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Εισαγωγή 
1.1 Αν η µυθοπλασία είναι ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος για να διεισδύσεις στην 

πραγµατικότητα, όπως διατείνεται ο Ντε Σερτώ (Ντε Σερτώ 2010, 289), η λογοτεχνική 

αφήγηση εγγυάται µια διαφορετική, πολυσυλλεκτική και απρόβλεπτη ανάγνωση της πόλης 

µέσα από «πολλαπλές» και ταυτόχρονα «πιστές» αναπαραστάσεις του αστικού τοπίου, όσο 

και αν η δήλωση µοιάζει παράδοξη, απόλυτη και αφοριστική. «Πολλαπλές», καθώς η 

αφήγηση κατασκευάζει εναλλακτικές και δυνητικές εκδοχές της εδαφικής πραγµατικότητας 

του άστεως συνδυάζοντας ουσιώδεις πληροφορίες δοµής και συντακτικού σχήµατος µε τη 

διαχρονική συνέχεια της κατοίκησης, και «πιστές», υπό την έννοια ότι ο αστικός χώρος δεν 

αποτελεί απλώς ένα αντικείµενο της όρασης αλλά ένα υποκείµενο του βλέµµατος σ’ ένα 

πλαίσιο βίου. Ο πολυεστιακός, πολύσηµος και πολυδύναµος χαρακτήρας των σύγχρονων 

πόλεων καθιστά δυσχερή την αναγνωσιµότητα και την ιδιοποίησή τους από τον κάτοικο, τον 

επισκέπτη, τον περιηγητή του άστεως. Η πόλη, σύµβολο και φορέας πολιτισµού, περιβάλλον 

της ανθρώπινης ιστορίας, δοµή κοινωνικών σχέσεων, πεδίο εµπειριών και βιωµάτων, 

αρχιτεκτονική τάξη, αισθητικό φαινόµενο και όλα αυτά µαζί ταυτόχρονα, διαλανθάνει µέσα 

στις εξειδικευµένες, µονοδιάστατες και επιµεριστικές προσεγγίσεις της ιδιαίτερης 

φυσιογνωµίας της. Ανθίσταται στις κατηγοριοποιήσεις, τις απλουστεύσεις και τις 

τυποποιητικές εξεικονίσεις της ταυτότητάς της. Η διαµόρφωση του αστικού χώρου που 

υλοποιείται µε την οικοδόµηση και κατοίκηση των κτιρίων και προβάλλεται µε τις κινήσεις, 

τις συναντήσεις και την ανταλλαγή των βλεµµάτων, κάνει τον πολιτισµό αισθητό ως 

κατασκευασµένο περιβάλλον. Οι χωρικές διατάξεις είναι ταυτόχρονα το ίχνος και το καλούπι 

των ανθρώπινων σχέσεων και δραστηριοτήτων. Από αυτή τη σκοπιά, η οπτική επιφάνεια των 

πραγµάτων δεν εκλαµβάνεται ως απλό θέαµα, αλλά συνδέεται µε τη λογική και κινησιακή  

πρόσβαση στο χώρο και εποµένως την ένταξή µας στον κόσµο (Πεπονής 1997, 212). 

1.2 Η ψηφιακή αναπαράσταση του φυσικού και του κτιστού τοπίου εκκινεί µε την 

ψηφιοποίηση των υπαρχόντων γεωφυσικών και πολιτικών χαρτών. Οι  ψηφιακοί χάρτες 

γεωγραφικής πλοήγησης, που προσφέρονται µέσω του διαδικτύου και µέσω κινητών 

συσκευών, είναι εξαιρετικά διαδεδοµένοι και καλύπτουν πολλές διαστάσεις της καθηµερινής 

ζωής των χρηστών τους, καθώς ενισχύονται µε την τρισδιάστατη οπτικοποίηση των αστικών 



χώρων, κτιρίων και τις απόψεις των οδών. Οι χωρικές αναπαραστάσεις αποτελούν ένα 

εξαιρετικά διαδεδοµένο και βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει σε φορητές/ηλεκτρονικές 

συσκευές και σε ψηφιακά περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, και φυσικά σε ψηφιακές 

