίλζνπο (ηνχβια απφ ιάζπε αλα-

θαηεκέλε κε άρπξν), ή άιιν νηθνδνκηθφ 

πιηθφ πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή. Μεξη-

θνί έρνπλ εγθαηαιεηθζεί θαη έρνπλ εξεη-

πσζεί, ελψ κεξηθνί έρνπλ αλαθαηληζηεί. 

Σν εζσηεξηθφ ηνπο παξνπζηάδεη ηδηαίηε-

ξν ελδηαθέξνλ. Οη πεξηζηεξηψλεο θαη 

εδψ απνηεινχζαλ πεγή θξέαηνο, απγψλ, θνπξηάο, πνπ απνηεινχζε πνιχ θαιφ ιίπαζκα, 

αιιά ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη γηα ηελ παξαζθεπή ππξίηηδαο.   

Έλαο ηππηθφο ηζπαληθφο πεξηζηεξηψλαο είλαη θπθιηθνχ ή νξζνγψληνπ ζρήκαηνο, ζπλή-

ζσο απνηειείηαη απφ δχν νξφθνπο, κε ην ηζφγεην λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηάβινο, ελψ ν 

επάλσ φξνθνο θηινμελεί ηα πεξηζηέξηα. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηηξίνπ είλαη ε έιιεηςε  παξα-

ζχξσλ θαη ηα κηθξά αλνίγκαηα γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πεξηζηεξηψλ ζηνλ επάλσ φ-

ξνθν θαη κηα ρακειή πφξηα. Καηαιήγνπλ ζε θεξακνζθεπή  πνπ δεκηνπξγεί ππεξψα θαηα-
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λεκεκέλα ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα επίπεδα. ηα ππεξψα απηά ππάξρνπλ ηα αλνίγκαηα 

γηα ηα πνπιηά. Σν εζσηεξηθφ ηνπο παξνπζηάδεη επίζεο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

Απηφ πνπ εληππσζηάδεη είλαη ην δέζηκν απηψλ ησλ θηηξίσλ κε ην ηνπίν. ηέθνληαη κν-

λαρηθά, ζηα ρξψκαηα ηεο γεο, ζηε κέζε ελφο ηεξάζηηνπ ζηηνβνιψλα πνπ ράλεηαη ζηνλ νξί-

δνληα. Δληππσζηάδνπλ κε ηε ιηηφηεηα ηεο δνκήο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο πεξηζηεξηψλεο 

ηεο Σήλνπ, πνπ νθείινπλ κεγάιν κέξνο ηεο γνεηείαο ηνπο ζηα πεξίηερλα δηαθνζκεηηθά κν-

ηίβα ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο ηνίρσλ.  

Οη πεξηζζφηεξνη πεξηζηεξηψλεο έρνπλ εγθαηαιεηθζεί θαη έρνπλ εξεηπσζεί, ελψ άιινη 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην απνθαηάζηαζεο. 

 

1.4.4.  Γαιιία 

      ηε Γαιιία νη πεξηζηεξηψλεο ιέγνληαη Colombier ή fuie απφ ηνλ 13ν αηψλα θαη 

Pigeonnier απφ ηνλ 19ν αηψλα. Πεξηζηεξηψλεο ζηε Γαιιία δελ παξαηεξνχληαη πξηλ ηε 

ξσκατθή εηζβνιή ζηε Γαιαηία απφ ηνλ Καίζαξα.  

Δζσηεξηθά ζηνλ πεξηζηεξηψλα, ν ρψξνο πνπ παξερφηαλ ζηα  πεξηζηέξηα ρσξίδεηαη ζε 

έλαλ αξηζκφ απφ boulins (ηξχπεο πεξηζηεξηψλ). Κάζε boulin θαηαιακβάλεηαη απφ έλα δεπ-

γάξη πεξηζηεξηψλ. Απηέο νη ηξχπεο κπνξεί λα είλαη ζθαιηζκέλεο ζε βξάρν, ηνχβιν ή ζε 

πιίλζνπο (adobe). Ο αξηζκφο ησλ αλνηγκάησλ απηψλ δείρλεη ηε δπλακηθφηεηα ηνπ πεξη-

ζηεξηψλα. Έλαο πεξηζηεξηψλαο ζην Chateau d'Aulnay έρεη 2.000 αλνίγκαηα / θσιηέο, ελψ 

ζην Port d' Envaux 2.400. Ζ θαηαζθεπή ηνπο έρεη γίλεη κε ηελ ηερληθή ηεο ςεκέλεο ιάζπεο 

(ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε κέζνδνο πξηλ ηελ επηλφεζε ηνπ κπεηφλ, πνπ εμαζθάιηδε αξθεηά 

θαιή κφλσζε). 

Σν Μεζαίσλα, ζηε Γαιιία, νη πεξηζηεξηψλεο νλνκάδνληαλ Colombier à pied, επεηδή ή-

ηαλ πξνζβάζηκνη κε ηα πφδηα, θαη δηέζεηαλ θσιηέο απφ πάλσ κέρξη θάησ. Ζ δηαηήξεζε 

πεξηζηεξηψλα ήηαλ θαη ζηε Γαιιία πξνλφκην ησλ εχπνξσλ. Σν «δηθαίσκα Πεξηζηεξηψλα» 

(droit de Colombier) άιιαδε απφ επαξρία ζε επαξρία θαη εμαξηηφηαλ απφ ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ αγξνθηήκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δζσηεξηθό ηνπ πεξηζηεξηώλα troglodytique de Tourtenay 

 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1662019
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Με ηελ εηζαγσγή λέσλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ (ιαραληθψλ, ηεχηισλ θ.ά) κεηψζεθε 

ζηαδηαθά ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πεξηζηεξηψλεο θαη ζηε Γαιιία. Οη πεξηζηεξηψλεο ζεκα-

δεχνπλ ην γαιιηθφ ηνπίν ζηηο πεξηνρέο: Gascogne, Quercy, Occitanie Toulousaine, 

Provence, Touraine, Anjou, Normandie, Picardie, θ.ά.  

     Οη κεζαησληθνί πεξηζηεξηψλεο έρνπλ ππξγφζρεκν θπιηλδξηθφ ζρήκα κε θσληθή ζηέγε, 

ρνληξνχο ηνίρνπο, ρσξίο παξάζπξα, κφλν κε κηα ρακειή θαη κηθξή είζνδν. Πνιινί θηίζηε-

θαλ ζηηο γαιιηθέο επαξρίεο ηνπ βνξξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ XIV θαη  XV αηψλα θαη έρνπλ 

κειεηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ.  

ε αξθεηνχο πεξηζηεξηψλεο δηαζψδεηαη μχιηλνο κεραληζκφο γηα ηε ζπιινγή ησλ 

κηθξψλ πεξηζηεξηψλ.  

 

  

 

ην παξαπάλσ ζρέδην απεηθνλίδεηαη πεξηζηεξηψλαο ζηελ Nesle: Σν γείζν θαη ηα 

παξάζπξα ησλ θσηαγσγψλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πέηξα, ην ππφινηπν θηίξην απφ 

ηνχβια. 

Μεηά ηνλ 17ν αηψλα νη πεξηζηεξηψλεο πνπ ηψξα νλνκάδνληαη Pigeonnier, είραλ θαη νξ-

ζνγψλην ζρήκα. Ζ ζηέγε ήηαλ επηθιηλήο θαη κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, ψζηε λα δέρεηαη ην 

θσο ηνπ ήιηνπ γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο ηε κέξα. ρεκαηίδνληαη γείζα, πνπ έρνπλ ηέηνηα θα-

ηαζθεπή, ψζηε λα επηηξέπνπλ ζηα πεξηζηέξηα λα αλαπαχνληαη πάλσ ηνπο απνιακβάλν-

ληαο ηνλ ήιην, ή λα μεθηλνχλ άλεηα ηελ πηήζε ηνπο. 
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Colombier ζηελ Toulouse 
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1.4.5.  Ηηαιία 

 

Ο πεξηζηεξηψλαο ζηε Ρσκατθή 

απηνθξαηνξία νλνκαδφηαλ colum-

barium. Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ην 

ιαηηληθφ Columba (πεξηζηέξη). Σα 

αγξνθηήκαηα γηα πεξηζηέξηα είραλ 

ηεξάζηηα δηάδνζε ζηε Ρψκε. Οη Ρσ-

καίνη έθηηδαλ θπθιηθνχο πεξηζηεξηψ-

λεο, ην εζσηεξηθφ ησλ νπνίσλ θαιχ-

πηνληαλ κε ιεπθφ επίρξηζκα απφ 

ζθφλε καξκάξνπ.  

ε έξγα ζπγγξαθέσλ φπσο νη 

Columella Varro θαη ν Πιίληνο ν 

Πξεζβχηεξνο ππάξρνπλ αλαθνξέο 

γηα ηα αγξνθηήκαηα πεξηζηεξηψλ θαη 

γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο πεξηζηε-

ξηψλα. Γξάθεη ν Πιίληνο θαηά ηνλ 1ν αηψλα κ.Υ: «Πνιινί άλζξσπνη έρνπλ καλία γηα ηα πε-

ξηζηέξηα. Καηαζθεπάδνπλ θηίξην κε ππξγίζθνπο γη‟ απηά ζε ζηέγεο ζπηηηψλ, ζηα νπνία γίλε-

ηαη ειεγρφκελα ε αλαπαξαγσγή ηνπο ...». Ο ηθειφο ηζηνξηθφο Diadorous, γξάθνληαο γηα 

κηα αθφκα πξνγελέζηεξε πεξίνδν (γχξσ ζην 300 π.Υ.), πεξηγξάθεη επίζεο έλα θηίξην απφ 

πιίλζνπο κε αρπξνζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα ζηεγάδνληαη εμεκεξσκέλα πεξη-

ζηέξηα. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο αλαζθαθήο ζε αλάθηνξν ηνπ απηνθξάηνξα Αδξηαλνχ, βξέ-

ζεθε κσζατθφ ηεο ξσκατθήο επνρήο, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 200 π.Υ., θαη απεηθνλίδεη 

ιεπηνκεξψο έλαλ πξψηκν πεξηζηεξηψλα κε αλνίγκαηα εηζφδνπ/εμφδνπ ησλ πεξηζηεξηψλ 

ζηελ νξνθή θαη πεξηζηέξηα λα πεηνχλ γχξσ ηνπ ή λα θνπξληάδνπλ ζε απηφλ. Ηδηαίηεξν ελ-

δηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απεηθφληζε ζην ίδην ςεθηδσηφ ηεξέα έμσ απφ ηεξφ, θνληά ζηνλ 

πεξηζηεξηψλα. Απηφ ην ςεθηδσηφ επηβεβαηψλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ιαηξείαο θαη εθηξνθήο 

πεξηζηεξηψλ ζηε ξσκατθή επνρή. 

 

Περιζηέρια, ζε έμβλημα από ηη βίλα ηου Αδριανού 

Tivoli, Ιηαλία,ανηίγραθο ηου περίθημου ψηθιδωηού ηου 

ψηθοθέηη ώζου 

Μουζείο Καπιηωλίου, Ρώμη 

 

 



 27 

 

 

     Δθηφο απφ θπιηλδξηθνχο πεξηζηε-

ξηψλεο ηεο ξσκατθήο επνρήο, αιιά 

θαη ηεο κεζαησληθήο, εκθαλίζηεθαλ 

ζηνπο επφκελνπο αηψλεο πεξηζηε-

ξηψλεο  κε κνξθή νξζνγψληνπ πχξ-

γνπ. 

Τπάξρεη πνηθηιία κνξθψλ, αθνχ 

θηίδνληαλ ζηνλ πεξίβνιν ηνπ ζπηηηνχ 

ηνπ θενπδάξρε θαη επνκέλσο έπξεπε 

λα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα αξρηηεθηνληθή 

δνκή κε ην ππφινηπν ζπγθξφηεκα. 

 

 

  Γεληθά παξαηεξείηαη απφ ηε κεζαησληθή πεξίνδν θαη κεηά κηα κεγαιχηεξε κνξθνινγη-

θή πνηθηιία ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο ρψξεο ή ηεο ξσκατ-

θήο πεξηφδνπ. Γε δηζηάδνπλ 

λα ηνπο θαηαζθεπάδνπλ θαη 

πάλσ απφ θηίξηα πνπ επη-

ηεινχλ άιιε ιεηηνπξγία, ή 

σο ηκήκα ησλ εγθαηαζηά-

ζεσλ ελφο θενπδάξρε πνπ 

πεξηειάκβαλε θαη ηελ νηθία. 

 

 

 

  

Masseria di Gelsorizzo (Acquarica del Capo) 

Κπιηλδξηθφο πεξηζηεξηψλαο, κε κνξθή πχξγνπ 
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        Villa Grassi (Baricetta, Adria)                                                     Roncala, Pincara 
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πεξηζηεξηψλεο ζηελ Αίγππην  

 

1.4.6.  Αξαβηθέο ρώξεο 

ηηο αξαβηθέο ρψξεο ην θηίζηκν ησλ πεξηζηεξηψλσλ βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή ηνχβισλ 

ιάζπεο (mud bricks), ελψ ην ζρήκα ηνπο ζπκίδεη θσιηέο ηεξκηηψλ. Ζ επηθάλεηά ηνπο είλαη 

δηάζηηθηε απφ αλνίγκαηα πνπ ζρεκαηίδνπλ ζπρλά θάπνηα κνηίβα πνπ θέξλνπλ ζην λνπ 

αξαβνπξγήκαηα. ηελ επηθάλεηα πξνεμέρνπλ μχιηλα ζηεξίγκαηα γηα ηα πεξηζηέξηα. 

 

1.4.6.1.  Αίγππηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Σα πεξηζηέξηα βξέζεθαλ ζε αλζξψπηλνπο νηθηζκνχο ζηελ Αίγππην θαη ηε Μέζε Αλα-

ηνιή απφ ηελ επνρή πνπ νη άλζξσπνη απφ λνκάδεο έγηλαλ γεσξγνί. Πηζαλφλ λα ειθχνληαλ 

απφ ηνπο ζπφξνπο πνπ θχηεπαλ νη άλζξσπνη γηα ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο. ηε Μέζε Αλαην-

ιή, αγξηνπεξίζηεξα βξήθαλ αζθαιέο θαηαθχγην ζηα πξψηα ζπίηηα ηνπ αλζξψπνπ. Οη πε-

ξηζηεξηψλεο ζε απηέο ηηο ρψξεο απνηεινχλ έλα ηέιεην παξάδεηγκα ζρέζεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο. ε κηα επνρή πνπ δελ ππήξραλ ηα ρεκηθά ιηπάζκαηα, κηα 

κέζνδνο γηα ηελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ ιηπάζκαηνο ήηαλ επηθείκελε. Αμηνπνηψ-

ληαο ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, νη αξραίνη ηερλίηεο δεκηνχξγεζαλ δηάθνξα είδε πεξηζηε-

ξηψλσλ. Πξνζειθχνληαο ηα άγξηα πεξηζηέξηα κε ζπφξνπο θαη παξέρνληάο ηνπο έλα αζθα-

ιέο κέξνο γηα λα θνπξληάζνπλ, νη πεξηζηεξηψλεο ιεηηνχξγεζαλ σο έλα θπζηθφ ζεκείν ζπι-

ινγήο πεξηηησκάησλ, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ιί-

παζκα. Σα πεξηζηέξηα απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο ζε πνιιά κέξε ηεο 

Αηγχπηνπ.  
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        Οη πεξηζηεξηψλεο ζηελ Αίγππην απαληψληαη ηφζν ζπρλά, ψζηε απνηεινχλ κέξνο ηεο 

Αηγππηηαθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Καηαζθεπάδνληαη κε ιάζπε (ρψκα αλαθαηεκέλν κε 

άρπξν), κε κία ηερληθή κε ηελ νπνία έρνπλ θηηζηεί πφιεηο νιφθιεξεο ζε αξθεηέο αξαβηθέο 

ρψξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.4.6.2.  Iξάλ πεξηνρή Ηζθαράλ 

Δθαηνληάδεο πεξηζηεξηψλεο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ρξνλνινγνχληαη  απφ ηε βαζη-

ιεία ησλ αθαβηδψλ, ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηζθαράλ. Απνηεινχλ ηδηαίηεξα παξα-

δείγκαηα ηεο θνζκηθήο αξρηηεθηνληθήο ζην Ηξάλ. Οη δνκέο απηέο έπαημαλ ηφζν ζεκαληηθφ 

ξφιν, φζν θαη ην ππφγεην ζχζηεκα θαλαιηψλ (qanats), ζηε δηαηήξεζε ηεο ελδνρψξαο. 

Υηίζηεθαλ κε ζθνπφ ηε ζπιινγή θνπξηάο, πνπ ήηαλ κηα ζεκαληηθή πεγή ησλ ηνπηθψλ ε-

ζφδσλ θαη ήηαλ ζπρλά δηαθνζκεκέλνη κε ιεπθφ γχςν θαη πνιεκίζηξεο. 

 

πεξηζηεξηψλαο ζηελ Αίγππην  

 

 

 

    πεξηζηεξηψλεο ζην Mit Gahmr ηεο Αηγχπηνπ 
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Fine Arts  

Library of the Harvard College Library 

 

      Έρνπλ θπιηλδξηθφ ζρήκα ζε κνξθή πχξγνπ, είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ηνχβια, γχςν, 

αζβέζηε θαη αζβεζηνθνλίακα, έρνπλ δηάκεηξν απφ 15 έσο 25 κέηξα, θαη χςνο πάλσ απφ 

20 κέηξα. Οινθιεξψλνληαη κε ζφινπο θαη αλνίγκαηα, γηα λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε 

ησλ πεξηζηεξηψλ ζηνπο θπςεινεηδείο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Έλαο πεξηζηεξηψλαο ζα κπν-

ξνχζε λα θηινμελήζεη ρηιηάδεο πεξζηθά άγξηα πεξηζηέξηα, ε θνπξηά ησλ νπνίσλ ζα κπν-

ξνχζε λα ζπιιέγεηαη θάζε ρξφλν γηα ιίπαλζε ησλ ρσξαθηψλ, αιιά θαη ζαλ παξάγνληαο 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ δέξκαηνο ζηε θεκηζκέλε βπξζνδεςία ηνπ Ηζθαράλ. Οη πεξηζηε-

ξηψλεο φκσο άξρηζαλ λα εξεηπψλνληαη θαη λα κε ζπληεξνχληαη απφ ηφηε πνπ ε ρξήζε ρε-

κηθψλ ιηπαζκάησλ απφ ηε κηα θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ ζηε βπξζνδεςία απφ ηελ άιιε ηνπο 

θαηέζηεζαλ κε απαξαίηεηνπο. Έρεη ππάξμεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξη-

ζηεξηψλσλ απφ ηηο ρηιηάδεο πνπ αλαθέξεη ν Γάιινο πεξηεγεηήο Chardin φηη ππήξραλ θαηά 

ην δέθαην έβδνκν αηψλα. ήκεξα έρνπλ απνκείλεη πεξίπνπ εθαηφ ζε νιφθιεξε ηελ επαξ-

ρία. 
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                                πεξηζηεξηώλαο ηνπ 17
νπ

 αηώλα, ζην Isfahan 

 

 

                  εζσηεξηθό πεξηζηεξηώλα ζην Ιξάλ 
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1.4.6.3.  Καηάξ 

Οη πεξηζηεξηψλεο ηνπ Καηάξ είλαη επηβιεηηθνί θαη κνηάδνπλ κε απηνχο ηεο Αηγχπηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fineartamerica.com/featured/pigeon-houses-in-

qatar-paul-cowan.html 
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1.4.6.4.  νπδάλ 

 

     Οη πεξηζηεξηψλεο ζην νπδάλ είλαη ζαθψο πην ιηηνί απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο, 

εμππεξεηνχλ φκσο ηνλ ίδην ζθνπφ, ηελ εθηξνθή ησλ πεξηζηεξηψλ. 

 

 

Kurru νπδάλ 

 

     

 

    Ζ έξεπλά καο, επνκέλσο, απνδεηθλχεη φηη ν πεξηζηεξηψλαο -αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή 

ηνπ- παξνπζηάδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, θπξίσο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιήο. 

Δμππεξεηεί ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνπιηνχξαο ελφο 

έζλνπο. Ζ ηειηθή ηνπ κνξθή εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ηε ρξήζε ηνπ, ην 

κεξάθη ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ δηαζέηεη, ην ρξήζηε, ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ζα εληαρζεί ην θηίζκα θαζψο θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο. 

    Ζ αλαγλψξηζε, φκσο, ηεο αμίαο ηνπ πεξηζηεξηνχ παξακέλεη ε ίδηα αλά ηνπο αηψλεο αλά-

κεζα ζε ιανχο θαηά ηα άιια πνιχ δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί 

έλδεημε ηεο ηαχηηζεο ησλ αλζξψπσλ. ‟ έλαλ θφζκν ερζξηθφ θαη ζε κηα επνρή, φπνπ θπξη-

αξρεί ε απνμέλσζε, είλαη απαξαίηεην λα αλαγλσξίδνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ κπνξνχλ 

λα θέξνπλ ηνπο αλζξψπνπο ιίγν πην θνληά.  
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1.5.  Γεκνζθόπεζε 

 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο καο πξαγκαηνπνηήζακε κία δεκνζθφπεζε ζε έλα δείγκα 

εθαηφ θαηνίθσλ ηεο Σήλνπ, πξνζπαζψληαο λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο 

πεξηζηεξηψλεο, απηά ηα ηφζν ζεκαληηθά κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο.  

 

1. ην εξψηεκα «Έρεηε επηζθεθηεί πνηέ πεξηζηεξηψλα;» νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ, φ-

πσο ήηαλ αλακελφκελν, θαηαθαηηθά. Παξφια απηά ζα πεξηκέλακε πεξηζζφηεξεο θαηαθαηη-

θέο απαληήζεηο, ζεσξψληαο φηη νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ζα έδεηρλαλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέ-

ξνλ γηα «ηα παιάηηα ησλ πεξηζηεξηψλ». 

 

 
  
2. ηελ εξψηεζε «Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο εζείο ή θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζαο 

πεξηζηεξηψλα;» νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο πνπ πήξακε ήηαλ αξλεηηθέο, ελψ ην έλα 

ηέηαξην πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ ηδηνθηήηεο πεξηζηεξηψλα. Διάρηζηνη ήηαλ 

απηνί πνπ απάληεζαλ φηη δηέζεηαλ κελ παιηφηεξα φκσο φρη πιένλ πεξηζηεξηψλα, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη φηη νη ηδηνθηήηεο ηνπο δχζθνια ηνπο εγθαηαιείπνπλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Έρεηε επηζθεθηεί πνηέ πεξηζηεξηώλα; 

 ΝΑΗ 

62% 

ΟΥΗ 

38% 

      Έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο εζείο ή θάπνην κέινο   

              ηεο νηθνγέλεηάο ζαο πεξηζηεξηώλα; 

ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΑ 
7% 

ΝΑΗ 
 
 
 

24% 

ΟΥΗ 
69% 
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3.   Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ε ζέα ελφο πεξηζηεξηψλα. ε 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο εξσηεζέληεο έρνπκε απαληήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ζεηη-

θά ζπλαηζζήκαηα (π.ρ. λνζηαιγία).  Άιινη παξαηεξνχλ ηελ εγθαηάιεηςε, ζηελ νπνία έρνπλ 

πεξηπέζεη νη πεξηζηεξηψλεο, ελψ θάπνηνη ηνπο βιέπνπλ κε αδηαθνξία. Διάρηζηνη είλαη απ-

ηνί, ζηνπο νπνίνπο ε ζέα ελφο πεξηζηεξηψλα δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

 
 

 
 
4.  Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ζην ζήκεξα θαη ηε ρξήζε ησλ πεξηζηεξηψλσλ ζηηο κέξεο 

καο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ αλαγλσξίδεη φηη νη πεξηζηεξηψλεο δελ εμππεξεηνχλ 

πιένλ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ εθηξνθή ησλ πεξηζηεξηψλ, αιιά είηε ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη σο απνζήθεο είηε παξακέλνπλ εγθαηαιειεηκκέλνη. Διάρηζηνη είλαη απηνί πνπ γλσξί-

δνπλ φηη θάπνηνη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θαηνηθίεο.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο δεκηνπξγεί ε ζέα ελόο πεξηζηεξηώλα; 

ΘΔΣΗΚΑ 
32% 

ΑΡΝΖΣΗΚΑ 
2% 

ΟΤΓΔΣΔΡΑ 
16% 

ΝΟΣΑΛΓΗΑ 
28% 

ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ 

10% 

ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ 
10% 

ΑΛΛΟ 
2% 

Πώο πηζηεύεηε όηη ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα νη 

πεξηζηεξηώλεο; 

ΔΗΝΑΗ  
ΔΓΚΑΣΑΛΔΛΔΗΜΜΔΝΟΗ 

31% 

Χ ΚΑΣΟΗΚΗΑ 
 

2% 
Χ ΑΠΟΘΖΚΖ 

38% 

ΓΗΑ ΔΚΣΡΟΦΖ  
ΠΔΡΗΣΔΡΗΧΝ 

29% 



 37 

5.  Ζ επφκελε εξψηεζε αθνξά ζηνπο πεξηζηεξηψλεο εθηφο Σήλνπ. Πεξίπνπ νη κηζνί απφ 

ηνπο εξσηεζέληεο γλσξίδνπλ φηη πεξηζηεξηψλεο δελ ππάξρνπλ κφλν ζηελ Σήλν, αιιά θαη 

ζε άιια ζεκεία ηεο Διιάδαο, θπξίσο ζε Κπθιαδνλήζηα, ζηελ Άλδξν, ηε Μχθνλν, θαη ηε 

Μήιν, αιιά θαη ζηελ Πεινπφλλεζν. 

 
 
 

Γλσξίδεηε αλ ππάξρνπλ πεξηζηεξηώλεο εθηόο Σήλνπ;

ΟΥΗ

53%

ΝΑΗ

47%

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΤΚΟΝΟ 
21% 

ΜΖΛΟ 
21% 

ΑΝΓΡΟ 
53% 

ΠΔΛ/ΝΖΟ 
5% 

Πνύ πηζηεύεηε όηη βξίζθνληαη πεξηζηεξηώλεο εθηόο Σήλνπ; 
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6.  ζν γηα ηνπο πεξηζηεξηψλεο εθηφο Διιάδαο, κφλν ην έλα ηξίην ησλ εξσηεζέλησλ 

γλσξίδεη ηελ χπαξμή ηνπο. Απφ απηνχο πεξίπνπ νη κηζνί ζεσξνχλ φηη βξίζθνληαη ζηελ 

Ηηαιία θαη νη ππφινηπνη ζε άιιεο ρψξεο, ηελ Αίγππην, ηε Εηκπάκπνπε θαη ην Καηάξ. 

 
 
 

Γλσξίδεηε αλ ππάξρνπλ πεξηζηεξηώλεο εθηόο 

Διιάδαο;

ΟΥΗ

64%

ΝΑΗ

36%

 
 

 

 

ΗΣΑΛΗΑ 
47% 

ΚΑΣΑΡ 
21% ΑΗΓΤΠΣΟ 

16% 

ΕΗΜΠΑΜΠΟΤΔ 
16% 

Πνύ πηζηεύεηε όηη ππάξρνπλ πεξηζηεξηώλεο εθηόο Διιάδαο; 
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1.6. πλέληεπμε από ηνλ παηέξα Μάξθν Φώζθνιν 

 

1.  Πόηε, πνύ θαη από πνηνπο μεθίλεζαλ νη πεξηζηεξηώλεο; 

Οη πεξηζηεξηψλεο ήηαλ αξραίεο θαηαζθεπέο. Ζ ιέμε πεξηζηέξη είλαη αξραία Αηγππηηαθή 

θαη ζεκαίλεη πνπιί ηεο Ίζηδαο. Δίλαη άγλσζην ην πφηε ήξζαλ ηα πεξηζηέξηα ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηα πεξηζηέξηα κηινχλ νη αξραίνη Έιιελεο, δελ θάλνπλ φκσο ηδηαίηεξε αλαθνξά  ζηνπο 

πεξηζηεξηψλεο.  

 

2. Πώο εμειίρζεθαλ νη πεξηζηεξηώλεο από ηε ζηηγκή ηεο «γέλλεζήο» ηνπο κέρξη 

ζήκεξα; 

 ηελ Σήλν, ν αξραηφηεξνο πεξηζηεξηψλαο ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηα 1630 ζηνλ Πχξγν. 

Πξηλ απφ ην 1700, πξηλ θχγνπλ νη Δλεηνί, δελ κπνξνχζε λα θηίζεη πεξηζηεξηψλα φπνηνο 

ήζειε. Έπξεπε λα δηαζέηεη γχξσ ζηα 10 ζηξέκκαηα γηα λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα κε 

ηνπο γείηνλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα έλαο άιινο πεξηζηεξηψλαο πνπ δηαζψδεηαη κη-

ζνγθξεκηζκέλνο κέρξη ζήκεξα θαη πνπ θηίζηεθε απφ ηνλ θαιφγεξν «Ξαλεκίηε». Απηφο ή-

ζειε λα θηίζεη πεξηζηεξηψλα, φκσο δε δηέζεηε 10 ζηξέκκαηα αιιά 9. Σα ππφινηπα ρσξάθηα 

ηεο εθθιεζίαο ήηαλ καθξηά. Υξεηάζηεθε λα λνηθηάζεη έλα ρσξάθη πνπ βξηζθφηαλ δίπια 

ζηελ εθθιεζία. Έηζη απέθηεζε ηελ άδεηα γηα λα θηηάμεη πεξηζηεξηψλα.  

Οη πεξηζηεξηψλεο θηίδνληαη θνληά ζε λεξφ θαη ζε κέξνο κε αέξα εηδηθά γηα λα βνεζάεη 

ηα πεξηζηέξηα ζην πέηαγκα. Σν πεξηζηέξη πξέπεη λα κπνξεί λα θχγεη εχθνια. Ο 

πεξηζηεξηψλαο πξέπεη λα θηηζηεί έηζη, ψζηε λα ηνπ επηηξέπεη λα επηζηξέςεη θαη λα 

πξνζγεησζεί εχθνια. Βξίζθεηαη θνληά ζε ιαγθάδηα θαη φρη ζε ςειά βνπλά. 

 

3. Μαζαίλνπκε από ηελ έξεπλά καο όηη νη πεξηζηεξηώλεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

θνηλσλία ηεο Σήλνπ. Δίλαη αιήζεηα απηό θαη αλ λαη κε πνηνπο ηξόπνπο; 

Μεηά ην 1700 νη πεξηζηεξηψλεο θηίζηεθαλ ιφγσ αλάγθεο γηα ηξνθή. Σα πεξηζηέξηα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα, γηα ην θξέαο, ηα πνχπνπια θαη ηελ θνπξηά ηνπο πνπ ήηαλ πνιχ αθξηβή, 

αθνχ απνηειεί πνιχ ηζρπξφ ιίπαζκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηθξή πνζφηεηα. Έηζη ρηίδν-

ληαλ νη πεξηζηεξηψλεο, πνπ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθνί, γηαηί εθεί ηα πεξηζηέξηα γελληφληαλ, κε-

γάισλαλ θαη θαηέθεπγαλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. Υάξε ζ' απηνχο νη αγξφηεο είραλ δηαζέ-

ζηκα ηα πεξηζηέξηα, φπνηα ζηηγκή ήζειαλ. ζνη έθηηδαλ ηνπο πεξηζηεξηψλεο έπξεπε λα έ-

ρνπλ νηθνλνκηθή άλεζε, γηαηί ηα πιηθά θφζηηδαλ αξθεηά. Σα ζρήκαηα θαη ε δηαθφζκεζε α-

παηηνχζαλ πνιιά κεξνθάκαηα θαη ην θφζηνο ήηαλ κεγάιν. Φπζηθά κεγάιν ήηαλ θαη ην φθε-

ινο πνπ απνθφκηδαλ. Έηξσγαλ θαη επίζεο πνπινχζαλ ην θαιφ θξέαο ηνπο. Σα πεξηζηέξηα 

ηξψγνληαλ φηαλ ήηαλ κηθξά, πξηλ πεηάμνπλ, γηαηί κεηά ην θξέαο ηνπο ζθιεξαίλεη. Κάζε 

ρξφλν παξαγφηαλ κηα κεγάιε πνζφηεηα θξέαηνο.  
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4. Πόηε αξρίζαηε λα αζρνιείζηε κε ηνπο πεξηζηεξηώλεο θαη ηη ζαο ώζεζε λα 

αζρνιεζείηε κε απηό; 

Ζ Καξδηαλή δηέζεηε έλαλ πεξηζηεξηψλα κε ηνλ νπνίν αζρνιήζεθα πξνζσπηθά, γηαηί 

δελ ήζεια λα εγθαηαιεηθζεί θαη λα θαηαζηξαθεί. Αζρνιήζεθα γχξσ ζηα 20 ρξφληα θαη 

ηάηδα ηα πεξηζηέξηα ζπζηεκαηηθά.  

 

5.  Πώο ζπλδένληαη νη πεξηζηεξηώλεο κε ην ζξεζθεπηηθό ηνκέα; 

Σα πεξηζηέξηα ζπλδένληαη κε ην ζξεζθεπηηθφ ηνκέα. Σν Άγην Πλεχκα απεηθνλίδεηαη σο 

πεξηζηέξη ζηε Βάπηηζε ηνπ Ηεζνχ ζηνλ Ηνξδάλε. Δπίζεο απνηειεί θαη ζχκβνιν ηεο εηξή-

λεο. ηηο εθθιεζίεο βξίζθνπκε πνιιέο απεηθνλίζεηο πεξηζηεξηψλ.  

 

6.  Ζ εθθιεζία, νξζόδνμε θαη θαζνιηθή, έρεη ζπκβάιεη νηθνλνκηθά ζηελ αλαπαιαίσ-

ζε ησλ πεξηζηεξηώλσλ; 

Οη πεξηζηεξηψλεο είλαη ηδησηηθά θηίξηα, γη‟ απηφ νη Δθθιεζίεο δελ αζρνιήζεθαλ 

ηδηαίηεξα κε απηνχο. 

 

 

  

 πεξηζηεξηώλαο ζηελ Σήλν 
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Δλόηεηα 2ε 

 

Ζ νκάδα καο επέιεμε λα αζρνιεζεί κε ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ θηηζκάησλ απηψλ. ηφ-

ρνο καο ήηαλ λα κειεηήζνπκε ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δηαξξχζκηζή ηνπο, λα εξεπλή-

ζνπκε θαη λα ζρεδηάζνπκε θάζε ηχπν πεξηζηεξηψλα μερσξηζηά θαη λα αλαιχζνπκε ηα 

ζχκβνια πνπ θνζκνχλ ηα ζχγρξνλα απηά αξηζηνπξγήκαηα αξρηηεθηνληθήο. ηελ πξψηε 

καο θηφιαο ζπλάληεζε θαηαιήμακε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ επξφθεηην λα δηεξεπ-

λήζνπκε. πγθεθξηκέλα ηέζεθαλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα:  

 

 Πψο είλαη έλαο πεξηζηεξηψλαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά; 

 Πνηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζηζηνχλ κνλαδηθνχο ζηνλ θφζκν; 

 Πψο εξκελεχνληαη ηα ζχκβνια πάλσ ζηνπο πεξηζηεξηψλεο; 

 Ση κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα εγθαηάιεηςεο ησλ πεξηζηεξηψλσλ πνπ 

παξαηεξείηαη ζην λεζί; 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θέξνπκε εηο πέξαο ηελ εξγαζία καο, αθνινπζήζακε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα, αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο θαη ζρέδηα ζην δηαδίθηπν, επηζθεθζήθακε ηε βηβιηνζή-

θε ηνπ Παλειιελίνπ Ηδξχκαηνο ηεο Παλαγίαο θαη πήξακε ζπλέληεπμε απφ δπν ζεκαίλνπ-

ζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ηφπνπ καο, ηελ αξρηηέθηνλα θ. Μαξία-Μαξηγψ Βηδάιε, ε νπνία 

βνήζεζε ηδηαίηεξα ην έξγν καο, θαη ηελ επίζεο αξρηηέθηνλα θ. Ησάλλα Παπαζηαζνπνχινπ, 

ε νπνία παξείρε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο νκάδεο. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζή-

ζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηνπ δνθηκίνπ ήηαλ θπξίσο νκαδνζπλεξγαηηθή, θαζψο 

ε θχζε ηνπ καζήκαηνο πξνυπνζέηεη αληαιιαγή απφςεσλ θαη θαηακεξηζκφ ξφισλ, αιιά 

ζπρλά ήηαλ θαη αηνκηθή, αθνχ ε θάζε κία απφ εκάο είρε ζπγθεθξηκέλν ξφιν λα επηηειέζεη 

αλά εβδνκάδα. 

 

Σα κέιε ηεο νκάδαο 

Μαξία Παλή 

Άλλα άββαξε 

Έιζα θαξή 

Φξφζσ ππξηδάθε 
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2.1. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία 

 

Οη ηδηαίηεξεο ηζηνξηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο Σήλνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηξνθή θαη ηε ζηέγαζε ησλ πεξηζηεξηψλ ηνπιάρηζηνλ 

απφ ηνλ 17ν αηψλα θη έπεηηα.  Οη πεξηζηεξηψλεο θηίζηεθαλ σο ζηέγεο ησλ πεξηζηεξηψλ θαη 

βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλεο ζην λεζί. Ο ζθνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ζπηηηψλ γηα ηα 

πεξηζηέξηα ήηαλ λα δψζνπλ ιχζε ζε θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ 

πνπιηψλ, φπσο ζηέγαζε θαη πξνζηαζία. Σαπηφρξνλα σθεινχζε θαη ηνπο ηδηνθηήηεο γηα ηελ 

πεξηζπιινγή ησλ θνπηζνπιηψλ, πνπ γίλνληαλ πνιχ θαιφ ιίπαζκα. Γηα ην ιφγν απηφλ, ε 

δνκή ηνπ πεξηζηεξηψλα θαη ε θχζε γχξσ απφ απηφλ θαζφξηδαλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ν πξνζαλαηνιηζκφο, ηα αλνίγκαηα, νη ζθηεξέο θφγρεο θαη ε γεηηλίαζε κε 

ξέκα θαη θαιιηεξγνχκελα ρσξάθηα ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία πξνζέιθπζεο ησλ 

πεξηζηεξηψλ.   

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη πξψηνη πεξηζηεξηψλεο ήηαλ πνιχ ιηηνί, πέηξηλα θηίξηα κε 

κηθξέο ηεηξάγσλεο νπέο γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πεξηζηεξηψλ ρσξίο ηα πνιιά 

δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαληάκε ζήκεξα ζηηο πξνζφςεηο ησλ πεξηζηεξηψλσλ πνπ 

δηαζψδνληαη ζην λεζί. «Η δηαθόζκεζε ησλ όςεσλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ην 

ζπκβνιηθό ξόιν πνπ απέθηεζαλ ζηελ πνξεία ηα θηίξηα απηά παξά κε θάπνηα πξαθηηθή ή 

ιεηηνπξγηθή αλάγθε…», καο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε θ. Ησάλλα Παπαζηαζνπνχινπ, 

αξρηηέθηνλαο κε έδξα ηελ Σήλν.   

    Έλαο κέηξηνο πεξηζηεξηψλαο πνπ έρεη ρψξν γηα ηε ζηέγαζε 30 έσο 100 δεπγαξηψλ 

πεξηζηεξηψλ κπνξεί λα είλαη έλα απιφ νξζνγψλην θηίζκα κε δηαζηάζεηο 3Υ4Υ5 κ. 