εφαρµογές πλοήγησης. Πριν από την έλευση των τεχνολογιών της πληροφορίας και 

επικοινωνίας, οι επικρατούσες πρακτικές, δηµιουργίας χαρτών επικεντρώνονταν στην 

παρουσίαση του περιεχοµένου και όχι στην οπτικοποίηση ως µια διαδραστική διαδικασία 

κατευθυνόµενη από τον χρήστη. Ο Wood (Wood 1994, 15) αναφέρει ότι η έλευση των 

προηγµένων υπολογιστικών γραφικών και των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 

(GIS) πρόσφεραν νέες δυνατότητες καινοτοµίας στην αξιοποίηση της χαρτογραφίας ως 

µέσου εξερεύνησης. Σύµφωνα µε τον Parsons (Parsons 1994, 203) µέσω των εργαλείων 

ποσοτικοποίησης και των πολυµεσικών εικονικών κόσµων είναι εφικτή η αναπαράσταση 

πληροφοριών περί του χώρου µε έναν ποιοτικό τρόπο, όπως παραδοσιακά αναπαριστώνταν η 

ποσοτική πληροφορία στην χαρτογραφία. Η αναπαράσταση της πραγµατικότητας 

(αρχιτεκτονικής και πολεοδοµικής) µέσω της γεωµετρικής και τοπογραφικής πληροφορίας 

βρίσκει εφαρµογή σε εικονικά ψηφιακά περιβάλλοντα και υπηρεσίες όπως Google Earth / 

Maps, Bing Maps, Virtual Earth, κλπ. Εποµένως, οι ψηφιακές τεχνολογίες των συστηµάτων 

γεωγραφικής πλοήγησης προσφέρουν σε κατοίκους και επισκέπτες ένα αξιόπιστο και 

αποδοτικό πλαίσιο περιήγησης των πόλεων. Τέτοια συστήµατα βασίζονται στην γεωγραφική 

χαρτογράφηση είτε του κτιστού είτε του φυσικού περιβάλλοντος και σε υποθετικές 

οµοιότητες µεταξύ χρήσης, εµπειρίας και αντίληψης της πόλης. Ένας τουριστικός – αστικός 

χάρτης δίνει έµφαση στην οπτική ως την πιο σηµαντική πηγή γνώσης. Σε γενικές γραµµές η 

απόδοση µιας ψηφιακής πλοήγησης, µέσω τέτοιου είδους προσεγγίσεων, απλώς µειώνει την 

αξία των αισθήσεων στο επίπεδο απλής συγκέντρωσης «κυριολεκτικών» στοιχείων και δεν 

επικεντρώνει στον ρόλο τους ως εργαλεία πρόκλησης νοηµάτων και συναισθηµάτων. Τα 

τρέχοντα συστήµατα ψηφιακής πλοήγησης παρέχουν περιγραφικές πληροφορίες περί του 

χώρου. Όµως, προκειµένου να επιτευχθεί µια καλύτερη κατανόηση ενός αστικού χώρου είναι 

απαραίτητο η περιγραφική πληροφορία να διευκολύνει την τοποθέτηση µέσα στον χώρο 

συσχετίζοντάς την µε πληροφορίες συνολικά περί του χώρου και των σχέσεων µεταξύ των 

αντικειµένων και των χωρικών φαινοµένων. Η χρησιµοποίηση του πλαισίου της αφήγησης 

και µάλιστα της ψηφιακής αφήγησης προτείνεται τα τελευταία χρόνια από διάφορους 

ερευνητές ως ένα θετικό και εξαιρετικά επικουρικό στοιχείο των συστηµάτων ψηφιακής 

πλοήγησης. Όλες οι µέχρι στιγµής απόπειρες ενσωµάτωσης ενός πλαισίου ψηφιακής 

αφήγησης επικεντρώνονται στην προσπάθεια να καταστήσουν πιο ευκρινείς τις οδηγίες 

καθοδήγησης µιας συγκεκριµένης διαδροµής. Η βιβλιογραφία δεν εµφανίζει ανάλογη 



προσέγγιση όπου το ίδιο το λογοτεχνικό κείµενο ως δοµή και περιεχόµενο θα αποτελεί την 

βάση για µια πολυεπίπεδη ποιοτική περιπλάνηση µέσα στο αστικό τοπίο. 