πεξίπνπ, θιεηζηφ θαη θαιά πξνζηαηεπκέλν. Ζ πφξηα εηζφδνπ είλαη μχιηλε ρσξίο ξσγκέο ή 

ζπαζίκαηα, γηα λα κελ κπαίλνπλ κέζα ερζξνί ησλ πεξηζηεξηψλ φπσο ηα θίδηα, ηα πνληίθηα, 

νη θνπξνχλεο θαη άιια αξπαθηηθά. Αθφκα ππάξρνπλ αλνίγκαηα γηα ηελ είζνδν ησλ 

πεξηζηεξηψλ θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ θηίζκαηνο, κε θαζίζκαηα θη αξθεηφ ρψξν γηα ην πέηαγκα 

ηνπ πνπιηψλ θη απάλεκεο ιηάζηξεο ζην εμσηεξηθφ ηνπ. Σα βαζηθά απηά ζηνηρεία πιεξνχλ 

φινη νη πεξηζηεξηψλεο αλά ηελ Διιάδα, αιιά απηνί ηεο Σήλνπ έρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα. 
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2.2. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

   ινη νη πεξηζηεξηψλεο ηεο Σήλνπ, κε εμαίξεζε έλα θαη κνλαδηθφ ιακπξφ παξάδεηγκα 

θακππιφγξακκνπ πεξηζηεξηψλα έμσ απφ ηε Υψξα ηνπ λεζηνχ, είλαη θηίξηα επζχγξακκα, 

αλεμάξηεηα θαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απηνηειή κέζα ζην ρψξν. 

    Ζ ηνπνζέηεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο είλαη ηέηνηνο ψζηε λα θνηηάδνπλ πξνο ηε ξε-

καηηά θαη κάιηζηα πξνο ηελ πην απάλεκε κεξηά, θαη ζπγρξφλσο νη πιεπξέο κε ηα αλνίγκα-

ηα θαη ηε δηαθφζκεζε λα είλαη ζηξακκέλεο πξνο ην λφην, ηελ αλαηνιή ή ηε δχζε, αλάινγα 

κε ηελ ηδηαίηεξε ηνπνζεζία θάζε πεξηζηεξηψλα, αιιά πνηέ πξνο ην βνξξά. Αληίζεηα, νη 

πφξηεο κεξηθέο θνξέο βξίζθνληαη ζηε βφξεηα πιεπξά. ηαλ ε ηνπνζεζία ηνπ πεξηζηεξηψλα 

δελ πξνζθέξεη θαιή πξνζηαζία απφ ηνπο αλέκνπο, νη πιεπξέο κε ηηο εηζφδνπο γηα ηα πε-

ξηζηέξηα θαη ηηο δηαθνζκεηηθέο – ιεηηνπξγηθέο θφγρεο, ζηηο νπνίεο θάζνληαη ηα πεξηζηέξηα, 

πξνζηαηεχνληαη κε επέθηαζε ελφο ή δχν πιαγίσλ ηνίρσλ πέξα απφ ηηο γσλίεο ηνπ πεξη-

ζηεξηψλα ζε κήθνο 0,70-2,50 κ., έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη αληηαλεκηθφ θξάγκα. 

   Σν χςνο ησλ πεξηζηεξηψλσλ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεγαιχηεξν ηνπ κήθνπο ησλ 

πιεπξψλ ηνπο, ζηνηρείν ην νπνίν παξαηεξείηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θη απνηειεί έλα ηππη-

θφ ραξαθηεξηζηηθφ. Έρνπλ ζπλήζσο δχν ή ηξεηο νξφθνπο. Ο ηδηνθηήηεο ρξεζηκνπνηνχζε 

ηνλ θάησ φξνθν σο απνζήθε γηα ηε θχιαμε ησλ εξγαιείσλ ηνπ, ελψ ν επάλσ φξνθνο α-

πνηεινχζε ηελ θαηνηθία ησλ πεξηζηεξηψλ. 

    ε θάζε πεξηζηεξηψλα ππάξρεη κία κφλν είζνδνο ζρεηηθά κηθξή κε δηαζηάζεηο 60Υ150 

εθ. πεξίπνπ. Βξίζθεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην ηζφγεην αιιά ζε επίπεδν ςειφηεξν απφ ην 

δάπεδν. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε πφξηα βξίζθεηαη ζην Β΄ φξνθν κε ζπλέπεηα ην 

αλέβαζκα λα γίλεηαη κε μχιηλε ζθάια. παλίσο ππάξρνπλ κεξηθά ιίζηλα ζθαιηά (πιάθεο 

ζην πην ςειφ ζεκείν) θαη νη πφξηεο είλαη μχιηλεο. Δθηφο απφ ηα γεληθά απηά 

ραξαθηεξηζηηθά, ππάξρνπλ 4 δηαθνξεηηθνί ηχπνη αξρηηεθηνληθήο ησλ πεξηζηεξηψλσλ ζηελ 

Σήλν.  

 

Σύπνο Α 

   ιεο νη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο κε νξζέο γσλίεο. ηελ ίδηα θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλν-

ληαη θη εθείλνη, ζηνπο νπνίνπο νη δχν πιεπξέο είλαη ζρεηηθά ιίγν κεγαιχηεξεο απφ ηηο άιιεο 

δχν ή είλαη κεγαιχηεξε ε κία πιεπξά θη ε αληίζηνηρή ηεο γσλία είλαη νμεία, επεηδή ε εληχ-

πσζε πνπ δίλνπλ είλαη ελφο ηεηξαγψλνπ. Καηά 

κέζν φξν, ην κήθνο ησλ πιεπξψλ είλαη 3,5-5 κ.. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη κεγαιχηεξνη, φπσο γηα πα-

ξάδεηγκα έλαο πεξηζηεξηψλαο ζηνλ Κξφθν, 

πιεπξάο 0,30Υ8,20 κ.  
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Σύπνο Β 

   Ζ θάηνςε είλαη επηκήθεο θαη ζπλήζσο νξζνγψληα. Οη απέλαληη πιεπξέο είλαη θαηά θχξην 

ιφγν ίζεο θαη παξάιιειεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φκσο ε πιάγηα πιεπξά είλαη κεγα-

ιχηεξε, νπφηε ην ζρήκα δελ είλαη θαλνληθφ νξζνγψλην. 

   Ο κέζνο φξνο ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ είλαη 4Υ5,40 κ. Πην ζπάληα φκσο είλαη κεγα-

ιχηεξνη π.ρ. 5,50Υ6,70. Γε θαίλεηαη λα ππάξρεη νξηζκέλνο ξπζκφο ζηηο αλαινγίεο, αλ θαη 

κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη ζε θάπνηεο πεξηνρέο νη πεξηζηεξηψλεο είλαη ζηελφηεξνη. 

    Δίλαη ν ζπλεζηζκέλνο ηχπνο πεξηζηεξηψλα πνπ απαληάηαη κε παξαιιαγέο ζε φιε ηελ 

Σήλν. ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θη ν κνλαδηθφο επηκήθεο πεξηζηεξηψλαο 

πνπ ζπλαληάκε ζην ρσξηφ Αγάπε, ηνπ νπνίνπ νη δχν πιεπξέο ζπλδένληαη κε ηνίρν 

θακπχιν.  ηνλ ηχπν Β δηαθξίλνπκε δχν παξαιιαγέο ηεο θάηνςεο ίδηεο κε ηνλ Α. 

 

Σύπνο Β1 

    Ο ηνίρνο ηεο κίαο πιεπξάο ηνπ θηίζκαηνο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηεο ζηελήο θαη 

ιηγφηεξεο θνξέο ηεο καθξηάο, πξνεμέρεη πέξα απφ ηε γσλία ηνπ πεξηζηεξηψλα γηα 

θαιχηεξε πξνζηαζία ηεο λφηηαο, αλαηνιηθήο, λνηηναλαηνιηθήο ή λνηηνδπηηθήο θχξηαο φςεο 

ηνπ πεξηζηεξηψλα. Πεξηζηεξηψλεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη δηάζπαξηνη ζε φιν ην λεζί. 

 

Σύπνο Β2 

     ηελ πεξίπησζε απηή εμέρνπλ δχν ηνίρνη, κίαο ζηελήο θαη κίαο καθξάο πιεπξάο πέξα 

απφ ηηο δχν δηακεηξηθά αληίζεηεο γσλίεο, κε απνηέιεζκα λα πξνζηαηεχνληαη θαιχηεξα δχν 

πιεπξέο ηνπ πεξηζηεξηψλα. 

    Οη πιεπξέο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ απηνχο ηνπο ηνίρνπο, απνηεινχλ ηελ πξφζνςε 

ηνπ πεξηζηεξηψλα φπσο θη ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ αληηαλεκηθψλ ηνίρσλ. Οη πεξηζηε-

ξηψλεο ηνπ ηχπνπ Β2 πνπ είλαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξν δηαθνζκεκέλνπο θαη θνκςνχο, είλαη 

ιηγφηεξνη θη είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζε δχν θπξίσο πεξηνρέο, ηνλ Σαξακπάδν θαη ηνλ Σξηπφ-

ηακν. Άιια παξαδείγκαηα ζπλαληάκε ζην Υαηδεξάδν θαη ζηνλ Κηηθάδν, ζηελ Καξδηαλή, 

ζηα Κηφληα θαη ζηε Υψξα. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη πεξηζζφηεξνη πεξηζηεξηψλεο κε έλαλ ή 

δχν αληηαλεκηθνχο ηνίρνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλνη ζηηο πεξηνρέο Αγάπε, Πν-

ηακηά, Σαξακπάδν θαη Σξηπφηακν, εθηηκάηαη φηη έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεζαησλη-

θή ηζηνξία ηνπ λεζηνχ θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή εμέιημε ησλ πεξηζηεξηψλσλ. Θα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί φηη νη ηνίρνη πξνεθηείλνληαη φρη κφλν γηα ιφγνπο θαιχηεξεο πξνζηαζίαο ησλ 

φςεσλ ησλ θηηζκάησλ, αιιά θαη γηαηί κε απηνχο δηακνξθψλεηαη πνηθηιφηξνπα ην θηίξην θαη 

δίλεηαη ε επθαηξία θη ε αθνξκή γηα κία αθφκα δηαθνξνπνίεζε θαη κεγαιχηεξε δηαθφζκεζε. 
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Σύπνο Β3 

    Μηα παξαιιαγή ηνπ πεξηζηεξηψλα ηνπ ηχπνπ Β2 είλαη ν ηχπνο Β3, ν νπνίνο  ζπλαληάηαη 

ζπάληα θαη ζε απηφλ θαηαηάζζνληαη νη πεξηζηεξηψλεο, ησλ νπνίσλ νη δπν ζηελέο πιεπξέο 

πξνεμέρνπλ ζε ζρήκα «Π» γηα λα πξνζηαηεχεηαη θαιχηεξα ε κία θαξδηά πιεπξά. 

 

 

 

Σύπνο Γ 

    Απνηειείηαη απφ δχν νξζνγψληνπο επηκήθεηο ρψξνπο ελσκέλνπο κε ζρήκα «Γ». Ο έλαο 

ρψξνο είλαη ζπλήζσο πην κεγάινο απφ ηνλ άιιν (π.ρ. κήθνο ηνπ α 7κ. θαη κήθνο ηνπ β 4,5 

κ.) θαη ην πιάηνο θαη ησλ δχν είλαη ζρεηηθά κηθξφ. 

    Με ηνπο νξζνγψληνπο επηκήθεηο ρψξνπο θαιχπηνληαη πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηνπ απν-

ηειεζκαηηθφηεξα ίζσο απφ φ,ηη κε ηνλ αληηαλεκηθφ ηνίρν. Αθφκα πξνζθέξνληαη πην πνιιέο 

φςεηο γηα ιεηηνπξγία (ιηάζηκν θη αλάπαπζε πεξηζηεξηψλ) θαη δηαθφζκεζε. πλήζσο ζηνπο 

πεξηζηεξηψλεο ηνπ ηχπνπ Γ ππάξρνπλ αλνίγκαηα θαη δηαθνζκεηηθά κνηίβα ζε ηξεηο πιεπ-

ξέο, αιιά ζε νξηζκέλνπο ε δηαθφζκεζε εθηείλεηαη ζε ηέζζεξηο πιεπξέο θεληψληαο ηηο πε-

ξηζζφηεξεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ. Ζ είζνδνο είλαη ή ζε κία απφ ηηο εζσηεξηθέο ή ζε κία 

απφ ηηο ζηελέο πιεπξέο. 

  Σύπνο Γ 

    Ο ζχλζεηνο απηφο ηχπνο απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο πεξηζηεξηψλεο 

ελσκέλνπο ζε κία ζεηξά κε κηθξή δηαθνξνπνίεζε ησλ φςεσλ. 

    Γχζθνια δηαθξίλεηαη απφ ηνλ ηχπν Γ εμσηεξηθά. Μία έλδεημε απνηειεί ε δεχηεξε πφξηα 
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θαη βέβαηα νη δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη εζσηεξηθά. 

    ηνλ ηχπν Γ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξηζηεξηψλεο πνπ είλαη ελσκέλνη φρη κφλν κε 

άιινπο πεξηζηεξηψλεο αιιά θαη κε άιιεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εμνρηθέο ζπλήζσο. 

    Ο ζχλζεηνο ηχπνο πεξηζηεξηψλα πξνήιζε πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπλέλσζε ελφο 

δεχηεξνπ πεξηζηεξηψλα ζε θάπνηνλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν παιηφ, παξά απφ ηελ εμαξρήο 

ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή δηπινχ ζχλζεηνπ θηίζκαηνο. 

    Οη πεξηζηεξηψλεο, αθφκα θαη ζην ζχλζεην ηχπν, θξαηνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο, ηε 

κνξθή θαη ηνλ ηδηαίηεξν ηχπν ησλ απιψλ πεξηζηεξηψλσλ. 

    Οη ζχλζεηνη πεξηζηεξηψλεο, φπσο είλαη θπζηθφ, είλαη νη πην κεγάινη ζε δηαζηάζεηο θαη νη 

πην ζεκαληηθνί απφ ηελ άπνςε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο. Βξίζθνληαη ζηηο πην 

πξνλνκηνχρεο ζέζεηο ηεο πεξηνρήο. Ο αξηζκφο ησλ πεξηζηεξηψλσλ ηνπ ηχπνπ Γ πνπ ελην-

πίζζεθαλ δελ είλαη κεγάινο θαη απνηειεί πνζνζηφ 6% ζην ζχλνιν ησλ πεξηζηεξηψλσλ 

πνπ κειεηήζεθαλ. 

 

 

  

 πεξηζηεξηώλαο ζηε ηελή 
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2.3. Γηακόξθσζε – Γηαξξύζκηζε ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ 

 

    Ζ δηαξξχζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ησλ πεξηζηεξηψλσλ βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηε κνξθή ηεο θάηνςεο, ηηο δηαζηάζεηο, ηα πιηθά δνκήο θαη ηελ θαηαζθεπή 

ηνπο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ είλαη νη δχν ή νη ηξεηο φξνθνη. 

    Οη πεξηζηεξηψλεο ησλ ηχπσλ Α θαη Β είλαη κνλφρξσκνη θαη φκνηνη ζε φινπο ηνπ 

νξφθνπο, φηαλ βέβαηα νη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ηέηνηεο πνπ επηηξέπνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ 

νξφθσλ θαη ηε ζηέγαζε κε ηα πιηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη 

πεξηζηεξηψλεο έρνπλ ηε κνξθή ελφο νξζνγψληνπ θαη πνιχ πςεινχ δσκαηίνπ. Ο 

δηαρσξηζκφο νξηδφληηα ζε νξφθνπο γίλεηαη κε μχιηλα δνθάξηα, ηηο ηξάβεο, πνπ παηνχλ ζε 

εζνρέο κέζα ζηνλ ηνίρν ή ζε πιάθεο πνπ εμέρνπλ. πλεζέζηεξα ζπλαληάηαη ζηνπο 

πεξηζηεξηψλεο ηχπνπ Α ή ζε εμνρέο θάζεησλ ηνίρσλ – θχξηα ζηνπο πεξηζηεξηψλεο ηχπνπ 

Β. Απηέο νη ηειεπηαίεο γίλνληαη ή φηαλ κεησζεί ην πάρνο ησλ ηνίρσλ φζν ςειψλνπλ ή φηαλ 

νη δχν αληηθξηλνί ηνίρνη ζηνπο πεξηζηεξηψλεο ηχπνπ Β θηίδνληαη σο έλα χςνο κε εθθνξηθφ 

ηξφπν. Σν ίδην θηίζηκν κε ην εθθνξηθφ 1 γίλεηαη ζε φινπο ηνπο νξφθνπο. 

    Πάλσ ζηα δνθάξηα ππάξρνπλ ιίζηλεο πιάθεο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ φιν ην δάπεδν ηνπ 

νξφθνπ, εθηφο απφ κία ηεηξάγσλε νπή2 ζπλήζσο ζην άθξν, αιιά νξηζκέλεο θνξέο θαη ζην 

κέζν, ψζηε λα πεηνχλ ηα πεξηζηέξηα αιιά θαη γηα λα κπνξεί λα πεξλά ν ηδηνθηήηεο. 

    ε πεξηζηεξηψλεο κηθξνχο θαη πνιχ ζηελνχο (πιάηνπο 2 κ.), φπνπ ην άλνηγκα κεηαμχ 

ησλ καθξψλ ηνίρσλ είλαη αξθεηά κηθξφ, πιάθεο ηνπνζεηνχληαη ακέζσο πάλσ ζηνπο 

πιάγηνπο ηνίρνπο θαη δε ρξεηάδνληαη δνθάξηα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη πιάθεο είλαη 

επηκήθεηο – θαλνληθέο νξζνγψληεο κε πιάηεο 1 κ. πεξίπνπ θαη κήθνο θαηάιιειν, ψζηε λα 

θαιχπηεη ην άλνηγκα. 

    ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπλήζσο ζηνπο πεξηζηεξηψλεο ηχπνπ Α εμέρεη έλαο πεζζφο3 

ζην κέζν ηεο κίαο πιεπξάο ελφο ηνίρνπ (κήθνπο 0,60 – 0,70) πνπ είλαη θηηζκέλνο θαη 

απηφο κε εθθνξηθφ ηξφπν, έηζη ψζηε νη δηαζηάζεηο ηνπ ζην πην ςειφ ηκήκα λα είλαη 

κεγαιχηεξεο. ηνλ πεζζφ παηνχλ παρηέο ζρηζηφπιαθεο πνπ κπαίλνπλ ζηνλ ηνίρν θαη 

εμέρνπλ, έηζη ψζηε πάλσ ηνπο λα αθνπκπνχλ ηα δνθάξηα θαη νη πιάθεο ηνπ πάλσ νξφθνπ. 

Οη πεζζνί αξρίδνπλ είηε απφ ην ηζφγεην είηε απφ ηνλ αξρηθφ πξψην φξνθν 

επαλαιακβαλφκελνη φκνηα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε παηνχλ πάλσ ζηνλ παρχ ηνίρν πνπ 

βξίζθεηαη ζην ηζφγεην θαη είλαη εθθνξηθά θηηζκέλνο. 

    Ο πεζζφο βξίζθεηαη ζε πεξηζηεξηψλεο θαλνληθνχ κεγέζνπο (π.ρ. πιεπξάο 4 κ.), αιιά 

ίζσο ηνλ βξνχκε θαη ζηνλ πην κηθξφ πεξηζηεξηψλα ηνπ ηχπνπ Α. 

                                                
1
  κεγάιν άλνηγκα θάησ θαη θιεηζηφ πξνο ηα πάλσ 

2
  άλνηγκα ή θνίιε εζνρή ζηεξενχ ζψκαηνο  

 
3
  θνιφλα  
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    ηνπο κεγάινπο επηκήθεηο πεξηζηεξηψλεο ηχπνπ Β ππάξρνπλ δχν πεζζνί ζε ίζεο 

πεξίπνπ απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο. ηνπο κεγαιχηεξνπο πεξηζηεξηψλεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

ηεηξάγσλεο θάηνςεο ή ζηνπο επηκήθεηο αιιά ζε κεγάιν πιάηνο (κηθξή αλαινγία πιάηνπο-

κήθνπο), ν ρψξνο ηνπ ππνγείνπ ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε ή κία ελδηάκεζε θάκαξα ζην κέζν 

ηνπ κήθνπο ή κε ηνίρνπο πάρνπο 0,50 έσο 0,65 κ. Έρνπλ πνιιέο θνξέο άληζν θαη κεγάιν 

κήθνο (0,70 έσο 2 κ.) κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη κηθξνί δηαθξηηνί ρψξνη. ηελ 

θάκαξα θαη ηνπο θέξνληεο ηνίρνπο ζηεξίδνληαη ηα δνθάξηα θαη νη πιάθεο ηεο νξνθήο πνπ 

βξίζθνληαη ζην ηζφγεην. ηνπο νξφθνπο επαλαιακβάλεηαη ν δηαρσξηζκφο, αιιά ζπλήζσο 

ζηε ζέζε ηεο θάκαξαο ππάξρεη δηαρσξηζηηθφο ηνίρνο πνπ έρεη άλνηγκα γηα ηελ είζνδν ζην 

άθξν ή ζην κέζν ή ππάξρνπλ δχν εθθνξηθνί πεζζνί ζηε ζέζε ηεο θάκαξαο. Τπάξρνπλ 

πεξηζηεξηψλεο, φπνπ ζην ηζφγεην ν δηαρσξηζκφο θαη ε ζηήξημε ηεο νξνθήο γίλεηαη κε δχν 

πεζζνχο, ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ν δηαρσξηζηηθφο ηνίρνο ή ε θάκαξα ηνπ νξφθνπ. 

    ηνπο επηκήθεηο πεξηζηεξηψλεο, ε δηαρσξηζηηθή θάκαξα δε ρηίδεηαη ζην κέζν ηνπ 

ηζνγείνπ ρψξνπ, αιιά πην θνληά πξνο ηελ θχξηα φςε. Οη πεξηζηεξηψλεο ηχπνπ Γ 

απνηεινχληαη απφ δχν επηκήθεηο θάκαξεο πνπ επηθνηλσλνχλ θαη δελ έρνπλ άιια 

εζσηεξηθά ρσξίζκαηα. Οη φξνθνη δεκηνπξγνχληαη φπσο θαη ζηνπο πεξηζηεξηψλεο ηχπνπ Β, 

κε εζνρέο ησλ ηνίρσλ ζπλήζσο θηηζκέλεο κε ηνλ εθθνξηθφ ηξφπν θαη, φηαλ ην πιάηνο είλαη 

κηθξφ, κε ηνπνζέηεζε κφλν κίαο ζεηξάο πιαθψλ ρσξίο μχιηλα δνθάξηα. 
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2.4. Οξγάλσζε θαη δηακόξθσζε εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ – Γηαθόζκεζε 

 

      Γελ είλαη κφλν νη δηάθνξνη ηχπνη αξρηηεθηνληθήο κνξθήο ησλ πεξηζηεξηψλσλ πνπ έ-

ρνπλ ζεκαζία, αιιά θαη ε νξγάλσζε θαη ε δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, πνπ 

πξνθαινχλ ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε θαη ηνπο δίλνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Απινχζηε-

ξνη ζηελ αξρηηεθηνληθή ζχιιεςε αιιά θαη ζηελ εμσηεξηθή δηακφξθσζε είλαη νη ηεηξάγσλνη 

ή νξζνγψληνη πεξηζηεξηψλεο ρσξίο αληηαλεκηθνχο ηνίρνπο. Τςψλνληαη ζην ρψξν ζαλ κη-

θξνί πχξγνη. ηνπο πεξηζηεξηψλεο κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αληηαλεκηθνχο ηνίρνπο, ε δηα-

κφξθσζε ησλ δηαζηξσκάησλ θαη ε δηαθφζκεζε ζπλερίδεηαη ζηνπο πξνεθηάκελνπο ηνί-

ρνπο, ζπλήζσο κε φκνηα δηαθνζκεηηθά κνηίβα ή κε ζχλζεζε κνηίβσλ φπσο ηα δηαδψκαηα 

ηεο θχξηαο επηθάλεηαο. 

     Αξθεηέο θνξέο φκσο πεξηέρνπλ θαη δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ επηθα-

λεηψλ θαη ηεο ηειηθήο κνξθήο επεθηείλεηαη, θαζψο νη αληηαλεκηθνί ηνίρνη δηακνξθψλνληαη 

θιηκαθσηνί θαη ηα κέησπά ηνπο είλαη ηεηξάγσλεο ή εκηθπθιηθήο ηνκήο. πρλά βξίζθνληαη 

ζηνλ ίδην πεξηζηεξηψλα θαη ζηνλ ίδην ρψξν ή θαη ζηνλ ίδην ηνίρν. 

    Έλαο άιινο ηξφπνο δηαθνξνπνίεζεο ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ πνπ δίλεη αθνξκή γηα 

πεξηζζφηεξε δηαθφζκεζε, είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ εμψζηε (απιή ή ραγηάηη), φπσο ζε 

πεξηζηεξηψλεο ηχπνπ Α θαη Β θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ ηχπνπ Γ. Οη δχν πιάγηνη ηνπ 

θηηξίνπ ή θαη ν έλαο πιάγηνο ηνίρνο, αξθεηέο θνξέο ζπλερίδνπλ λα πεξηβάιινπλ ηηο 

πιεπξέο ηνπ εμψζηε ζε φιν ην κήθνο ηνπ θαη ζε φιν ην χςνο ηνπ ζαλ πξνζηαηεπηηθφ 

αληηαλεκηθφ θξάγκα. ηνπο πεξηζηεξηψλεο ηχπνπ Β πξνζηαηεχεηαη ζπλήζσο ν εμψζηεο 

απφ ηνλ έλαλ (εμσηεξηθφ) ππεξπςσκέλν ηνίρν. Έηζη ζπάεη κηα κεγάιε εληαία επηθάλεηα, 

θαη ε ιεηηνπξγηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή αλάγθε ζηέγαζεο ελφο ρψξνπ αλφδνπ ζην δψκα 

πξνζηαζίαο ησλ κηθξψλ πεξηζηεξηψλ (πηηζνχληα) γίλεηαη κνξθνινγηθφ ζηνηρείν νξηζκέλσλ 

πεξηνρψλ. 

     Ζ απνθπγή κεγάισλ εληαίσλ φγθσλ, ζηνηρείν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο ζην 

Αηγαίν, επηδηψθεηαη θαη ζηνπο πεξηζηεξηψλεο φρη κφλν ζηνπο κεκνλσκέλνπο ηχπνπο Α, Β 

αιιά θπξίσο ζην  Γ, αιιά αθφκε θαη ζηνπο ζχλζεηνπο ηχπνπο, φπνπ ελσκέλνη πεξηζηεξηψ-

λεο ρηίδνληαη κε κηθξέο έζησ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζε εζνρή ή ζε 

δηαθνξεηηθφ πςειφηεξν επίπεδν. 

      Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπνπ ζηηο κε θνζκεκέλεο πιεπξέο ππάξρνπλ 3-7 πέηξηλα 

ζθαινπάηηα ζην πςειφηεξν ηκήκα ηνπ ηνίρνπ θνληά ζην δψκα. 

    Οη πιάθεο πνπ εμέρνπλ απφ ηνλ ηνίρν είλαη κνλέο ή 1-2 θαη είλαη 2,50 έσο 3,50 κ. πην 

ςειά απφ ην έδαθνο. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο θηάλεη θάπνηνο εθεί κε μχιηλε θηλεηή ζθάια. 

ιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο είλαη πάληα επηθαιπκκέλεο κε ζνβά γηα ιφγνπο ιεηηνπξγη-

θνχο, αιιά ζηελ πνξεία ησλ ρξφλσλ ν ζνβάο έπαημε θαη δηαθνζκεηηθφ ξφιν. 

    Σα δηαδψκαηα δεκηνπξγνχληαη κε ζεηξά νξηδφληησλ πιαθψλ, πνπ εμέρνπλ απφ ηελ 
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επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ 0,10-0,12 κ. θαη είλαη αθφκα πην ςειά απφ ην έδαθνο, ζπλήζσο 

πάλσ απφ ηα 2 κ. γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο αζθαιείαο. Ζ δηαθφζκεζε πνπ πεξηθιείεηαη ζαλ 

δσθφξνο4 αλάκεζα ζηηο ζεηξέο ησλ πιαθψλ ζηα δηαδψκαηα, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο είλαη 

ειεχζεξε ζηελ επηθάλεηα ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαθνζκεηηθψλ πιαθψλ, ζπλήζσο 

ζηελ θαηψηεξε ζεηξά. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ε δηαθφζκεζε νξίδεηαη θαη κε θάζεηεο πιάθεο 

πνπ ηελ πξνβάινπλ ζαλ κεηφπε5 θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ αληηαλεκηθά θαη πξνζηαηεπηηθά 

θξάγκαηα. 

      Οη πιάθεο ησλ δηαδσκάησλ ζπλήζσο πεξηθιείνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ πεξηζηεξηψλα 

πνπ είλαη δηαθνζκεκέλνη, ηνπο αληηαλεκηθνχο ηνίρνπο αθφκα θαη ηηο γσλίεο ηνπ θηηξίνπ. Ζ 

δηαθφζκεζε αληίζεηα δελ θαιχπηεη ην αθξαίν γσληαθφ ηκήκα ηνπ ηνίρνπ αθήλνληαο έλα 

θελφ 0,50 έσο 0,60 κ. Δμαίξεζε ηνπ θαλφλα απηνχ είλαη νη πεξηζηεξηψλεο, φπνπ ε 

δηαθφζκεζε ζπλερίδεηαη εληαία θαη νκνηφκνξθε ζηνπο αληηαλεκηθνχο ηνίρνπο πνπ εμέρνπλ. 

    Ο αξηζκφο ησλ δηαδσκάησλ θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 5, ζπλήζσο φκσο είλαη 2 έσο 3. Σν 

χςνο ησλ δηαδσκάησλ κπνξεί λα είλαη ίζν ή λα δηαθέξεη ζηνλ ίδην πεξηζηεξηψλα, φπσο 

απφ έλαλ πεξηζηεξηψλα ζε άιινλ. πλήζσο είλαη κηθξφηεξα απφ ηα αλψηεξα δηαδψκαηα, 

ελψ ζπαληφηεξα ηα κεγάια βξίζθνληαη ρακειά, ζπλήζσο ζε παιηφηεξνπο πεξηζηεξηψλεο. 

Ζ απινχζηεξε κνξθή γηα ηνλ πεξηζηεξηψλα είλαη ηα ηεηξάπιεπξα αλνίγκαηα ηνπ ηνίρνπ 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηξά ζην θάησ κέξνο ησλ δηαδσκάησλ. Δίλαη φια δηακπεξή θαη 

ρξεζηκεχνπλ ζαλ είζνδνη – έμνδνη ησλ πεξηζηεξηψλσλ. Χο πξνο ηελ θαηαζθεπή είλαη ε 

επθνιφηεξε ιχζε ζηε δεκηνπξγία νπήο6 αιιά θαη ζπγρξφλσο δηαθνζκεηηθνχ κνηίβνπ. 

Τπάξρνπλ ηεηξάγσλεο νπέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη κε ην ρηίζηκν θαη πξνβάιινπλ ην 

θαζαξφ ζρήκα ηνπο. ιε ε άιιε δηαθφζκεζε γίλεηαη κε ζρηζηφπιαθεο πνπ ζπλδπάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη πξνβάιινπλ απφ ηελ εζνρή ηνπ ηνίρνπ. Σν βάζνο ηεο εζνρήο ησλ 

δηαθνζκεκέλσλ επηθαλεηψλ είλαη 0,25 κ.  

      Κχξην ζηνηρείν ηεο δηαθφζκεζεο είλαη ε ζρηζηφπιαθα θαη θπξίαξρεο κνξθέο νη γεσκε-

ηξηθέο, πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ κηθξά ή κεγαιχηεξα θνκκάηηα ζρηζηφπιαθαο, θπ-

ξίσο ζε πιάγηα δηάηαμε π.ρ. ην ηξίγσλν. 

      Σνλ πεξαζκέλν αηψλα ε δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ησλ πεξηζηεξηψλσλ 

άιιαμε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο ζηελ Καιινλή θαη ζηνλ Σαξακπάδν. 

 

 

 

 

 

                                                
4 ζπλερήο εηθνληζηηθή παξάζηαζε 
5
  ηεηξάγσλε πιάθα πνπ παξεκβάιιεηαη  αλάκεζα ζηα δηαδψκαηα αξρηηεθηνλήκαηνο 

6
  άλνηγκα ή θνίιε εζνρή ζηεξενχ ζψκαηνο 
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2.5. πκβνιηζκόο 

 

     Πάλσ ζηνλ πεξηζηεξηψλα ππάξρνπλ πνιιά ζχκβνια. Ζ αμία ηνπο δελ είλαη κφλν δηα-

θνζκεηηθή αιιά έρεη θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, ην ηξίγσλν είλαη ην ζχκβνιν 

ηεο γέλλαο, ην ηεηξάγσλν ην ζχκβνιν ηεο γεο θαη ν θχθινο ην ζχκβνιν ηνπ νπξαλνχ. Απ-

ηά ηα δηαθνζµεηηθά ζηνηρεία δεµηνπξγνχλ µηα αθάληαζηα αξµνληθή εηθφλα θαη έρνπλ ραξα-

θηεξηζηεί εχζηνρα σο «αξρηηεθηνληθά θεληήµαηα».  

      Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν θάζε πεξηζηεξηψλαο απνθηά ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ! Καζέλαο 

μερσξηζηά αιιά θαη φινη µαδί σο ζχλνιν απνηεινχλ ζπάληα µλεµεία θαη είλαη έθθξαζε ηεο 

δεµνθηινχο θαιιηηερληθήο δεµηνπξγίαο, µνλαδηθήο ζε φιν ηνλ θφζµν. Άιισζηε, µφλν φηαλ 

ε αξρηηεθηνληθή πεγάδεη απφ αλάινγε ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε, ππάξρεη ηέηνην 

απνηέιεζµα. 
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    Οη πεξηζηεξηψλεο  είλαη αδηακθηζβήηεηα ην πην ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα αξρηηεθηνληθήο 

ηνπ λεζηνχ καο. Δίλαη έλα απιφ ζε ινγηθή αγξνηηθφ θηίξην πνπ θαηάθεξε βαζηζκέλν ζε έλα 

θαη κνλαδηθφ πιηθφ, ηε ζρηζηφπιαθα, λα κεηαηξαπεί ζε έξγν ηέρλεο πνπ φκνηφ ηνπ δελ 

ππάξρεη πνπζελά ζηνλ θφζκν. «Φαίλεηαη πσο ην κεξάθη θαη ε ππνκνλεηηθή δνπιεηά απιώλ, 

θαζεκεξηλώλ αλζξώπσλ έθεξε ην απνηέιεζκα πνπ όινη ζαπκάδνπκε ζήκεξα» αλαθέξεη 

ζηελ ζπλέληεπμή ηεο ε θ. Ησάλλα Παπαζηαζνπνχινπ. Πφζν δηαθνξεηηθή ζα ήηαλ ε επνρή 

καο, ν θφζκνο καο αλ δείρλακε ηελ ίδηα δηάζεζε γηα δνπιεηά κε απηή ησλ πξνγφλσλ καο! 

Άιισζηε, ε θ. Παπαζηαζνπνχινπ πηζηεχεη φηη απηφ πνπ ηνπο θαζηζηά κνλαδηθνχο 

αξρηηεθηνληθά ζηνλ θφζκν είλαη ε καζηνξηά ησλ Σεληαθψλ, κέζα απφ ηελ νπνία έρνπλ 

κεηαηξαπεί ζε έξγα ηέρλεο απίζηεπηεο πνηθηινκνξθίαο.  
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2.6. Αλαπαιαίσζε – Αλαζηύισζε 
 

       Παξφιε ηελ πνιηηηζκηθή, ιεηηνπξγηθή θαη αξρηηεθηνληθή αμία ησλ πεξηζηεξηψλσλ 

παξαηεξείηαη κηα εθηεηακέλε εγθαηάιεηςή ηνπο ζην λεζί ηεο Σήλνπ. Δίλαη απνξίαο άμην 

πψο ηα θηίζκαηα απηά πνπ άιινηε απνηεινχζαλ ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ λεζηνχ, ζήκεξα 

αληηκεησπίδνληαη κε άγλνηα, αδηαθνξία θαη απαμίσζε ηδηαίηεξα απφ ηνπο λένπο ηνπ ηφπνπ. 

χκθσλα κε ηελ θ. Παπαζηαζνπνχινπ, νη πεξηζηεξηψλεο ζήκεξα απνηεινχλ –δπζηπρψο- 

απιά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ φκσο δε ζρεηίδνληαη κε θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.   

     Με ηηο επξχηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηελ Σήλν, νη πεξηζηεξηψ-

λεο έραζαλ ζηαδηαθά ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Έηζη άξρηζε ε απαμίσζε απηήο ηεο πνιχ ζε-

καληηθήο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ λεζηνχ. Ζ απαμίσζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ακειή ζπληήξεζε ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο έληνλεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ε-

πηθξαηνχλ ζηελ Σήλν, νδεγνχλ ρξφλν κε ην ρξφλν ζηελ θαηαζηξνθή απηνχ ηνπ κε αλα-

λεψζηκνπ πινχηνπ ηνπ λεζηνχ. 

     Δπηπιένλ ε ακέιεηα απηή νθείιεηαη θαη ζηελ έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά κε ηνπο πεξηζηε-

ξηψλεο. πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη έλα κεγάιν έιιεηκκα αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ Σήλν, ην 

νπνίν έρεη παξαηεξεζεί θαη απφ μέλνπο κειεηεηέο. Αθφκα ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πξνζηαζίαο είλαη αθαηάιιειν θαη δελ κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη απηή ηε ζπνπδαία θιεξν-

λνκηά ηεο Σήλνπ. Δπηπξφζζεηα, ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ αλχπαξθην έιεγρν, ζπκβάιινπλ θαη απηά ζηελ παξακέιεζε. 

Δίλαη γεγνλφο φηη δνχκε ζηε ζχγρξνλε επνρή, φπνπ ν άλζξσπνο σζείηαη λα δεη ζε α-

πφζηαζε απφ ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. ηαδηαθά, φινο ν πινχηνο πνπ δεκηνχξγεζαλ νη 

πξνεγνχκελεο γεληέο Σεληαθψλ, νη πεδνχιεο, νη μεξνιηζηέο, ηα κνλνπάηηα, νη πεξηζηεξηψλεο 

αθέζεθαλ ζηελ ηχρε ηνπο…ν ζχγρξνλνο Σεληαθφο δεη κε ην φλεηξν κηαο άλεηεο δσήο, κα-

θξηά απφ ηελ ζθιεξή αγξνηηθή δσή…έκαζε λα αγλνεί ή λα παίξλεη σο δεδνκέλν ην ηνπίν 

ηνπ λεζηνχ…Ζ θ. Παπαζηαζνπνχινπ αλαθέξεη ζηελ ζπλέληεπμε πνπ καο παξαρψξεζε 

πσο νη πεξηζηεξηψλεο είλαη έξγα θνινζζηαία θαη κνλαδηθά ζηνλ θφζκν, αλ ιάβεη θαλείο 

ππφςε ηνπ ην κέγεζνο ηνπ λεζηνχ θαη ηα πξσηφγνλα εξγαιεία, κε ηα νπνία θαηαζθεπάζηε-

θαλ.  

     Θα πξέπεη ινηπφλ λα ιεθζνχλ ζπληνληζκέλεο θαη πνιπδηάζηαηεο δξάζεηο, πνπ ζθνπφ 

ζα έρνπλ φρη κφλν ηε δηαηήξεζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ θειχθνπο, αιιά ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ αζθαιή κεηάβαζε ησλ θηηξίσλ ζηε ζχγρξνλε επνρή, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ αζθαιή δηαηήξεζε θαη κεηάδνζε ησλ πνιιψλ αμηψλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, ζηηο 

γεληέο πνπ ζα έξζνπλ. Οθείινπκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο λένπο κέζα απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ησλ πξνγφλσλ καο.  