Η Επαυξηµένη Πραγµατικότητα αποτελεί µια τεχνολογική µεθοδολογία η οποία αποσκοπεί 

στην γεφύρωση του πραγµατικού κόσµου µε τον εικονικό, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

και να προσφέρεται στον χρήστη µια νέα πραγµατικότητα βελτιωµένη, ενισχυµένη και 

εµπλουτισµένη. Ένας από τους πρώτους ορισµούς της Επαυξηµένης Πραγµατικότητας (ΕΠ) 

την ορίζει ως ένα σύστηµα που ικανοποιεί τρία βασικά χαρακτηριστικά: συνδυασµό 

εικονικού µε πραγµατικό κόσµο, αλληλεπίδραση σε πραγµατικό χρόνο και τέλος, ακριβή 

τρισδιάστατη καταχώριση πραγµατικών και εικονικών αντικειµένων (Azuma 1997, 360). Οι 

πιο πρόσφατες προσεγγίσεις αναφέρουν ότι το πλαίσιο της ΕΠ µπορεί να περιλάβει κάθε 

τεχνολογία η οποία επιφέρει µίξη πραγµατικής και εικονικής πληροφορίας µέσω τρόπων και 

διαδικασιών που έχουν κάποια σηµασία. Οι Klopfer και Squire (Klopfer & Squire 2008, 205) 

αποδίδουν ένα ευρύτερο ορισµό για την ΕΠ ως "µια κατάσταση κατά την οποία ένα 

περιβάλλον-πλαίσιο του πραγµατικού κόσµου επικαλύπτεται δυναµικά µε συνεπή εικονική 

πληροφορία ευαίσθητη σε τοποθεσία ή πλαίσιο αναφοράς". Υπό αυτό το πρίσµα, µια 

εφαρµογή της ΕΠ µπορεί να παρέχει προσφέρει στους χρήστες τεχνολογικά 

διαµεσολαβηµένες καθηλωτικές εµπειρίες στις οποίες αναµειγνύονται το πραγµατικό µε το 

εικονικό και επαυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις και η εµπλοκή των χρηστών. Η συνήθης 

διαδικασία που ακολουθείται περιλαµβάνει την προβολή της πραγµατικότητας 

τροποποιηµένης µέσω ψηφιακών συσκευών (υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, ταµπλετών). 

Η τροποποίηση µπορεί να αφορά είτε στην αφαίρεση πραγµατικών στοιχείων / καταστάσεων, 

είτε στην προσθήκη ψηφιακών / εικονικών στοιχείων / καταστάσεων, είτε στο επιλεκτικό 

φιλτράρισµα ήχων ή / και εικόνων. Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των παραπάνω αποτελεί 

το γεγονός ότι µεταβάλλεται δραστικά η αντίληψη των ανθρώπων για το εκάστοτε 

προβαλλόµενο περιβάλλον. Τέτοια περιβάλλοντα µπορούν να είναι απόψεις είτε του κτιστού 

τοπίου (εσωτερικός χώρος,  περιοχές αστικού τοπίου, κλπ), είτε απόψεις του φυσικού τοπίου. 

Η εφαρµογή της ΕΠ γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και σε άµεση διάδραση µε τον χρήστη 

επιτυγχάνοντας µια εντελώς φυσική σύνδεση των στοιχείων του πραγµατικού κόσµου µε το 

εικονικό περιβάλλον. Η ΕΠ αναπτύσσεται µε τέτοιο τρόπο ώστε επιφέρει την επίθεση 

πολλαπλών και διαφορετικών στρωµάτων ψηφιακών στοιχείων επί του πραγµατικού 

περιβάλλοντος. Η Επαυξηµένη Πραγµατικότητα εκµεταλλευόµενη τις διαθέσιµες 

δυνατότητες του πραγµατικού κόσµου παρέχει επιπρόσθετη και συναφή πληροφορία 

επαυξάνοντας έτσι την ίδια την εµπειρία της πραγµατικότητας. 



Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου η τεχνολογία της επαυξηµένης πραγµατικότητας 

προσφέρει την δυνατότητα µιας ψηφιακά υποβοηθούµενης περιήγησης – πλοήγησης µέσω 

συγκεκριµένων πλαισίων αναφοράς. Ένα τέτοιο πλαίσιο αναφοράς προτείνουµε ότι µπορεί να 

είναι οι λογοτεχνικές αφηγήσεις καθόσον η λογοτεχνία αποκαλύπτει όχι την «κυριολεξία» 

της πολεοδοµικής οργάνωσης αλλά το «παλίµψηστο» της βιωµένης εµπειρίας. Συγκροτεί δια 

της πλοκής «νοηµατικούς χάρτες» οι οποίοι ιχνηλατούν τις συνέχειες και τις ασυνέχειες, τις 

ρήξεις και τα περάσµατα, τις τοµές και τις γεφυρώσεις στο αστικό περιβάλλον. Συνδέουν το 

φανερό και το αναγνωρίσιµο µε το αφανές και το αδιόρατο. Τη φυσική δοµή, το συντακτικό 

σχήµα και τα αστικά τοπόσηµα, ό, τι αποτυπώνεται δηλαδή και στον τουριστικό-πολιτικό 

χάρτη, µε τους υβριδικούς, ανεντόπιστους χωρικά, τόπους της µνήµης και της εµπειρίας, των 

συλλογικών οραµάτων και των κοινωνικών ζυµώσεων, των καθηµερινών πρακτικών και των 

πολιτισµικών αλληλεπιδράσεων. 

1.3 Η βασική ερευνητική υπόθεση έχει δυο σκέλη: Πρώτον: η λογοτεχνία συστήνει ένα ενιαίο 

περιγραφικό σύστηµα που συσχετίζει τον αστικό χώρο µε το κοινωνικό σώµα και τις 

πρακτικές του και οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις µπορούν να λειτουργήσουν ως 

πολιτισµικοί διαµεσολαβητές προσφέροντας το πρωτογενές υλικό για µια πολυδιάστατη 

ξενάγηση της πόλης. Με σηµείο αφετηρίας το τρίπτυχο: σώµα – κατοίκηση – δηµόσιος 

χώρος, ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή µε τη ζώσα πόλη και όχι µε τις πλασµατικές όψεις της 

εικονικής πραγµατικότητας ή τις ετεροεικόνες τουριστικής κατανάλωσης της πόλης – 

θεµατικό πάρκο. Δεύτερον: µε δεδοµένο ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν ραγδαία την 

αισθητηριακή αντίληψη των ανθρώπων οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις µπορούν να 

αποτελέσουν ένα εντελώς νέο και ισχυρό υπόβαθρο, ικανό να πολλαπλασιάσει το εύρος των 

δυνατοτήτων του χρήστη-επισκέπτη και τον βαθµό οικειοποίησής του µε τη χωρική δοµή αφ’ 

ενός αλλά και την ιδιαίτερη ταυτότητα της πόλης αφετέρου, µέσω της εισαγωγής των 

νοηµατικών λογοτεχνικών χαρτών κατά την ψηφιακή πλοήγηση µέσα στο αστικό τοπίο. Η 

ένταξη των παραπάνω στοιχείων σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πλοήγησης επαυξηµένης 

πραγµατικότητας δηµιουργεί εναλλακτικά παρατηρητήρια κατόπτευσης του αστικού 

εδάφους, αποκαθιστώντας συνθήκες συνέχειας και συνεργασίας µεταξύ πραγµατικού και 

ψηφιακού περιβάλλοντος, καθώς και µεταξύ λογοτεχνικού και ψηφιακού περιβάλλοντος. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο σύγχρονος περιηγητής, δηλαδή ο χρήστης – επισκέπτης του 

ψηφιακού αστικού περιβάλλοντος, µπορεί να δανεισθεί µια πληθώρα διαφορετικών 

βλεµµάτων για να κοιτάξει την πόλη. 

2. Ερευνητικοί Στόχοι 



2.1 Το πλαίσιο της ερευνητικής αυτής µελέτης είναι η αποκατάσταση της συνέχειας της 

ανθρωπογεωγραφίας του Ηρακλείου και η ψηλάφηση της συνθήκης µεταβλητότητας της 

χωρικότητας της πόλης και των νοηµάτων που αυτή φέρει, µέσα από ψηφιακά ενισχυόµενους 

πλόες στον χωροχρόνο µε πυξίδα την νεοελληνική λογοτεχνία1. Η µελέτη επιλέγει ως 

ερευνητικό πεδίο την πόλη του Ηρακλείου, διότι αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγµα 