Έηζη, ζα πάςεη πηα ε ζπληήξεζε λα είλαη θπξίσο έξγν ηδησηψλ, αιιά ζα απνηειέζεη 

θνηλφ ζηφρν φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ λεζηνχ. Αμηέπαηλεο πξνζπάζεηεο αλαζηχισζεο έρνπλ 

γίλεη βέβαηα ζην παξειζφλ απφ ηελ εθθιεζία, ην θξάηνο ή δηάθνξνπο ζπιιφγνπο, φπσο 
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«Οη Φίινη ηνπ Πξάζηλνπ». Μαο ζπγθίλεζε φκσο ε θαηάζεζε ςπρήο απφ ηελ θ. 

Παπαζηαζνπνχινπ, ε νπνία ζε θάπνην ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο αλαθέξεη «Γηα κέλα 

ηδηαίηεξα αμηέπαηλνη είλαη όζνη κε ην πζηέξεκά ηνπο ζπληεξνύλ ηνλ παηξνγνληθό ηνπο 

πεξηζηεξηώλα ζεσξώληαο ληξνπή γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο λα βνπιίδεη.7»   

Ζ θ. Παπαζηαζνπνχινπ αηζηνδνμεί πσο νη πεξηζηεξηψλεο κπνξνχλ λα αλαβηψζνπλ. Με 

ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο βηνινγηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε θνπηζνπιηά ηνπ πεξηζηεξηνχ  

ζα κπνξνχζε θαη πάιη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιίπαλζε ησλ ρσξαθηψλ πξνζθέξνληαο 

έλα αμηφινγν εηζφδεκα ζηνλ ηδηνθηήηε. Με ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, πινχζηνη ζα είλαη 

απηνί πνπ θαηέρνπλ θαη ζα θαιιηεξγνχλ γε, ελψ ν ηνπξηζκφο ζα αλζίζεη κε ηελ αξκνληθή 

ζπκβίσζε ησλ αλζξψπσλ κε ηε θχζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο.   

Δίλαη εκθαλέο, ινηπφλ, πσο αμίδεη ε πξνζπάζεηα αλαζηχισζεο ησλ πεξηζηεξηψλσλ, 

γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν «αλαζηπιψλεηαη» θαη ν πνιηηηζκφο ηνπ ηφπνπ καο. ηελ επνρή 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο απψιεηαο εζληθήο ηαπηφηεηαο απνθηά λφεκα ε αληίζηαζε 

ζε έλαλ εληαίν πνιηηηζκφ. Ζ κηθξή θνπθίδα ζην ράξηε πνπ νλνκάδεηαη Διιάδα, έρεη λα 

επηδείμεη πινχζην θαη αμηνδήιεπην πνιηηηζκφ θαη νθείινπκε φινη λα δνπιέςνπκε πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε γηα ηε ζεηηθή πξνβνιή ηεο ρψξαο καο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ιαβσκέλεο εηθφλαο ηεο.  

                                                
7
  θαηαζηξέθεηαη (ηνπηθή δηάιεθηνο) 

Σα ζρέδηα ζηελ ελόηεηα απηή δεκηνπξγήζεθαλ από ηα κέιε ηεο νκάδαο. 
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2.7. πλέληεπμε από ηελ θ. Μαξία – Μαξηγώ Βηδάιε 

 

1. Από ηελ  έξεπλά καο αλαθαιύςακε όηη έρεηε αζρνιεζεί πξνζσπηθά κε ηνπο 

πεξηζηεξηώλεο. Πώο πξνέθπςε ε ελαζρόιεζή ζαο κε απηνύο;  

   Να ζαο δηεπθξηλίζσ φηη νλνκάδνκαη Μαξία – Μαξηγψ Βηδάιε θαη είκαη Γηπισκαηνχρνο 

Αξρηηέθησλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. Θα πξέπεη λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ην 

ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηελ Αξρηηεθηνληθή αιιά θπξίσο γηα ηελ επηζπκία ζαο λα γλσξίζεηε βα-

ζχηεξα ηα πνιηηηζηηθά θαη φρη κφλν κλεκεία ηνπ ηφπνπ καο. 

     Σν 1986 αλαηέζεθε ζηνλ θαζεγεηή θ. Νίθν Μάξγαξε απφ ην Τθππνπξγείν Νέαο Γεληάο 

θαη Αζιεηηζκνχ λα ζπληνλίζεη θάπνηεο νκάδεο λέσλ ζρεηηθά αξρηηεθηφλσλ, νη νπνίνη ζα  

απνηππψλνπλ θαη ζα παξνπζηάδνπλ νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο Πνιηηηζηηθψλ Μλεκείσλ  

αλζξσπνγελνχο ραξαθηήξα γηα ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ. Πξνζσπηθά αζρνιήζεθα κε ηηο 

πεγέο ηεο Ίνπ ελψ αληίζηνηρα νη θπξίεο Βψθνπ θαη Βαιιηάλνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνπο 

πεξηζηεξηψλεο ηεο Σήλνπ θαη νκνινγνπκέλσο έθαλαλ κία εμαίξεηε δνπιεηά κε πιεξφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε φκσο ζα έιεγα φηη ν Αξρηηέθησλ εμ επαγγέικαηνο νθείιεη λα αζρνιεζεί κε 

ηεθηνληθά δεκηνπξγήκαηα γηα λα κάζεη θαη ν ίδηνο φρη κφλν λα ζρεδηάδεη αληίζηνηρα 

αξηζηνπξγήκαηα αιιά θπξίσο πψο λα ζρεδηάδεη έλα θηίζκα αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ, κε 

ην ρξήζηε, κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ δηαζέηεη, κε ην ρψξν ηνπνζέηεζήο ηνπ, κε ην 

πεξηβάιινλ, ζην νπνίν ζα εληαρζεί ην θηίζκα, θαη κε ην θιίκα ηεο πεξηνρήο. 

 

 

2. Ση δπζθνιίεο θαη εκπόδηα αληηκεησπίζαηε ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα αζρνιεζείηε 

κε ηνπο πεξηζηεξηώλεο; Δίραηε ζπκπαξάζηαζε από ηελ ηνπηθή θνηλσλία; 

    ηελ Σήλν ήξζα ην Γεθέκβξε ηνπ 1983 κε ζθνπφ λα κειεηήζσ κέζα ζε δχν (2) ρξφληα 

ηα παιαηά θηίζκαηα (κεκνλσκέλα θαη νηθηζηηθά ζχλνια) ηνπ λεζηνχ θπξίσο απηά ηεο αγξν-

ηηθήο δσήο. Σν 1979 (γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ Ηαλνπάξην κέρξη Απξίιην) είρα θάλεη ην 

ίδην πξάγκα γηα ηε κειέηε νηθηζκψλ απφ άπνςε θηηξηνδνκηθή, πνιενδνκηθή θ.ι.π. Σα πξψ-

ηα πέληε (5) αληί δχν (2) ρξφληα ζηελ Σήλν πεξπάηεζα φιν ην λεζί αθνινπζψληαο θαη ηα 

ρλάξηα ησλ θπλεγψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςσ, λα θαηαγξάςσ θαη ηειηθά λα κειεηήζσ 

απφ θάζε άπνςε ηα θηίζκαηα ή ηα νηθηζηηθά ζχλνια πνπ ζπλαληνχζα. ρη κφλν δε κε ε-

κπφδηζαλ νη άλζξσπνη ηεο ππαίζξνπ, αιιά κε βνήζεζαλ πάξα πνιχ ηφζν ζηηο απνηππψ-

ζεηο κνπ φζν θαη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ (ρεηκαξξψδεηο) θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ, πν-

ιηηηζηηθνχ, πνιηηηθνχ, δνκηθνχ ραξαθηήξα αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο θάζε επνρήο. 

 

 3. Ζ δηθή καο κειέηε εζηηάδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή. Γηαπηζηώζακε, ινηπόλ, όηη 

ππάξρνπλ ζεσξεηηθά ηέζζεξηο ηύπνη πεξηζηεξηώλσλ κε θάπνηεο παξαιιαγέο. Θα 
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ζέιακε λα ζαο ξσηήζνπκε πόζνη ηύπνη πεξηζηεξηώλσλ ππάξρνπλ ηειηθά ζηελ 

Σήλν, πνηνο είλαη ν ζπλεζέζηεξνο θαη γηαηί.  

    Πξφθεηηαη γηα δηψξνθα ηεθηνληθά δεκηνπξγήκαηα εγγεγξακκέλα ζε ηεηξάγσλν. Οη ηχπνη 

ησλ ιηζφθηηζησλ απηψλ θηηζκάησλ είλαη φλησο ηέζζεξηο (4) ελίνηε κε κηθξέο παξαιιαγέο – 

πξνζζήθεο, νη νπνίεο φκσο ζε ηειηθή αλάιπζε δε κεηψλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηνπο. Με ζρεηηθή παξαηήξεζε ζα δνχκε φηη νπζηαζηηθά – φηαλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή ζηελ 

θάηνςε – έρνπκε επαλάιεςε ηνπ αξρηθνχ ηεηξαγψλνπ, κηθξφηεξνπ ή κεγαιχηεξνπ, θάηη 

πνπ ηειηθά δελ ηξνπνπνηεί ην ραξαθηήξα ηνπ θηίζκαηνο. Σα ιηζφθηηζηα νξζνγσληθήο θάην-

ςεο θηίζκαηα κπνξνχκε λα πνχκε φηη παξαπέκπνπλ σο ζρήκαηα ζηα θπβφζρεκα θπθια-

δίηηθα ζπίηηα. Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ηα κελ ζπίηηα ζηελ εμσηεξηθή ηνπο κνξθή είλαη απιά 

γηαηί έρνπλ δσή ζην εζσηεξηθφ ηνπο, ελψ νη πεξηζηεξηψλεο έρνπλ πεξίηερλε εμσηεξηθή 

κνξθή, γηαηί δε δηαζέηνπλ εζσηεξηθή δσληάληα. Δπεηδή ε κειέηε ζαο εζηηάδεηαη ζηελ Αξρη-

ηεθηνληθή, δελ κπνξεί λα αζθεζεί ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε πα-

ξάγνληεο φπσο ε νηθνλνκία, ε γεσγξαθία, ε ηζηνξία, ε κεραληθή, ε δνκηθή, ε πνιηηηθή θα-

ηάζηαζε, ην θιίκα θαη ελ ηέιεη ε θνηλσλία ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλα θηίζκα. Γηα λα 

θαηαιάβεηε ηη ελλνψ, ζαο αλαθέξσ φηη θαηά ην Μεζαίσλα ν πιεζπζκφο φρη κφλν ηεο Σή-

λνπ (αιιά θαη ησλ άιισλ λεζηψλ) εμαζθνχζε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, άξα είρε θαη πνιχ 

απιέο αλάγθεο αζθαινχο δσήο θαη ζξεζθεπηηθνχ βίνπ. Αληίζεηα ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε 

ηνπ 18νπ θαη ηνπ19νπ αηψλα ηε ζπλφδεςε ε καλία αλαλέσζεο, θαη ε επαλαθνξά ζε ρξήζε 

παιαηψλ θηηξίσλ. Θα ήζεια φκσο λα ζαο ελεκεξψζσ ζπλνπηηθά θαη γηα ηηο νκνηφηεηεο 

ζηελ Αξρηηεθηνληθή κεηαμχ ησλ θαηνηθηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πεξηζηεξηψλσλ. 

 Δίλαη θπξίσο δίπαηα θηίζκαηα – ζπάληα ηξίπαηα. 

 Ο ηζφγεηνο ρψξνο ησλ πεξηζηεξηψλσλ θαη ην αληίζηνηρν θαηψη ησλ ζπηηηψλ ρξεζηκν-

πνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε εξγαιείσλ θαη ηξνθίκσλ αληίζηνηρα. 

 Ζ εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ δχν (2) νξφθσλ γίλεηαη κε θηηζκέλε απφ πέηξεο ζθάια ε 

νπνία ζην κεζνπάησκα ( ην θελφ ηεο ζθάιαο ) θιείλεηαη κε μχιηλν θαπάθη. Πξφθεηηαη γηα ηε 

ιεγφκελε θιηβαλή. 

 Σφζν νη πεξηζηεξηψλεο φζν θαη ηα παιηά ζπίηηα είλαη θηηζκέλα κε πέηξα (ρηίδσ απφ θά-

ησ πξνο ηα πάλσ) θαη φρη δνκεκέλα κε beton (ην beton πέθηεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ). 

 Σν δάπεδν ηνπ ηζνγείνπ είλαη απφ πνιχ θαιά παηεκέλν ρψκα. 

 Σν κεζνπάησκα ή αιιηψο ε νξνθή ηνπ ηζνγείνπ εδξάδεηαη ζηνπο πεξηκεηξηθνχο ιίζη-

λνπο ηνίρνπο κε μχιηλα θαδξφληα (ηξάβεο) πνπ πάλσ ζ‟ απηά εδξάδνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζρηζηφπιαθεο. Πνιχ ζπρλά ιφγσ ειιείςεσο πιηθψλ (μχιηλσλ δνθαξηψλ ή κηθξψλ ζρηζηφ-

πιαθσλ) νη πεξηκεηξηθνί ηνίρνη ρηίδνληαη κε ην εθθνξηθφ ζχζηεκα - δειαδή κεγάιν άλνηγκα 

θάησ θαη θιεηζηφ πξνο ηα πάλσ - νχησο ψζηε ε έδξαζε ηεο νξνθήο ηνπ κεζνπαηψκαηνο 

αιιά θαη ε ζπλέρηζε ηνπ νξφθνπ λα εμαζθαιίδεηαη ζηαηηθά. 
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 Σν ηαβάλη ηνπ νξφθνπ ζρεκαηίδεηαη απφ μχιηλα θαδξφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

ληφπηα δέλδξα, ηηο θίδεο. Αλ ππάξρνπλ θελά, απηά θαιχπηνληαη απφ θχθηα ή θαιακσηέο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη ληφπηεο ζρηζηφπιαθεο. Σέινο ε επηθάιπςε γίλεηαη απφ ρψκα 

πνπ βξέρεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα θπιηλδξψλεηαη απφ καξκάξηλνπο θπιίλδξνπο γηα λα θάηζεη.  

Δδψ ζα πξέπεη λα πνχκε φηη απηφο ν ηξφπνο επηθάιπςεο ζπηηηψλ θαη πεξηζηεξηψλσλ 

παξέρεη πιήξε ζεξκνκφλσζε. Γηα λα ζπγθξαηεζεί ην ρψκα ηνπνζεηείηαη αθξφδσκα απφ 

ζπληαηξηαζκέλεο πέηξεο. 

  Ζ ιηζνδνκή ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πεξηζηεξηψλεο είλαη άξηηα θαηαζθεπαζκέλε. Σν ζπλ-

δεηηθφ θνλίακα είλαη απφ πειφ ηεο επνρήο ή απφ ιάζπε ρψκαηνο ή κπνξεί λα είλαη θαη 

αλχπαξθην ζε πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθήο ηερληθήο θηηζίκαηνο. 

 Ζ δηάζηαζε ηνπ χςνπο ησλ πεξηζηεξηψλσλ δηαθέξεη απφ ηηο δχν άιιεο δηαζηάζεηο θαη 

είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε. 

 Ο θάησ ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο απνζήθε, ζπλήζσο έρεη ηε βνξεηλή πιεπξά αι-

ιά αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ κπνξεί θαη δχν ή ηξεηο πιεπξέο αθφκε λα ηηο έρεη βπζηζκέλεο 

ζην έδαθνο. ε φινπο φκσο ηνπο πεξηζηεξηψλεο ε λφηηα (πξφζνςε) πιεπξά θαη ε λνηηνα-

λαηνιηθή βξίζθνληαη θαζ‟ φιν ην χςνο ηνπο επί ηνπ εδάθνπο. Απηφ ζπρλά ην ζπλαληάκε θαη 

ζηα ζπίηηα. 

 ηε βφξεηα πιεπξά γηα ιφγνπο ςχρνπο δελ ππάξρεη θαλέλα άλνηγκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

ζηε δπηηθή φςε. Πνιιέο θνξέο ζπλαληνχκε επέθηαζε ηνπ βνξεηλνχ ηνίρνπ ή θαη αλεμάξηε-

ην ηκήκα θαη‟ επέθηαζε ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά σο αληηαλεκηθή πξνζηαζία. Απηφ κπνξεί 

λα ην ζπλαληήζνπκε θαη βνξεηναλαηνιηθά γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. 

 ην ηζφγεην ην κφλν άλνηγκα (ζπαληφηαηα ππάξρεη θαη παξαζπξάθη) βξίζθεηαη ζηελ 

πξφζνςε θαη είλαη ρακειή, δίθπιιε (πάλσ θάησ) μχιηλε πνξηνχια, ε νπνία γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο (θίδηα, πνληίθηα θ.ι.π.) θιείλεη εξκεηηθά. 

 ηνλ φξνθν ζην θαζ‟ εαπηφ νίθεκα ησλ πνπιηψλ θαη πάληα ζηελ πξφζνςε, ηα αλνίγκα-

ηα είλαη νη θσιηέο ησλ πεξηζηεξηψλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο 

θαη απνηεινχληαη απφ κηθξέο θνηιφηεηεο δίπια – δίπια ηξηγσληθνχ, ηεηξάγσλνπ ή κελί-

ζθνπ ζρήκαηνο. 

 Κακηά θνξά φηαλ ν ηζφγεηνο ρψξνο επεθηείλεηαη έμσ απφ ηνλ φξνθν (ζηελφηεξνο φξν-

θνο θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο) δεκηνπξγείηαη ζαλ ραγηάηη, φπνπ πέ-

θηνπλ ηα κηθξά (λενζζνί) πνπ ιηάδνληαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζηελ πξφζνςε ηνπ νξφ-

θνπ αθξηβψο πάλσ απφ ηελ είζνδν ηνπ ηζνγείνπ ζπλαληάκε έλα πνιχ κηθξφηεξν πνξηάθη 

(μχιηλν κνλφθπιιν) απ‟ φπνπ πξνθαλψο έβγαηλε ν ηδηνθηήηεο λα "πεξηκαδέςεη" ηα λενγλά. 

Πνιχ αξγφηεξα ζε απηά ηα δψκαηα θαη φηαλ δελ είραλ πεξηζηέξηα έςελαλ νη λνηθνθπξέο ηηο 

ιηαζηέο ληνκάηεο, ιηαζηά θνινθπζάθηα, ιηαζηέο κειηηδάλεο, ακπεινθάζνπια θαη αγθηλάξεο. 
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4. Οη απόςεηο δηίζηαληαη ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ πεξηζηεξηώλσλ ζην 

λεζί. Πνηα είλαη ε δηθή ζαο εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό θαη γηα πνην ιόγν 

βξίζθνληαη πεξηζζόηεξν ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. Αγάπε);  

     Ζ ρξνλνιφγεζή ηνπο γίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε ρσξίο ηδηαίηεξα πεξηζψξηα ιάζνπο. Βέ-

βαηα ηα πεξηζηέξηα αλαθέξνληαη θαηά ηελ κπζνινγία απφ ηελ επνρή ηνπ Σξσηθνχ πνιέ-

κνπ. Σν γεγνλφο φηη νη  πεξηζηεξηψλεο κνηάδνπλ κε πνιεκίζηξεο ή κηθξά νρπξά (αλ εμαηξέ-

ζνπκε βέβαηα ηνλ πινχζην δηάθνζκν ηεο πξφζνςεο) ίζσο «θαηά θαληαζία» λα κπνξνχζε 

λα ππνζέζεη θαλείο φηη  ππήξραλ πεξηζηεξηψλεο πνιχ πξηλ ηελ Δλεηνθξαηία αιιά ζίγνπξα 

απινχζηεξεο κνξθήο. Γελ ππάξρεη ηζηνξηθή γλψζε θαη αλ ππήξραλ πξνγελέζηεξα ηεο 

επνρήο πνπ αλαθέξακε πεξηζηεξηψλεο, πηζαλψο λα αιινηψζεθαλ ζεκαληηθά ιφγσ ηξν-

πνπνηήζεσλ θαη πξνζαξκνγψλ ζε λέεο ρξήζεηο. Δπεηδή βάζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ Δλε-

ηψλ ε ηδηνθηεζία πεξηζηεξηψλσλ επηηξέπνληαλ κφλν ζηνπο επγελείο άξρνληεο (Δλεηνχο θαη 

φρη Έιιελεο ελλνείηαη) θαηά ην ηέινο ηεο Δλεηνθξαηίαο 1700κ.ρ. κλεκνλεχνληαη 850 πεξη-

ζηεξηψλεο. Μεηά ηελ ππνηαγή (ηδηαίηεξα ηηκεηηθή παξάδνζε) ησλ Σελίσλ ζηνπο Σνχξθνπο 

ην 1715 θαη ράξηλ ησλ πνιιψλ πξνλνκίσλ πνπ είραλ, άξρηζαλ λα εθηξέθνπλ πεξηζηέξηα 

πνιινί πεξηζζφηεξνη Σήληνη θαη φρη απαξαίηεηα επγελείο. Παξ‟ φηη πνιινί πεξηζηεξηψλεο 

έρνπλ κηζνγθξεκηζηεί ή θαη αιιάμεη ρξήζε, ζήκεξα θαηακαξηπξνχληαη πεξίπνπ 1200 πεξη-

ζηεξηψλεο ζε φιν ην λεζί. Δπξίζθνληαη δε νη πεξηζζφηεξνη ζε ιαγθαδηέο ή θνηιάδεο πξσηί-

ζησο γηα λα επθνιχλνληαη ζην πέηαγκά ηνπο. 

     Σν γεγνλφο φηη είλαη γλσζηή γηα ην πιήζνο ησλ πεξηζηεξηψλσλ θπξίσο ε θνηιάδα ηνπ 

Σαξακπάδνπ είλαη α) γηαηί ην ρσξηφ ήηαλ θνληά ζηελ Καζνιηθή Δπηζθνπή ηεο Ξπλάξαο, β) 

γηαηί εθεί θαη κάιηζηα αξηζηεξά ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ ππήξρε ην ηαρπδξνκείν επί 

Δλεηψλ πνπ ήηαλ έλα κεγάιν νηθνδφκεκα – πεξηζηεξηψλαο – ην νπνίν ζήκεξα έρεη 

κεηαηξαπεί ζε ηξεηο θαηνηθίεο θαη έρεη αιινησζεί ν ραξαθηήξαο ηνπ. κσο ζα δνχκε θαη ηελ 

θνηιάδα ηεο «Μαξνχιη» πεξηνρή ηελήο - Πνηακηάο λα έρεη πάξα πνιινχο πεξηζηεξηψλεο. 

     Ζ χπαξμή ηεο θνληά ζε ιαγθάδηα είλαη επίζεο γηαηί εθεί νη άλζξσπνη είραλ ηνπο θήπνπο 

ηνπο (λεξφ) θαη νη θνπηζνπιηέο ησλ πεξηζηεξηψλ ήηαλ θαη είλαη έλα απφ ηα πην πγηεηλά 

ιηπάζκαηα θήπσλ. 

 

5. Γηαβάζακε επίζεο όηη ε αξρηηεθηνληθή ησλ Σεληαθώλ πεξηζηεξηώλσλ ηνπο 

θαζηζηά κνλαδηθνύο ζηνλ θόζκν. Ση είλαη απηό πνπ ηνπο δηαθνξνπνηεί από ηνπο 

ππόινηπνπο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν; 

    Δίλαη κνλαδηθνί φρη κφλν ζηνλ θφζκν κα θαη ζηελ Σήλν ιφγσ ηεο θπξηνιεθηηθά 

θεληεκέλεο πξφζνςήο ηνπο. 
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2.8. πλέληεπμε από ηελ  θ. Ησάλλα Παπαζηαζνπνύινπ 

 

1. ύκθσλα κε ηελ έξεπλά καο δελ ππάξρεη ζαθήο ρξνληθόο πξνζδηνξηζκόο γηα 

ηελ αθξηβή εκεξνκελία εκθάληζεο ηνπ πξώηνπ πεξηζηεξηώλα ζηελ Σήλν. Έρεηε 

εζείο θάπνηα ζηνηρεία πνπ λα ηνπνζεηνύλ ρξνληθά ηελ ύπαξμε ησλ πεξηζηεξηώλσλ 

ζην λεζί; 

     Πξαγκαηηθά δελ έρνπκε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία (αξραηνινγηθά, ηζηνξηθά) πνπ λα 

επηβεβαηψλνπλ πφηε αθξηβψο εκθαλίζηεθαλ νη πεξηζηεξηψλεο σο αξρηηεθηνληθφο ηχπνο 

ζην λεζί ηεο Σήλνπ. Τπάξρνπλ κειεηεηέο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη νη πεξηζηεξηψλεο ήξζαλ απ' 

ηε Γχζε κε ηνπο Δλεηνχο θαη άιινη, φπσο ν Απζηξηαθφο θαζεγεηήο Hasso Hohmann ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Graz πνπ εθθξάδεη κέζα απφ ζεηξά άξζξσλ ηε γλψκε φηη νη 

πεξηζηεξηψλεο ζρεηίδνληαη κε ιανχο ηεο Αλαηνιήο.  

Πάλησο ην πεξηζηέξη ππήξρε ζηηο Κπθιάδεο απφ ηα αξραία ρξφληα. Απηφ απνδεηθλχνπλ 

ηφζν αξραηνινγηθά επξήκαηα απφ ην ηεξφ λεζί ηεο Γήινπ φζν θαη κπζνινγηθά ζηνηρεία απφ 

ην λεζί ηεο Άλδξνπ. ίγνπξα δε γλσξίδνπκε ιεπηνκέξεηεο γηα ην αλ ππήξραλ πεξηζηεξηψ-

λεο, ή αλ ην πεξηζηέξη ήηαλ ζηε δηαηξνθή ησλ αξραίσλ Σεληαθψλ. Πηζηεχσ φκσο πσο ην 

πεξηζηέξη ππήξρε ζηελ Σήλν πξηλ ηνπο Δλεηνχο νη νπνίνη πηζαλφλ λα ζπζηεκαηνπνίεζαλ 

ηελ εθηξνθή ηνπ θαη γη‟ απηφ ζπλδέζεθαλ κε ηελ χπαξμε ησλ πεξηζηεξηψλσλ. 

 

2. Πνηνο ήηαλ ν αθξηβήο ιόγνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πεξηζηεξηώλσλ; Δμππεξε-

ηνύζε εμαξρήο ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνύ ή ζεσξείηε όηη ελδερνκέλσο θάιππηε θαη 

θάπνηεο άιιεο αλάγθεο ησλ Σελίσλ; 

    Ο θχξηνο ιφγνο χπαξμεο ησλ πεξηζηεξηψλσλ είλαη ζαθήο. Ζ ζηέγαζε ησλ πεξηζηεξηψλ, 

ε πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο θπζηθνχο ηνπο ερζξνχο (θίδηα, θ.ά.) θαη απφ ηα θπζηθά 

θαηλφκελα (βξνρή, αέξαο, ρηφλη, ήιηνο).  

κσο ν πεξηζηεξηψλαο εμππεξεηνχζε θη έλαλ άιιν ζθνπφ. Μηα απφ ηηο θχξηεο ρξήζεηο 

ηνπ ήηαλ ε ζπιινγή θνπηζνπιηάο, θαζψο απηή απνηειεί πάξα πνιχ δπλαηφ ιίπαζκα γηα ηηο 

θαιιηέξγεηεο. ηαλ ηα πεξηζηέξηα είλαη δηαζθνξπηζκέλα, ε ζπιινγή θνπξηάο είλαη αδχλαηε. 

ηαλ φκσο απηά είλαη ζπγθεληξσκέλα κέζα ζε έλα θηίξην κπνξεί θάπνηνο λα ζπιιέμεη ηελ 

θνπηζνπιηά πνιχ εχθνια απιψο ζθνππίδνληαο ην εζσηεξηθφ δάπεδν ηνπ πεξηζηεξηψλα. 

Φπζηθά νη πεξηζηεξηψλεο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη σο απνζήθεο ή πξνζσξη-

λά θαηαιχκαηα γηα ηνπο αγξφηεο. κσο απηφ είλαη κηα δεπηεξεχνπζα ρξήζε πνπ λνκίδσ 

πσο απιά πξνέθπςε ζηελ πνξεία, θαζψο ην ηζφγεην ήηαλ αθαηάιιειν γηα θσιηέο πεξη-

ζηεξηψλ ιφγσ ηεο επαθήο ηνπ κε ην έδαθνο. 

Πέξα απ΄ ηηο πξαθηηθέο αλάγθεο πνπ εμππεξεηνχζε ν πεξηζηεξηψλαο πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη ν ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίζηεθε κφλνλ εθεί. ρεηίζηεθε κε ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε ηνπ 

ηδηνθηήηε. Δίρε δειαδή θη έλα ζπκβνιηθφ ξφιν δχλακεο θαη ππεξνρήο. 
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3. ε ηη δηαθέξεη ε αξρηηεθηνληθή ησλ πξώησλ πεξηζηεξηώλσλ από απηή κεηέπεηηα 

ρξνληθώλ πεξηόδσλ; Αλ έρνπλ ππάξμεη αιιαγέο αλά ηνπο αηώλεο, πνηνη ιόγνη νδή-

γεζαλ ζ' απηέο; 

     Οη πξψηνη πεξηζηεξηψλεο ήηαλ πνιχ ιηηνί, πέηξηλα θηίξηα κε κηθξέο ηεηξάγσλεο νπέο 

γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ πεξηζηεξηψλ, ρσξίο ηα πνιιά δηαθνζκεηηθά 

πνπ ζπλαληάκε ζήκεξα ζηηο πξνζφςεηο ησλ  πεξηζηεξηψλσλ πνπ δηαζψδνληαη ζην λεζί. 

Φαίλεηαη δειαδή φηη αξρηθά εμππεξεηνχζαλ κφλν ηελ αλάγθε εθηξνθήο ηνπ πεξηζηεξηνχ. Ζ 

δηαθφζκεζε ησλ φςεσλ κάιινλ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ην ζπκβνιηθφ ξφιν πνπ 

απέθηεζαλ ζηελ πνξεία ηα θηίξηα απηά παξά κε θάπνηα πξαθηηθή ή ιεηηνπξγηθή αλάγθε. 

 

4. Από ηελ εκθάληζή ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα, ζε πνηα πεξίνδν ζεσξείηε όηη ππήξρε 

έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αγνξά ηνπο; Πνηα ήηαλ ε πεξίνδνο αθκήο θαη παξαθκήο 

ηνπο; 

     Έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πεξηζηεξηψλεο ππήξρε φζν απηνί είραλ ρξήζε. Γειαδή 

φζν ηα ρσξάθηα θαιιηεξγνχληαλ θαη ππήξρε αλάγθε γηα ιίπαλζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Καη 

θπζηθά φζν ηα πεξηζηέξηα ήηαλ κέξνο ηεο δηαηξνθήο καο. ήκεξα νη πεξηζηεξηψλεο 

απνηεινχλ δπζηπρψο απιά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ φκσο δε ζρεηίδνληαη κε θακία 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Καη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν θάπνηνο λα επελδχζεη 

ρξήκαηα γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. 

Ζ πεξίνδνο πνπ γλψξηζαλ ηελ κεγαιχηεξε αθκή ζα πξέπεη λα ήηαλ κεηά 

ηελ ελεηνθξαηία θαη γηα φζν δηάζηεκα ην λεζί δηαηεξνχζε κεγάιν αξηζκφ θαηνίθσλ. Ζ πα-

ξαθκή μεθίλεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ „60 θαη θπζηθά ζπλερίδεη σο ηηο κέξεο καο κε απμαλφ-

κελν ξπζκφ. 

 

5. Γηαβάδνπκε ζε δηάθνξεο πεγέο όηη νη πεξηζηεξηώλεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηνλ 

πνιηηηζκό ηνπ λεζηνύ, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ησλ Σελίσλ. πκθσλείηε κε απηήλ ηε ζέ-

ζε θαη αλ λαη, κε πνηνλ ηξόπν ζπλδένληαη; 

     Φπζηθά θαη ζπκθσλψ πσο νη πεξηζηεξηψλεο είλαη ίζσο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ λεζηνχ καο. Δίλαη έλα ζηνηρείν ηνπ ηεληαθνχ πνιηηηζκνχ πνπ ηαπηίζηεθε 

κε ηελ ηνπηθή καο ηαπηφηεηα θαη πνπ αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

ήηαλ νη πξφγνλνί καο, θαιιηηέρλεο κέζα ζηελ απιφηεηα ηνπο. Πξαγκαηηθά ν 

πεξηζηεξηψλαο είλαη έλα απιφ ζε ινγηθή αγξνηηθφ θηίξην πνπ θαηάθεξε βαζηζκέλν ζε έλα 

θαη κνλαδηθφ πιηθφ, ηε ζρηζηφπιαθα, λα κεηαηξαπεί ζε έξγν ηέρλεο κέζα απφ ην κεξάθη 

θαη ηελ ππνκνλεηηθή δνπιεηά απιψλ, θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ. 
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6. Ζ βηβιηνγξαθηθή καο έξεπλα δείρλεη όηη αξθεηνί Έιιελεο κειεηεηέο έρνπλ αζρν-

ιεζεί κε ην ζέκα απηό. Γλσξίδεηε αλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ από επηζηήκνλεο -θαη όρη 

κόλν- ηνπ εμσηεξηθνύ; 

     Φπζηθά θαη ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη απφ κειεηεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Πξναλέθεξα ηνλ θαζ. Hasso Hohmann ν νπνίνο εηνηκάδεη ηελ έθδνζε ελφο βηβιίνπ 

αθηεξσκέλνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ λεζηνχ καο, ηνπο πεξηζηεξηψλεο, ηηο πεγέο, ηνπο 

κχινπο, ηα μσθιήζηα.  

Παξαζέησ παξαθάησ κηα ζεηξά άξζξσλ θαη βηβιίσλ αθηεξσκέλα ζηνπο πεξηζηεξηψλεο ηεο 

Σήλνπ: 

1. Baud-Bovy, M. (1955) Les pigeonniers de Tinos. Tinos; Genève (unpublished paper) 

2. Baud-Bovy, M.  (1959) „Οη πεξηζηεξηψλεο ηεο Σήλνπ [Dove-cotes at Tinos]‟ 

Αξρηηεθηνληθή [Architecture], translated in 4 languages, 5 October 1959, pp. 60-65 

3. Heyne, M. (1977) Taubentürme in Tinos. Frankfurt: Verlang Fricke GmbH 

4. Hohmann, H. (1975) Giebelluckn und Stadlgitter- Kunstvolle ziegelgitter an 

wirtschaftsgebäuden der steiermark. Graz: Verlag für Sammler 

5. Hohmann, H. (1978) „Taubenhäuser in Griechenland auf den Kykladen‟ Architektur 

aktuell, Vol. 63, pp. 27-28 

6. Hohmann, H. (1999) „Taubenhäuser auf Tinos- Form, Funktion und Konstruktion‟, ISG 

Magazin- Internationales Städteforum Graz. Vol. 1/99, pp. 22-23  

7. Mathey, C. (1977) „Peristeriones- a study of pigeon houses on the Greek island, Tinos‟ 

Architectural Association Quarterly. Vol.9, No. 4, pp.15-25 

 

7. Γηαβάζακε επίζεο όηη νη πξώηνη πεξηζηεξηώλεο ήηαλ ηδηνθηεζία ησλ επθαηάζηα-

ησλ Σελίσλ. Πηζηεύεηε όηη απνηεινύζαλ δείγκα θνηλσληθώλ δηαθνξνπνηήζεσλ; 

Όμπλαλ αξρηθά ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο; 

     Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη πξάγκαηη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεηνθξαηίαο νη 

πεξηζηεξηψλεο ήηαλ ηδηνθηεζία ησλ ηζρπξψλ γαηνθηεκφλσλ. Δθείλε ηελ επνρή ζίγνπξα 

ήηαλ δείγκα θνηλσληθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. κσο δε λνκίδσ πσο ηελ επνρή εθείλε φμπλαλ 

ή επεξέαδαλ ζε ηίπνηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Έηζη θη αιιηψο ηα ρσξάθηα ηα 

εθκεηαιιεχνληαλ θαη ηα θαιιηεξγνχζαλ νη απινί ρσξηθνί, νη αγξφηεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη 

ινγηθά λα έθαλαλ θαη ρξήζε ησλ πεξηζηεξηψλσλ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ απηνί 

πξνζέθεξαλ, δίλνληαο ζε αληάιιαγκα κέξνο ηεο παξαγσγήο ζηνπο γαηνθηήκνλεο. 

 

8. Όζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο, πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εθείλα 

πνπ ηνπο θαζηζηνύλ κνλαδηθνύο ζηνλ θόζκν; 

Σα αγξνηηθά θηίξηα είλαη ζπλήζσο ιηηά. Καηαζθεπάδνληαη κε ηα πιηθά πνπ πξνζθέξεη ν 

ηφπνο ψζηε λα ππεξεηνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε. Γηα παξάδεηγκα ηα θειηά ηεο Σή-
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λνπ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα «δσξηθνχ» αγξνηηθνχ θηηξίνπ. Οη πεξηζηεξηψλεο 

φκσο δελ είλαη έηζη. Καηάθεξαλ κέζα απφ ηελ καζηνξηά ησλ παιηψλ Σεληαθψλ λα κεηα-

ηξαπνχλ ζε έξγα ηέρλεο πξνζθέξνληαο επθάληαζηα δηαθνζκεηηθά απίζηεπηεο πνηθηιν-

κνξθίαο. 

 

9. Μπνξεί λα επεξεάζεη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ πεξηζηεξηώλα ηελ πξνζέιεπζε ησλ 

πεξηζηεξηώλ; Ζ θύζε γύξσ από ηνλ πεξηζηεξηώλα επεξεάδεη ζε θάπνηνλ βαζκό ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ; 

    Σα πεξηζηέξηα έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο αιιά θαη ηθαλφηεηεο. Απηά πνπ ρξεηάδνληαη 

είλαη πξνζηαζία απφ θπζηθά θαηλφκελα θαη ερζξνχο, θαγεηφ εηδηθά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο, θαη λεξφ. Άξα έλα θηίξην πνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θάηη απφ ηα παξαπάλσ 

είλαη απηφκαηα κε δειεαζηηθφ γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη παξακνλή ησλ πεξηζηεξηψλ.  

Πξνζαλαηνιηζκφο, αλνίγκαηα, ζθηεξέο θφγρεο, γεηηλίαζε κε ξέκα θαη θαιιηεξγνχκελα 

ρσξάθηα είλαη, ζα έιεγα, ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ ή φρη έλαλ πεξηζηεξηψλα 

ιεηηνπξγηθφ. 

 

10. Χο λένη άλζξσπνη έρνπκε παξαηεξήζεη όηη νη ζύγρξνλνη πνιίηεο ηνπ λεζηνύ, νη 

ζπλνκήιηθνί καο, αγλννύλ ηελ αμία ηνπ πεξηζηεξηώλα. Ση πηζηεύεηε όηη έρεη νδεγή-

ζεη ην λέν ζηελ αδηαθνξία θαη πώο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε απηήλ ηε λννηξνπία; 

Πνηνη θνξείο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ; 

     Καιψο ή θαθψο δνχκε ζηε ζχγρξνλε επνρή, φπνπ ν άλζξσπνο σζείηαη λα δεη ζε 

απφζηαζε απφ ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Οη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ καο έρνπλ 

αθήζεη ηα ρσξηά ηνπο θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηε γε θαη αλαδεηνχλ κηα «θαιχηεξε» δσή ζηε 

Υψξα, ηελ Αζήλα ή ζε άιια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. ηαδηαθά φινο απηφο ν πινχηνο 

πνπ δεκηνχξγεζαλ νη πξφγνλνί καο, νη πεδνχιεο, νη μεξνιηζηέο, ηα κνλνπάηηα, νη 

πεξηζηεξηψλεο αθέζεθαλ ζηελ ηχρε ηνπο θαη φινη πίζηεςαλ πσο ε δσή ζηελ πφιε ήηαλ ε 

ιχζε ζε φια ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ζα ηνπο πξφζθεξε κηα άλεηε δσή καθξηά απφ ηε 

ζθιεξή αγξνηηθή εξγαζία. Έηζη ην ηνπίν θαη καδί θαη ηα κλεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή εγθαηαιείθζεθαλ. Καη εκείο κάζακε λα ηα αγλννχκε ή λα ηα 

ζεσξνχκε σο δεδνκέλα θαη γη‟ απηφ λα κελ ηα εθηηκνχκε φπσο ηνπο αξκφδεη. Αλ γπξίζνπκε 

ηνλ θφζκν φκσο ζα δνχκε πσο φια απηά ηα έξγα ησλ παιηψλ Σεληαθψλ είλαη κνλαδηθά θαη 

θνινζζηαία γηα ην κέγεζνο ηνπ λεζηνχ θαη ηα κέζα κε ηα νπνία θαηαζθεπάζζεθαλ. Γη‟ απηφ 

θαη πνιιέο θνξέο βιέπνπκε μέλνπο πνπ επηζθέπηνληαη ην λεζί καο λα εληππσζηάδνληαη 

ηφζν πνιχ απφ ην ηνπίν ηεο Σήλνπ.  

    Σν λα θάλνπκε ηνπο λένπο λα ελδηαθεξζνχλ δελ είλαη θάηη απιφ. Οχηε κπνξεί λα γίλεη 

απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Πηζηεχσ πσο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ επζχλε ηεο νηθνγέλεηαο 

λα κάζεη ην παηδί απφ κηθξφ ηελ αμία θαη θπξίσο ηελ νκνξθηά ηνπ ηφπνπ ηνπ. ινη ιίγν 
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πνιχ θαηαγφκαζηε απφ ρσξηά ηεο Σήλνπ. Αλ ελδηαθεξζνχκε λα γλσξίζνπκε ιίγν θαιχηεξα 

ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξηνχ καο, ην πνηνη ήηαλ νη πξφγνλνί καο, κε ηί αζρνινχληαλ, πφζν 

δχζθνιν αιιά ηαπηφρξνλα πφζν ζεκαληηθφ θαη κεγαιεηψδεο ήηαλ απηφ πνπ έθαλαλ, ε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηνπο πεξηζηεξηψλεο θαη ηα άιια αγξνηηθά κλεκεία ζα έξζεη απφ κφλε 

ηεο.  

 

11. ηε ζπληήξεζε θαη αλαζηήισζε ησλ πεξηζηεξηώλσλ ζπκβάιινπλ όινη νη ηνπη-

θνί θνξείο (π.ρ. εθθιεζία, δεκνηηθέο αξρέο θιπ) αιιά θαη νη ληόπηνη θαη αλ λαη, κε 

πνηνλ ηξόπν; 

      ηε ζπληήξεζε ησλ πεξηζηεξηψλσλ ζπκβάιινπλ θπξίσο νη ηδηψηεο, δειαδή νη 

ηδηνθηήηεο ησλ πεξηζηεξηψλσλ. Έρνπλ γίλεη ζην λεζί κεκνλσκέλα πξνγξάκκαηα ζηα νπνία 

ζπλεηζέθεξαλ ε εθθιεζία, ην θξάηνο ή θαη ζχιινγνη φπσο π.ρ. νη Φίινη ηνπ Πξαζίλνπ. 

κσο γηα κέλα ηδηαίηεξα αμηέπαηλνη είλαη φζνη κε ην ζηέξεκα ηνπο ζπληεξνχλ ηνλ 

παηξνγνληθφ ηνπο πεξηζηεξηψλα ζεσξψληαο ληξνπή γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο λα ηνλ 

αθήλνπλ λα βνπιίδεη. 

 

12. Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ησλ πεξηζηεξηώλσλ ζήκεξα; Απνηεινύλ απιά πνιη-

ηηζκηθά κλεκεία ηνπ ηόπνπ ή πηζηεύεηε όηη έρνπλ ή ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ θαη θά-

πνηα ρξεζηηθή αμία; 

     Θεσξψ αλνχζην λα αλαζηπιψλνπκε απιά ηνπο πεξηζηεξηψλεο σο θελά θειχθε απιά 

γηα λα ηνπο βιέπνπκε. Ο πεξηζηεξηψλαο κπνξεί λα καο πξνζθέξεη ηφζν πνιιά πνπ 

πξαγκαηηθά είλαη θξίκα λα κελ ηα εθκεηαιιεπφκαζηε. Πξψηνλ, κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο 

βηνινγηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε θνπηζνπιηά ηνπ πεξηζηεξηνχ ζα κπνξνχζε θαη πάιη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιίπαλζε ησλ ρσξαθηψλ πξνζθέξνληαο έλα αμηφινγν εηζφδεκα 

ζηνλ ηδηνθηήηε. Δπίζεο δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο θάπνηε νη Σεληαθνί έθαλαλ εμαγσγέο 

πηηζνπληψλ ζην ιαδφμηδν. ήκεξα πνπ ε ηνπηθή γαζηξνλνκία γλσξίδεη άλζεζε, γηαηί λα 

κελ αλαβηψζνπκε απηήλ ηελ παξάδνζε ηνπ λεζηνχ καο;  πσο θαίλνληαη ηα πξάγκαηα κε 

ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, πινχζηνη ζα είλαη απηνί πνπ ζα θαηέρνπλ θαη ζα θαιιηεξγνχλ 

γε θαη απηνί πνπ δελ πξνζθέξνπλ απιά κηα φκνξθε γξαθηθή εηθφλα γηα ηνπξηζκφ, αιιά 

θνηλσλίεο πνπ δνπλ αξκνληθά κε ηελ θχζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, θνηλσλίεο δειαδή πνπ 

πξνζθέξνπλ κηα απζεληηθφηεηα, θάηη πνπ έρεη αξρίζεη θαη ζπαλίδεη ζηελ επνρή καο. 

 

13. Αλ ζεσξείηε όηη αμίδεη ε αλαπαιαίσζή ηνπο γηα πνιηηηζκηθνύο θαη πξαθηηθνύο 

ιόγνπο, κπνξείηε λα καο αλαθέξεηε ηε δηαδηθαζία γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο θαη ην 

θόζηνο απηήο; 

     Οη πεξηζηεξηψλεο είλαη φινη ραξαθηεξηζκέλνη απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο σο κλεκεία. 

Έηζη γηα λα ηνπο αλαζηπιψζεη θάπνηνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε 
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αλαζηχισζεο ζηελ Δθνξεία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ πνπ έρεη έδξα ηελ Αζήλα. ηε ζπλέρεηα 

απαηηείηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ην πνιενδνκηθφ γξαθείν 

ηνπ Γήκνπ Σήλνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φκσο πσο ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο 

αλαζηπιψζεηο πεξηζηεξηψλσλ ζην λεζί καο εθηεινχληαη ρσξίο θάπνηα άδεηα θαη κε ηελ 

αλνρή φιεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαζψο νη άδεηεο είλαη θάηη πνπ απμάλεη ην θφζηνο ηεο 

επέκβαζεο.  

Σν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν πεξηζηε-

ξηψλαο, αλ έρεη ξσγκέο, αλ έρεη πέζεη ην δψκα, θ.ά. Πνιιέο απφ ηηο εξγαζίεο κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ κε πξνζσπηθή εξγαζία, θάηη πνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

έξγνπ. 

 

14. Γηαβάζακε ζην βηνγξαθηθό ζαο όηη έρεηε αζρνιεζεί πξνζσπηθά κε ην ζέκα. Ση 

είλαη απηό πνπ ζαο ώζεζε πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε; Σν αξρηηεθηνληθό ελδηαθέ-

ξνλ, ε θαηαγσγή ζαο, ε πξόθιεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο...; 

Παξφιν πνπ ε γηαγηά κνπ θαηάγεηαη απφ ηελ Σήλν, σο νηθνγέλεηα δνχζακε ζηελ Αζήλα. 

Δγψ ήξζα ζηελ Σήλν ζε κεγάιε ειηθία, ζρεδφλ φηαλ ηειείσλα ην ζρνιείν θαη πξαγκαηηθά 

εληππσζηάζηεθα απφ ην ηνπίν ηνπ λεζηνχ. Έθηνηε ε Σήλνο είλαη γηα κέλα ζεκείν 

αλαθνξάο. Δίλαη ν ηφπνο πνπ επέιεμα λα δήζσ θαη λα δεκηνπξγήζσ ηε δηθή κνπ 

νηθνγέλεηα, γηαηί κνπ πξνθέξεη κηα δσή πνιχ πην πνηνηηθή απφ ηε δσή ηεο Αζήλαο. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ αγαπψ ηνλ ηφπν απηφ, ζεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα εξγαζηψ γηα ηε δηαηήξεζή 

ηνπ αιιά θαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ. Γη‟ απηφ θαη επηδηψθσ πάληα ην εξεπλεηηθφ κνπ έξγν λα 

έρεη σο ζέκα ηελ Σήλν θαη ηα κλεκεία ηεο. 

 

15. Τπάξρνπλ πεξηζηεξηώλεο δηακνξθσκέλνη ζε κνπζεία; Αλ όρη, πξνβιέπεηαη θάηη 

ηέηνην γηα ην κέιινλ; Πόζνη από ηνπο πεξηζηεξηώλεο ζηελ Σήλν είλαη δηακνξθσκέ-

λνη ζε θαηνηθίεο; Αμίδεη ε κεηαηξνπή απηή; (νηθνλνκηθά θαη πξαθηηθά) 

     Γε γλσξίδσ λα ππάξρεη θάπνηνο πεξηζηεξηψλαο δηακνξθσκέλνο ζε κνπζείν παξ‟ φιν 

πνπ απηή ηε ζηηγκή γίλνληαη θάπνηεο ζπδεηήζεηο κε ην ζχιινγν ηνπ Σαξακπάδνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο κνπζείνπ γηα ηνλ πεξηζηεξηψλα θαη ην πεξηζηέξη. Κάπνηνη πεξηζηεξηψλεο 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θαηνηθίεο, είλαη φκσο κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα. Γεγνλφο είλαη φηη ν 

λφκνο πνπ θεξχζζεη ηνπο πεξηζηεξηψλεο σο κλεκεία απαγνξεχεη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

ζπίηηα. Καη πξνζσπηθά ζπκθσλψ κε απηή ηελ απαγφξεπζε θαη ζα απέηξεπα φπνηνλ 

επηζπκνχζε θάηη ηέηνην, θαζψο αιινηψλεηαη ηειείσο ν ραξαθηήξαο θαη ν ξφινο ηνπ 

κλεκείνπ. 
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16. Τπάξρεη θάπνηνο πξνγξακκαηηζκόο γηα ην κέιινλ; Πνηνη ζηόρνη έρνπλ ηεζεί 

ζρεηηθά κε ηε ζπληήξεζε ησλ πεξηζηεξηώλσλ; 

   Αλά πεξηφδνπο πξνθεξχζζνληαη πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζηεξί-

δνπλ νηθνλνκηθά ηελ αλαζηχισζε αγξνηηθψλ κλεκείσλ φπσο νη πεξηζηεξηψλεο. Κάπνηνο 

πξνγξακκαηηζκφο ζε επίπεδν θξάηνπο, πεξηθέξεηαο ή δήκνπ δε γλσξίδσ λα ππάξρεη. π-

λαληψ φκσο ζπλερψο ηδηψηεο πνπ κε πνιχ κεξάθη θαη αγάπε γηα ηνπο πεξηζηεξηψλεο ζπ-

ληεξνχλ ηα θηίξηα απηά γηα λα κε ραζεί ην πνιχ ζεκαληηθφ απηφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηζκνχ 

καο. 

 

 

 

 

 

πεξηζηεξηψλαο ζηνλ Σαξακπάδν  
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 Δλόηεηα 3ε  

    Ζ νκάδα καο αζρνιήζεθε εηδηθφηεξα κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο ησλ 

πεξηζηεξηψλσλ θαη κε ην ζπκβνιηζκφ ηνπ πεξηζηεξηνχ ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. ηφρνο 

ηεο νκάδαο καο ήηαλ λα εξεπλήζνπκε θαη λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα πνπ ίζσο λα 

απαζρνινχλ ηνπο Σεληαθνχο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο Σήλνπ: 

 

 Πνηεο θνηλσληθέο θαη ηαμηθέο δηαθνξνπνηήζεηο δεκηνχξγεζαλ/φμπλαλ νη πεξηζηεξηψλεο; 

 Γηαηί απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο; 

 Ση ζπκβνιίδεη ην πεξηζηέξη ζηε ζξεζθεία; 

 

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζακε ήηαλ ε αηνκηθή, αιιά θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή, αθνχ 

φινη καδί ζπλεξγαζηήθακε γηα ηε ζχλζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγακε θαη ηε 

ζχληαμε ηεο ηειηθήο καο εξγαζίαο. 

Γηα λα επηηχρνπκε ην ζηφρν καο κπήθακε ζε θάπνηεο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο πιεξν-

θνξηψλ, δειαδή αληιήζακε πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ, θά-

λακε επηζθέςεηο ζηελ ηνπηθή βηβιηνζήθε θαη πήξακε ζπλέληεπμε απφ ηνλ θχξην Ησάλλε 

Φάιηε, πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ “Οη θίινη ηνπ Πξάζηλνπ”.  

 

Σα κέιε ηεο νκάδαο 

Διέλε Αιβέξηε 

Ησάλλα Εαιψλε 

Μαξία Καξδακίηζε 

Κσλζηαληίλα Κνπκαξηαλνχ 

Ησάλλα ηψηνπ 
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3.1. Κνηλσληθέο Πξνεθηάζεηο 

 

  Ζ ηδηνθηεζία ελφο πεξηζηεξηψλα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Μεζαησληθήο Δπξψπεο δήισλε 

θνηλσληθή ππεξνρή θαη αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ηφηε 

λφκν “droit de colombier” (=δηθαίσκα ζηνλ πεξηζηεξηψλα) απνηεινχζε δηθαίσκα  κφλν γηα 

ηνλ  ηνπηθφ άξρνληα ή θενπδάξρε (ή ζε κεξηθέο πεξηνρέο ηνλ παπά), κηαο θαη απηνί ήηαλ νη 

κφλνη πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ζπληεξνχλ πεξηζηέξηα. Γη' απηφ θαη 

αξγφηεξα ε θαηνρή ελφο πεξηζηεξηψλα απνηέιεζε ζχκβνιν θπξίσο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, 

δχλακεο θαη ππεξνρήο. 

      Έηζη νη πεξηζηεξηψλεο πέξα απφ ηε ρξεζηηθή απέθηεζαλ θαη θνηλσληθή  αμία, αλαδεη-

θλχνληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ θάηνρν θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Ζ θαηνρή, ην πεξίηε-

ρλν, ε δηαθφζκεζε αιιά θαη ην κέγεζνο ελφο πεξηζηεξηψλα ήηαλ δήηεκα θνηλσληθήο πξν-

βνιήο. Πηζαλφηαηα νη πινχζηεο νηθνγέλεηεο επηδείθλπαλ  ην λεναπνθηεκέλν πινχην ηνπο κε 

ηελ θαηαζθεπή ή ηελ αγνξά ελφο πεξηζηεξηψλα. Φαίλεηαη κάιηζηα φηη ππήξρε θαη θάπνηνο 

αληαγσληζκφο ζε απηφ ην επίπεδν, γηαηί νη πεξηζηεξηψλεο 

είλαη πεξηζζφηεξν εληππσζηαθνί ζε κέγεζνο θαη δηαθφ-

ζκεζε φηαλ βξίζθνληαη ζε ππθλνθαηνηθεκέλα κέξε, απ' 

φ,ηη φηαλ βξίζθνληαη ζε απφκεξεο θαη απνκνλσκέλεο ην-

πνζεζίεο. Χζηφζν, ζηελ επνρή καο ε θαηνρή ελφο πεξη-

ζηεξηψλα δε ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ ηδηνθηή-

ηε ηνπ, νχηε απνηειεί έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ επηθάλεηαο.   

  Μέζα απφ φια απηά νη πεξηζηεξηψλεο ελέπλεπζαλ ηνπο ακέηξεηνπο ιατθνχο ηερλίηεο  

θαη πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα κία νκαδηθή εκθάληζε ησλ κεγάισλ Σελίσλ θαιιηηερλψλ 

πνπ ζπλερίδνπλ θαη ζήκεξα κε ακείσηε έληαζε ηελ παξάδνζε.  

  ήκεξα νη πεξηζηεξηψλεο πνπ θνζκνχλ ηελ Σήλν, απνθαινχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο 

αξρηηεθηνληθφ θαηλφκελν. Δπίζεο απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο 

ηέρλεο θαη ησλ γξακκάησλ θαη ηκήκα ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ λεζηνχ καο. Τ-

πάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ αθφκα θαη απφ μέλνπο κειεηεηέο, πνπ έρνπλ αθηεξψζεη ζ' απ-

ηνχο κηα ζεηξά άξζξσλ θαη βηβιίσλ, φπσο ν Μ. Baud-Bovy, ν Μ. Heyne, o C. Mathey θαη ν 

H. Hohmann, ν νπνίνο εηνηκάδεη ηελ έθδνζε ελφο βηβιίνπ αθηεξσκέλνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ λεζηνχ, ηνπο πεξηζηεξηψλεο, ηηο πεγέο, ηνπο κχινπο θαη ηα μσθιήζηα. (Παπαζηαζν-

πνχινπ)   

 Παξ' φια απηά είλαη πνιχ δχζθνιν ζηηο κέξεο καο λα επελδχζεη θάπνηνο ρξήκαηα γηα 

ηε ζπληήξεζε ελφο πεξηζηεξηψλα. Έηζη νη πεξηζζφηεξνη βνπιηάδνπλ ζηελ παξαθκή θαη ηελ 

εγθαηάιεηςε.  

Ση νδήγεζε φκσο ζ' απηήλ ηελ απαμίσζε; «Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο δεη ζε απόζηαζε 

από ην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ. Οη πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνύ εγθαηέιεηςαλ ηελ ε-
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λαζρόιεζε κε ηε γε αλαδεηώληαο κηα θαιύηεξε δσή ζηε Χώξα ή ζε κεγάια αζηηθά θέληξα. 

Έηζη νη πεξηζηεξηώλεο αθέζεθαλ ζηελ ηύρε ηνπο θαη καδί κ' απηνύο θαη όια ηα κλεκεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή.  Καη εκείο κάζακε λα ηα αγλννύκε ή λα ηα ζεσξνύ-

κε δεδνκέλα θαη γη' απηό λα κελ ηα εθηηκνύκε όπσο ηνπο αξκόδεη, δειαδή σο έξγα κνλαδη-

θά θαη θνινζζηαία γηα ην κέγεζνο ηνπ λεζηνύ θαη ηα κέζα, κε ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ. Γη' 

απηό θαη είλαη ζε κεγάιν βαζκό επζύλε ηεο νηθνγέλεηαο λα κάζεη ην παηδί από κηθξό ηελ 

αμία θαη θπξίσο ηελ νκνξθηά ηνπ ηόπνπ ηνπ.» (Η. Παπαζηαζνπνχινπ) 

 Με φζα αλαθέξακε δελ είλαη ινηπφλ λα απνξεί θαλείο πνπ νη δηάζπαξηνη 

πεξηζηεξηψλεο εληππσζηάδνπλ ηνπο ρηιηάδεο ηνπξίζηεο πνπ θαηαθιχδνπλ ην λεζί θαη πνπ 

επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηελ άιιε, ηε ιηγφηεξν ηνπξηζηηθή κα ίζσο πην γνεηεπηηθή πιεπξά 

ηνπ. Γηαηί ην εζσηεξηθφ ηεο Σήλνπ ζπκίδεη «ππαίζξην κνπζείν γλήζηαο, ηδηφκνξθεο, 

κνλαδηθήο ιατθήο ηέρλεο θαη αξρηηεθηνληθήο» (mikral.blogspot.com/2011/03/blog-post.html) 

 

  

  

πεξηζηεξηώλαο ζηνλ Πύξγν  
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3.2. Οηθνλνκηθέο Πξνεθηάζεηο 

  Σα πεξηζηέξηα ππήξραλ ζηα λεζηά γηα πνιινχο αηψλεο. ρεηηθά κε ηελ εθηξνθή ηνπο 

ζηελ Σήλν δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πφηε θαη κε πνην ηξφπν μεθίλεζε. Τπάξρεη 

φκσο ε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ησλ αηηηψλ, πνπ έδσζαλ ζπλέρεηα ζηελ εθηξνθή ηνπο, 

αιιά βνήζεζαλ θαη ζηελ εμάπισζή ηνπο. Σν λεζί, παξφιν πνπ είλαη θπθιαδίηηθν, έρεη 

πνιιά λεξά, πξνυπφζεζε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πεξηζηεξηψλ. Με ηελ εθηξνθή ηνπο νη 

Σεληαθνί βξήθαλ ηε δηέμνδν ζηελ έιιεηςε ληφπηαο δστθήο πξσηεΐλεο, πνπ αλαγθαζηηθά 

επέθεξε ε ζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ηνπο πξνο ηε γεσξγηθή παξαγσγή.  

Ζ ζπζηεκαηηθή πάλησο εθηξνθή ηνπο μεθίλεζε απφ ηνπο Γελνβέδνπο, νη νπνίνη φηαλ 

θαηέθζαζαλ ζηελ Σήλν ηελ θαηέιαβαλ ην 1204, νπφηε  νη ληφπηνη ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα 

θξνληίδνπλ ηα πεξηζηέξηα θαη λα θηίδνπλ ηνπο πεξηζηεξηψλεο ηνπο κε αληάιιαγκα ηελ 

θνπξηά σο ιίπαζκα γηα ηα ρσξάθηα ηνπο. ηαλ πηα νη Γελνβέδνη έθπγαλ απφ ην λεζί, νη 

Σεληαθνί ζπλέρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ηελ εθηξνθή ησλ πεξηζηεξηψλ γηα ηελ θνπξηά θαη ην 

θξέαο ηνπο, πνπ απνηεινχζε έλα εχγεπζην ζπκπιήξσκα ρεηκσληάηηθεο δηαηξνθήο. 

χκθσλα κε ηνλ π. Μάξθν Φψζθνιν ηα πεξηζηέξηα ηξψγνληαλ φηαλ ήηαλ κηθξά, πξηλ 

πεηάμνπλ, γηαηί κεηά ην θξέαο ηνπο ζθιεξαίλεη. Καηά ηνλ 19o  αηψλα ε εθηξνθή ησλ 

πεξηζηεξηψλ ήηαλ ηφζν κεγάιε, ψζηε άλζηζε θαη ε εμαγσγή ηνπ θξέαηφο ηνπο κέζα ζε 

γπάιεο κε μίδη, ηξνθή πνπ ζεσξνχληαλ πνιπηειήο θαη πνιχ ζξεπηηθή. 

    πσο αλαθέξεη ε θ. Παπαζηαζνπνχινπ, νη πεξηζηεξηψλεο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη σο 

απνζήθεο ή πξνζσξηλά θαηαιχκαηα γηα ηνπο αγξφηεο. Απηή ε δεπηεξεχνπζα ρξήζε ηνπο 

φκσο ίζσο πξνέθπςε απιψο ζηελ πνξεία, θαζψο ην ηζφγεην ήηαλ αθαηάιιειν γηα θσιηέο 

πεξηζηεξηψλ ιφγσ ηεο επαθήο ηνπ κε ην έδαθνο. 

 Οη θάηνηθνη ηεο Σήλνπ αλέπηπμαλ ηελ πεξηζηεξνηξνθία κε ηέηνηα γλψζε, πξνζαξκνγή 

θαη ηζνξξνπία πξνο ην πεξηβάιινλ, πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί εθπιεθηηθή. Μεηά ηνλ 

ηξχγν ησλ ζηαθπιηψλ θαη αθνχ έπαηξλαλ ην κνχζην γηα θξαζί, ζπλέρηδαλ 

εθκεηαιιεπφκελνη φ,ηη απέκελε γηα ηζίπνπξν. ην ηέινο, αθνχ ζηέγλσλαλ ηα ππνιείκκαηα, 

ηα πήγαηλαλ γηα αιψληζκα. Έηζη θαηάθεξλαλ θαη κάδεπαλ φια ηα θνπθνχηζηα απφ ηα 

ζηαθχιηα. Με απηά ζπκπιήξσλαλ ηελ ηξνθή ησλ πεξηζηεξηψλ! Δίλαη ε πεξίνδνο, φπνπ 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Εαιψλεο 8(1809) «... ην βόεηνλ θαη ην πξνβάηεηνλ θξέαο 

δελ είλαη ελ ρξήζεη εηκή ηαο εκέξαο ησλ κεγάισλ ενξηώλ. Καζ' όιελ δε ηελ πεξίνδνλ ηνπ 

έηνπο, εζζίνληαη πνιιαί κηθξαί πεξηζηεξαί, δηόηη όινη ζρεδόλ νη θάηνηθνη έρνπζηλ έθαζηνο 

ηνλ πεξηζηεξεώλα ηνπ». Αλ ππνινγηζηεί ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ, πνπ εθείλε ηελ επνρή 

έθηαλε ηνπο 20.000 θαηνίθνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έθηαζή ηνπ (195 ηεηξαγσληθά 

ρηιηφκεηξα), θάζε πεξηζηεξηψλαο αλαινγνχζε ζε 20 άηνκα. 

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ νη Σεληαθνί εμέηξεθαλ πεξηζηέξηα εθηφο απφ ην ππέξνρν 

                                                
8
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θξέαο ηνπο, ήηαλ, φπσο αλαθέξακε, θαη ηα πεξηηηψκαηά ηνπο, ηα νπνία απνηεινχλ άξηζην 

ιίπαζκα θπξίσο γηα ηα νπσξνθεπεπηηθά θπηά. Έηζη ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εθηξνθείο ζηνπο θήπνπο θαη ηα κπνζηάληα ηνπο ή αληαιιάζζνληαλ κ‟ απηά πξντφληα 

(π.ρ. 80kg κε 30kg παηάηεο). χκθσλα κε ηελ θ. Παπαζηαζνπνχινπ, φηαλ ηα πεξηζηέξηα 

είλαη δηαζθνξπηζκέλα, ε ζπιινγή θνπξηάο είλαη αδχλαηε. ηαλ φκσο απηά είλαη 

ζπγθεληξσκέλα κέζα ζε έλα θηίξην, δηεπθνιχλεηαη ε ζπιινγή ησλ πεξηηησκάησλ, αθνχ 

κπνξεί θαλείο πνιχ απιά λα ζθνππίζεη ην εζσηεξηθφ δάπεδν ηνπ πεξηζηεξηψλα.  ήκεξα 

βέβαηα νη Σεληαθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα πεξηηηψκαηα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ρεκηθά 

ιηπάζκαηα θαη απηφο είλαη θαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο ηεο εθηξνθήο ησλ πεξηζηεξηψλ ζην 

λεζί, αλ θαη ζε πνιχ κηθξφηεξε θιίκαθα απ‟ φ,ηη παιηφηεξα. 

 Ζ θνπξηά ησλ πεξηζηεξηψλ ζπγθεληξσλφηαλ θαη ρξεζίκεπε επίζεο σο ζπζηαηηθφ ελφο 

κείγκαηνο κε αζβέζηε, ρψκα θαη ζηάρηε γηα ηε θπζηθή παξαγσγή ληηξηθήο πνηάζαο πνπ 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή ππξίηηδαο! Δμάιινπ ηα πεξηζηέξηα, φζν βάξβαξν θαη 

αλ αθνχγεηαη, απνηεινχζαλ έλαλ εμαηξεηηθφ ζηφρν γηα φπνηνλ ήζειε λα αζρνιεζεί κε ηε 

ζθνπνβνιή. Άιινο ιφγνο «εθκεηάιιεπζήο» ηνπο απνηεινχζαλ ηα θηεξά, ην αίκα θαη ε 

θαξδηά ηνπο απ‟ φπνπ παξαζθεπάδνληαλ ζεξαπεπηηθέο θξέκεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαλ 

αθφκε θαη ηα πνχπνπια γηα καμηιάξηα θαη παπιψκαηα.   

  Οη θάηνηθνη ηεο Σήλνπ δειψλνπλ φηη ε ζπληήξεζε 

ησλ πεξηζηεξηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ηδηαίηεξα θζελή 

ζε ζρέζε κε παιηφηεξα, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη θζε-

λφηεξεο ηξνθέο, φπσο ν βίθνο, ην θξηζάξη, ην θαιακπφ-

θη θαη ην ζηηάξη. Σν θέξδνο ινηπφλ κπνξεί λα είλαη πνι-

ιαπιφ, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηε κεγάιε απφδνζε 

ζε θξέαο θαη ιίπαζκα πνπ απηά απνθέξνπλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφλ κπνξεί λα  ππνζηεξηρζεί ην ηεληαθφ νηθνζχζηεκα.  

   Παξά ηα φζα είπακε φκσο, ειάρηζηνη είλαη ζηηο κέξεο καο νη «ελεξγνί» πεξηζηεξηψλεο, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξνη απνηεινχλ απιά δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ δε ζρεηίδνληαη πιένλ 

κε θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Κη φκσο ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ αθφκα ηφζα 

πνιιά. Με ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο βηνινγηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε θνπηζνπιηά ηνπ 

πεξηζηεξηνχ ζα κπνξνχζε θαη πάιη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιίπαλζε ησλ ρσξαθηψλ, 

πξνζθέξνληαο έλα αμηφινγν εηζφδεκα ζηνλ ηδηνθηήηε. Θα κπνξνχζε επίζεο λα αλαβηψζεη 

θαη ε εμαγσγή πηηζνπληψλ ζην ιαδφμηδν.   

«Με ηε ζπλερή δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε πινχζηνη ζα είλαη, θαζψο θαίλεηαη, απηνί πνπ 

ζα θαηέρνπλ θαη ζα θαιιηεξγνχλ γε. Καη ηνπξηζκφ δε ζα πξνζειθχνπλ απηνί πνπ  

πξνζθέξνπλ απιά κηα φκνξθε γξαθηθή εηθφλα, αιιά θνηλσλίεο πνπ δνπλ ζε αξκνλία κε ηε 

θχζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, πνπ πξνζθέξνπλ δειαδή κηα απζεληηθφηεηα, θάηη πνπ έρεη 

αξρίζεη θαη ζπαλίδεη ζηελ επνρή καο.» (Η. Παπαζηαζνπνχινπ)  
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3.3. Ο ζπκβνιηζκόο ηνπ πεξηζηεξηνύ ζηε ζξεζθεία 

 

  Σν πεξηζηέξη έρεη πνιινχο ζπκβνιηζκνχο θαζψο είλαη απφ ηα πνπιηά πνπ 

εμεκεξψζεθαλ ζηελ Αλαηνιή θαη ζπλδέζεθαλ κε ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο. χκθσλα κε ηελ 

εηπκνινγία ηεο ιέμεο, πεξηζηέξη ζεκαίλεη πνπιί ηεο Αθξνδίηεο (απφ ηηο ιέμεηο Perach - 

ister, φπνπ Perach ζεκαίλεη πνπιί θαη ister είλαη ε Αθξνδίηε ηεο Διιεληθήο κπζνινγίαο). 

  ηελ Αξραία Διιάδα ην πεξηζηέξη αλαδείρηεθε ζε ζχκβνιν ζετθφηεηαο, αθνχ αλάινγα 

κε ην πέηαγκά ηνπ δίλνληαλ νη ρξεζκνί ζην καληείν ηεο Γσδψλεο. Καη αξγφηεξα φκσο ζπ-

λέρηδε λα πξναλαγγέιιεη ηελ αλζξψπηλε κνίξα. Πξνζθπλεηέο ηεο Γχζεο δηαζθέδαδαλ κε 

εθπαηδεπκέλα πεξηζηέξηα, πνπ αλέζπξαλ κε ην ξάκθνο ηνπο ρξσκαηηζηά ραξηηά κε ηε κνί-

ξα θαζελφο γξακκέλε πάλσ ηνπο. 

 

ηε Υξηζηηαληθή ζξεζθεία ην πεξηζηέξη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιχ παιηά σο κέξνο ηεο 

δηαθφζκεζεο ηεο Δθθιεζίαο. Παξφια απηά ε 

απεηθφληζε ηνπ πεξηζηεξηνχ δε ζπλαληάηαη ζηελ 

ηέρλε ηεο εηθνλνγξαθίαο, δηφηη εθεί νη κνξθέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο νκνηψζεηο θαη φρη σο 

ζχκβνια. Δμαίξεζε απνηειεί ε εηθφλα ησλ 

Θενθαλείσλ, φπνπ ην Άγην Πλεχκα εκθαλίδεηαη 

''ελ είδεη πεξηζηέξαο'' ή ''σζεί πεξηζηεξά'' (Δηθ. 1), 

φπσο αλέθεξε θαη ν π. Μάξθνο Φψζθνινο. 

 

 

 

      Δμαηξείηαη επίζεο ε εηθφλα ηεο θαζφδνπ ηνπ 

Αγίνπ Πλεχκαηνο θαηά ηελ Πεληεθνζηή,  φηαλ 

''δηακεξηδφκελνη γιψζζαη σζεί ππξφο'' ήξζαλ θαη 

ζηάζεθαλ πάλσ απφ ηα θεθάιηα ησλ Απνζηφισλ 

(Πξάμηο β': 3). (Δηθ. 2) ' απηέο ηηο εηθφλεο ε 

απεηθφληζε ηνπ πεξηζηεξηνχ σο ζπκβφινπ είλαη 

εθηθηή. 

 

 

 

Δηθόλα 1  Σα Άγηα Θενθάλεηα 

Δηθόλα 2   Ζ Πεληεθνζηή 
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ηελ Αγία Σξηάδα παξνπζηάδεηαη ν 

Θεφο Παηέξαο ζαλ γέξνο κε ιεπθά καιιηά 

θαη γέληα, ν Ηεζνχο θαζηζκέλνο δίπια ηνπ 

θαη ην Άγην Πλεχκα κε κνξθή πεξηζηεξηνχ 

λα ίπηαηαη αλάκεζά ηνπο.(Δηθ. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ εηθφλα 4 δηαθαίλεηαη ην πεξηζηέξη ( Αγ. Πλεχκα) ζην πάλσ κέξνο. 

 

       Δηθόλα 4 

Δηθόλα 3   Ζ Αγία Σξηάδα 



 74 

 
  

 

ηε Γπηηθή ηέρλε ην πεξηζηέξη ππάξρεη 

σο απεηθφληζε ζηνλ Δπαγγειηζκφ ηεο Θεν-

ηφθνπ (Δηθ. 5), παξφιν πνπ ε Αγία Γξαθή 

δελ αλαθέξεη εκθαλίζεηο κε κνξθή πεξηζηε-

ξηνχ ζηε Γέλεζε ή ζηνλ Δπαγγειηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπάξρεη φκσο θαη ζηελ εηθφλα ησλ Θενθαλείσλ, φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ δχν 

έξγα επηθαλψλ δσγξάθσλ. (Δηθ. 6, 7) 

 

  

                       

       Δηθόλα 6 Νηε ια Φξαληδέζθα:                                    Δηθόλα 7 Βεξόθην: Ζ βάπηηζε ηνπ Υξηζηνύ 
                    Ζ βάπηηζε ηνπ Υξηζηνύ  

Δηθόλα 5  Fra Filippo Lippi “The Annunciation, 

1443-45” Pinakothek at Munich 
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Δπίζεο βιέπνπκε βηηξψ9, 

φπνπ απεηθνλίδεηαη ην πεξη-

ζηέξη σο ζχκβνιν ηνπ Αγ. 

Πλεχκαηνο, φπσο ζ‟ απηφ ην 

έξγν ηνπ Bernini (Δηθ. 8)             

                                           

 

 

      Δηθόλα 8 Βηηξώ ηνπ Bernini 

 

         

 

 

ε απηφ ην έξγν (Δηθ. 9) πνπ νλνκάδεηαη «Θξήλνο», απεηθνλίδεηαη ε ζιίςε πνπ 

αθνινχζεζε ην ζάλαην ηνπ Ηεζνχ κεηά ηε ηαχξσζή Σνπ. Σα πεξηζηέξηα ιεηηνπξγνχλ σο 

ζχκβνιν ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη ηεο ειπίδαο ηεο Αλάζηαζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

 

 

       Δηθόλα 9 Giotto “Lamentation” (The Mourning of Christ) Cappella degli Scrovegni 

 
 

                                                
9
 Οη ρξσκαηηζηέο παινγξαθίεο ήηαλ ηεξνγιπθηθά πνπ έιακπαλ θαη ήηαλ θαηαλνεηά απφ ην ιαφ. 
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      Σν πεξηζηέξη ζπκβνιίδεη επίζεο ηελ εηξήλε, γίλεηαη 

ζχκβνιν ηνπ θαινχ θαη θνξέαο αηζηφδνμσλ 

κελπκάησλ. Μέξνο ηνπ ζπκβνιηζκνχ πξνέξρεηαη απφ 

ηνλ θαηαθιπζκφ ηνπ Νψε ζηελ Παιαηά Γηαζήθε. ηαλ 

ην πεξηζηέξη επέζηξεςε θξαηoχζε ζην ξάκθνο ηνπ 

θιαδί ειηάο, δείρλνληαο ζπκβνιηθά φηη ν Θεφο 

ζηακάηεζε ηνλ πφιεκν πξνο ηελ αλζξσπφηεηα, 

πξνζθέξνληαο ην Θείν Έιενο, γαιήλε θαη εηξήλε. 

(Δηθ.10) 

  

 

 

      Πην ζπγθεθξηκέλα: ηελ Παιαηά Γηαζήθε νη άλζξσπνη πιήζαηλαλ ηαρχηαηα. Καζψο 

φκσο καδί κε ηελ αχμεζε ησλ αλζξψπσλ απμαλφηαλ θαη ε θαθία ηνπο, ν Θεφο απνθάζηζε 

λα εμαθαλίζεη ην αλζξψπηλν είδνο απφ ηνλ θφζκν. κσο έθαλε κία εμαίξεζε ζην Νψε θαη 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζηνλ νπνίν είπε λα θηηάμεη κία μχιηλε θηβσηφ φπνπ ζα έβαδε έλα 

δεπγάξη απφ θάζε δψν πνπ ππήξρε ζηε γε. Γηα ζαξάληα κεξφλπρηα ν θαηαθιπζκφο 

ζπλερηδφηαλ. Σελ ηεζζαξαθνζηή πξψηε κέξα ν Νψε απνθάζηζε λα ζηείιεη έμσ έλα θνξάθη, 

γηα λα δεη αλ ηα λεξά είραλ ρακειψζεη πνιχ. Σν θνξάθη φκσο γχξηζε πίζσ. Έπεηηα άθεζε 

ειεχζεξν έλα πεξηζηέξη πνπ φκσο θαη απηφ επέζηξεςε κε βξίζθνληαο ηξνθή. Πέξαζαλ 

επηά νιφθιεξεο εκέξεο θαη ν Νψε απνθάζηζε λα ζηείιεη μαλά ην πεξηζηέξη. Απηφ 

επέζηξεςε έρνληαο απηή ηε θνξά ζην ξάκθνο ηνπ έλα θιαδάθη ειηάο, ζεκάδη φηη ηα λεξά 

είραλ ππνρσξήζεη αξθεηά. Πέξαζαλ άιιεο επηά εκέξεο κέρξη λα μαλαθήζεη ν Νψε ην 

πεξηζηέξη. Απηφ φκσο δελ επέζηξεςε, ζεκάδη φηη ηα λεξά είραλ πηα ζηεξέςεη. 

 

 

   

Δηθόλα 10  Σν πεξηζηέξη αλαγγέιιεη 

ζην Νώε ην ηέινο ηνπ θαηαθιπζκνύ 
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3.4. πλέληεπμε από ηoλ πξόεδξν ηνπ ζπιιόγνπ Οι Φίλοι ηος Ππάζινος θ. Η. Φάιηε 

 

  ην λεζί καο έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην Μάξηην ηνπ 1975 ζχιινγνο πνπ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ηεο Σήλνπ. Ο ζχιινγνο 

απηφο ιέγεηαη „‟χιινγνο Πξνζηαζίαο ηνπ Πξάζηλνπ‟‟ κε ππφηηηιν „‟Οη Φίινη ηνπ 

Πξάζηλνπ‟‟. Απνηειείηαη απφ 500 κέιε, φκσο ζηηο δξάζεηο ηνπ βνεζνχλ θαη φινη νη θάηνηθνη 

ηνπ λεζηνχ. Σελ ηδέα γη' απηφλ ην ζχιινγν είρε κία νκάδα απφ λένπο αλζξψπνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη  ηεξέσλ, νη νπνίνη είραλ ηελ αγσλία γηα ην ηη ζα 

απνγίλεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Σήλνπ.  

  Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο πήξακε ζπλέληεπμε απφ ηνλ πξφε-

δξν ηνπ ζπιιφγνπ, θ. Ησάλλε Φάιηε, ψζηε λα καο δψζεη θάπνηεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

γεληθφηεξα γηα ην ζχιινγν θαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ζήκεξα.  

 Σα κέιε πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Σήλνπ θαη γεληθφ-

ηεξα  ηηο  θπζηθέο θαιινλέο ηνπ λεζηνχ, θαη λα δηαθπιάμνπλ ηηο ιανγξαθηθέο θαη θαιιηηε-

ρληθέο παξαδφζεηο. Έρνπλ αζρνιεζεί φκσο θαη κε ηε ζπληήξεζε θαη αλαπαιαίσζε ησλ 

πεξηζηεξηψλσλ. 

  ζνλ αθνξά ηνπο πεξηζηεξηψλεο, ν ζχιινγνο αζρνιήζεθε κε ηελ αλαπαιαίσζε θαη 

γεληθά ηελ πξνζηαζία ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, φπσο καο είπε 

ν θ. Φάιηεο, ν νπνίνο καο αλάθεξε φηη νη πεξηζηεξηψλεο ίζσο θαη λα απνηεινχλ ην πην  

αμηνζαχκαζην θνκκάηη ηνπ ηφπνπ καο, ηνλίδνληάο καο φηη γη' απηνχο έρνπλ γξαθηεί πνιιά 

βηβιία, πσινχληαη ζε θαηαζηήκαηα ηνπ λεζηνχ κηληαηνχξεο ηνπο απφ γχςν ή πειφ, αιιά 

έρνπλ πξνβιεζεί θαη ζηελ ηειεφξαζε ζε δηάθνξεο εθπνκπέο αθφκα θαη ζε ληνθηκαληέξ.  

  Παιαηφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο πεγέο καο, νη πεξηζηεξηψλεο κπνξνχζαλ λα αμηνπνηε-

ζνχλ θαη λα γίλνπλ ζπίηηα. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ φκσο καο ελεκέξσζε φηη πιένλ δελ 

επηηξέπεηαη λα κεηαηξαπνχλ ζε θαηνηθίεο, κπνξνχλ φκσο λα αγνξαζηνχλ, φπσο έρεη ήδε 

γίλεη απφ θάπνηνπο ηνπξίζηεο, αθφκε θαη λα πξνζηεζνχλ ζ' απηνχο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία 

π.ρ. γεσκεηξηθά ζρήκαηα.  

 Γηα λα αλαπαιαηψζεη ν ζχιινγνο θάπνηνλ πεξηζηεξηψλα, πξέπεη λα έρεη γίλεη γξαπηή 

ζπκθσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε φηη: 

α) Ο πεξηζηεξηψλαο δελ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θαλέλα άιιν είδνο ρξήζεο.  

β) ηη ν ηδηνθηήηεο ζπκκεηέρεη ζηελ αλαπαιαίσζε κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ 

επρέξεηα θαη πξνπαληφο κε πνζφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηεο δαπάλεο.  

  Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζθεπήο θαη ηεο αλαπαιαίσζεο ησλ πεξηζηεξηψλσλ 

έρνπλ βνεζήζεη ην ζχιινγν νηθνλνκηθά ην Παλειιήλην Ηεξφ Ίδξπκα Δπαγγειηζηξίαο Σήλνπ 

θαη ν Γήκνο ηνπ λεζηνχ καο, θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ. Δπίζεο, εδψ θαη ρξφληα 

βνεζνχλ θαη ε Ννκαξρία θαη ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. Με ηα έζνδα απηά έρνπλ αλαπα-

ιαησζεί κέρξη ζήκεξα 147 πεξηζηεξηψλεο, ελψ παξαηεξνχκε φηη απφ κφλνη ηνπο νη ηδην-
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θηήηεο ηνχο θξνληίδνπλ. Δπίζεο ζηελ θαηαζθεπή έρνπλ βνεζήζεη εηδηθνί, φπσο αξρηηέθην-

λεο, πνιηηηθνί κεραληθνί, δσγξάθνη, καξκαξνγιχπηεο θη επηρεηξεκαηίεο.  

  Ο θχξηνο Φάιηεο ζην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ εξψηεζε αλ ην απνηέιεζκα είλαη ην 

επηζπκεηφ, καο απάληεζε φηη ν αξηζκφο ησλ πεξηζηεξηψλσλ πνπ έρνπλ αλαπαιαησζεί 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφο (20%), φκσο ειπίδνπλ ζε κία πεξαηηέξσ αχμεζε. 

Με ηελ επθαηξία απηήο ηεο ζπλέληεπμεο ν θ. Φάιηεο θάλεη έθθιεζε πξνο φινπο καο λα 

θαηαιάβνπκε ηελ αγσλία ηνπο θαη λα ζπκπαξαζηαζνχκε ζην ζχιινγν, πνπ έρεη σο θχξην 

ζηφρν ηνπ ηελ πξνζηαζία θαη ηε θξνληίδα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ηφπνπ καο.  

 

 

 

 

 

πεξηζηεξηώλαο ζηνλ πεξηθεξεηαθό δξόκν Σήλνπ 
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Αλαιπηηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ θ. Ησάλλε Φάιηε 

 

1. Γλσξίδνπκε όηη ππάξρνπλ πνιιά κέιε ζην ζύιινγν. Πνηνη είραλ όκσο ηελ 

ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπιιόγνπ απηνύ θαη πόηε αθξηβώο ηδξύζεθε;  

Σν θχξην φλνκα ηνπ ζπιιφγνπ καο είλαη: '' χιινγνο Πξνζηαζίαο ηνπ Πξαζίλνπ'' κε 

ππφηηηιν: ''Οη Φίινη ηνπ Πξάζηλνπ'', ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1975, ην κήλα Μάξηην. Ζ ηδέα γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ ζπιιφγνπ απηνχ πξνήιζε απφ ηελ αγσλία λέσλ αλζξψπσλ (θπξίσο εθ-

παηδεπηηθψλ θαη ηεξέσλ) γηα ην ηί ζα απνγίλνπλ ηα πεδνχιηα, νη πεξηζηεξηψλεο θαη νη αλε-

κφκπινη πνπ ζηγά ζηγά θαηαζηξέθνληαλ. Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ πξνθαινχζε ηελ αγσλία 

ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ε θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγεηψλ απφ ηελ ειεχζεξε βνζθή ησλ δψσλ. 

θνπφο καο ήηαλ ε αληηζηξνθή ηεο εηθφλαο ηνπ λεζηνχ καο θαη ε δηαθχιαμε ηεο θιεξνλν-

κηάο καο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δελδξνθχηεπζε 10.000 θπηψλ ην ρξφλν. 

  

2. Πόζα άηνκα απνηεινύλ ην ζύιινγν απηή ηε ζηηγκή; 

Σα κέιε πνπ απνηεινχλ ην ζχιινγν είλαη 500, φκσο κέιε καο είλαη θαη φινη νη πνιίηεο 

ηεο Σήλνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο καο. 

 

3. Ξέξνπκε όηη νη Φίινη ηνπ Πξαζίλνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπό ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Σήλνπ. Πνηεο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

θάλεηε ζην λεζί; 

      Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη ζην λεζί απφ ην ζχιινγφ καο είλαη νη εμήο: 

α)  δελδξνθπηεχζεηο, β) αλαπαιαηψζεηο πεξηζηεξηψλσλ, γ) θαηαζθεπή κηθξνθξαγκάησλ, 

δ) αλαραίηηζε ησλ φκβξησλ πδάησλ κέζα ζηνπο ρεηκάξξνπο κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ 

ησλ πδξνθφξσλ νξηδφλησλ π.ρ. θξάγκαηα ζην ρείκαξξν ηεο Αγίαο Σξηάδαο Γχξιαο (θχξη-

νο ζηφρνο είλαη θακία ζηαγφλα λεξνχ λα κελ πεγαίλεη ζηε ζάιαζζα), ε) αλαπαιαίσζε πε-

γψλ θαη θξελψλ θαη ζη) θαηαζθεπή παξαδνζηαθψλ ζθαινπαηηψλ γηα πξφζβαζε ζηηο πα-

ξαιίεο, θ.ά.  

 

4. Έλαο από ηνπο ζθνπνύο ηεο ίδξπζεο ηνπ ζπιιόγνπ είλαη, όπσο γλσξίδνπκε, 

θαη ε αζρνιία κε ηνπο πεξηζηεξηώλεο.  Πώο έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί ν ζύιινγνο ζην 

ζέκα απηό;   

  Απφ ηελ αξρή ηεο ηδξχζεψο καο αζρνιεζήθακε κε ηελ αλαπαιαίσζε ησλ πεξηζηε-

ξηψλσλ καο θαη γεληθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπο (άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ). Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ζηάιζεθαλ επηζηνιέο ζηε Ννκαξρία θαη ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, κε ηελ παξάθιεζε 

λα καο εληζρχζεη νηθνλνκηθά, ψζηε κε ηε βνήζεηα πεηξάδσλ (παξαδνζηαθψλ ρηηζηψλ πέ-

ηξαο) λα πξνβνχκε βήκα πξνο βήκα ζηε δηάζσζε απηήο ηεο θιεξνλνκηάο καο. Σν 1980 ν 

Γήκνο Σήλνπ, κε Γήκαξρν ηνλ αείκλεζην Ηάθσβν Υαλφ, καο επηρνξήγεζε κε 500.000 
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δξαρκέο γηα αληίζηνηρν ζθνπφ. Ήηαλ έλα πνζφ πνπ είρε ζηαιεί απφ ην Τπνπξγείν πλην-

ληζκνχ. Με ηα ρξήκαηα απηά θαη κε ηε ζπκπαξάζηαζε ησλ ηδηνθηεηψλ αλαπαιαηψζεθαλ 

17 πεξηζηεξηψλεο ζην ρσξηφ Σαξακπάδνο. Γεκηνπξγήζεθε έηζη έλαο νηθηζκφο ζηνλ Σαξα-

κπάδν πνπ έρεη ηδηαίηεξν ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ.  

 

5. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε βξεη γηα ηελ εξγαζία καο είδακε όηη νη 

πεξηζηεξηώλεο έρνπλ βνεζήζεη ζηελ νηθνλνκία. Γλσξίδεηε πώο;  

  Οη πεξηζηεξηψλεο ηεο Σήλνπ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ λεζηνχ απφ ηνπο 

Δλεηνχο. Σν δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο είραλ νη θενπδάξρεο θαη θαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ 

κηθξφο. Σα πεξηζηέξηα έρνπλ δπλαηφηεηα λα δηαλχνπλ απφζηαζε πεξίπνπ 30ρικ. γχξσ 

απφ ηνλ πεξηζηεξηψλα ηνπο. Καηά ζπλέπεηα έβξηζθαλ ηξνθή, θαζψο είραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα θηλνχληαη ζε φιν ην λεζί βφζθνληαο ηα ζηηεξά (θξηζάξη, θαζφιηα θαη ξεβίζηα) θαη ηα 

ςπραλζή πνπ απέκελαλ κεηά ην ζεξηζκφ απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο. Μεηά ην 1715 φπνπ ε 

Σήλνο γίλεηαη κέξνο ηεο Σνπξθίαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζέλα πνπ ην επηζπκεί, λα 

θηηάρλεη πεξηζηεξηψλα, αξθεί λα θαηέρεη γε.  

 

6.  Απνηεινύλ ζήκεξα νη πεξηζηεξηώλεο ηνπξηζηηθό αμηνζέαην;  

  Ζ δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ φζνλ αθνξά ηελ αλαπαιαίσζε ησλ πεξηζηεξηψλσλ θαη ηα 

θείκελα πνπ ζηάιζεθαλ απφ κέξνο ηνπ ζπιιφγνπ πξνο θάζε θαηεχζπλζε έθεξαλ ζην θσο 

ηελ μεραζκέλε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά καο πνπ είλαη νη πεξηζηεξηψλεο. Ο ζχιινγνο έρεη 

αλαπαιαηψζεη σο ηψξα 147 πεξηζηεξηψλεο ζε ζεκεία πνπ έρνπλ πξφζβαζε νη επηζθέπηεο 

ηνπ λεζηνχ. ήκεξα νη πεξηζηεξηψλεο απνηεινχλ ην πην αμηνζέαην θνκκάηη ηνπ ηφπνπ καο. 

Έρνπλ γίλεη ληνθηκαληέξ ζηελ θξαηηθή θαη ηελ ηδησηηθή ηειεφξαζε, δεθάδεο βηβιία έρνπλ 

εθδνζεί κε ζέκα ηνπο πεξηζηεξηψλεο, θαζψο θαη φια ηα ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα ηνπ λεζηνχ 

πνπιάλε γχςηλα νκνηψκαηα πεξηζηεξηψλσλ κε ηα πεξίηερλα ζηνηρεία ηνπο. Σνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ έξρνληαη ζην λεζί καο νκάδεο θνηηεηψλ θαη θάλνπλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη δηαηξη-

βέο πάλσ ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ πεξηζηεξηψλσλ.  

 

7. Δμαθνινπζνύλ νη πεξηζηεξηώλεο λα αγνξάδνληαη από μέλνπο θαη αλ λαη πώο 

αμηνπνηνύληαη;  

Δίλαη γεγνλφο φηη νη ηνπξίζηεο ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηνπο πεξηζηεξηψλεο θαη πνιινί 

απ‟ απηνχο είλαη πιένλ ηδηνθηήηεο ή έρνπλ θαηαζθεπάζεη ζπίηηα ζην λεζί πάλσ ζηα νπνία 

έρνπλ πξνζζέζεη ζηνηρεία απφ ηνπο πεξηζηεξηψλεο (πέηξηλνπο ξφκβνπο, θχθινπο θαη άιια 

γεσκεηξηθά ζηνηρεία). Γελ επηηξέπεηαη νη πεξηζηεξηψλεο λα κεηαηξαπνχλ ζε ζπίηηα.  

 

8.  Παιηά νη πεξηζηεξηώλεο κεηαηξέπνληαλ ζε ζπίηηα. Γίλεηαη θάηη ηέηνην ζηηο 

κέξεο καο; Καιύπηεηαη νηθνλνκηθά απηή ε κεηαηξνπή; Πνην είλαη ην θόζηνο θαη ε 
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δηαδηθαζία;  

Έλαο πεξηζηεξηψλαο ζπλήζσο είλαη έλα δηψξνθν θηίξην ηνπ νπνίνπ ην ηζφγεην ρξεζη-

κνπνηείηαη απφ ην λνηθνθχξε είηε σο ζηάβινο είηε σο απνζήθε είηε σο αγξνηθία. Σν αλψ-

γεην ήηαλ ν θχξηνο πεξηζηεξηψλαο, ζηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα ηνπ νπνίνπ ππήξραλ θνηιφηε-

ηεο ζε ηεηξάγσλν ζρήκα πνπ είλαη νη θσιηέο ησλ πεξηζηεξηψλ. Ο ζχιινγνο πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπαιαηψζεη έλαλ πεξηζηεξηψλα θάλεη γξαπηή ζπκθσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε: α) ν πεξη-

ζηεξηψλαο δελ κπνξεί λα απνθηήζεη πνηέ άιιν είδνο ρξήζεσο, β) ν ηδηνθηήηεο ζπκκεηέρεη 

ζηελ αλαπαιαίσζε κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επρέξεηα θαη πάληα κε πνζφ κεγαιχηεξν 

ηνπ 20% ηεο δαπάλεο.  

 

9. Παιαηόηεξα ρξεζηκνπνηνύζαλ νη ηδηνθηήηεο ηα πεξηηηώκαηα ησλ πεξηζηεξηώλ 

σο πεγή θέξδνπο. Με πνηνλ άιιν ηξόπν κπνξεί λα γίλεη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπ-

ζε ησλ πεξηζηεξηώλ;  

Πξάγκαηη παιαηφηεξα ε δηαηήξεζε ελφο πεξηζηεξηψλα απνηεινχζε πεγή εζφδνπ ηφζν 

γηαηί ηα πεξηηηψκαηα ησλ πεξηζηεξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ιίπαζκα θαη έδηλαλ ηε δπλα-

ηφηεηα παξαγσγήο ιαραληθψλ, φζν θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπηηηνχ ζε θξέαο 

πφζν κάιινλ κε ηελ εκπνξία ησλ πηηζνπληψλ. ήκεξα δε ζπλερίδεηαη απηή ε παξάδνζε, 

εθηφο εμαηξέζεσλ, γηαηί έρνπλ εγθαηαιεηθζεί νη θαιιηέξγεηεο ζηηεξψλ θαη ςπραλζψλ θαη απ-

ηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ θάζεηε κείσζε ηεο ηξνθήο ησλ πεξηζηεξηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο. 

 

10. Χο ζύιινγνο έρεηε βνεζήζεη ζηελ επηζθεπή ησλ παξαδνζηαθώλ 

πεξηζηεξηώλσλ, αιιά θαη ζηε ζπληήξεζε. Απηό πώο θαιύπηεηαη νηθνλνκηθά; 

Βνεζάεη ν Γήκνο, νη πνιίηεο ή ίζσο θαη ε εθθιεζία;  

πσο αλαθέξακε πην πάλσ κέρξη ζήκεξα ν ζχιινγνο “Οη Φίινη ηνπ Πξάζηλνπ” αζρν-

ιείηαη ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ κε ηελ αλαπαιαίσζε ησλ πεξηζηεξηψλσλ ηεο Σήλνπ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηνπο θνξείο ηνπ λεζηνχ καο, φπσο ην Παλειιήλην 

Ηεξφ Ίδξπκα Δπαγγειηζηξίαο θαη ην Γήκν Σήλνπ. Ο αξηζκφο ησλ πεξηζηεξηψλσλ πνπ έρνπλ 

αλαπαιαησζεί απφ ην ζχιινγν είλαη 147. Χζηφζν ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ βιέπνπκε κε ηθαλν-

πνίεζε φηη θαη νη ηδηνθηήηεο νηθεηνζειψο θξνληίδνπλ ηνπο πεξηζηεξηψλεο ηνπο. Μεγάιε είλαη 

ε ζπκβνιή ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ καο πνπ κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζηήξημε βνεζνχλ ην 

έξγν καο.  

 

11. Πώο γίλεηαη ε επηινγή ησλ πεξηζηεξηώλσλ πνπ ζπληεξείηε;  

Οη πξψηνη πεξηζηεξηψλεο πνπ αλαπαιαηψζεθαλ είλαη νη πεξηζηεξηψλεο ηεο θνηιάδαο 

ηνπ Σαξακπάδνπ, νη νπνίνη αλέξρνληαη ζηνπο 17 ζε αξηζκφ. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε επεηδή 

απνηεινχζαλ έλαλ νηθηζκφ πεξηζηεξηψλα θαηάιιειν γηα άκεζε ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη 
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εθκεηάιιεπζε. Αθνινχζεζε ε αλαπαιαίσζε ησλ πεξηζηεξηψλσλ ηνπ Φαιαηάδνπ, ηεο 

Μέζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο Ρεκαηηάο θαη ηνπ Σξηαληάξνπ, Ζ επηινγή απφ „θεη θαη πέξα 

γίλεηαη κε βάζε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ ζπλεξγείνπ καο θαη ησλ επηζθεπηψλ 

θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεξηζηεξηψλα (αλάγθε επηζθεπήο, εηνηκφξξνπνο, 

εξεηπσκέλνο)  

 

12. Γηα ηελ επηζθεπή ησλ πεξηζηεξηώλσλ έρεηε ηε βνήζεηα  θάπνησλ εηδηθώλ 

όπσο π.ρ. αξρηηεθηόλσλ;  

Απφ ην 1980 έρεη ζπζηαζεί κία επηηξνπή αλαπαιαίσζεο ησλ πεξηζηεξηψλσλ ηεο 

Σήλνπ, ηεο νπνίαο έρσ ηελ ηηκή λα είκαη πξφεδξνο. ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρνπλ 

εηδηθνί αξρηηέθηνλεο, πνιηηηθνί κεραληθνί, δσγξάθνη, καξκαξνγιχπηεο θαη επηρεηξεκαηίεο.  

 

13. Έρεηε θαηαθέξεη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ζηελ επηζθεπή θαη  ηε 

ζπληήξεζε ησλ πεξηζηεξηώλσλ ζαλ ζύιινγνο; Ση ζηόρνπο έρεηε ζέζεη γηα ην 

κέιινλ; 

Ο αξηζκφο ησλ πεξηζηεξηψλσλ πνπ έρνπλ αλαπαιαησζεί είλαη ζεκαληηθφο. Χζηφζν ν 

ζχιινγνο έρεη θαηαθέξεη κέρξη ζήκεξα λα απνθαηαζηήζεη κφιηο ην 20% ησλ πεξηζηεξηψ-

λσλ πνπ ππάξρνπλ. Πάλσ απφ 800 πεξηζηεξηψλεο φκσο έρνπλ αλάγθε απνθαηαζηάζεσο 

γη‟ απηφ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζνχλ θαη άιινη θνξείο  κε απηφ ην ζέκα. Έρσ ηνλίζεη πνιιέο 

θνξέο φηη γηα θάζε πεξηζηεξηψλα πνπ εκείο αλαπαιαηψλνπκε δπν άιινη γθξεκίδνληαη θαη 

γίλνληαη έλαο ζσξφο απφ πέηξεο. Με ηελ επθαηξία απηή θάλσ έθθιεζε πξνο φινπο λα α-

θνπγθξαζηνχλ ηελ αγσλία καο θαη λα ζπκπαξαζηαζνχλ ζην ζχιινγν πνπ έρεη ζέζεη σο 

ζηφρν ηελ αλαπαιαίσζε φισλ ησλ πεξηζηεξηψλσλ ηεο Σήλνπ. 

 

 

 πεξηζηεξηώλεο ζηνλ Σαξακπάδν 
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Δλόηεηα 4ε 

     Ζ νκάδα καο κειέηεζε ην ζπκβνιηζκφ ηνπ πεξηζηεξηνχ θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζηηο 

ηέρλεο. θνπφο καο ήηαλ λα δηεξεπλήζνπκε ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

 

• Γηαηί νη πεξηζηεξηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ λεζηνχ; 

• Πψο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα δεκηνπξγηθή θαιιηηερληθή έθθξαζε; 

 

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζακε βαζηδφηαλ ζηελ νκαδνζπλεξγαζία θαζψο θαη ζηελ εμα-

ηνκηθεπκέλε εξγαζία, θαζψο αλαιάβακε λα επεμεξγαζηνχκε θάπνηα ππν-ελφηεηα ηνπ ζέ-

καηνο θαη κεηά θιεζήθακε λα επεμεξγαζηνχκε ην πιηθφ καο νκαδηθά γηα ηε ζπγγξαθή κηαο 

εληαίαο εξγαζίαο. Σα κέζα κε ηα νπνία πξνζπαζήζακε λα πεηχρνπκε ηνλ ζθνπφ καο, ήηαλ 

ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα κέζα απφ ηελ βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

θαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, ελψ ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηελ 

πξνζπάζεηά καο απνηέιεζε ε πνιχηηκε βνήζεηα ηεο εθπαηδεπηηθνχ Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ Σήλνπ θ. Αλαζηαζίαο Υαηδίξε κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε πνπ καο 

παξαρψξεζε.  

 

Σα κέιε ηεο νκάδαο 

Κσλζηαληίλα Βαιάθα 

Ησάλλα Βίιια 

Δπαγγειία Γεζχπξε 

Γηψηα Γεζχπξε 



 84 

                            4.1. πκβνιηζκόο ηνπ πεξηζηεξηνύ . . . ηόηε θαη ηώξα! 

 

   Απφ ηελ αξραία Διιάδα κέρξη θαη ζήκεξα ην πεξηζηέξη έρεη απνθηήζεη πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ζπκβνιηζκνχο. Έρνπλ γξαθηεί πνηήκαηα, ηξαγνχδηα, ινγνηερληθά θείκελα 

θαη έρνπλ θηηαρηεί παξαδνζηαθά θεληήκαηα, αλάγιπθα θαη δσγξαθηέο ράξε ζηνπο 

ζπκβνιηζκνχο ηνπ. 

   ηελ αξραηφηεηα ήηαλ ζχκβνιν ζετθφηεηαο θαη πξνέβιεπε ηελ αλζξψπηλε κνίξα. 

Παιαηφηεξα πίζηεπαλ φηη, φηαλ θάπνηνο κέλεη θνληά ζε πεξηζηέξηα, απηά ζα ηνπ έθεξλαλ 

θαθνηπρία. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζεσξείηαη ζχκβνιν εηξήλεο. ηελ επνρή καο 

ζπκβνιίδεη ηελ επηθνηλσλία, ηελ πίζηε θαη ηε ζαιπσξή. Αθφκα βιέπνπκε ζε θάπνηα έξγα 

ηέρλεο ην πεξηζηέξη λα έρεη έλα θιαδί ζην ξάκθνο ηνπ. Απηφ ζπκβνιίδεη ηελ ειπίδα, ηελ 

επηπρία, ηελ εξεκία θαη ηε γαιήλε.  

   ηηο κέξεο καο ηα πεξηζηέξηα έρνπλ πάξα πνιινχο ζπκβνιηζκνχο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη 

απφ θάπνηα παξάδνζε (π.ρ. γηα ηελ Σήλν ην πεξηζηέξη βξήθε κία ζηέγε ζην φκνξθν λεζί 

θαη είλαη ηθαλφο ηαρπδξφκνο αηζέξσλ θαη γελλαηφδσξνο ηξνθνδφηεο). Σν πεξηζηέξη είλαη 

αθφκα ζχκβνιν ηεο αγάπεο θαη ηνπ θαινχ, θαζψο είλαη ηαρπδξφκνο ηεο εηξήλεο. Σα ιεπθά 

πεξηζηέξηα κεηαθέξνπλ ην αίζζεκα ηεο αγηφηεηαο θαη ηεο αγλφηεηαο, αθνχ ην ιεπθφ ηνπο 

ρξψκα καο δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ θαζαξνχ. Αληίζεηα γηα ηα ρξσκαηηζηά (κπαξκπαξέδηθα) 

πεξηζηέξηα ππάξρνπλ παξνηκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε θαθνχο αλζξψπνπο, ηνπο νπνίνπο 

νλνκάδνπλ σο πεξηζηέξεο κπαξκπαξέδηθεο. Αθφκα είλαη δείγκα επγέλεηαο, αξηζηνθξαηίαο, 

ζνθίαο θαη αξεηήο. Δπηπιένλ, ηα δεπγάξηα ραξαθηεξίδνληαη πηηζνπλάθηα, αθξηβψο φπσο ηα 

κηθξά πεξηζηέξηα. Δπίζεο ζπκβνιίδνπλ ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Σέινο ζπκβνιίδνπλ ηα 

κελχκαηα, ην θηαίμηκν γηα πξάμεηο άιισλ θαη ηα θνπηζνκπνιηά. 

Δίλαη ζαθέο, επνκέλσο, φηη ην ζπκπαζεηηθφ απηφ πνπιί έρεη απνθηήζεη κε ηελ πάξνδν 

ησλ ρξφλσλ πνιιαπιέο εξκελείεο. πνηνο θαη αλ είλαη ν ζπκβνιηζκφο ηνπ, φκσο, έλα 

είλαη βέβαην: απνηειεί πεγή έκπλεπζεο ησλ θαιιηηερλψλ θαη πξνζδίδεη ράξε θαη νκνξθηά 

ζηνλ αζηείξεπην πνιηηηζκηθφ πινχην ησλ ιαψλ αλά ηνλ θφζκν.   
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4.2. Πνίεζε 

                              «Οη νησλνί ηεο αζσφηεηαο»       William Blake 

 

Ο πνηεηήο:  

Ο William Blake ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Άγγινπο πνηεηέο θαη παξάιιεια 

δσγξάθνο, ραξάθηεο, εηθνλνγξάθνο, κπζηηθηζηήο θαη νξακαηηζηήο. Απφ ηελ ειηθία ησλ 

δψδεθα κφιηο εηψλ μεθίλεζε λα γξάθεη πνηήκαηα. Ο Blake ζπρλά απνγνεηεπφηαλ, θαζψο 

έβιεπε πσο ε δνπιεηά ηνπ αληηκεησπηδφηαλ κε ριεπαζκφ. ήκεξα αλαγλσξίδεηαη σο ν 

απζεληηθφηεξνο θαη πην εθιεθηφο απφ ηνπο ξνκαληηθνχο πνηεηέο θαη ζεσξείηαη κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ηεο παγθφζκηαο ινγνηερλίαο.  

 

Σν απφζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο: 

  «Έλαο θνθθηλνιαίκεο πεηξίηεο ζε θινπβί θέξλεη όιν ηνλ νπξαλό ζε νξγή. 

Έλαο πεξηζηεξηώλαο γεκάηνο πεξηζηέξηα θέξλεη ξίγνο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο θόιαζεο. 

Μηα ζηηαξήζξα(είδνο θνξπδαιινύ) ηξαπκαηηζκέλε ζην θηεξό.» 

 

Ζ αλάιπζε: 

Ζ αλαθνξά ζε πνπιηά δείρλεη ηελ αλάγθε ηνπ πνηεηή γηα ειεπζεξία. Ο θνθθηλνιαίκεο 

βξίζθεηαη ζε αηρκαισζία, φπσο θαη ηα ηδαληθά θαη ηα ηδεψδε ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ. 

Ο πεξηζηεξηψλαο γεκάηνο πνπιηά ζπκβνιίδεη ηελ απφιπηε ειεπζεξία, ηελ αηζηφδνμε 

πιεπξά ηεο επνρήο, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αλαθνξά ζηελ θφιαζε.  Ζ 

ηξαπκαηηζκέλε ζηηαξήζξα ππνδειψλεη ηξαπκαηηζκέλεο θαη ιαβσκέλεο αξρέο. Γεληθφηεξα 

ν πνηεηήο ζην πνίεκα απηφ αθξνβαηεί αλάκεζα ζηελ αηζηνδνμία & ηελ απαηζηνδνμία, ην 

θαιφ & ην θαθφ, ηελ ειεπζεξία & ηελ αηρκαισζία. 

 

                                «Δαξηλή ζπκθσλία»       Γηάλλεο Ρίηζνο 

 

Ο πνηεηήο: 

Ο Γηάλλεο Ρίηζνο ήηαλ Έιιελαο πνηεηήο. Γεκνζίεπζε πάλσ απφ εθαηφ πνηεηηθέο 

ζπιινγέο θαη ζπλζέζεηο, ελλέα κπζηζηνξήκαηα, ηέζζεξα ζεαηξηθά έξγα θαη κειέηεο. Σν 

1968 πξνηάζεθε γηα ην βξαβείν Νφκπει. Σν 1975 αλαγνξεχηεθε επίηηκνο δηδάθηνξαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ  Θεζζαινλίθεο θαη ην 1977 ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Δηξήλεο ηνπ Λέληλ.  

 

Σν απφζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο: 

  Απ' ηα ρείιε ησλ παηδηώλ, απ' ηελ άγλνηα ησλ ρειηδνληώλ, απ' ηηο άζπξεο απιέο ηεο 

Κπξηαθήο, απ' η' αγηόθιεκα θαη ηνπο πεξηζηεξηώλεο ησλ ηαπεηλώλ ζπηηηώλ. 
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Ζ αλάιπζε: 

Ζ ζχληνκε απηή αλαθνξά ζηνπο πεξηζηεξηψλεο επηζχξεη εηθφλεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

απφ ηελ επαξρία, κηα θαζεκεξηλφηεηα γεκάηε απιφηεηα θαη αιήζεηα. Μέζα απφ κηα κφλν 

θξάζε, ν πνηεηήο θαηαθέξλεη λα καο γελλήζεη ζπλαηζζήκαηα αγαιιίαζεο θαη εξεκίαο ζε 

κηα πεξίνδν ηαξαγκέλε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά. Σα παηδηά, ηα ρειηδφληα, νη 

πεξηζηεξηψλεο ζπκβνιίδνπλ ηελ αγλφηεηα θαη απηνκάησο ηαπηίδνληαη κε ηελ κεζαία 

θνηλσληθή ηάμε (ηαπεηλά ζπίηηα), ηνλ απιφ Έιιελα πνπ αλαδεηά ηελ επηπρία ζηελ απιή 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή.  

 

                                           «Σν άζπξν πεξηζηέξη»      Μίιηνο αρηνχξεο 

Ο πνηεηήο: 

Σν 1939 πέζαλε ν παηέξαο ηνπ θαη ν ίδηνο ιίγα ρξφληα αξγφηεξα (1944), αλ θαη 

βξηζθφηαλ ζην ηέηαξην έηνο ηεο Ννκηθήο, έθαςε ηα βηβιία πνπ δηάβαδε, απνθαζηζκέλνο λα 

επηδνζεί απνθιεηζηηθά ζηελ πνίεζε. Ζ πξψηε ηνπ επαθή κε ηελ πνίεζε ήηαλ ηελ άλνημε 

ηνπ 1941, φηαλ πξσηνέγξαςε πνίεζε. Σν 1943 γλσξίζηεθε κε ηνλ Οδπζζέα Διχηε θαη ηνλ 

Νίθν Δγγνλφπνπιν, κε ηνλ νπνίν ζπλδέζεθε κε ζηελή θηιία. Σα πξψηα ηνπ πνηήκαηα 

θαηαθξίζεθαλ απφ ηε γεληά ηνπ '30 θαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο Άιθε Θξχιν, Παιαηνιφγν,  

Αηκίιην Υνπξκνχδην, Πέηξν Υάξε θ.α., νη νπνίνη αληηκεηψπηζαλ ην έξγν ηνπ κε ριεχε. ηε 

δηάξθεηα ηεο ινγνηερληθήο ηνπ πνξείαο ηηκήζεθε κε ηξία θξαηηθά βξαβεία: Σν 1956 κε ην Α' 

Βξαβείν «Νένη Δπξσπαίνη Πνηεηέο» απφ ηελ ηηαιηθή ξαδηνθσλία θαη ηειεφξαζε γηα ηε 

ζπιινγή ηνπ «ηαλ ζαο κηιψ», ην 1962 κε ην Β' Κξαηηθφ Βξαβείν Πνίεζεο γηα ηε ζπιινγή 

ηνπ «Σα ηίγκαηα» θαη ην 1987 κε ην Α' Κξαηηθφ Βξαβείν Πνίεζεο γηα ην έξγν ηνπ 

«Δθηνπιάζκαηα». 

 

Σν απφζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο:  

  ήκεξα ήξζε θαη θάζηζε ζην πεξβάδη ηνπ παξαζύξνπ κνπ έλα άζπξν πεξηζηέξη. 

-Ση γπξεύεηο εδώ, ηνπ είπα, κήπσο ζνπ έδσζαλ ιάζνο δηεύζπλζε; 

-Καζόινπ, κνπ απάληεζε, ηί λνκίδεηο ην πεξβάδη ζνπ είλαη κόλν γηα καύξα πνπιηά;  

 

Ζ αλάιπζε: 

Τπάξρεη αληηδηαζηνιή αλάκεζα ζην ιεπθφ πεξηζηέξη θαη ηα καχξα πνπιηά, 

παηρληδίζκαηα αλάκεζα ζηελ επηπρία θαη ηελ θαηάζιηςε. Ο ήξσαο ζην πνίεκα είλαη 

γεκάηνο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζεσξεί φηη ε δσή ηνπ πξέπεη λα δηέπεηαη κφλν απφ ζιίςε 

θαη ίζσο απηφ λα είλαη απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ πνπ είρε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. 

Φαίλεηαη φηη φηαλ έξρεηαη θάηη επράξηζην ζηε δσή ηνπ, δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα λα ην 

δερηεί. Δλδερνκέλσο ην πνίεκα λα εκπεξηέρεη απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη λα εθθξάδεη ηνλ 

εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ πνηεηή.  
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               «Σνπ Αηγαίνπ (ΗΗ) »      Οδπζζέαο Διχηεο 

 

Ο πνηεηήο: 

Ο Οδπζζέαο Διχηεο  ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο πνηεηέο, κέινο ηεο 

ινγνηερληθήο γεληάο ηνπ '30. Γηαθξίζεθε ην 1960 κε ην Κξαηηθφ Βξαβείν Πνίεζεο θαη ην 

1979 κε ην βξαβείν Νφκπει Λνγνηερλίαο. Έγηλε γλσζηφο γηα ηα πνηεηηθά ηνπ έξγα «Άμηνλ 

Δζηί», «Ήιηνο ν πξψηνο», «Πξνζαλαηνιηζκνί» θ.ά. Γηακφξθσζε έλα πξνζσπηθφ πνηεηηθφ 

ηδίσκα θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο αλαλεσηέο ηεο ειιεληθήο πνίεζεο. Πνιιά πνηήκαηά 

ηνπ κεινπνηήζεθαλ, ελψ ζπιινγέο ηνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί κέρξη ζήκεξα ζε πνιιέο 

γιψζζεο. Σν έξγν ηνπ πεξηιάκβαλε αθφκα κεηαθξάζεηο πνηεηηθψλ θαη ζεαηξηθψλ έξγσλ. 

Τπήξμε κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Κξηηηθψλ Έξγσλ Σέρλεο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Δηαηξείαο Κξηηηθήο, αληηπξφζσπνο ζηηο Rencontres Internationales ηεο Γελεχεο θαη 

Incontro Romano della Cultura ηεο Ρψκεο. 

 

Σν απφζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο: 

  Παηρλίδηα ηα λεξά ζηα ζθηεξά πεξάζκαηα, ιέλε κε ηα θηιηά ηνπο ηελ απγή πνπ αξρίδεη 

Οξίδνληαο- Καη η' αγξηνπεξίζηεξα ήρν δνλνύλε ζηε ζπειηά ηνπο, μύπλεκα γαιαλό κεο ζηελ 

πεγή ηεο κέξαο, Ήιηνο -  . . . 

 

Ζ αλάιπζε: 

  Σ' αγξηνπεξίζηεξα έρνπλ ζεκαληηθή  ηνπνζέηεζε ζην πνίεκα. Σν πεξηζηέξη ζπκβνιίδεη 

ηελ εηξήλε. κσο κε ηε ιέμε αγξηνπεξίζηεξα ν Διχηεο δίλεη κηαλ άιιε δηάζηαζε ζηελ 

εηξήλε. Σ' αγξηνπεξίζηεξα, απηά πνπ δνπλ καθξηά απφ ηνπο αλζξψπνπο, ζπκβνιίδνπλ κηα 

εηξήλε θαζάξηα, μάζηεξε θαη απαιιαγκέλε απφ νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο ησλ κίδεξσλ 

θνηλσληψλ, πνπ απαμηνχλ λα ζηαζνχλ κηα ζηηγκή θαη λα θνηηάμνπλ ζ' έλα μάγλαλην ηπραίν 

ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ, ηελ αλαηνιή ηεο αλαλεσκέλεο ειπίδαο ηνπ θαζελφο. Σ' 

αγξηνπεξίζηεξα, ζχκβνια ηεο αηφθηαο θαη απζεληηθήο εηξήλεο ειεπζεξψλνληαη απφ ηε 

ζπειηά ηνπο, ν ήρνο ηνπο δνλεί ηηο γσληέο ηνπ θφζκνπ νιάθεξνπ θαη δειψλεη ηελ παξνπζία 

ηεο ακφιπληεο εηξήλεο. 