ιστορικής πόλης του ελλαδικού χώρου µε σχετικά σταθερή χωρική δοµή, η οποία 

παρουσιάζει σήµερα εκτεταµένους λειτουργικούς, µορφικούς και συντακτικούς 

µετασχηµατισµούς. Εργαλείο αυτής της περιπλάνησης-αποκάλυψης θα αποτελέσουν οι 

νοηµατικοί χάρτες τους οποίους δοµούν οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις, των γηγενών 

συγγραφέων: Έλλης Αλεξίου, Ρέας Γαλανάκη, Λιλής Ζωγράφου, Γαλάτειας Καζαντζάκη, 

Νίκου Καζαντζάκη και Κλαίρης Μιτσοτάκη, οι διαδροµές µε δοµή µύθου οι οποίες 

χαράσσουν πορείες µέσα στον αστικό ιστό και τέλος η συνεισαγωγή όλων αυτών των 

παραµέτρων σε ένα πλαίσιο ψηφιακής πλοήγησης επαυξηµένης πραγµατικότητας 

προκειµένου να εµπλουτιστούν και να αποδώσουν µια ψηφιακά επαυξηµένη εικόνα της 

πόλης ως λογοτεχνικής δράσης. Σύµφωνα µε το σχήµα που προτείνεται, ο λόγος, η εικόνα, η 

πληροφορία, η πλοήγηση, τα περιβάλλοντα επαυξηµένης πραγµατικότητας στην ψηφιακή 

συνθήκη συνεργάζονται και συλλειτουργούν αποκαθιστώντας ποικιλοτρόπως την ιστορική-

πολιτισµική συνέχεια της πόλης στοχεύοντας στην αισθητοποίηση του αστικού τοπίου. 

Διαµορφώνουν ένα σύνθετο υλικό πολλαπλών επιλογών και παραµέτρων που σχετίζεται µε 

την καταγωγή, την ταυτότητα, την ιστορία του τόπου και την κατοίκηση. Απαιτούν από τον 

επισκέπτη µια κριτική στάση και του υποβάλλουν µια κινητική συµπεριφορά που 

προϋποθέτει ως διαδικασία την αστική περιπλάνηση βάσει µιας συγκεκριµένης σεναριακής 

δοµής (λογοτεχνική πλοκή). Όχι την ταχύτερη διόδευση και την πληρέστερη εποπτεία µιας 

σειράς τουριστικών αξιοθέατων (µνηµειακών τόπων, αρχιτεκτονικών κτιρίων, αρχαιολογικών 

θραυσµάτων, αγορών µε τοπικά προϊόντα ή εξειδικευµένων χώρων διασκέδασης και 

εστίασης) µέσα στην πόλη αλλά τη συσχέτισή τους στη βάση µιας αλληλουχίας διαδράσεων 

µε παράλληλη εισαγωγή πρόσθετων δεδοµένων (ψηφιοποίηση της αστικής εµπειρίας και 

γνωστικός εµπλουτισµός). 

3. Λογοτεχνικές χωρικές αναπαραστάσεις και αστική «πραγµατικότητα» 

3.1 «Εισέρχεται κανείς στις πόλεις όπως βυθίζεται στα όνειρα: συνδυάζοντας θραύσµατα της 

πραγµατικότητας και µηχανισµούς του ασυνείδητου, τυχαία ερεθίσµατα και παράδοξους 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Η µελέτη αντλεί υλικό από την έρευνα πεδίου της διδακτορικής διατριβής της Μοίρα Μαρίας: «Η αδιόρατη 
πόλη του Ηρακλείου, Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της πόλης σε περιόδους ανασυγκρότησης, Η ποιητική της 
µετάβασης, Το Ηράκλειο στο κατώφλι της νεωτερικής περιόδου», Αρχιτεκτονική Σχολή, ΕΜΠ, Δεκέµβριος 
2011. 



συνειρµούς. Αλλιώς η µατιά του φιλέρευνου τουρίστα όσο και του επιµελούς ιστορικού κατακτά 

µόνο επιπόλαιες επαληθεύσεις του αναµενόµενου» (Μαρτινίδης 1997, 169). 

Η λογοτεχνία δεν περιορίζεται στην περιγραφή του αστικού χώρου, στον ρεαλισµό της 

απεικόνισης και τον αναδιπλασιασµό του «ταυτού». Στα λογοτεχνικά κείµενα η πόλη δεν 

προκύπτει ως προϊόν επιτυχούς ταυτοποίησης µε την υπάρχουσα «υλική πραγµατικότητα». Ο 

λογοτέχνης διυλίζει την πόλη µέσα από ένα ιδεολογικό φίλτρο και η χωρική αναπαράσταση 

που επικοινωνεί στον αναγνώστη δεν είναι αντιγραφή αλλά ερµηνεία και µετάδοση. Δοµεί 

µια σχέση αναφοράς µε το αντικείµενο-πόλη, το συµβολίζει, το εκπροσωπεί, το καταδηλώνει 

και η σχέση αυτή είναι ανεξάρτητη από την οµοιότητα (Goodman 2005, 22). Η λογοτεχνία 

βεβαίως χρησιµοποιεί τις δοµές του αρχιτεκτονικού χώρου της πόλης ως σηµείο εκκίνησης 

για τη δηµιουργία του αφηγηµατικού χώρου. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η λογοτεχνική 

αναπαράσταση της πόλης επιτυγχάνεται από την κατασκευή µιας γεωγραφίας αναγνωρίσιµων 

χωροσυµβόλων. Μιας σειράς δηλαδή «αστικών δεικτών» ικανών να εκπροσωπήσουν τα 

σηµαίνοντα γνωρίσµατα της αστικής ταυτότητας µε ευθεία ή έµµεση αναφορά στον χάρτη. 

Τα λογοτεχνικά κείµενα κατασκευάζουν ένα κολλάζ αρχιτεκτονικών αντικειµένων µε 

επιλεκτική χρήση δρόµων, πλατειών, συνοικιών, αυλών, κατοικιών, εσωτερικών δωµατίων, 

µε σηµασιολογική αξία. Ο συγγραφέας αναπαριστά το χώρο µέσα από διαδοχικές εστιάσεις, 

σαν από κινούµενη κάµερα, εναλλάξ από τον δηµόσιο χώρο στον ιδιωτικό. Η εικόνα της 

πόλης συντίθεται από παλίντροπες κινήσεις του βλέµµατος, το οποίο ανοίγεται προς το 

σινεµασκόπ θέαµα του δηµόσιου χώρου, επικεντρώνεται στις διαδροµές που χαράσσουν 

εντός του οι χαρακτήρες και έρχεται να εστιάσει στον κλειστό ιδιωτικό χώρο που κατοικούν 

(Πολίτη 2010, 65). Σε ένα δεύτερο επίπεδο όµως η µυθοπλασία εφοδιάζει τον αναγνώστη µε 

ένα σύστηµα κριτικής ανάλυσης των χωρικών-συντακτικών σχέσεων καθώς οι λογοτεχνικές 

αναπαραστάσεις κατασκευάζουν την εικόνα της πόλης επιστρατεύοντας διπολικά σχήµατα. Η 

λογοτεχνία υπογραµµίζει τα σχήµατα ετερότητας που οριοθετούν τον χώρο, τον οποίο 

σύµφωνα µε τον Ντε Σερτώ, δοµεί ο µερισµός του2. Η αφηγηµατική λειτουργία υποδεικνύει 

τα εσωτερικά «σύνορα», τις αναδιπλώσεις του αστικού ιστού και δια των ενδεχοµενικών 

κοινωνικών πρακτικών θεµελιώνει τις «διαβάσεις» και την αλληλενέργεια µεταξύ τους (Ντε 

Σερτώ 2010, 297). Η κατανόηση της χωρικής µορφής συνδέεται αναπόσπαστα µε τη 

δυνατότητα συγκρίσεων και συσχετισµών. Η χωρικότητα αναδύεται από τον καθορισµό 

συνόρων, από δύο κινήσεις οι οποίες διασταυρώνονται στην πόλη: «θέτω το σύνορο και το 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Σχολιάζοντας το γεγονός του κατακερµατισµού της ενιαίας αντίληψης του χώρου και του πολλαπλασιασµού 
των επιµερισµένων, διαφοροποιηµένων, ασύµβατων χώρων των πόλεων, ο Ζορζ Περέκ στο βιβλίο του Χορείες 
Χώρων γράφει ότι «ζωή είναι το να περνάς από τον ένα χώρο στον άλλον, προσπαθώντας (όσο µπορείς} να µη 
σκοντάφτεις» (Περέκ 2000, 14). 