 

                            «Σήλνο  (πνηεηηθή πεξίιεςε) »       Νηίλνο ηψηεο 

 

Ο πνηεηήο: 

  Γελλήζεθε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 1944 ζηε λήζν Σήλν. πνχδαζε Ννκηθά ζηελ Αζήλα 

θαη πγθξηηηθή Λνγνηερλία ζην San Francisco. Έρεη εθδψζεη 19 βηβιία πνίεζεο θαη 

πεδνγξαθίαο, εθ ησλ νπνίσλ ηξία ζηα αγγιηθά θαη έλα ζηα γαιιηθά, θαζψο θαη δέθα 
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πεξηνδηθά. Δπίζεο έρεη  εθδψζεη θαη έλα κπζηζηφξεκα. Πνηήκαηα θαη άξζξα ηνπ έρνπλ 

κεηαθξαζηεί ζε επξσπατθέο θαη αζηαηηθέο γιψζζεο. Ζ πξψηε ζπγγξαθηθή ηνπ 

παξνπζίαζε έγηλε ην 1969, κε ηελ ζπιινγή ηνπ «Απφπεηξα». Απφ ην 1979 γξάθεη θξηηηθέο 

βηβιίσλ ζην «Βήκα ηεο Κπξηαθήο» θαη ζηελ «Διεπζεξνηππία». Έρεη ηηκεζεί κε ην πξψην 

θξαηηθφ βξαβείν πνίεζεο γηα ην βηβιίν ηνπ «Ζ απηνβηνγξαθία ελφο ζηφρνπ» ην 2007. 

 

Σν απφζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο: 

  To κάξκαξν, νη πεξηζηεξηώλεο, νη απιέο, ηα αιώληα, ηα ππξσκέλα άρπξα, ηα βάηα, ηα 

βαηόκνπξα, ηα δσληαλά. 

  Μύινη κε πέξδηθεο θαη πεξηζηέξηα, θξύγαλα, θιήκαηα, αγξηνξίγαλε, αγξηνθνύλεια, καηηέο 

ηεο ώξαο, θεπγάηε δηάξθεηα ηνπ ζύκπαληνο ζ' έλα θνπβάξη ιηηόηεηαο. 

 

Ζ αλάιπζε: 

 Μαο θάλεη κηα αλαθνξά ζηα πην ''ζεκαληηθά'' αγαζά θαη θηίζκαηα ηεο Σήλνπ, πνπ αθφ-

κα θη αλ έρνπλ πεξάζεη ηφζα ρξφληα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο, δελ έρνπλ ραζεί. Δπίζεο θά-

λεη αλαθνξά ζε απιά πξάγκαηα ηεο θχζεο φπσο ζηα πεξηζηέξηα θαη ηηο πέξδηθεο, ζέιν-

ληαο κέζα απφ απηέο ηηο κηθξέο αλαθνξέο λα καο δείμεη ηελ απιφηεηα πνπ ππάξρεη ζηε 

θχζε αιιά θαη ζην ζχκπαλ νιφθιεξν. Δίλαη εκθαλήο ε επηξξνή ηεο θαηαγσγήο ηνπ ζηελ 

πνίεζή ηνπ, θαζψο ε Σήλνο είλαη δηάζπαξηε ζηνπο ζηίρνπο ηνπ. Μέζα απφ ην πνίεκά ηνπ 

απηφ κεηαθέξνληαη εηθφλεο θαη κπξσδηέο πνπ πξνζδίδνπλ κηα δσληάληα ζηε γξαθή ηνπ.   

 

                               «Γηαδξνκέο»      Κατηαηδή Γέζπνηλα 

 

Ζ πνηήηξηα: 

  Ζ Κατηαηδή Υνπιηνχκε Γέζπνηλα, MSc, θιηληθή ςπρνιφγνο–ςπρνζεξαπεχηξηα, έδεζε 

ζηε νπεδία. Βξαβεχηεθε κε ην Β΄ βξαβείν πνίεζεο (2003) ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο 

Λνγνηερλψλ (Π.Δ.Λ.), γηα ην πνίεκα « Πξφζθπγεο» θαη κε ην Α΄ βξαβείν πνίεζεο (2004) 

ηεο «Έλσζεο πγγξαθέσλ Ν. εξξψλ», γηα ην πνίεκα « Γηαδξνκέο». Βξαβεχζεθε γηα ην 

δηήγεκα «θηρηαγθαιηάζκαηα θαη θηεξνπγίζκαηα» (2006) απφ ηηο εθδφζεηο «Ίλδηθηνο». 

Πνηήκαηά ηεο κεηαθξάζηεθαλ ζηε βνπιγαξηθή γιψζζα. Έρεη επίζεο ζπκκεηάζρεη ζηε 

ζπγγξαθή παλεπηζηεκηαθψλ ζεκεηψζεσλ. Άξζξα, κειέηεο θαη πνηήκαηά ηεο 

δεκνζηεχηεθαλ ζε εθεκεξίδεο θαη ινγνηερληθά πεξηνδηθά. 

 

Σν απφζπαζκα ηνπ πνηήκαηνο: 

  Πώο ζα αληέμνπκε αληηθξίδνληαο άδεηνπο πεξηζηεξηώλεο; Σα πεξηζηέξηα ηα θπγαδέςακε. 

Μείλαλ εξεκσκέλνη πεξηζηεξώλεο, αξαδηαζκέλνη ζην ρξόλν. 
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Ζ αλάιπζε: 

  Δκπεξηέρεη αξθεηή ζιίςε ην απφζπαζκα απηφ αιιά δελ θαηαιήγεη ζε απφγλσζε. Ζ 

απνπζία αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ γεκάηε ηξπθεξφηεηα πνηεηηθή καηηά. Οη πεξηζηεξηψλεο 

είλαη ζχκβνιν δσήο θαη δηαρξνληθφηεηαο. Ζ αξρηθή εξψηεζε δείρλεη ηελ αγσλία γηα ην 

κέιινλ, ε εξήκσζε ππνδειψλεη ηελ θαηαζηξνθή, ν πεξηζηεξηψλαο νθείιεη λα κείλεη 

αλέγγηρηνο, δσληαλφο, γηαηί ζπλδέεη ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ.  

 

 

Καιιηγξαθήκαηα  

 

«ρεκαηηθά ή ζρεκαηνγξαθηθά ή θαιιηγξαθήκαηα είλαη ηα πνηήκαηα πνπ είλαη γξακκέλα κε 

ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε νη ζηίρνη λα ζρεκαηίδνπλ κηα γξαθηθή παξάζηαζε, κηα ζπγθεθξηκέλε 

εηθόλα.»               Λεξικό Λογοηεσνικών όπων ηος ΥΠΕΠΘ 

 

                               «Σν ιαβσκέλν πεξηζηέξη θαη ην ζηληξηβάλη»      Guillaume Apollinaire 

 

Ο πνηεηήο: 

Αλ θαη δε βξαβεχηεθε πνηέ ελ δσή, ν Apollinaire ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηε-

ξνπο Γάιινπο πνηεηέο ηνπ 20νπ αηψλα. Σα πνηεηηθά ηνπ έξγα επεξεαζκέλα ελ κέξεη απφ 

ην πκβνιηζκφ, αληηπαξαβάιινπλ ην παιηφ κε ην θαηλνχξγην, ζπλδπάδνληαο                                                        

παξαδνζηαθέο θφξκεο κε κνληέξλεο ηερληθέο. Δθηφο απφ ηε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ πνίε-

ζε, δεκνζίεπζε ηνικεξά εξσηηθά βηβιία, ελψ ππήξμε πξσηνπφξνο ηνπ ζεάηξνπ ηνπ πα-

ξαιφγνπ. Σν θξηηηθφ ηνπ έξγν, αλ θαη θαηαθξίζεθε γηα ηνλ έληνλν ζπλαηζζεκαηηζκφ ηνπ θαη 

ηελ έιιεηςε θξηηηθήο φζνλ αθνξά ηηο δσγξαθηθέο ηερληθέο, ήηαλ απφ ηα ιίγα πνπ ππνζηή-

ξημαλ ηα ζχγρξνλα θηλήκαηα δσγξαθηθήο, πξάγκα γηα ην νπνίν ριεπάζηεθε έληνλα ζηελ 

επνρή ηνπ.  

 

Σν πνίεκα: 

  Οη ζηίρνη ηνπ ζρεκαηίδνπλ κηα γξαθηθή παξάζηαζε κε έλα ιαβσκέλν πεξηζηέξη κε 

αλνηγκέλα ηα θηεξά ηνπ πνπ αησξείηαη πάλσ απφ έλα ζηληξηβάλη. 
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Ζ αλάιπζε: 

  Σν ιαβσκέλν πεξηζηέξη ζπκβνιίδεη ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο πνπ 

παξαβηάδεηαη ζηελ επνρή καο. Σν γεγνλφο φηη πεηάεη πάλσ απφ έλα ζηληξηβάλη δείρλεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ πεξηζηεξηνχ λα δήζεη, έηζη θαη ε θνηλσλία καο αγσληά θαη παιεχεη λα 

επηβηψζεη. Ζ παξνπζία ηνπ ζρήκαηνο εληζρχεη ηε δχλακε ησλ ζηίρσλ, θαζψο βνεζά ηνλ 

αλαγλψζηε λα νπηηθνπνηήζεη ην πνίεκα θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη κηα κνλαδηθή 

αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο γηα κηα πνίεζε πξσηφηππε θαη κνλαδηθή.  
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4.3. Εσγξαθηθή 

 

ΠΑΜΠΛΟ ΠΗΚΑΟ 

Ο Πάκπιν Ρνπίζ Πηθάζν ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαιιηηέρλεο ηνπ 

20νπ αηψλα, θαζψο ππήξμε δεκηνπξγφο ηνπ θπβηζκνχ θαη ηνπ θνιάδ.  

  Ήηαλ έλαο πξσηνπνξηαθφο, κνληέξλνο, απξφβιεπηνο, γπλαηθάο, άζξεζθνο, απνιηηηθφο 

άλζξσπνο, έλα αιεζηλά ειεχζεξν θαη αλήζπρν πλεχκα.  

  Διάρηζηνη γλσξίδνπλ ηα έξγα ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εηξήλε, κία αμία πνπ είρε ππνηηκεζεί 

απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο επνρήο ηνπ, θαζψο έδεζε γηα λα δεη θαη ηνπο δχν παγθφζκηνπο 

πνιέκνπο αιιά θαη ηνλ πφιεκν ηεο Κνξέαο. 

  Εσγξάθηδε απφ πνξηξέηα αθεξεκέλα κέρξη λεθξή θχζε, θαηαζιηπηηθά αιιά θαη αηζηφ-

δνμα έξγα κε πνηθηιία ζεκάησλ. Σν πην δηαδεδνκέλν απηψλ είλαη ε Γθνπέξληθα, φκσο δελ 

είλαη ην κφλν. Ζ εηθφλα ηνπ πεξηζηεξηνχ πνπ γλσξίδνπκε απφ ηελ Αγία Γξαθή δηαδφζεθε 

θαη θαζηεξψζεθε απφ ηνλ Πηθάζν. Αλ θαη άζενο, ν ρξηζηηαληζκφο ηνλ ελέπλεπζε. 

 

 Ο Πηθάζν θαη ηα έξγα ηνπ κε πεξηζηέξηα 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην πεξηζηέξη - ιηηφ θαη απέξηηην - απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ζηα έξγα ηνπ πην δηάζεκνπ, ελδερνκέλσο, δσγξάθνπ. Ζ καγεία ηεο ηέρλεο, άιισζηε, 

θξχβεηαη ζηα απιά, ηα θαζεκεξηλά, ηα απηά.  

   Ο Πηθάζν δίλεη δσή ζην κνληέξλν πηα δηθφ ηνπ θφζκν κέζα απφ κία ιηζνγξαθία πνπ 

εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά δεκφζηα ζηελ αθίζα γηα ην Παγθφζκην πλέδξην Δηξήλεο πνπ 

ζα ειάκβαλε ρψξα ζην Παξίζη ην 1949. ,ηη είρε ζην κπαιφ ηνπ κπνξεί λα σξίκαδε ή λα 

άιιαδε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φκσο δελ έθεπγε πνηέ. Σν πεξηζηέξη δελ εκθαλίδεηαη 

κφλν ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπ, αιιά ηνλ αθνινπζεί θαη πνιιά ρξφληα αξγφηεξα.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Tν πεξηζηέξη μαλαγελληέηαη ζηελ ηέρλε ηνπ 

Πηθάζν απφ ηνπο ζαλάηνπο ηφζσλ αζψσλ 

αλζξψπσλ. 
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    ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ ην πεξηζηέξη επαλέξρεηαη 

ζηελ ηέρλε ηνπ Πηθάζν ζε κηα αθίζα, ζηελ νπνία  ηα 

θηεξά ηνπ πεξηζηεξηνχ αληηπξνζσπεχνπλ ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ ν νπνίνο είρε απνθέξεη πνιιά δεηλά θαη ζα-

λάηνπο ζηνλ θφζκν. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα απηνχ ηνπ πί-

λαθα έγθεηηαη ζηνπο ρξσκαηηζκνχο πνπ θέξεη : ρξσ-

καηηζκνί   επράξηζηνη, αηζηφδνμνη. . . αληηπξνζσπεπηηθνί ηνπ κελχκαηνο ηεο εηξήλεο πνπ 

απεηθνλίδεη.  

 

 

     Σν 1901 ν Πηθάζν ρξεζηκνπνηεί ην πεξηζηέξη ζην έξγν ηνπ, φ-

πνπ ζπλδέεη ηελ ειπίδα κε ηελ παηδηθή αζσφηεηα. Σν έξγν ηνπ 

«γελλήζεθε» φηαλ απηνθηφλεζε ν θαιχηεξφο ηνπ θίινο, κία δχ-

ζθνιε γη‟ απηφλ επνρή, πνπ ηνπ ζχκηδε ην ρακφ ηεο κηθξήο ηνπ α-

δεξθήο, θαζψο θαη γηα ηνπο δχν ζαλάηνπο έλησζε έλνρνο. Σν παηδί 

κε ην πεξηζηέξη είλαη ε ειπίδα ηνπ Πηθάζν γηα λεθξαλάζηαζε. Σν 

παηδί ζα κπνξνχζε λα είλαη ε κηθξή  ηνπ αδειθή.  

 

 

 

 

    ‟ απηφλ ηνλ πίλαθα, ν Πηθάζν μαλαρξεζηκνπνηεί ηελ 

εθθιεζία θαη ζπλδέεη ην ρξηζηηαληζκφ κε ηελ εηξήλε. Ο Ναφο ηεο 

Δηξήλεο ζην Βαισξίο ηεο Νίθαηαο απαξηίδεηαη απφ δχν 

ηνηρνγξαθίεο ηνπ θαιιηηέρλε θηηαγκέλεο ην 1952. Ο πφιεκνο 

θαηαιακβάλεη ηε κία πιεπξά θαη έρεη ζθνχξα ρξψκαηα, θπξίσο 

ζθηέο, φκσο ζε κία άθξε ππάξρεη κία θσηεηλή θηγνχξα, ζηελ 

άιιε πιεπξά βξίζθεηαη ε ηνηρνγξαθία ηεο εηξήλεο κε ιακπεξέο 

θηγνχξεο θαη  δσεξά ρξψκαηα. Οη δχν απηέο πιεπξέο ελψλνληαη 

απφ έλαλ ηνίρν κε ηέζζεξηο θηγνχξεο, κία καχξε, κία θίηξηλε, 

κία θφθθηλε θαη κία ιεπθή, πνπ θξαηνχλ έλαλ θίηξηλν θχθιν κε έλα πεξηζηέξη ζην θέληξν 

ηνπ.  

 

 

 

 

 

Σν παηδί κε ην πεξηζηέξη 
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Tν πεξηζηέξη ζπκβνιίδεη ην θσο ζην ζθνηάδη, 

ηελ εξεκία ηεο θφξκαο απφ ηελ έληαζε ηνπ 

θφληνπ. 

 

 

 

Ο ιακπξφο απηφο δσγξάθνο, ηνπ νπνίνπ ε αμία ζηελ ηέρλε είλαη δηαρξνληθή θαη 

αλακθηζβήηεηε, ρξεζηκνπνηεί ην πεξηζηέξη ζε δηάθνξεο θαιιηηερληθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ηνλ πινχην ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ.  

 

ΔΛ ΓΚΡΔΚΟ 

    Ο Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο, γλσζηφο απ‟ άθξε ζ‟ άθξε ηνπ θφζκνπ ζαλ «Δι Γθξέθν», 

γελλήζεθε ζηελ Κξήηε, αιιά έδεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ δσήο ζηελ 

Ηζπαλία. 

 

«Ζ  ΒΑΠΣΗΖ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ » 

    Δίλαη έξγν ηέρλεο, αθνχ ν Γ. Θενηνθφπνπινο 

ήηαλ αλακθίβνια έλαο αλππέξβιεηνο θαη 

κνλαδηθφο θαιιηηέρλεο. Δίλαη φκσο θαη 

ζξεζθεπηηθφ – ρξηζηηαληθφ έξγν, ελψ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα έξγα, γηα ηα νπνία έκεηλε ζηελ 

ηζηνξία, είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηνλ  ρξηζηηαληζκφ. 

  Ζ εηθφλα ηεο βάπηηζεο ηνπ Υξηζηνχ παίξλεη 

άιιε δηάζηαζε κε ηελ απαξάκηιιε ηέρλε ηνπ El 

Greco. Σα ππέξνρα ρξψκαηά ηνπ, νη ππέξνρεο 

γξακκέο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θαη ην αλεπαλάιεπην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζηπι, θάλνπλ απηφ ην 

ζξεζθεπηηθφ ζέκα έλα έξγν απαξάκηιιεο ηέρλεο. 

Σν κνλαδηθφ απηφ έξγν παξνπζηάδεη ην Υξηζηφ 

κέζα ζην πνηάκη, ζηξακκέλν πξνο ηνλ Πξφδξνκν, ζηνλ νπνίν θαη απιψλεη ηα ρέξηα ηνπ. 

Απφ ηνλ νπξαλφ θαηεβαίλεη ην Άγην Πλεχκα κε κνξθή ιεπθνχ πεξηζηεξηνχ θαη ζηελ φρζε 

ηνπ πνηακνχ ζηέθνληαη ηξία λεαξά θνξίηζηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο αγγέινπο. 

Δηθάδεηαη φηη ν πίλαθαο είλαη κέξνο ηνπ ηξηπηχρνπ ηεο Μνδέλαο θαη ζεσξείηαη φηη 

δσγξαθίζηεθε ην 1567 πεξίπνπ ζηε Βελεηία. 
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ΓΗΧΡΓΟ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

  Ο Γηψξγνο ηαζφπνπινο γελλήζεθε ην 1944. πνχδαζε δσγξαθηθή 

θαη γιππηηθή ζηελ Αζήλα (1966-1971). Σν 1970 έθαλε ηελ πξψηε ηνπ 

αηνκηθή έθζεζε ζηελ Αζήλα. Έρεη αθφκα κεηάζρεη ζε πνιιέο 

αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Έρεη 

εηθνλνγξαθήζεη κηα ζεηξά βηβιίσλ, εμψθπιισλ θσλνγξαθηθψλ 

δίζθσλ θαη αθηζψλ. πλδπάδεη ππεξξεαιηζηηθά θαη εμπξεζηνληζηηθά 

ζηνηρεία ζε κία απιντθή γξαθή. ην έξγν ηνπ «Δξσηεπκέλα 

πεξηζηέξηα» παξνπζηάδεη ηελ απιφηεηα ηνπ  έξσηα ζηε θχζε.  

 

 

 

κεηαμνηππίεο Γ. ηαζόπνπινπ 

            

 

 

    Δξσηεπκέλα πεξηζηέξηα 
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ΠΗΝΑΚΔ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη έξγα δηάζεκσλ Διιήλσλ θαη μέλσλ θαιιηηερλψλ κε ζέκα ην 

πεξηζηέξη.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ληηνί πίλαθεο κε ρξψκαηα δσληαλά, πξνθαινχλ ζπλαηζζήκαηα θαινθαηξηλήο επθνξίαο, 

εηθφλεο λεζηνχ.  

Πίνακαρ από ηο Φαίδωνα Γπςπάπη 

Πίνακαρ από ηο Γεώπγιο Σκοςπλή 

Πίνακαρ από ηη Μαπία Χαπσανηή,      
ηεσνική κολάζ 
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MAGRITTE 
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ΑΓΚΑΛ 

  

 

 

 

ΑΛΔΚΟ ΦΑΗΑΝΟ 
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Η νηθνγέλεηα ηνπ Αιέθνπ Φαζηαλνύ έμσ από ηελ Αγ. νθία - πεξίπαηνο ζην Βόζπνξν  

 

Σν κπιε ρξψκα απνζπάηαη απφ έλα θίηξηλν ηκήκα ζην θφλην, πνπ δηεγείξεη απηφ ην κπιε 

ζε αθηηλνβφιν ςπρξφ θσο. Σν ςπρξφηαην κπιε θαη ην θίηξηλν είλαη κία θαζαξή αληίζεζε 

ςπρξνχ-ζεξκνχ. 

 

 

 

 

 

Γπλαηό εξσηηθό ρξώκα ην θόθθηλν, ρξεζηκνπνηεί θαη πξάζηλεο πηλειηέο …ην έξγν απνθηά κεγαιύηεξε έληαζε, 

βαζηθό ζπκπιεξσκαηηθό ρξώκα.  
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ΚΑΡΑ 

              

 

Παξνπζίαζε ηνπ πεξηζηεξηνύ κε δηαθνξεηηθό 

ρξσκαηηζκό. 

 

 

 

 

 

ΓΑΨΣΖ 
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4.4. Ληζνγξαθία 

  Ζ ιηζνγξαθία είλαη κηα ηερληθή εθηχπσζεο, ε νπνία επηλνήζεθε ην 1798 πεξίπνπ απφ 

ηνλ Alois Senefelder, ζηεξηδφκελνο ζην γεγνλφο φηη ην λεξφ θαη νη ιηπαξέο νπζίεο δελ 

αλακηγλχνληαη πνηέ. 

Σν ζέκα ή ε παξάζηαζε ζρεδηάδεηαη κε ιηπαξή θηκσιία πάλσ ζε πέηξα (πνξψδε 

αζβεζηφιηζν) ή πιάθα ηζίγθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηεγλψλεηαη. ηαλ ην λεξφ ηξέμεη ζηηο 

επηθάλεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί, ην ιηπαξφ κειάλη "πηάλεη" κφλν ζηα ζεκεία πνπ είλαη 

ραξαγκέλα θαη φρη ζηελ πγξή πέηξα. 

 Αξρηθά ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιηζνγξαθία κφλν γηα αλαπαξαγσγέο αιιά ζηγά-ζηγά 

εμειίρηεθε ζε αλεμάξηεηε ηέρλε θαη θαιιηεξγήζεθε απφ πνιινχο θαιιηηέρλεο ηνπ 19νπ 

αηψλα. Ζ έγρξσκε ιηζνγξαθία (ρξσκνιηζνγξαθία) θαζηεξψζεθε ζαλ είδνο ηέρλεο γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Henri de Toulouse-Lautrec. 

 

ΗΧΖΦ ΥΑΣΕΖΠΑΤΛΖ  

Αλ θαη κε Σεληαθφο ζηελ θαηαγσγή, λεζηψηεο φκσο, κε καηηά πνπ μέξεη θαιά λα 

αλαγλσξίδεη ηα παηρλίδηα ηνπ θσηφο πάλσ ζηελ πέηξα, κε κηα επαηζζεζία-θιεξνλνκηά ηνπ 

ηφπνπ ηνπ θαη κε ηελ επινγία ηα ρέξηα ηνπ λα αλαπαξηζηνχλ θαζεηί πνπ δνλεί αηζζήζεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηα, ν δσγξάθνο Ησζήθ Υαηδεπαπιήο, απνηππψλεη κνλαδηθά ζε δψδεθα 

ιηζνγξαθίεο ηνπο πεξηζηεξηψλεο ηεο Σήλνπ.  

Μνλαδηθά, κε ζπγθινληζηηθά επαίζζεηε πηλειηά, αγθαιηάδεη θαη απνηππψλεη ζην ραξηί 

ηα πξφζσπα, ηα ηνπία, ηα ινπινχδηα, ηα ζηνιίδεη κε ηε δηαθάλεηα ηνπ εχζξαπζηνπ θαη ην 

ληειηθάην ηεο αζσφηεηαο θαη ηα παξαζχξεη ζε έλαλ αηειείσην ρνξφ κε ηα ρξψκαηα! 

Γελλήζεθε ζηελ Αγηάζν ηεο Λέζβνπ. πνχδαζε ζην Αζελατθφ Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

(Α.Σ.Η.). Γαζθάινπο είρε ην πχξν Βαζηιείνπ, ην Γηάλλε Σζαξνχρε, ην ραξάθηε Σάζζν, ηνλ 

Κψζηα Πιαθσηάξε θαη ηνλ Γηψξγν Βαθηξηδή θαη Γηεπζπληή ζπνπδψλ ηνλ Δπάγγειν 

Παπαλνχηζν. πλεξγάζηεθε επί ζεηξά εηψλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ πχξνπ Βαζηιείνπ θαη 

Γηψξγνπ Βαθηξηδή. 

       Απφ ην 1997 αζρνιείηαη παξάιιεια κε ηε ζθελνγξαθία θαη ην ζέαηξν, ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ ηειεφξαζε, ζπλεξγαδφκελνο κε ειιεληθνχο θαη μέλνπο ζηάζνπο. 

Απφ ην 1990 είλαη κφληκνο ζπλεξγάηεο ησλ εθδφζεσλ Φηιηππφηε, θηινηερλψληαο ην 

εμψθπιιν ηνπ Αζελατθνχ Ζκεξνινγίνπ. 

    Σν 1993 δίδαμε ηελ ηερληθή ηεο ζθελνγξαθίαο ζε ζεκηλάξηα ζεαηξνπαηδείαο, επηδνηνχ-

κελα απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ηελ Δ.Δ. 
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Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη θάπνηεο απφ ηηο ιηζνγξαθίεο ηνπ Ησζήθ Υαηδεπαπιή.  

 

 

 

Σν θσο ηξόκαμε όηαλ 

θιήζεθε λ' αγαπήζεη 

ηνπο πεξηζηεξηώλεο. 

Να ηνπο αγγίμεη 

έπξεπε ζηγά-ζηγά, 

ρατδεύνληάο ηνπο, γηα 

λα κελ ηνπο 

ηξνκάμεη... 

 

 

 

 

                                 

 

Η Οκνξθηά ζέιεη δύλακε λα ηελ αληέμεηο. 
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Οη θαηξνί πεξλάλε, όκσο ν πεξηζηεξηώλαο κέλεη 

πεξήθαλνο λα αγλαληεύεη ην Σεληαθό ηνπίν θαη λα 

ζπκάηαη... 

 

 

νπ θσλάδεη ν πεξηζηεξηώλαο, πέξαζε γξήγνξα θη απνκαθξύλζνπ αλ δε κπνξείο λα 

νλεηξεπηείο... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Δδώ πνπ έθηαζεο, άγλσζηε Σεληαθέ ηερλίηε, ιίγν δελ είλαη... 

 

 

 

Γελ είλαη ηόζν απιή ε γεσκεηξία ησλ 

αηζζήζεσλ 
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4.5.  Graffiti 

      πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ηα πεξηζηέξηα είλαη ζχκβνιν ειεπζεξίαο θαη εηξήλεο. Σν πε-

ξηζηέξη, φπσο θαη ηνλ πεξηζηεξηψλα, ηα ζπλαληάκε ζε δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο, φπσο ζηε 

δσγξαθηθή, ζηε ινγνηερλία, ζηε κνπζηθή, ζε θεληήκαηα θαη ζηα κάξκαξα. Μία ζχγρξνλε 

κνξθή ηέρλεο, ζηελ νπνία βιέπνπκε λα απεηθνλίδνληαη ηα πεξηζηέξηα, είλαη ηα γθξάθηηη. 

Δθεί ζπλαληάκε ιεπθά θαη έγρξσκα πεξηζηέξηα, ηα νπνία δίλνπλ θάπνην κήλπκα ειεπζεξί-

αο, εηξήλεο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο αθφκα θαη νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο, ελψ θάπνηεο άι-

ιεο θνξέο παξνπζηάδνληαη απιά ζαλ γεινηνγξαθίεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη επίζεο ηα ζπ-

λαηζζήκαηα πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχνπλ ηηο απεηθνλίζεηο απηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην 

ζρέδην (vii) “Please, don‟t feed the humans” = αο παξαθαιψ κελ ηαΐδεηε ηνπο αλζξψ-

πνπο. Σν ζχλζεκα απηφ ζα κπνξνχζε λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο θχζεο: θηάλεη 

πηα ε αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε! Βέβαηα νθείινπλ λα αλαπηχζζνληαη ζε λνκηθά πιαίζηα 

πνπ επηηξέπνπλ ηα γθξάθηηη. Παξαθάησ κπνξνχκε λα δνχκε κεξηθά πεξηζηέξηα πνπ απεη-

θνλίδνληαη ζε γθξάθηηη. 

 

 

 

(i)ηε ζχγρξνλε θνηλσλία αθφκα θαη ηα 

πεξηζηέξηα απεξγνχλ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ii) αθηλεζία, αβεβαηφηεηα, κειαγρνιία . . .  
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(iii) πιεζψξα ρξσκάησλ, πνηθηιία 

ζπλαηζζεκάησλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

   

(iv) καχξν πεξηζηέξη, έξκαην ηεο ηερλνινγίαο… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v) κειαγρνιηθφ πεξηζηέξη κέζα ζηελ 

αζιηφηεηα ηεο κεγαινχπνιεο  
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(vi) ζχγρξνλε απεηθφληζε ηνπ 

πεξηζηεξηνχ απφ ηε κνληέξλα νπηηθή 

γσλία ησλ λέσλ ηεο επνρήο καο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vii) πεξηζηέξη δέζκην ηεο επνρήο 

καο, παχεη πηα λα ζπκβνιίδεη ηελ 

ειεπζεξία 
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4.6.  Γιππηηθή 

Κ.  ΒΑΡΧΣΟ « ΠΔΡΗΣΔΡΗ» 

 

           

Ο γιύπηεο  ρξεζηκνπνηεί  πάληα σο πιηθό ην γπαιί, ελώ ην έξγν πνπ θηινηέρλεζε ζηελ 

πιαηεία ινπηξώλ ζην  Πεξηζηέξη  αληηθαηνπηξίδεη «Σν πεξηζηέξη ηεο εηξήλεο» 

 

 

MAGRITTE 
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4.7.  Υαξαθηηθή (Ξπινγξαθίεο) 

Β. ΚΑΣΡΑΚΖ: θηγνύξεο κε πεξηζηέξη  

 

                      

 

 

Α.TAΟ 

 

πεξηζηέξη (ραξαθηηθό) Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Καιακάηαο 
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4.8.  Πεδνγξαθία – Παξακύζηα 

 

ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΗΓΗΧΣΗΚΑ  

 απφ ηνλ Οδπζζέα Διχηε 

Σν απφζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ: 

Θέισ λα πηζηεύσ-θαη ε πίζηε κνπ απηή βγαίλεη πάληνηε πξώηε ζηνλ αγώλα ηεο κε γλώζε-

όηη όπσο θαη λα ην εμεηάζνπκε, ε πνιπαηώληα παξνπζία ηνπ ειιεληζκνύ πάλσ ζηα δώζε ή 

εθείζε ηνπ Αηγαίνπ ρώκαηα, έθηαζε λα θαζηεξώζεη κηαλ νξζνγξαθία, όπνπ ην θάζε σκέγα, 

ην θάζε ύςηινλ, ε θάζε νμεία, ε θάζε ππνγεγξακκέλε, δελ είλαη παξά έλαο θνιπίζθνο, κηα 

θαησθέξεηα, κηα θάζεηε βξάρνπ πάλσ ζε κηα θακπύιε πξύκλαο πιενύκελνπ, θπκαηηζηνί 

ακπειώλεο, ππέξζπξα εθθιεζηώλ, αζπξάθηα ή θνθθηλάθηα, εδώ ή εθεί, από πεξηζηεξηώλεο 

θαη γιάζηξεο κε γεξάληα. . . Δίλαη κηα γιώζζα κε πνιύ απζηεξή γξακκαηηθή, πνπ ηε 

έθθηαζε κόλνο ηνπ ν ιαόο, από ηελ επνρή πνπ δελ επήγαηλε αθόκε ζρνιείν.Καη ηελ ηήξεζε 

κε ζξεζθεπηηθή πξνζήισζε θαη αληνρή αμηνζαύκαζηε, κέζα ζηηο πην δπζκελείο 

εθαηνληαεηίεο. Ώζπνπ ήξζακε εκείο, κε ηα δηπιώκαηα θαη ηνπο λόκνπο, λα ηνλ βνεζήζνπκε. 

Καη ζρεδόλ ηνλ αθαλίζακε. Από ην έλα κέξνο ηνπ θάγακε ηα θαηάινηπα ηεο γξαθήο ηνπ θαη 

από ην άιιν ηνπ ξνθαλίζακε ηελ ίδηα ηνπ ηελ ππόζηαζε, ηνλ θνηλσληθνπνηήζακε, ηνλ 

κεηαβάιακε ζε έλαλ αθόκα κηθξναζηό, πνπ καο θνηηάδεη απνξεκέλνο από θάπνην 

παξαζπξάθη θάπνηαο πνιπθαηνηθίαο ηνπ Αηγάιεσ…  

 

Ζ αλάιπζε: 

Έλα ππέξνρν πεδφ ηνπ κεγάινπ πνηεηή καο, απφ ηα ηειεπηαία έξγα ηνπ. ε έλα λεζί ηνπ 

Αηγαίνπ, ν πνηεηήο, παξέα κε ηε θχζε  θαη ιίγνπο απινχο λεζηψηεο, ζηνράδεηαη ηελ 

νκνξθηά θαη ην ήζνο ηεο ειιεληθήο θχζεο. Υξεζηκνπνηεί ηελ εηθφλα ησλ πεξηζηεξηψλσλ 

γηα λα δψζεη έκθαζε ζηελ απιφηεηα ηεο ειιεληθήο γεο θαη λα ηνλίζεη έηζη ην κέγεζνο ηεο 

θαηαζηξνθήο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη νη ζχγρξνλνη Έιιελεο ζην ζήκεξα.   

 

 

ΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ, ΠΟΤ ΣΟ ΔΛΔΓΑΝ “ΑΓΑΠΖ” 

                                     απφ ηε Υξηζηίλα ΑγγειαθνπνχινπΡΗ, ΠΟΤ ΣΟ ΔΛΔΓΑΝ “ΑΓΑΠΖ” 

Έλα παξακύζη, πνπ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθέο εηθόλεο. 

  Σν παξακχζη πνπ ζα δηαβάζεηε παξαθάησ είλαη έλα θείκελν ηεο θ. Υξηζηίλαο Αγγειαθν-

πνχινπ. Δίλαη έλα αηζηφδνμν παξακχζη πνπ πεξλάεη πνιιά κελχκαηα ζηνπο αλαγλψζηεο 

ηνπ. Σν ζέκα θαη πεξηερφκελν ηεο ηζηνξίαο είλαη ε αγάπε ηεο πεξηζηέξαο γηα ηα κηθξά ηεο. 

Σν γεγνλφο  γχξσ απ‟ ην νπνίν πεξηπιέθεηαη νιφθιεξν ην παξακχζη, είλαη ην ρηχπεκα ηεο 

πεξηζηέξαο θαη ε ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηζηεξηψλ θαη ηελ επαλέ-
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λσζε ηεο νηθνγέλεηαο. 

  πγθεθξηκέλα, ην παξακχζη μεθηλάεη αλαθέξνληαο ηνλ ελδνηαζκφ ηεο πεξηζηέξαο γηα ηνλ 

ηφπν παξακνλήο ηεο. Ζ Αγάπε ηξηγπξλνχζε ζηελ πφιε, φπνπ δνχζε, ςάρλνληαο ην θα-

ηάιιειν κέξνο γηα λα δήζεη κε ηα κηθξά πνπ ζα απνθηνχζε. Σειηθά έθηαζε ζε έλα δέληξν, 

φπνπ γέλλεζε θαη θξφληηδε ηα κηθξά ηεο γηα πνιχ θαηξφ. Σα ηάηδε, ηα βνεζνχζε λα απνθηή-

ζνπλ δχλακε θαη ζπλερψο αζρνινχληαλ κε εθείλα. Ώζπνπ κηα κέξα, ελψ έςαρλε ηξνθή, 

θηχπεζε ζνβαξά ηε θηεξνχγα ηεο θαη δελ θαηάθεξε λα πεηάμεη γηα ηηο επφκελεο δέθα κέ-

ξεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηή ην δέληξν πξνζηάηεπε ηα κηθξά ηεο απφ ηελ θαηαηγίδα, φπσο 

αθξηβψο είρε ππνζρεζεί. Ζ Αγάπε, ελψ ήηαλ αθφκα θηππεκέλε, γλψξηζε κία θαξδεξίλα 

πνπ ηελ βνήζεζε λα μαλαβξεί ηηο δπλάκεηο ηεο θαη λα γπξίζεη πίζσ ζηα παηδηά ηεο. Σν φ-

λνκα ηεο ήηαλ Αληδηνηέιεηα! ηαλ ηειηθά θαηάθεξε λα επηζηξέςεη, επραξίζηεζε ην δέληξν 

θαη πξνζπάζεζε λα κάζεη ζηα κηθξά ηεο λα πεηνχλ. Μεηά απφ ιίγνπο κήλεο φκσο ην δέ-

ληξν έπξεπε λα θνπεί θαη είρε πξνθιεζεί αλαζηάησζε αλάκεζα ζηνπο θίινπο ηνπ. Δθείλν 

φκσο ηνπο έδσζε ηηο νδεγίεο ηνπ θαη έλα λέν δέληξν κεγάισζε ζηε ζέζε ηνπ. Σν φλνκα 

ηνπ ήηαλ Αηζηνδνμία!  

Καιή ζαο αλάγλσζε!!! 

  Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, έμσ απφ ηελ πνιπθαηνηθία πνπ κέλσ, ήηαλ έλα δέληξν. Πέξα απφ 

ηελ νκνξθηά, ηε ζθηά θαη ην νμπγφλν πνπ ράξηδε, ην δέληξν είρε ηελ ηχρε λα θηινμελήζεη 

επάλσ ζηα θιαδηά ηνπ, κία πνιχ γιπθηά, γιπθχηαηε ηζηνξία. 

Καη ε ηζηνξία απηή είλαη ηέηνηα, πνπ – πηζηέςηε κε – αμίδεη λα ζαο ηελ δηεγεζψ ζαλ 

παξακχζη… 

  Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ήηαλ έλα ζειπθφ πεξηζηέξη, πνπ δνχζε ζε κία κεγαινχπνιε. Σν 

φλνκα ηεο θπξίαο πεξηζηέξαο, ήηαλ Αγάπε. Ζ Αγάπε, πεηνχζε πάλσ απφ ηηο 

πνιπθαηνηθίεο θαη ην ζφξπβν ηεο πφιεο. Πάλσ απφ εθαηνληάδεο απηνθίλεηα θαη πνιχ 

θαπζαέξην. Αλάκεζα ζε θνξλαξίζκαηα θαη θσλέο. Οη θίλδπλνη πνπ αληηκεηψπηδε, ήηαλ 

αξθεηνί. Αιιά εθείλε ήηαλ παλέμππλε θαη κπνξνχζε λα πξνθπιάζζεη ηνλ εαπηφ ηεο. 