διαβαίνω». Μια σειρά δυϊσµών αναδεικνύουν τις επισηµασιοδοτήσεις των αστικών χώρων 

εστιάζοντας στην ασυνέχεια, τη διάκριση, την αντίθεση. Ο αφηγηµατικός χώρος τέµνεται στο 

δίπολο εντός/εκτός, αφανές/φανερό, οικείο/ανοίκειο, γνωστό/άγνωστο και  δηµόσιο/ιδιωτικό 

καθώς δεν είναι η οµοιότητα ή η συγγένεια που αποκαλύπτει τη σχεσιακή δοµή των τόπων ή 

την ιδιαιτερότητά τους, αλλά ένα «εδώ» σε σχέση µε ένα «εκεί», ένα «µέσα» σε σχέση µε ένα 

«έξω», ένα «τώρα» σε σχέση µε ένα «τότε». 

3.3 Η αφήγηση διευκολύνει τη δυνητική ταύτιση και εµπλοκή του αναγνώστη µέσω 

γνωστικών, συναισθηµατικών, εκφραστικών και σωµατικών τρόπων. Η υποτύπωση, η 

αφηγηµατική τεχνική ρηµατικής εξεικόνισης του χώρου, εξυφαίνει περίπλοκες στρατηγικές 

για να εκµαιεύσει τη συνεργασία µε τον αναγνώστη, ώστε να οδηγηθεί στην οπτικοποίηση 

της πόλης. Με τη διαδικασία αυτή αποτυπώνεται ένα δίκτυο σχέσεων µεταξύ των ανθρώπων 

και των τόπων, ως συστατικό µέρος της στρατηγικής της αφήγησης η οποία καθοδηγεί τον 

αναγνώστη ανάµεσα στα τοπόσηµα της πόλης που λειτουργούν σαν φωτεινοί σηµατοδότες 

στα οµιχλώδη µονοπάτια της αστικής αοριστίας, ικανοί να προκαλέσουν σηµασιολογικούς 

συσχετισµούς, σ’ αυτή την περιπατητική περιπέτεια ανά την πόλη (Έκο 1994, 149). Στην 

πολεοδοµική λογική των άπειρων δυνατοτήτων διόδευσης αντιπαρατίθεται η «ρητορική του 

βαδίσµατος», που µε επινοητικό τρόπο χαράσσει επιλεκτικά διαδροµές στο σώµα της πόλης, 

εντοπίζοντας άυλα όρια, συµβολικούς φραγµούς, θύλακες αποκλεισµού, κλειστές κοινότητες, 

ετερόνοµες γειτονιές (Σταυρίδης 2010). 

4. Τουριστικοί χάρτες - νοηµατικοί χάρτες - ψηφιοποίηση της αστικής εµπειρίας 
«Εκεί που ο χάρτης περιτέµνει, η αφήγηση διασχίζει» 

 De Certeau 

4.1 Ο πολεοδοµικός λόγος, η λειτουργική οργάνωση, η κοινωνικοοικονοµική και πολιτική 

στρατηγική εκθέτουν επί χάρτου όλα τα δεδοµένα που θεωρούν σηµαντικά αποβλέποντας 

στον εξορθολογισµό της πόλης, στη δηµιουργία µιας ολότητας. Η πόλη στα επιστηµονικά 

αυτά πεδία συλλαµβάνεται ως ένα ανώνυµο καθολικό υποκείµενο το οποίο προσδιορίζεται 

από την παραγωγή ενός «ίδιου» χώρου, ελέγξιµου και συγχρονικού που αγνοεί την 

ετερότητα. Στον αντίποδα της προσέγγισης των τουριστικών χαρτών, που αντιµετωπίζουν την 

πόλη ως µια χειρίσιµη επιφάνεια καταµετρήσιµων στοιχείων, διακριτών κατηγοριοποιηµένων 

αναγκών και λειτουργικών αιτηµάτων, η λογοτεχνία, µε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα 

θεώρησης δια των νοηµατικών χαρτών, υποκινεί τον επισκέπτη – χρήστη να περιηγηθεί την 

πόλη διευρύνοντας το αντιληπτικό του σχήµα. Διερευνώντας - όχι πλέον ως παθητικός δέκτης 

πληροφοριών αλλά ως ενεργητικό υποκείµενο που επιλέγει, επιθυµεί και πράττει - τον τρόπο 

µε τον οποίο στον αστικό χώρο επιβιώνουν όλες οι εποχές ταυτόχρονα εµποτίζοντας τους 