  Καζψο πιεζίαδε ν θαηξφο πνπ ζα γηλφηαλ κακά, ηεο πέξαζε απφ ην κπαιφ λα 

εγθαηαιείςεη ηελ πφιε θαη λα πάεη λα δήζεη ζηελ εμνρή. θεθηφηαλ φηη ζα ήηαλ σξαίν λα 

κεγαιψζνπλ ηα παηδάθηα ηεο ζηε θχζε θαη λα πεηάλε πάλσ απφ πνιχρξσκα επσδηαζηά 

ινπινχδηα. κσο, απφ ηελ άιιε, δελ κπνξνχζε λα θχγεη καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο 

θαη ηνπο θίινπο ηεο, πνπ ηφζν αγαπνχζε. Έηζη, ε ζθέςε ηεο εμνρήο, πέηαμε καθξηά… 

  Λίγν θαηξφ πξηλ ηα κηθξά πεξηζηεξάθηα έξζνπλ ζηνλ θφζκν, ε Αγάπε έςαρλε λα βξεη έλα 

αζθαιέο κέξνο γηα λα εγθαηαζηαζεί. Πεηνχζε απφ εδψ, πεηνχζε απφ εθεί, ζε δηάθνξεο 

γεηηνληέο, ψζπνπ βξήθε έλα δέληξν κπξνζηά απφ κία πνιπθαηνηθία. 
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  «Να! Δδψ ζα θηηάμσ ηε θσιηά γηα ηα κηθξά κνπ», ζθέθηεθε. 

  Ζ Αγάπε πεγαηλνεξρφηαλ ζην δέληξν ραξνχκελε έρνληαο ζην ξάκθνο ηεο δηάθνξα ιεπηά 

θιαξάθηα. Με απηά έρηηδε ην πξψην ζπηηάθη ησλ παηδηψλ ηεο θαη ήηαλ ηφζν ππεξήθαλε. ε 

ιίγε ψξα, ε θσιηά – πνπ έκνηαδε κε ςάζηλν  θαινζρεκαηηζκέλν θαιάζη – ππνδερφηαλ δχν 

ζηξνγγπιά άζπξα απγνπιάθηα. Ζ πεξηζηέξα, έλησζε κεγάιε αλαθνχθηζε πνπ πήγαλ φια 

θαιά. Απηφ πνπ έπξεπε λα θάλεη γηα ιίγν θαηξφ, ήηαλ λα θάζεηαη επάλσ ζηα απγά θαη λα ηα 

δεζηαίλεη. 

  Οη κέξεο πεξλνχζαλ θη εθείλε αλππνκνλνχζε λα ζπάζνπλ ηα απγά γηα λα αγθαιηάζεη ηα 

παηδάθηα ηεο κε ηηο θηεξνχγεο ηεο. Πέξαζε, ινηπφλ, ε πξψηε εβδνκάδα κε ηελ πεξηζηέξα 

εθεί, πάλσ απφ ηα άζπξα απγά. Έλα ήξεκν κεζεκέξη, πξνο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο 

εβδνκάδαο, άθνπζε έλαλ πεξίεξγν ήρν πάλσ πνπ πήγαηλε λα ηελ πάξεη ν χπλνο. «Κξαθ-

θξαθ» θαη κεηά άιιν έλα «θξαθ-θξαθ», ιίγν πην έληνλν απφ ην πξψην. εθψζεθε ακέζσο 

επάλσ θαη ηφηε αληίθξηζε ηα δχν κηθξά ηεο, πνπ κφιηο είραλ βγεη απφ ηα απγά, λα ηελ 

θνηηάδνπλ ζηα κάηηα. Ζ Αγάπε, άλνημε κε κηαο ηηο θηεξνχγεο ηεο θαη αγθάιηαζε κε φιε ηεο 

ηε ζηνξγή ηα παηδηά ηεο. Ήηαλ ηφζν επηπρηζκέλε! 

  Δθείλε ηελ ψξα, ην δέληξν έλησζε ηελ επηπρία θαη κε κηαο πέηαμε νινθαίλνπξγηα άλζε! 

  «Γελ μέξεηο πφζν ραξνχκελν κε έθαλεο πνπ δηάιεμεο λα ρηίζεηο ηελ θσιηά ζνπ ζηα 

θιαδηά κνπ θαη λα γελλεζνχλ εδψ ηα κηθξά ζνπ», είπε ην δέληξν ζηελ πεξηζηέξα, «Απηά ηα 

άλζε είλαη δψξν γηα εζάο. Γηαηί ζήκεξα γηνξηάδσ θη εγψ καδί ζαο». 

  Ζ πεξηζηέξα, άθνπγε ηα ιφγηα ηνπ δέληξνπ γεκάηε έθπιεμε. 

  «Δεεε, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ κνπ κηιάεη έλα δέληξν», ηνπ απάληεζε, «Γελ ήμεξα φηη 

κπνξεί λα ζπκβεί απηφ, αιιά είλαη ηφζν φκνξθν. ‟ επραξηζηψ γηα ηα θαιά ζνπ ιφγηα θαη 

αθφκα πην πνιχ ζ‟ επραξηζηψ πνπ ζήκεξα γηνξηάδεηο θη εζχ γηα ηελ ραξά κνπ». 

«Απφ εδψ θαη ζην εμήο ζνπ ππφζρνκαη φηη ζα κνηξάδνκαη ηα πάληα καδί ζνπ. Καη ηηο ραξέο 

θαη ηηο ζηηγκέο ηηο δχζθνιεο. Δγψ ζα είκαη εδψ γηα ζέλα θαη ηα πεξηζηεξάθηα ζνπ», ηεο είπε 

– φιν εηιηθξίλεηα – ην δέληξν. 

  Ο δηάινγνο ηνπο ζηακάηεζε θάπσο απφηνκα, θαζψο ε Αγάπε έπξεπε λα θξνληίζεη ηα 

πεηλαζκέλα κσξά ηεο. Αθνχ απνκάθξπλε ηα ηζφθιηα απφ ηε θσιηά, ηνπο εμήγεζε φηη ζα 

πξέπεη λα θχγεη γηα ιίγν γηα λα πάεη λα ηνπο βξεη ηξνθή. Έηζη, ηνπο είπε λα κελ 

αλεζπρνχλ. Μφιηο ηα κηθξά είδαλ ηε κακά ηνπο λα απνκαθξχλεηαη απφ θνληά ηνπο γηα 

πξψηε θνξά, άξρηζαλ λα βάδνπλ ηα θιάκαηα. Σφηε ην δέληξν, πνπ δελ μέραζε ηελ 

ππφζρεζή πνπ έδσζε ζηελ πεξηζηέξα, δήηεζε ηε βνήζεηα ελφο θίινπ ηνπ. 

  «Αεξάθη κνπ, ζε παξαθαιψ! Αλ κ‟ αθνχο, θχζα αλ κπνξείο απαιά γηα ιίγν!». 

  Οχηε ιεπηφ δελ πέξαζε θαη ην αεξάθη θχζεμε απαιά. Σφηε, ηα θχιια ηνπ δέληξνπ 

άξρηζαλ λα ζξνΐδνπλ θαη κηα γιπθηά κεισδία ζθφξπηζε ηξηγχξσ. Σα δχν πεξηζηεξάθηα 
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ζηακάηεζαλ λα θιαίλε θαη ηψξα πξνζπαζνχζαλ λα ηξαγνπδήζνπλ. Μεηά απφ ιίγν, 

έθηαζε θαη ε κακά ηνπο κε ην θαγεηφ. ηαλ ηα είδε λα είλαη ραξνχκελα θαη λα ηξαγνπδάλε, 

θαηάιαβε ηη είρε ζπκβεί θαη έλησζε επγλσκνζχλε πξνο ην δέληξν. 

  «‟ επραξηζηψ», ηνπ είπε θαη ην δέληξν ζπλέρηζε λα ραξίδεη ηε κεισδία ηνπ. 

Ζ πεξηζηέξα άξρηζε λα ηαΐδεη ηα κηθξά θαη απηά έδεηρλαλ λα απνιακβάλνπλ ην θαγεηφ πνπ 

ηνπο πήγε ε κακά ηνπο. 

  «Να θάηε φιν ην θαγεηφ ζαο παηδάθηα κνπ, γηα λα κεγαιψζνπλ ηα θηεξά ζαο θαη λα 

πεηάκε φινη καδί δίπια-δίπια». 

Έηζη ηνπο έιεγε θάζε θνξά πνπ ηα ηάηδε. 

  Οη κέξεο πεξλνχζαλ θαη ηα πεξηζηεξάθηα άξρηζαλ λα κεγαιψλνπλ. Αξρηθά, ζεθψζεθαλ 

απφ ηε θσιηά ηνπο θαη έθαλαλ δεηιά-δεηιά ηα πξψηα ηνπο βήκαηα. Αξγφηεξα ε πεξηζηέξα 

ηα έκαζε λα πεξπαηνχλ κε ζηγνπξηά επάλσ ζηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ. Αιιά δελ ήηαλ αθφκα 

έηνηκα γηα λα πεηάμνπλ θαη ε κακά ηνπο ηνχο έιεγε λα κελ ζηελνρσξηνχληαη, θαζψο δελ 

είρε έξζεη αθφκα ε ζηηγκή γηα λα αλνίμνπλ ηα θηεξά ηνπο ζηνλ αέξα. Μάιηζηα, ηνπο ηφληδε 

φηη ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα έρνπλ ππνκνλή, γηαηί ην θάζε πξάγκα γίλεηαη ζηνλ θαηξφ ηνπ. 

Καη απηά ηελ άθνπγαλ πξνζεθηηθά ζε φ,ηη ηνπο έιεγε. 

  Μηα κέξα, φκσο, πνπ ε πεξηζηέξα έςαρλε λα βξεη θαγεηφ γηα λα πάεη λα ηαΐζεη ηα παηδηά 

ηεο, ηξαπκάηηζε ζνβαξά, ζε έλα άγξην θιαδί, ην έλα ηεο θηεξφ θαη δελ κπνξνχζε λα 

πεηάμεη. Πξνζπαζνχζε μαλά θαη μαλά, αιιά ηίπνηα. 

  «Καη ηψξα, ηη ζα θάλσ;», ζθέθηεθε. «Θέισ λα πάσ ζηα παηδηά κνπ», έιεγε θαη μαλάιεγε 

θιαίγνληαο. 

  Σα πεξηζηεξάθηα, βιέπνληαο φηη ε κακά ηνπο αξγνχζε λα θαλεί, άξρηζαλ λα αλεζπρνχλ. 

Αιιά, ην δέληξν θαη νη θίινη ηνπ θξφληηζαλ λα ηνπο δηψμνπλ θάζε αλεζπρία θαη ηα 

πξφζεραλ. 

  «Πεηλάκε!», έιεγαλ ηα πεξηζηεξάθηα. 

Καη ην δέληξν θψλαδε ηνλ θίιν ηνπ ην αεξάθη γηα λα ηνπ θνπλήζεη απαιά ηα θιαδηά θαη λα 

πέζνπλ θαξπνί γηα λα ηνπο θάλε ηα κηθξά θαη λα ρνξηάζνπλ. 

  «Γηςάκε!», έιεγαλ άιινηε. 

Καη ην δέληξν, κε κηαο θαινχζε ζε βνήζεηα. 

  «Καιέ κνπ θίιε ζπλλεθάθη, ζε παξαθαιψ, ζηείιε ην λεξφ ζνπ». 

Καη ηφηε άξρηδε λα ςηραιίδεη θαη ηα πεξηζηεξάθηα μεδηςνχζαλ. 

  ηαλ ξσηνχζαλ ην δέληξν αλ μέξεη λα ηνπο πεη πνπ είλαη ε κακά ηνπο, εθείλν 
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πξνζπαζνχζε λα ηα θαζεζπράζεη. 

  Ζ πιεγή ηεο πεξηζηέξαο, ελ ησ κεηαμχ, δελ είρε θιείζεη αθφκα θαη φζν θη αλ 

πξνζπαζνχζε λα πεηάμεη, απηφ ήηαλ αδχλαηνλ. Δίρε αδπλαηίζεη, γηαηί δελ έηξσγε θαη φιν 

έθιαηγε πνπ δελ κπνξνχζε λα πάεη θνληά ζηα παηδηά ηεο. Μία θαξδεξίλα, πνπ άθνπζε ην 

θιάκα ηεο, ηελ πιεζίαζε. 

  «Ση ζνπ ζπκβαίλεη θαη θιαηο;», ηελ ξψηεζε κε πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ. 

Ζ πεξηζηέξα Αγάπε ηεο είπε φιε ηελ ηζηνξία θαη ε θαξδεξίλα ζπγθηλεκέλε ηεο απάληεζε: 

  «Με ζηελαρσξηέζαη. Θα πεξηπνηεζψ εγψ ηελ πιεγή ζνπ, κέρξη λα γίλεηο θαιά. θνχπηζε 

ηα δάθξπά ζνπ θη εγψ πάσ λα ζνπ βξσ ηξνθή γηα λα θαο θαη λα δπλακψζεηο». 

  ηαλ ε θαξδεξίλα επέζηξεςε, ε πεξηζηέξα ήηαλ αηζηφδνμε φηη ζα γίλεη γξήγνξα θαιά. 

«‟ επραξηζηψ πνιχ γηα ηε βνήζεηα. Πψο κπνξψ λα ζην μεπιεξψζσ;», ηεο είπε. 

«Γε ρξεηάδεηαη λα κνπ ην μεπιεξψζεηο. Γελ ην θάλσ γηα λα έρσ αληάιιαγκα. Θα είκαη 

επηπρηζκέλε αλ γίλεηο θαιά θαη θαηαθέξεηο λα παο ζηα παηδηά ζνπ. Αιήζεηα ζνπ 

ιέσ», απάληεζε ε θαξδεξίλα. 

«Μα, εκείο δελ γλσξηδφκαζηε θαλ θη εζχ ελδηαθέξεζαη ηφζν πνιχ γηα κέλα. Οχηε ην φλνκά 

ζνπ δελ μέξσ. Δκέλα κε ιέλε Αγάπε. Δζέλα;» 

«Δκέλα κε ιέλε Αληδηνηέιεηα», ηεο είπε θαη ζπλέρηζε λα ηεο θξνληίδεη ηελ πιεγή. 

  Ζ Αγάπε κηινχζε ζπλερψο γηα ηα παηδηά ηεο ζηελ Αληδηνηέιεηα θαη ηεο έιεγε πφζν πνιχ 

ηεο ιείπνπλ. Πιεζίαδαλ δέθα κέξεο πνπ ήηαλ καθξηά ηνπο. Ζ θαξδεξίλα ηελ θνίηαμε κε 

θαηαλφεζε θαη ηφηε αθνχζηεθε δπλαηά έλα κπνπκπνπλεηφ. ηε ζπλέρεηα αθνχζηεθε άιιν 

έλα πην κεγάιν απφ ην πξψην θαη κεηά μέζπαζε θαηαηγίδα. Ζ πεξηζηέξα αλαζεθψζεθε θαη 

θψλαμε: 

  «Σα παηδηά κνπ! Πξέπεη λα πάσ ζηα παηδηά κνπ! Δίλαη κφλα ηνπο θαη απξνζηάηεπηα». 

  Έθαλε λα πεηάμεη, αιιά έπεθηε μαλά θαη μαλά. 

  «Μα πνχ παο; Σν θηεξφ ζνπ είλαη αθφκα πιεγσκέλν. Δίκαη ζίγνπξε φηη ην δέληξν – γηα 

ην νπνίν κνπ κίιεζεο – ζα ηα θξνληίδεη». 

  λησο. Ζ θαξδεξίλα είρε δίθην. Σν δέληξν, πνπ δελ μερλνχζε πνηέ ηελ ππφζρεζε πνπ 

είρε δψζεη – καδί θαη ζηηο ραξέο θαη ζηηο ζηηγκέο ηηο δχζθνιεο – θαηέβαιε κεγάιεο πξν-

ζπάζεηεο γηα λα θξαηήζεη ζηαζεξά ηα θιαδηά ηνπ θαη λα κελ θνπληνχληαη  απφ ηε δπλαηή 

βξνρή θαη ηνλ αέξα. Αλ δελ ην έθαλε, ηα πεξηζηεξάθηα – πνπ δελ κπνξνχζαλ λα πεηάμνπλ 

– ζα έραλαλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο, ζα έπεθηαλ θάησ θαη ζα ηξαπκαηίδνληαλ. Σν κφλν πνπ 

δελ κπνξνχζε λα θάλεη, φκσο, ήηαλ λα ηα πξνζηαηεχζεη απφ ην λα βξαρνχλ. Σα δπν κη-

θξά, πνπ είραλ γίλεη κνχζθεκα, αθνπκπνχζαλ γεξά ην έλα πάλσ ζην άιιν θαη ηνπξηνχξη-
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δαλ. 

  «Πξέπεη λα βξσ θαη ζα βξσ ηε δχλακε γηα ηα παηδηά κνπ θαη ζα πεηάμσ», είπε 

απνθαζηζηηθά ε κακά πεξηζηέξα ζηελ θαξδεξίλα. «Σψξα κε ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

πνηέ. ‟ επραξηζηψ γηα φια, κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ, Αληδηνηέιεηα». 

  Με ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο θαη κε ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ ηεο, ε πεξηζηέξα θαηάθεξε λα 

αλνίμεη ηα θηεξά ηεο θαη πέηαμε ςειά. Αθφκα θη αλ ε πιεγή ηεο δελ είρε θιείζεη αθφκα… 

  Μέζα ζην ζθεληθφ ηεο δπλαηήο βξνρήο, ε κακά πεξηζηέξα θάλεθε λα πεηάεη 

θαηεπζπλφκελε πξνο ην δέληξν. 

«Ζ καλνχια, ε καλνχια», θψλαμαλ ηα πεξηζηεξάθηα. 

  Δθείλε πιεζίαζε ηα παηδηά ηεο, έθαηζε αλάκεζά ηνπο θαη άλνημε δηάπιαηα ηηο θηεξνχγεο 

ηεο πάλσ απφ ηα θεθαιάθηα ηνπο γηα λα ηα πξνζηαηέςεη, ψζηε λα κε βξαρνχλ 

πεξηζζφηεξν. Ήηαλ θαη πάιη φινη καδί. Καη ήηαλ επηπρηζκέλνη. 

  Μεηά απφ ιίγν ε βξνρή ζηακάηεζε θαη ην δέληξν δάθξπζε απφ ηελ ραξά ηνπ, γηα ηε 

κεηξηθή αγάπε ηεο θίιεο ηνπ πεξηζηέξαο. Σα δάθξπά ηνπ έηξεραλ απφ ηα θχιια ηνπ καδί 

κε ηηο ηειεπηαίεο ζηάιεο ηεο βξνρήο. 

  «‟ επραξηζηψ γηα φια δέληξν», είπε ε Αγάπε. «Μφλν πνπ δελ μέξσ αθφκα ην φλνκά 

ζνπ». 

  Καη ην δέληξν απάληεζε ιππεκέλν,  «Γελ έρσ φλνκα…». 

Ζ πεξηζηέξα, έκεηλε γηα ιίγν ζθεθηηθή θαη κεηά δήηεζε απφ ην δέληξν λα ηεο δηεγεζεί πσο 

ηα θαηάθεξε κε ηελ θαηαηγίδα. 

  Σφηε, απηφ ηεο απάληεζε: 

«Γελ ήηαλ θαη ηφζν δχζθνιν. ηαλ ήξζεο εζχ, Αγάπε, ζηα θιαδηά κνπ, θαηάιαβα πσο φια 

γίλνληαη πην εχθνια θαη φια μεπεξληνχληαη. ζν δπλαηή θη αλ είλαη ε βξνρή, φζν κεγάιε θη 

αλ είλαη νπνηαδήπνηε δπζθνιία». 

«Σν βξήθα!», ηνπ είπε ελζνπζηαζκέλε. 

«Βξήθα ην φλνκα  πνπ ζνπ ηαηξηάδεη. Απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα ζε ιέλε Αηζηνδνμία».  

  Δθείλε ηε ζηηγκή βγήθε ν ήιηνο θαη κεηά έλα νπξάλην ηφμν πξφβαιε ζηνλ νπξαλφ. Ζ 

πεξηζηέξα ρακνγέιαζε θαη είπε ζηα παηδηά ηεο 

«Ννκίδσ πσο ήξζε πηα ε ψξα γηα λα ζαο κάζσ λα πεηάηε!». 

«Αιήζεηα καλνχια; Πνχ ζα καο παο;», ξψηεζαλ εθείλα. 

«Ση ζα ιέγαηε, ζηελ πξψηε ζαο βφιηα, λα πάκε λα ζαο γλσξίζσ κηα θαιή κνπ θίιε, ηελ 

Αληδηνηέιεηα;». 

«Ναη!!!!»,  είπαλ κε κηα θσλή ηα κηθξά θαη ζπκπιήξσζαλ «Μα, ηη ζεκαίλεη Αληδηνηέιεηα 
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καλνχια;». 

«Πάκε θαη ζα ζαο εμεγήζσ ζηε δηαδξνκή», ηνπο απάληεζε κε θσλή γεκάηε ζηνξγή. 

  Καζψο απνκαθξχλνληαλ ηα πεξηζηέξηα, ην δέληξν θνπλνχζε – ρακνγειψληαο – ηα θχιια 

ηνπ. Ήηαλ επηπρηζκέλν, πνπ είρε πιένλ φλνκα θη εθείλν. 

  Μεηά απφ ιίγνπο κήλεο, θάπνηνη άλζξσπνη πήγαλ ζηε γεηηνληά γηα λα μεξηδψζνπλ ην 

δέληξν. 

  «Μα δε γίλεηαη λα ην θάλνπλ απηφ ζην δέληξν Αηζηνδνμία», θψλαμαλ νη θίινη ηνπ ην 

αεξάθη, ην ζχλλεθν θαη ηα πεξηζηέξηα. «Κάηη πξέπεη λα θάλνπκε», είπαλ. 

  Σφηε ην δέληξν άθνπζε ηνπο θίινπο ηνπ θαη ηνπο είπε ςηζπξηζηά λα κελ αλεζπρνχλ. 

Υσξίο λα ράζεη ην θνπξάγην ηνπ θαζφινπ, ηνπο έδσζε νδεγίεο γηα ην ηη έπξεπε λα θάλνπλ 

θαη ηνπο επραξίζηεζε. 

  Καζψο νη άλζξσπνη απνκάθξπλαλ ην δέληξν, νη θίινη ηνπ αθνινχζεζαλ πηζηά ηηο νδεγίεο 

πνπ ηνπο είρε δψζεη ιίγν πξηλ. Σν αεξάθη θχζεμε απαιά θαη ηφηε έπεζε έλαο ζπφξνο. 

  Ζ πεξηζηέξα Αγάπε πιεζίαζε ην ζπφξν, ηνλ έπηαζε κε ην ξάκθνο ηεο θαη ηνλ θχηεςε. 

  Μεηά αλέιαβε δνπιεηά ην ζπλλεθάθη. Πήγε θαη έθαηζε πάλσ απφ ην ζπφξν θαη θάζε ηφζν 

ηνπ έξηρλε λεξφ γηα λα πνηίδεηαη.  

  Οη θίινη ηνπ δέληξνπ πεξίκελαλ κε αγσλία, ψζπνπ κηα κέξα άξρηζε λα μεπξνβάιιεη έλα 

κηθξφ βιαζηάξη. Καη κεηά απφ ιίγν θαηξφ ην βιαζηάξη έγηλε δεληξάθη. Σφηε, ε πεξηζηέξα 

γχξηζε θαη είπε ραξνχκελε. 

«Δίδαηε, ηειηθά, πφζν δπλαηή είλαη ε αηζηνδνμία; Να γηαηί δηάιεμα απηφ ην φλνκα γηα ην 

δέληξν…». 

   Ακέζσο ζηήζεθε γιέληη κεγάιν κε φινπο ηνπο θίινπο λα ηξαγνπδνχλ θαη λα ρνξεχνπλ 

γχξσ απφ ην δέληξν. Κη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα! 

  Αλάιπζε: Αλ θαη ην θείκελν, πνπ κφιηο δηαβάζαηε, εκπινπηίζηεθε κε ζηνηρεία 

παξακπζηνχ, ε βαζηθή ηζηνξία είλαη πξαγκαηηθή. λησο, ε πεξηζηέξα εκθαλίζηεθε ζην 

δέληξν κεηά απφ αξθεηέο κέξεο πνπ έιεηπε θαη, φλησο, φηαλ επέζηξεςε, άλνημε ηα θηεξά 

ηεο πάλσ απφ ηα θεθαιάθηα ησλ κηθξψλ ηεο γηα λα ηα πξνζηαηεχζεη απφ ηελ θαηαηγίδα. 

Διπίδσ ην παξακχζη, λα ζαο γέλλεζε ζπλαηζζήκαηα θαη εηθφλεο. 

  Σν παξακχζη απηφ βαζίδεηαη ζε έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη ιακβάλνπκε δηάθνξα 

κελχκαηα δηαβάδνληάο ην. Μπνξνχκε εχθνια λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε αγάπε, ε 

αληδηνηέιεηα θαη ε αηζηνδνμία είλαη νη θπξηφηεξεο αξεηέο. Ζ θαζεκία μερσξηζηά είλαη 

ηδηαίηεξν γλψξηζκα ελφο θαινχ ραξαθηήξα. Ζ αγάπε είλαη ε έλσζε ησλ αλζξψπσλ. Μφλν 
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αλ νη άλζξσπνη λνηάδνληαη ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, κπνξνχλ λα είλαη καδί. Απηφ ηζρχεη ζε 

φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο π.ρ. ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε θηιία θ.ά. Ζ αληδηνηέιεηα είλαη επίζεο 

έλαο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο. Αλ δίλεηο ρσξίο λα δεηάο αληάιιαγκα, δείρλεηο πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηνπο άιινπο αιιά θαη θαιή θαξδηά. Σέινο, ε αηζηνδνμία είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

κπνξνχλ λα έρνπλ φινη νη άλζξσπνη. ηαλ βιέπνπκε ηα γεγνλφηα ηεο δσήο καο απφ κηα 

αηζηφδνμε πιεπξά, κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε έλα ρακφγειν παξακεξίδνληαο ηηο αηπρίεο 

θαη ειπίδνληαο ζε έλα λέν θαιχηεξν αχξην. 

  Πίζσ απ‟ ην παηδηθφ απηφ παξακχζη θξχβνληαη πνιιά ζνθίζκαηα-ξεηά γηα ηε δσή θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα καο. Αλ θαη έρεη γξαθηεί κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα γηα ηα παηδηά, δίλεη 

έλα θαιφ δίδαγκα θαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο αλαγλψζηεο! 

 

ΟΝΔΗΡΑ ΜΔ ΥΑΡΣΑΔΣΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΣΔΡΗΑ 

απφ ηνλ Φεξευληνχλ Φαξηάη 

 

    Σν βηβιίν «λεηξα κε ραξηαεηνχο θαη πεξηζηέξηα» είλαη έλα 

έξγν ηνπ ζπγγξαθέα Φεξευληνχλ Φαξηάη. Ο ζπγγξαθέαο 

απηφο γελλήζεθε ζηελ Πεξζία ην 1949. Αγάπεζε φκσο 

ηδηαίηεξα ηελ Διιάδα, ζηελ νπνία δεη κφληκα θαη αζρνιείηαη κε 

ηελ πνίεζε, ηε ζπγγξαθή παηδηθψλ βηβιίσλ θαη ηε κεηάθξαζε. 

Έρεη βνεζήζεη ζηε γλσζηνπνίεζε θνξπθαίσλ Διιήλσλ 

πνηεηψλ ζηελ παηξίδα ηνπ, ράξε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

κεηαθξάδεη ηα πνηήκαηά ηνπο. 

Σν απφζπαζκα απηφ αθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δσή δπν 

αγνξηψλ κηαο θησρήο νηθνγέλεηαο ζηελ Πεξζία. Ο Αιβάλ 

ιαηξεχεη ηνπο ραξηαεηνχο θαη γξάθεη σξαίεο εθζέζεηο. Ο Μετινχ, ν κεγαιχηεξνο αδειθφο, 

αγαπά ηα πεξηζηέξηα. Σα παηδηά δνπλ ζε κηα επνρή πνπ μεζπά πφιεκνο θαη ράλνπλ ηηο 

κηθξέο αδειθέο ηνπ θαιχηεξνπ θίινπ ηνπ Αιβάλ, άιεκ.  

Πεξηιεπηηθά, ην απφζπαζκα παξνπζηάδεη έλα γεγνλφο πνιχ απιφ αιιά κε πνιιέο εξ-

κελείεο. Κχξην πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο είλαη ν Αιβάλ. Σν παηδί απηφ μππλάεη κηα κέξα απφ 

ηνλ ήρν ησλ πεξηζηεξηψλ, ηα νπνία ηαΐδεη ν αδειθφο ηνπ. Ακέζσο ην βιέκκα ηνπ πέθηεη 

ζηνλ αγαπεκέλν ηνπ θφθθηλν ραξηαεηφ πνπ ηξηγπξίδεη ζηνλ νπξαλφ. Ο Ρηπηδάηνο, ην αγα-

πεκέλν πεξηζηέξη ηνπ αδειθνχ ηνπ, ηζηκπνινγάεη κε ην ξάκθνο ηνπ ην ραξηαεηφ κε απνηέ-

ιεζκα απηφο λα ράλεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. πγρξφλσο φκσο παξαθνινπζνχκε θαη ην φλεη-

ξν ηνπ Αιβάλ, ην νπνίν δηαθφπεθε επεηδή ην παηδί άλνημε ηα κάηηα ηνπ. Πεξηγξάθεη ηνλ ίδην 

λα θξαηάεη ηνπο ζπάγθνπο κπαινληψλ θαη μαθληθά  λα ληψζεη πσο αησξείηαη απνιακβάλν-

ληαο ηε ζέα ηνπ θαηαγάιαλνπ νπξαλνχ θαη ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ ζχλλεθσλ! Έηζη, φπσο 
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βξίζθεηαη ςειά, αλνίγεη έλα ραξηί θαη δηαβάδεη ηε θξάζε «Σα όλεηξά κνπ είλαη όιν πεξηζηέ-

ξηα, ραξηαεηνύο θαη πνιύρξσκα κπαιόληα».  

 

Αλάιπζε : Πξφθεηηαη γηα κηα απιή θαη ζαγελεπηηθή ηζηνξία. Λακβάλνληαο ππφςε ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν γξάθεθε ην θείκελν κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ειπηδνθφξν 

εθφζνλ αλαθέξεηαη ζε πεξίνδν πνιέκνπ. Μαο δείρλεη φηη ε παηδηθή αζσφηεηα κπνξεί λα 

θαιχςεη θάζε άζρεκν ζεκείν ηεο δσήο. Ο θάζε άλζξσπνο αληηκεησπίδεη ηα γεγνλφηα 

δηαθνξεηηθά. ‟ απηφ ζπκβάιιεη θαη ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ, ε παηδηθφηεηά ηνπ, θαη ε 

θαληαζία, φπσο θαίλεηαη απφ ην θείκελν. Δπίζεο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη ν 

πξσηαγσληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θεηκέλνπ αληηκεησπίδεη ηε δσή κε ρακφγειν θαη δεη ζε 

έλαλ θφζκν πνπ δεκηνχξγεζε εθείλνο, ψζηε λα δήζεη μέγλνηαζηα θαη επράξηζηα ηελ 

παηδηθή ηνπ ειηθία. 

πλνςίδνληαο, ε θαληαζία θαη ε αηζηνδνμία είλαη δχν απφ ηα βαζηθφηεξα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ. Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ θαζέλα λα μεθχγεη απφ ηα 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη λα ηνλ γεκίζνπλ ειπίδεο γηα κηα θαιχηεξε δσή, έλαλ θαιχηεξν 

θφζκν! Σέινο, ην θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη απφ απηφ ην θείκελν είλαη φηη ζε 

θάζε ηζηνξία, φζν απιή θη αλ είλαη, θξχβνληαη πνιιά κπζηηθά γηα ηε δσή θαη ηνλ θφζκν.   

 

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΣΔΡΗΧΝΑ ΜΟΤ 

απφ ηνλ Ηζαάθ Μπάκπει 

Έλα απφ ηα εμέρνληα νλφκαηα ησλ ξσζηθψλ γξακκάησλ, ν Ηζαάθ Μπάκπει (1894-1940) 

γλψξηζε ζεκαληηθή εθηίκεζε φζν δνχζε ράξε ζηα δηεγήκαηά ηνπ, ηα νπνία αζθνχλ 

επηξξνή θαη ζηε ζχγρξνλε ινγνηερλία. Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ παξακέλεη αλεμαθξίβσην 

θαη πηζαλφηαηα λα κελ απνθαηαζηαζεί πνηέ πιήξσο. 

 

Πεξίιεςε: 

  Ο Ηζαάθ Μπάκπει αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ, φηαλ ήηαλ 9 ρξνλψλ. 

Δίρε απφ κηθξφο έλα φλεηξν, λα απνθηήζεη έλαλ πεξηζηεξηψλα. Γηα λα 

ην πεηχρεη απηφ ρξεηαδφηαλ ηε βνήζεηα ηνπ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο, 

φκσο, ηνπ έζεζε ηνλ φξν λα πεξάζεη ζην Γπκλάζην, πξάγκα 

δχζθνιν γηα εθείλε ηελ επνρή, δεδνκέλεο θαη ηεο Δβξατθήο 

θαηαγσγήο ηνπ. Έπξεπε λα δψζεη εμεηάζεηο θαη λα πάξεη άξηζηα. 

Σελ πξψηε θνξά δελ ηα θαηάθεξε, γηαηί θάπνηνο άιινο πιήξσζε θαη 

ηνπ πήξε ηε ζέζε, γεγνλφο πνπ δπζηπρψο ραξαθηεξίδεη θαη ηελ 

επνρή καο. Απνθαζηζκέλνο λα πεξάζεη, αθνχ έθαλε εληαηηθά καζήκαηα, ηελ επφκελε 

ρξνληά ηα θαηάθεξε. ηαλ αλαθνηλψζεθε ε επηηπρία ηνπ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, έγηλε κεγάιε 

γηνξηή πξνο ηηκήλ ηνπ. Μεηά ην πξψην ηξίκελν ζπκήζεθε ηα πεξηζηέξηα θαη μεθίλεζε λα 
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θαηαζθεπάδεη ηνλ πεξηζηεξηψλα. Μεηά απφ ιίγεο κέξεο πήγε ζ‟ έλα παδάξη γηα λα αγνξάζεη 

έλα δεπγάξη πεξηζηέξηα, φπνπ ήξζε αληηκέησπνο κε ην κνρζεξφ Μαθαξέλθν, ν νπνίνο απφ 

δήιηα θαη θζφλν έιησζε ηα πεξηζηέξηα. Ο Ηζαάθ γχξηζε θιαίγνληαο ζπίηη ηνπ φπνπ 

πιεξνθνξήζεθε ην ζάλαην ηνπ παππνχ ηνπ, φει. 

 

Αλάιπζε: 

  ηελ ηζηνξία απηή βιέπνπκε απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία, θαζψο ν ζπγγξαθέαο γλψξηζε ην 

ξαηζηζκφ ιφγσ ηεο  εβξατθήο θαηαγσγήο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο φηη ν παππνχο 

ηνπ ηαπηίδεηαη κε ην πεξηζηέξη θαζψο είλαη πλεχκαηα ειεχζεξα θαη νη δχν, ζχκβνια 

επαλάζηαζεο θαη δηαξθνχο αλαδήηεζεο. Σν πεξηζηέξη ειεχζεξν αλαδεηά ηε ζέζε ηνπ ζηε 

θχζε, ελψ ν ειηθησκέλνο θχξηνο ζθνηψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληηηαρζεί ζηνλ 

Σζάξν θαη ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηε Ρσζία ηεο επνρήο εθείλεο, αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. 

 

Ζ ΓΔΠΟΗΝΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ 

                                                    απφ ηνλ Δπγέλην Σξηβηδά 

 

  πγγξαθέαο ηνπ παξακπζηνχ είλαη ν Δπγέληνο Σξηβηδάο, ν 

νπνίνο είλαη δηδάθησξ ηεο λνκηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Λνλδίλνπ θαη δηεπζχλεη ην ηκήκα ησλ εγθιεκαηνινγηθψλ 

εξεπλψλ. Αζρνιείηαη κε ηε ινγνηερλία απφ ηελ παηδηθή ηνπ 

ειηθία. Έρεη γξάςεη πάλσ απφ εθαηφ βηβιία γηα παηδηά, θάπνηα 

απφ ηα νπνία έρνπλ βξαβεπηεί ζηελ Διιάδα, ζηελ Αγγιία, ζηελ 

Ακεξηθή αιιά θαη δηεζλψο. Έρεη γξάςεη επίζεο θαη ζεαηξηθά 

έξγα. Σέινο, ηα βηβιία ηνπ έρνπλ κεηαδνζεί απφ ην BBC, έρνπλ 

πεξηιεθζεί ζε αλαγλσζηηθά θαη έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιψζζεο αλά ηνλ θφζκν.  

 

  Πεξίιεςε: 

    ην παξακχζη ηνπ «Ζ Γέζπνηλα θαη ην πεξηζηέξη»  ν Δπγέληνο Σξηβηδάο πεξηγξάθεη έλα 

θαληαζηηθφ ηαμίδη. Μηα κέξα, αλαθέξεη, νη ηξεηο δπλάκεηο ηνπ θαθνχ ζπλάρζεθαλ ψζηε λα 

θαηαζηξψζνπλ έλα ζρέδην κε ζθνπφ ηελ δηαζπνξά ηνπ πνιέκνπ, ηνπ κίζνπο, ηεο 

δηρφλνηαο, ηνπ θζφλνπ θαη ηνπ ηξφκνπ. Σν πεξηζηέξη ηεο εηξήλεο θξπθαθνχγνληαο ηε 

ζπδήηεζή ηνπο απνθάζηζε λα δξάζεη ελαληίνλ ηνπο, θαηαζηξέθνληαο ηηο επηδηψμεηο ηνπο. 

Γπζηπρψο φκσο νη δπλάκεηο ηνπ θαθνχ αληηιακβάλνληαη ηελ παξνπζία ηνπ θαη ην 

θπλεγνχλ, ψζπνπ μεθεχγεη κπαίλνληαο ζην δσκάηην ελφο κηθξνχ θνξηηζηνχ, ηεο 

Γέζπνηλαο. Δθείλε ην θξνληίδεη θαη ηελ επφκελε κέξα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ πεξηζηεξηνχ 

μεθηλνχλ έλα ηαμίδη ζην παξειζφλ πάλσ ζηελ ειηά πνπ θπηξψλεη ζηνλ θήπν ηνπ θνξηηζηνχ. 

Ξεθηλνχλ ην ηαμίδη ηνπο απφ ηελ αξραία Οιπκπία θαη ζπλερίδνπλ γλσξίδνληαο φινλ ηνλ 
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θφζκν. Σν πεξηζηέξη „μελαγεί‟ ηε Γέζπνηλα ζ‟ φιεο ηηο ρξνληέο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ 

αιιά θαη ζηα χπνπια θαηνξζψκαηα ησλ δπλάκεσλ πνπ ην θαηαδηψθνπλ. Ώζπνπ ηειηθά 

βιέπνπλ ηνπο ηξεηο δαίκνλεο λα δίλνπλ εληνιή ζε κηα ζηξαηηά απαίζησλ δψσλ λα ζπείξνπλ 

ην θαθφ ζηε ζθέςε θάζε παηδηνχ. Ζ ηχρε φκσο γηα κηα αθφκε θνξά είλαη κε ην κέξνο ηνπο! 

Άλζξσπνη απφ θάζε γσληά ηεο γεο απφ θάζε αηψλα θηάλνπλ ζηελ Οιπκπία θαη μεθηλνχλ 

φινη καδί λα ζέζνπλ ζε πξάμε ην ζρέδην ηνπ πεξηζηεξηνχ θαη ηεο Γέζπνηλαο θαη λα 

πνιεκήζνπλ ην θαθφ! Ζ ηζηνξία ηειεηψλεη αθήλνληαο ηα πιάζκαηα ηεο θαηαζηξνθήο θαη ηα 

πλεχκαηα ηεο αιήζεηαο λα εθαξκφδνπλ ν θαζέλαο μερσξηζηά ην έξγν ηνπο θαη ην 

απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζκνχ απηνχ λα δηαθέξεη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, αλάινγα 

κε ηελ απάληεζή ηνπ ζην θάιεζκα ησλ δχν αληίξξνπσλ δπλάκεσλ.  

 

Αλάιπζε : 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξακχζη έρεη πνιιά λνήκαηα γηα ηνπο αλαγλψζηεο. Παξνπζηάδεη απφ ηε 

κηα πιεπξά ηελ εηξήλε, ηελ αγάπε θαη ηελ αδειθνζχλε κε ηε κνξθή ελφο πεξηζηεξηνχ θαη 

ελφο παηδηνχ, θαη απφ ηελ άιιε, ηνλ πφιεκν, ην κφρζν, ηελ απιεζηία θαη ηνλ πφλν σο κηα 

ηξηθέθαιε νρηά, κηα λπρηεξίδα θαη έλα γεξάθη. Ο θαζέλαο δηαβάδνληαο ηελ ηζηνξία 

αλαξσηηέηαη ηη ζα έθαλε εθείλνο, αλ έπξεπε λα αθνινπζήζεη κία απφ ηηο δχν πιεπξέο. Οη 

δπλάκεηο ηνπ θαθνχ δηαπηζηψλνπκε φηη βιάπηνπλ ηνλ θφζκν θαη ηελ νκφλνηα ησλ 

αλζξψπσλ. Γξνπλ ελάληηα ζηελ εηξήλε θαη ζπέξλνπλ ηνλ πφλν θαη ηελ αιαδνλεία παληνχ. 

Δίλαη ν εχθνινο δξφκνο πνπ ζα ήζειε λα αθνινπζήζεη θάζε άλζξσπνο, αλ δελ 

ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ «θαζαξφηεηα» ηεο ζπλείδεζήο ηνπ. Αληίζεηα, ην πλεχκα ηεο εηξήλεο 

κάρεηαη γηα ηελ αγάπε αλάκεζα ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ζ αιήζεηα θαη ε νκφλνηα 

παξακέλνπλ δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αμίεο ηεο δσήο. Δίλαη ην ζηήξηγκα ηνπ θαζελφο 

καο θαη ν ιφγνο πνπ αγσληδφκαζηε. Αλ αθνινπζήζνπκε ην πεξηζηέξη, παξφιν πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα πξνζπαζνχκε ζπλερψο, ζην ηέινο ζα είκαζηε επραξηζηεκέλνη κε ηνλ εαπηφ 

καο. Ίζσο λα κε θηάζνπκε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, αιιά ζα έρνπκε ήζπρε ηε 

ζπλείδεζή καο, γηαηί ζα έρνπκε αγσληζηεί δίθαηα θαη άμηα. 
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4.9.  Μύζνη 

«Ο εξαζηήο ηνπ κύζνπ είλαη θαηά κηα έλλνηα θηιόζνθνο γηαηί ν κύζνο ζπληίζεηαη από 

ζαύκαηα.»      Αξηζηνηέιεο 

 

Οη κχζνη είλαη δηάρπηνη ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ, γηαηί θαηαθέξλνπλ λα ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ην ςεχηηθν, ηελ 

αιήζεηα θαη ην παξακχζη. Δθθξάδνπλ επηζπκίεο, φλεηξα... αιήζεηεο θαη κεηαδίδνπλ 

κελχκαηα εζηθά θαη θνηλσληθά. Ζ Αθξνδίηε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πξφζσπν ηεο 

κπζνινγίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην πεξηζηέξη. Ηδηαίηεξα ζηνπο πνηεηέο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο 

αξέζεη λα παξηζηάλνπλ ηελ εηθφλα ηεο ''Αλαδπφκελεο Αθξνδίηεο'' λα βγαίλεη απφ ηελ 

αγθαιηά ηεο ζάιαζζαο ζ' φιε ηε ιακπξφηεηά ηεο. Σν ηεξφ ηεο δέληξν ήηαλ ε κπξηηά. Ηεξά 

πνπιηά ηεο ην πεξηζηέξη, ην ζηξνπζί θαη ν θχθλνο. Δπίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ήξα 

ήηαλ νη πξνζηάηξηεο ηνπ γάκνπ, θαζψο ε αγάπε ήηαλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αξκνλία 

κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ. Σέινο, είλαη ε ζεά ηνπ έξσηα, ηνπ αγλνχ (νπξάληα Αθξνδίηε) θαη ηνπ 

ρπδαίνπ (πάλδεκνο Αθξνδίηε). 

Οη κχζνη πνπ αλαθέξνληαη ζε πεξηζηέξηα είλαη πνιπάξηζκνη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

θάπνηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο.  

 

ΜΤΘΟ ΣΟΤ ΑΗΧΠΟΤ-ΣΟ ΜΤΡΜΖΓΚΗ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ 

  Έλα κπξκήγθη δηςαζκέλν θαηέβεθε ζηελ πεγή θαη παξαζπξκέλν απφ ην ξεχκα, 

πληγφηαλ. Έλα πεξηζηέξη πνπ ην είδε έθνςε έλα θιαδάθη απφ ην δέληξν θαη ην έξημε ζηελ 

πεγή, θη αθνχ ην κπξκήγθη θάζηζε πάλσ ζ' απηφ ζψζεθε. Κάπνηνο θπλεγφο ήηαλ 

θξπκκέλνο ζε θάηη θαιακηέο θαη ήζειε λα πηάζεη ην πεξηζηέξη. Σν κπξκήγθη πνπ ηνλ είδε 

ηνπ δάγθσζε ην πφδη. Κη απηφο, πνλψληαο, έξημε θαηά ηηο θαιακηέο θαη ην πεξηζηέξη 

ακέζσο πξφιαβε θαη μέθπγε. Ο κχζνο δειψλεη φηη πξέπεη λα αληαπνδίδνπκε ηε ράξε 

ζηνπο επεξγέηεο καο. 

 

Αλάιπζε:  

  ε απηφλ ην κχζν ηνπ Αηζψπνπ βιέπνπκε ην πεξηζηέξη λα έρεη ην ξφιν ηνπ δηαζψζηε-

ήξσα ζψδνληαο ην κπξκήγθη απφ ηνλ πληγκφ. Δπηπξφζζεηα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη ν κχζνο καο πεξλάεη ην κήλπκα ηεο αληαπφδνζεο θαη ηεο αιιειεγγχεο. Γηα λα πεξάζεη 

ν Αίζσπνο απηφ ην κήλπκα ρξεζηκνπνηεί ην πεξηζηέξη. 

 

ΜΤΘΟ ΣΟΤ ΑΗΧΠΟΤ-Ζ ΚΑΛΗΑΚΟΤΓΑ ΚΑΗ ΣΑ ΠΔΡΗΣΔΡΗΑ 

  Ζ θαιηαθνχδα πνπ δνχζε ζηα ρσξάθηα, παηδεπφηαλ φιε κέξα λα βξεη θάηη λα θάεη… Γηαηί 

ήηαλ πνιιέο νη πεηλαζκέλεο θαιηαθνχδεο ζηα ρσξάθηα εθείλα, πνπ φπσο θη απηή έςαρλαλ 

ηξνθή θη έηζη νη ηξνθέο δελ έθηαλαλ γηα φιεο. Πξφζεμε φκσο ε θαιηαθνχδα πσο ηα 
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πεξηζηέξηα, πνπ δνχζαλ ζηνλ πεξηζηεξψλα ηνπ αγξφηε πνπ είρε ην ρσξάθη, είραλ θάζε 

θαγεηφ θαη κάιηζηα άθζνλν, γηαηί ηα ηάηδε θαιά ν ρσξηθφο. Έζπαδε ην θεθάιη ηεο ε 

θαιηαθνχδα λα θαηαιάβεη γηαηί ν ρσξηθφο ηάηδε θάζε κέξα ηα πεξηζηέξηα ηφζν πνιχ θη 

εθείλε ηελ έδησρλε κε θσλέο θαη κε πέηξεο. Καη ζην ηέινο λφκηδε πσο βξήθε ην γηαηί: γηαηί 

ηα πεξηζηέξηα ήηαλ άζπξα, ελψ απηή ήηαλ καχξε. 

«Α… Μάιινλ πξέπεη λα αιιάμσ θη εγψ ρξψκα γηα λα κε ηαΐδεη θαη κέλα θαιά ν 

αγξφηεο…» είπε απφ κέζα ηεο ε θαιηαθνχδα. 

  Έηζη έβαιε ζθνπφ ηεο λα βξεη ηξφπν λα αιιάμεη ρξψκα θαη λα γίλεη θη απηή άζπξε. Έηζη 

κηα κέξα πνπ θάπνηνο ζην ρσξηφ έβαθε ην ζπίηη ηνπ άζπξν, βξήθε επθαηξία ε θαιηαθνχδα 

θαη βνχηεμε κέζα ζηνλ θνπβά κε ηε κπνγηά. ηαλ βγήθε ήηαλ θάηαζπξε. Ζ ραξά ηεο ήηαλ 

κεγάιε! Πέηαμε πάλσ ζε έλα δέληξν, έθαηζε αξθεηή ψξα ζηνλ ήιην θαη φηαλ ζηέγλσζε 

ρψζεθε θη απηή ζηνλ πεξηζηεξψλα κε ηα άιια πεξηζηέξηα. Σνλ πξψην θαηξφ ηα πεξηζηέξηα 

δελ θαηάιαβαλ φηη ήηαλ άιιν πνπιί θαη ηελ άθελαλ λα ηξψεη απφ ηνπο ζπφξνπο πνπ ηνπο 

πεηνχζε θάζε κέξα ν ρσξηθφο. Κη εθείλε απφ ην θφβν ηεο κελ ηελ θαηαιάβνπλ θαη ράζεη ην 

θαιφ θαγεηφ κφλν έηξσγε θη έηξσγε θαη κηιηά δελ έβγαδε απφ ην ζηφκα ηεο… 

  ηαλ φκσο κεηά απφ ιίγν θαηξφ ρφξηαζε αξθεηά ζέιεζε θη απηή λα αξρίζεη λα κηιάεη κε 

ηα πεξηζηέξηα… Μφιηο φκσο άλνημε ην ζηφκα ηεο θαη άθνπζαλ ηα πεξηζηέξηα ην θξάμηκφ 

ηεο θαηάιαβαλ φηη δελ ήηαλ δηθηά ηνπο θαη έπεζαλ πάλσ ηεο θαη άξρηζαλ λα ηελ ηζηκπνχλ 

κε ηα ξάκθε ηνπο. 

  Με ην δφξη θαηάθεξε λα μεθχγεη ε θαιηαθνχδα απφ ηα πεξηζηέξηα θαη πέηαμε καθξηά ζηα 

ρσξάθηα. ηαλ φκσο έθηαζε εθεί, ηελ είδαλ νη άιιεο θαιηαθνχδεο θαη ηελ πέξαζαλ γηα 

πεξηζηέξη θαη άξρηζαλ θαη απηέο λα ηε δηψρλνπλ γηα λα κελ ηνπο θάεη ην θαγεηφ. 

 

Αλάιπζε:  

Σν πεξηζηέξη ζ' απηφ ην κχζν ρξεζηκνπνηείηαη σο αλψηεξν απφ ηα άιια πνπιηά, ελψ ην 

ιεπθφ ηνπ ρξψκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη γηα άιιε κηα θνξά ηελ αγλφηεηά ηνπ θαη 

ηελ επηζπκία ησλ άιισλ πνπιηψλ λα κνηάζνπλ ζ' απηφ. Δπίζεο καο δείρλεη ηελ εμππλάδα 

ησλ πεξηζηεξηψλ. 

Σν εζηθφ δίδαγκα απηήο ηεο ηζηνξίαο είλαη φηη δελ πξέπεη λα απνπνηνχκαζηε ηελ ηαπηφηεηά 

καο. Αληηζέησο, νθείινπκε λα ζεβφκαζηε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ άιινπ αιιά θαη ηελ δηθή 

καο. 
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4.10. Σξαγνύδηα 

Σν πεξηζηέξη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη  ζε ηξαγνχδηα πνπ κέζα απφ ηελ δηαρξνληθφηεηά 

ηνπο θξαηάλε ζπληξνθηά ζε γεληέο θαη γεληέο.  

 

ΣΟ ΠΡΧΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ 

ηίρνη: Γηψξγνο Θέκειεο 

Μνπζηθή: ηαχξνο Κνπγηνπκηδήο 

Πξώηε εθηέιεζε: Γηψξγνο Νηαιάξαο 

 

Σν θνθηεξό λα πάεη βαζηά ζην ζηήζνο κνπ καραίξη 

ν πξώηνο ήιηνο λα θαλεί ην πξώην πεξηζηέξη 

 

ηέθεη ην ξόδν απείξαρην κπξνο ζη' νπξαλνύ ηε ράξε 

πνην θύκα πνηα πξσηνθηιεί ζη' ακάξαλην ρνξηάξη 

 

Μέζα από ήιηνπο θη νπξαλνύο ζε βιέπσ δαθξπζκέλε 

ζαλ άζηξν πνπ ην λόηηζε ιύπε ζπλλεθηαζκέλε 

 

Πέιαγα δάζε θαη βνπλά θέξλσ ζαλ ρειηδόλη 

πνηνο ρσξηζκόο καο ρώξηζε πνηα κνίξα καο ελώλεη 

 

Ζ αλαθνξά ζην πεξηζηέξη ζέιεη λα καο δείμεη ηελ αλαηνιή, ην ραξνχκελν κήλπκα γηα ην 

αχξην πνπ μεκεξψλεη. 

 

ΑΡΝΗΗ 

ηίρνη: Γηψξγνο εθέξεο 

Μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο 

Πξώηε εθηέιεζε: Γξεγφξεο Μπηζηθψηζεο 

ην πεξηγηάιη ην θξπθό 

θη άζπξν ζαλ πεξηζηέξη 

δηςάζακε ην κεζεκέξη 

κα ην λεξό γιπθό. 

 

Πάλσ ζηελ άκκν ηελ μαλζή 

γξάςακε η' όλνκά ηεο 

Ωξαία πνπ θύζεμε ν κπάηεο 

θαη ζβήζηεθε ε γξαθή . 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=8
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=3
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=1
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=472
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=12
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=11


 122 

Με ηη θαξδηά, κε ηη πλνή, 

ηη πόζνπο θαη ηη πάζνο 

πήξακε ηε δσή καο· ιάζνο! 

θη αιιάμακε δσή. 

 

Λέγνληαο γηα ην άζπξν πεξηζηέξη ν πνηεηήο ζέιεη λα ππνδειψζεη ηελ αγλφηεηα πνπ 

ζπκβνιίδεη ην άζπξν ρξψκα. 

 

ΔΛΑ ΠΑΡΔ ΜΟΤ ΣΖ ΛΤΠΖ 

ηίρνη: Νίθνο Γθάηζνο 

Μνπζηθή: Μάλνο Υαηδηδάθηο 

Πξώηε εθηέιεζε: Ναλά Μνχζρνπξε 

Δίζ' έλα πεξηζηέξη 

πνπ πεηάο ζηνλ νπξαλό 

πάκε λα βξνύκε έλα αζηέξη 

ζ' έλα θόζκν καθξηλό 

 

Έια έλα βξνύκε έλ' αζηέξη 

πνπ πεηά ςειά ςειά ζηνλ νπξαλό 

 

Δίζαη έλα θαξδηνρηύπη 

κνπ 'ρεηο θόςεη ηα θηεξά 

έια πάξε κνπ ηε ιύπε 

έια δσζ' κνπ ηε ραξά 

 

Δίζαη έλα θαξδηνρηύπη 

κνπ 'ρεηο θόςεη ηα θηεξά 

 

Σα γαξίθαια ζνπ κέηξα 

ζ' αγαπώ όζν θαλείο 

θάλσ ηελ θαξδηά κνπ πέηξα 

θαη πξνζκέλσ λα θαλείο 

Έια θαη ζε πεξηκέλσ 

ζηε γσληά ηνπ δξόκνπ λα θαλείο 

 

Ο ζηίρνο απηφο δειψλεη ηελ ειεπζεξία, φηη φπσο έλα πεξηζηέξη είλαη ειεχζεξν, έηζη θη ν 

άλζξσπνο, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην ηξαγνχδη, είλαη ειεχζεξνο. 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=92
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=58
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=60
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ΜΑΡΗΝΑ 

ηίρνη: Οδπζζέαο Διχηεο 

Μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο 

Πξώηε εθηέιεζε: Νηφξα Γηαλλαθνπνχινπ 

 

Γώζε κνπ δπόζκν λα κπξίζσ, 

Λνπίδα θαη βαζηιηθό 

Μαδί κ'απηά λα ζε θηιήζσ, 

θαη ηη λα πξσηνζπκεζώ 

 

Σε βξύζε κε ηα πεξηζηέξηα, 

ησλ αξραγγέισλ ην ζπαζί 

Σν πεξηβόιη κε η' αζηέξηα, 

θαη ην πεγάδη ην βαζύ 

 

Σηο λύρηεο πνπ ζε ζεξγηαλνύζα, 

ζηελ άιιε άθξε η' νπξαλνύ 

Καη λ' αλεβαίλεηο ζε ζσξνύζα, 

ζαλ αδειθή ηνπ απγεξηλνύ 

Μαξίλα πξάζηλν κνπ αζηέξη 

Μαξίλα θσο ηνπ απγεξηλνύ 

Μαξίλα κνπ άγξην πεξηζηέξη 

Καη θξίλν ηνπ θαινθαηξηνύ. 

 

Γείρλεη κία πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία είλαη θαηαπηεζκέλε, γη‟ απηφ θαη ηελ παξνκνηάδεη κε ην 

άγξην πεξηζηέξη. 

 

ΓΤΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗΑ 

Μνπζηθή -- ζηίρνη: ηαύξνο Κνπγηνπκηδήο 

Σξαγνύδη: Καίηε Θενράξε 

Από ηνλ δίζθν «ε πξώηε εθηέιεζε -- 14 ηξαγνύδηα» (1983) 

 

Γπν πεξηζηέξηα, δπν ρειηδόληα 

ζην πεξηγηάιη ζηήζαλ θσιηά 

Γπν κάηηα θιαίλε γηα ην ρακό ζνπ 

δπν ρέξηα γίλαλ πηθξά πνπιηά 

 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=54
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=12
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=748
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Κη ήηαλε η' Απξίιε ηα γιπθά ζνπ ρείιε 

θη ήηαλε ηνπ Μάε ηα πηθξά θηιηά 

 

Χζεο ζ' αγαπνύζα θη αλαδεηνύζα 

ηα δπν ζνπ κάηηα ζηε ζθνηεηληά 

Σώξα ζαλ ήιην ζε πεξηκέλσ 

λα κνπ δεζηάλεηο ηελ παγσληά 

 

Κη ήηαλε η' Απξίιε ηα γιπθά ζνπ ρείιε 

θη ήηαλε ηνπ Μάε ηα πηθξά θηιηά 

Όπνηνο πόλεζε κέζα ζηε δσή 

όπνηνο έθιαςε ζαλ κηθξό παηδί 

ηώξα ηίπνηα πηα δε ζνπ δεηά 

κόλν ζη' όλεηξν ζα ζ' αλαδεηά 

 

Άζπξν πεξηζηέξη κεζ' ηε ζπλλεθηά 

κνπ 'δσζεο ην ρέξη λα 'ρσ ζπληξνθηά 

άζπξν πεξηζηέξη καύξν κνπ θηεξό 

θάζε θαινθαίξη ζα ζε θαξηεξώ 

 

Όηαλ ζήθσζα ην βαξύ ζηαπξό 

κνπ παξάγγεηιεο λα 'ξζσ λα ζε βξσ 

θη όηαλ δάθξπζα ζαλ ηελ Παλαγηά 

ήηαλ άλνημε θαη Πξσηνκαγηά 

 

Άζπξν πεξηζηέξη κεζ' ηε ζπλλεθηά 

κνπ 'δσζεο ην ρέξη λα 'ρσ ζπληξνθηά 

άζπξν πεξηζηέξη καύξν κνπ θηεξό 

θάζε θαινθαίξη ζα ζε θαξηεξώ 

 

Αλαθέξεη ζε 4 ζηίρνπο ηελ αληίζεζε ηνπ ιεπθνχ πεξηζηεξηνχ κε ην καχξν θηεξφ θαη ηνπ 

άζπξνπ κε ηε ζπλλεθηά. Απηφ ππνδειψλεη ην αηζηφδνμν κήλπκα πνπ θέξλεη ην πεξηζηέξη 

γη‟ απηφ ηνλίδεη ηφζν έληνλα απηέο ηηο αληηζέζεηο. Καη ηα πεξηζηέξηα θαη ηα ρειηδφληα είλαη 

ειεχζεξα θαη ηα ρειηδφληα κάιηζηα πεηάλε απφ ηφπν ζε ηφπν. 

 

Σα ζέκαηα είλαη αλεμάληιεηα, ε νπζία φκσο παξακέλεη κηα: ην πεξηζηέξη ζηέθεη εδψ θαη ρη-

ιηάδεο ρξφληα αιψβεην, δηαηεξεί ηε δηαρξνληθή ηνπ αμία θαη εκπλέεη ιανχο θαη έζλε, πξν-
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θεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα, πάζε, αγσλίεο, πξνβιεκαηηζκνχο… Ο πεξηζηε-

ξηψλαο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη ηζηνξηθή πεξίνδν θαη αλ απαληάηαη, απνθηά θαη απηφο 

κηα αίγιε φκνηα κε απηή ησλ πνπιηψλ πνπ θηινμελεί θαη αληηπξνζσπεχεη ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ηελ θνπιηνχξα ηεο Σήλνπ θαη άιισλ θπθιαδηθψλ λεζηψλ. Ζ θ. Παπαζηαζνπνχινπ, αξρηηέ-

θηνλαο, ε νπνία έρεη αζρνιεζεί κε ηνπο πεξηζηεξηψλεο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο εί-

λαη έλα ζηνηρείν ηνπ ηεληαθνχ πνιηηηζκνχ πνπ ηαπηίζηεθε κε ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα θαη πνπ 

αληαλαθιά ζε κεγάιν βαζκφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά ήηαλ νη πξφγνλνί καο, θαιιηηέρλεο κέ-

ζα ζηελ απιφηεηά ηνπο.    

 

 

 

 

 

  

πεξηζηεξηψλαο ζηελ Σήλν
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4.11. πλέληεπμε από ηελ θ. Αλαζηαζία Υαηδίξε 

Καζεγήηξηα Καιώλ Σερλώλ ΔΠΑΛ Σήλνπ 

 

1. πλαληάκε ζπρλά πεξηζηέξηα  ή πεξηζηεξηώλεο ζε έξγα ηέρλεο; 

Οη πεξηζηεξηψλεο θαη θπξίσο ην πεξηζηέξη ελέπλεπζε κεγάινπο θαιιηηέρλεο θαη 

παξαζηάζεηο ηνπ ζπλαληάκε  ζε έξγα δσγξαθηθά, γιππηηθά, ραξαθηηθά, ηνηρνγξαθίεο, 

ςεθηδσηά , βηηξψ θαη ζηελ εθθιεζηαζηηθή ηέρλε. 

 

2. Πνηνη δηάζεκνη θαιιηηέρλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηα πεξηζηέξηα θαη ηνπο 

πεξηζηεξηώλεο;  

Πνιινί είλαη νη δσγξάθνη, ραξάθηεο, γιχπηεο, Έιιελεο θαη κε, πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην 

πεξηζηέξη θαη ην ζπκβνιηζκφ ηνπ κε θπξηφηεξνπο ηνπο Πηθάζν, Σδηφην, Bernini,  Πηέξν ληε 

ια Φξαληδέζθα, Γνκήληθν Θενηνθφπνπιν, Magritte, Ραθαήι, Βεξφθην ,Σηηζηάλν, Φαζηαλφ, 

ηαζφπνπιν, Καξά,  Γαΐηε, Βαξψηζν, Καηξάθε, Α.  Σάζζν  θ.ά.  

 

πγγξαθή ηξαγνπδηψλ, πνηεκάησλ , ινγνηερληθψλ βηβιίσλ κε ζέκα ην πεξηζηέξη 

 «Σν πξψην πεξηζηέξη», Νηαιάξαο-κνπζηθή ηαχξνπ  Κνπγηνπκηδή 

 Άζπξν πεξηζηέξη , Μάλνπ Υαηδεδάθε – Νίθνπ Γθάηζνπ , εξκελεχεη ε  Γ. Γαιάλε 

 Σν πεξηζηέξη . Γ. Παπακηραήι, κνπζηθή Γ. Εακπέηα. 

 Σξνκαγκέλν πεξηζηέξη ηνπ Απφζηνινπ Καιδάξα, κνπζηθή Γ. Εακπέηα 

 Έλα ππέξνρν πνίεκα ηνπ Οδ. Διχηε πνπ εξκελεχεη ππέξνρα ε Μαξία Φαξαληνχξε 

είλαη « Μαξίλα  κνπ άγξην πεξηζηέξη….» απφ «Σα ξσ ηνπ έξσηα» 

 Ο. Διχηεο…. αλαθνξά γηα ην πεξηζηέξη «θαινζχλε ζηηο ιπθνπνξηέο»  

 εθέξε…. ζην πεξηγηάιη ην θξπθφ 

 Ο Eκπεηξίθνο ζηα πνηήκαηά ηνπ έρεη αλαθνξέο ζην πεξηζηέξη  

 O Δκπεηξίθνο δηαβάδεη Δκπεηξίθν…… 

 Μίιηνο αρηνχξεο κε αλαθνξέο ζην πεξηζηέξη….. 

 Ρίηζνο ….ε Ρσκηνζχλε…….θαη θάζε απιή ρηιηάδεο πεξηζηέξηα θεχγνπλ απ‟ ηα ρέ-

ξηα ηνπο γηα ηηο 4 πφξηεο…. 
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Λνγνηερλία 

 Παηδηθή ινγνηερλία: Έλα πεξηζηέξη πνπ ην έιεγαλ Χξηζηνύγελλα ηεο Π. Μσξατηνπ, 

εθδφζεηο αθξίηαο 

 Παηδηθή ινγνηερλία: Σν πεξηζηέξη δηθαζηήο ηεο Δηξ.  Κακαξάηνπ – Γηαιινχζε,  εθ-

δφζεηο Άγθπξα. 

 Δθεβηθή ινγνηερλία: Η Γέζπνηλα θαη ην πεξηζηέξη ηνπ Δπγέληνπ Σξηβηδά  

Ξέλε ινγνηερλία: Σν πεξηζηέξη ηνπ Πάηξηθ Είζθηλη, εθδφζεηο Φπρνγηφο  θιπ. 

 

3. Ση ζπκβνιίδεη ζπλήζσο ην πεξηζηέξη ζηα έξγα ηέρλεο   πνπ είηε απεηθνλίδεηαη είηε 

αλαγξάθεηαη;  

Ο ζπκβνιηζκφο ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ ρξψκαηνο, ε εθινγή θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ ππνθεηκε-

ληθψλ ρξσκάησλ είλαη ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ε ςπρνινγία νθείιεη λα ιχζεη. 

 

Μπνξνχκε λα απνδψζνπκε άπεηξνπο ζπκβνιηζκνχο ζην πεξηζηέξη αλάινγα κε ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ καο θφζκν: 

 Διεπζεξία 

 Διπίδα 

 Κίλεζε 

 Σαμίδη 

 Λάκςε 

 Θχκεζεο-Νφζηνο 

 Καζαξφηεηα 

 Αγλφηεηα 
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 Δηιηθξίλεηα 

 Πίζηε 

 Αγάπε 

 Αζσφηεηα 

 Γηαχγεηα 

 Απνζηνιή 

 

4. Σα πεξηζηέξηα θαη νη πεξηζηεξηώλεο απνηππώλνληαη ζηνπο πίλαθεο  

ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα ρξώκαηα, όπσο ην ιεπθό θαη ην κπιε. Τπάξρεη 

θάπνηνο ιόγνο πνπ ζπκβαίλεη απηό; 

 γηα φια ηα ρξψκαηα ππάξρεη ζπκβνιηζκφο ,………απφ  ηελ ζηηγκή πνπ γελληφκα-

ζηε βιέπνπκε θσο ….βιέπνπκε ρξψκαηα …….ε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηεο 

δσήο καο έρνπκε θαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο ρξσκάησλ αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα 

πνπ έρνπκε, αιιά θαη αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηά καο επηιέγνπκε ρξψκα ζρεηηθφ 

κ‟ απηφ πνπ καο ππαγνξεχεη ε ςπρνινγία καο. Τπάξρνπλ αηζζεηηθά αιιά θαη θνη-

λσληθά θξηηήξηα φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ ρξσκάησλ  αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

π.ρ. ην ιεπθφ  ζπκβνιίδεη ηελ αγλφηεηα, ηελ αγάπε, γη‟ απηφ θαη ε επηινγή λπθηθψλ 

κ΄ απηφ ην ρξψκα, ή ε επηινγή ελφο κηθξνχ παηδηνχ λα ην ληχζνπκε πεξηζηέξη ή 

αγγειάθη ή λα δσγξαθίζνπκε έλα πεξηζηέξη ιεπθφ γηα λα δειψζνπκε απηή ηελ α-

γλφηεηα , ηελ θαζαξφηεηα, ηελ αιήζεηα, ηελ αγάπε . Τπάξρνπλ φκσο πεξηνρέο πνπ 

ην ιεπθφ ζεκαίλεη ζάλαηνο. 

 ….κέζα ζ‟ έλα ιεπθφ ραξηί έρνπκε άπεηξεο δπλαηφηεηεο ….κπνξνχκε λα δσγξαθί-

ζνπκε , λα γξάςνπκε φ,ηη ζέινπκε …..απηφ ζεκαίλεη φηη ην ιεπθφ ρξψκα είλαη νπ-

δέηεξν ρξψκα θαη απνθηά κία δπλακηθή πνπ ηελ θαζνξίδνπκε εκείο. Ή κπνξνχκε 

λα ηνικήζνπκε λα πνχκε φηη δελ είλαη ρξψκα αιιά ξπζκηζηήο  ρξσκάησλ ……. Γηα 

ηνπο Αηγχπηηνπο ην κπιε είλαη ην ρξψκα ηεο αιήζεηαο. Γηαηί ην πεξηζηέξη λα είλαη 

ιεπθφ; «Γηα λα δειψζεη ηελ αγλφηεηα, ηελ θαζαξφηεηα, ηελ ππέξηαηε πίζηε, ηε δη-

αθάλεηα, ηελ ειπίδα», ζα κνπ απαληήζεηε.  Κη αλ ζειήζνπκε λα ηνπ δψζνπκε παη-

ρληδηάξηθε δηάζεζε; Να ηνπ βάινπκε θίηξηλν, θφθθηλν, κπιε; ην θίηξηλν: πλεπκαηηθφ-

ηεηα, ην θφθθηλν: αλήζπρν ρξψκα, εξσηηθφ, δσεξφ ελψ ην κπιε: γιπθχηεηα, εμνπ-

ζία, θαζαξή ζθέςε, αζθάιεηα, εκπηζηνζχλε, ζνβαξφηεηα, δειψλεη ζνθία, νπξάλην 

αιιά ηαπηφρξνλα ςπρξφ …ην κπιε είλαη ρξψκα πνπ ραιαξψλεη,  εξεκεί, βνεζά λα 

αλαθηήζνπκε ηηο δπλάκεηο καο. Κνηηάδνληαο ηε ζάιαζζα ή ην κπιε ηνπ νπξαλνχ 
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ραλφκαζηε ζην άπεηξν, ζην βάζνο. Ζ ιεπθή θφξκα ηνπ πεξηζηεξηνχ είλαη κία θνπ-

θίδα ζην άπεηξν.  

πλήζσο ζε πίλαθεο πνπ θπξηαξρεί ην κπιε θαη ην άζπξν, ην κπιε ηνπ θφληνπ θαη ε 

άζπξε θφξκα (ηνπ πεξηζηεξηνχ) δίλνπλ ζην ζψκα ηελ πνηφηεηα ελφο αλνηρηφρξσκνπ 

κεζαίνπ ηφλνπ. Οη δξψζεηο δπλάκεηο ηνπ πίλαθα είλαη ην αλνηρηφ – ζθνχξν θαη ε πνηνηηθή 

αληίζεζε. Ζ ζέζε ηεο θφξκαο ηνπ πεξηζηεξηνχ ηνλίδεηαη έληνλα κέζσ ηνπ κπιε ρξψκαηνο 

πνπ απιψλεηαη ζηνλ πίλαθα. 

 

5. Δζείο πξνζσπηθά έρεηε αζρνιεζεί κε ηε δσγξαθηθή πεξηζηεξηώλ ή 

πεξηζηεξηώλσλ; 

Με ηνπο πεξηζηεξηψλεο ειάρηζηα, θη απηφ ζηα δχν πξψηα  ρξφληα ζηελ ΑΚΣ πνπ ε 

δσγξαθηθή κνπ ήηαλ αθαδεκατθή θαη είρε κία ξεαιηζηηθή δηάζεζε. 

Αξγφηεξα πνπ ζηξάθεθα ζηνλ εμπξεζηνληζκφ θαη ζην κηληκαιηζκφ θάπνηα ζηηγκή αζρνιή-

ζεθα ζηε δσγξαθηθή αιιά θαη ζηα ραξαθηηθά κνπ έξγα, ζε ιηζνγξαθίεο, κεηαμνηππίεο, μπ-

ινγξαθίεο, ραιθνγξαθίεο κε ην πεξηζηέξη σο ζχκβνιν. Άιινηε παξηζηάλνληάο ην σο κία 

θφξκα ζε ήζπρν ρψξν θαη άιινηε πάιη έπαηδα κε ηελ επαλάιεςε ηνπ ζπκβφινπ ζε αλή-

ζπρν ρψξν, εγθισβηζκέλν. 

 

6. Γλσξίδεηε αλ ζηελ αξραηόηεηα εκθαλίδνληαλ ηα πεξηζηέξηα από ηνπο θαι/ρλεο 

ζηα έξγα ηνπο; Αλ λαη, πάλσ ζε πνην πιηθό απεηθνλίδνληαλ ζπλήζσο; 

Σν πεξηζηέξη ήηαλ έλα απφ η' αγαπεκέλα ζέκαηα ησλ θαιιηηερλψλ φρη κφλν ζηελ αξραηφηε-

ηα αιιά θαη σο ηηο κέξεο καο. ηελ αξραηφηεηα ήηαλ αθηεξσκέλν  ζηε ζεά Αθξνδίηε. ρε-

δίαδαλ πνιχ ζπρλά ηε ζπγθεθξηκέλε θφξκα πάλσ ζε ηνίρνπο (ηνηρνγξαθίεο), ζε δάπεδα 

(ςεθηδσηά), γιππηά νιφγιπθα ή επηηχκβηεο ζηήιεο κε κάξκαξν, αζβεζηφιηζν. Σν ιεπθφ 

ηνπ ρξψκα είρε ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Σν πεξηζηέξη, ζχκβνιν ηεο αγλφηεηαο, ηεο πίζηεο, 

ηεο αγάπεο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο εηξήλεο. Πνιιέο θνξέο αθνχγακε ηνλ παππνχ ζηελ 

παηδηθή καο ειηθία λα ιέεη «πψο ζεο λα ην κάζεηο; Με ην πεξηζηέξη;» ….ήηαλ ν αγγειηνθφ-

ξνο, ν ηαρπδξφκνο ….ή ε έθθξαζε «α! ηα πηηζνπλάθηα κνπ!!!!» δήισλε αγάπε, δεπγάξη, 

ζην βιέκκα πνιιψλ αλζξψπσλ άιισλ επνρψλ. Σνλ 20ν αηψλα, θαη θπξίσο ζηηο κέξεο  

καο, επηβάιιεηαη λα ην βιέπνπκε σο ζχκβνιν  εηξήλεο θαη θπξίσο ειπίδαο. 
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Δπίινγνο 

 

Πξνζπαζήζακε λα γλσξίζνπκε «Σα παιάηηα ησλ πεξηζηεξηψλ» κέζα απφ κία 

ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, λα θαηαλνήζνπκε ηηο πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ εμάπισζή ηνπο θαη βέβαηα λα εμεηάζνπκε 

ηελ αξρηηεθηνληθή θαη θαιιηηερληθή ηνπο αμία. 

πλαληήζακε φκσο εθηφο απφ ηνπο πεξηζηεξηψλεο θαη ην ίδην ην πεξηζηέξη κέζα ζε 

θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα, ζηε ινγνηερλία, ηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή. Καη βέβαηα δελ 

παξαιείςακε λα ην αλαδεηήζνπκε κέζα ζην Υξηζηηαληζκφ θαη λα μαλαζπκεζνχκε ηνπο 

δηαρξνληθνχο ζπκβνιηζκνχο ηνπ. 

Οη πεξηζηεξηψλεο ινηπφλ δεκηνπξγήζεθαλ πξσηίζησο γηα λα ζπληειέζνπλ ζηελ θά-

ιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Σελίσλ γηα πξσηετλνχρεο ηξνθέο, λα εληζρχζνπλ ηελ νηθνλνκία 

ηνπ ηφπνπ κε ηηο εμαγσγέο πεξηζηεξηψλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηε ιίπαλζε ηεο γεο. Απνηέιε-

ζαλ έηζη «ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πξνβηνκεραληθήο αγξνηηθήο πξαθηηθήο». (Παπα-

ζηαζνπνχινπ) 

Δλψ φκσο ε αξρηηεθηνληθή ηεο Σήλνπ ραξαθηεξίδεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απφ 

κηα απιή, «δσξηθή» κνξθή, νη πεξηζηεξηψλεο απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο επαί-

ζζεηνπο θαιιηηερληθά θαηνίθνπο, πνπ ηνπο πξνζέδσζαλ έληνλεο, πνιππνίθηιηεο δηαθν-

ζκήζεηο. 

Σν εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη πνηα ηχρε πεξηκέλεη ηνπο πεξηζηεξηψλεο ζην κέιινλ. 

Καζψο απφ ηε κηα πιεπξά νη Σήληνη εγθαηαιείπνπλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε γεσξγία 

θαη ζηξέθνληαη πξνο ηνλ ηνπξηζκφ θαη απφ ηελ άιιε ην πεξηζηέξη εμνζηξαθίδεηαη απφ ηε 

δηαηξνθή ηνπο, ε εγθαηάιεηςε ησλ πεξηζηεξηψλσλ θαληάδεη αλαπφθεπθηε. Έηζη ζρεδηά-

ζηεθαλ πξνγξάκκαηα γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο, αλ θαη κεκνλσκέλα θαη κηθξήο θιίκαθαο, ζηα 

νπνία ζπλεηζθέξνπλ ε εθθιεζία, πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη φπσο “Οη Φίινη ηνπ Πξαζίλνπ” θαη 

ηδηψηεο, θπξίσο ηδηνθηήηεο πεξηζηεξηψλσλ, πνπ κε ην πζηέξεκά ηνπο πξνζπαζνχλ λα ηνπο 

αλαζηπιψζνπλ. 

Δμάιινπ ην Διιεληθφ Κξάηνο ηνπο ραξαθηήξηζε ζην ζχλνιφ ηνπο σο πξνζηαηεπφκε-

λα, δηαηεξεηέα κλεκεία ιατθήο αξρηηεθηνληθήο. Βέβαηα θακία θξαηηθή πξνζπάζεηα δε θαί-

λεηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, θαζψο απνπζηάδεη κηα ζθαηξηθή γλψζε γχξσ απφ ηελ 

πξνέιεπζε, ηε ζέζε θαη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ηνπο. 

πγρξφλσο παξαηεξείηαη έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ γχξσ απφ ηελ 

πνιηηηζκηθή αμία ησλ θηηξίσλ απηψλ, γη' απηφ θαη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ ελεκεξσηηθέο 

δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο αεηθφξνπ, πγεηνχο αλάπηπμεο, θα-

ζψο θαη πξνζπάζεηαο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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Μεγάιε Βξεηαλία 
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Οη παξαθάησ θσηνγξαθίεο ησλ πεξηζηεξηψλσλ ηεο Σήλνπ θαζψο θαη εθείλεο ζηηο 

ζειίδεο 5, 9, 40, 46, 66, 69, 78, 82, 125 αλήθνπλ ζηηο καζήηξηεο: Έιζα θαξή, 

Ησάλλα ηψηνπ, Διέλε Αιβέξηε, Μαξία Καξδακίηζε 
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