παλαιούς χωρικούς σχηµατισµούς µε νέες επισηµασιοδοτήσεις. Σύµφωνα µε την 



προβληµατική που αναπτύσσει ο Benjamin στο Passagen werk (Benjamin 1982), µέσα από 

την ποιητική και λογοτεχνική δραστηριότητα ο υλικός αισθητός χώρος της πόλης 

µετασχηµατίζεται σε χώρο-εποπτεία, σε εικόνα φαντασίας, σε έναν εσωτερικό κόσµο, σε 

έναν µαγικό χώρο. Επίσης, καταθέτοντας την εµπειρία του από µια άγνωστη σ’ αυτόν πόλη, 

τη Μόσχα, θα γράψει: «Γνωρίζει κανείς έναν τόπο, από τη στιγµή που τον έχει βιώσει  σε όσο 

περισσότερες διαστάσεις γίνεται. Πρέπει να έχεις προσεγγίσει ένα µέρος και από τα τέσσερα 

σηµεία του ορίζοντα, αν θέλεις να το εσωτερικεύσεις και, ακόµη περισσότερο, πρέπει να το 

έχεις εγκαταλείψει από όλα αυτά τα σηµεία. Αλλιώς, εντελώς απρόσµενα θα το συναντάς 

στον δρόµο σου τρεις και τέσσερεις φορές προτού να είσαι έτοιµος να το ανακαλύψεις» 

(Benjamin 1987, 25). 

4.2 Οι επισκέπτες της πόλης εµπλέκονται συναισθηµατικά µε το περιβάλλον, όταν 

αναπαράγουν πολιτιστικές έννοιες µέσω των σωµατικών εµπειριών τους αλλά και της 

αντίληψης που έχουν ή που µπορούν να αποκαταστήσουν για τους τόπους. Κάτι που 

επιτυγχάνεται, όταν τους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούν εν τω γίγνεσθαι, µε 

επάλληλες επιθέσεις στρωµάτων, έναν ιστό ποιοτικών δεικτών και πολυειδών πληροφοριών 

να απλώνεται πάνω στον πολεοδοµικό χάρτη. Ένα πλαίσιο ψηφιακής πλοήγησης, το οποίο 

στηρίζεται σε µια τυπολογία τουριστικού χάρτη, εµφανίζει µια ποικιλία περιορισµών προς 

τους χρήστες του. Μέχρι σήµερα η πλειονότητα των περιβαλλόντων πλοήγησης έχει 

γραµµικό και καθοδηγητικό χαρακτήρα και όχι διερευνητικό. Μέσω εργαλείων 

οπτικοποίησης και διεπαφών πολυµέσων που βασίζονται σε εικονικούς κόσµους, 

παρουσιάζονται οι ποσοτικές πληροφορίες που παραδοσιακά αναπαριστούσε η χαρτογραφία. 

Οι λεπτοµερείς ποσοτικές πληροφορίες εκφράζουν τις χωρικές σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων 

και µεταξύ των αντικειµένων κατά ένα απόλυτο και συχνά αριθµητικό τρόπο, (τοπογραφικοί 

χάρτες, οι οποίοι µεταδίδουν πληροφορίες όπως µήκος, ύψος, µέγεθος, πυκνότητα του 

πληθυσµού, κλπ). Ωστόσο, απουσιάζουν οι ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες παρέχουν µια 

«αίσθηση του τόπου», την ταυτότητα µιας συγκεκριµένης τοποθεσίας ή περιοχής (το 

αρχιτεκτονικό στυλ ενός κτιρίου, ήχους, τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα, αστικά 

χαρακτηριστικά, κλπ). Ένα περιβάλλον επαυξηµένης πραγµατικότητας επιτρέπει την 

συνύπαρξη ψηφιακών – δυνητικών αντικειµένων και πραγµατικού περιβάλλοντος, 

υποστηρίζει την οπτικοποίηση ρητού και άρρητου περιεχοµένου, χωρικών σχέσεων και 

αφηρηµένων εννοιών. Η χρήση ψηφιακών τρισδιάστατων σκηνών ή συνθετικών τεχνηµάτων 

ενισχύει και βελτιώνει την αντίληψη ενός πραγµατικού περιβάλλοντος, ενώ καθιστά εφικτή 

την εµπειρία καταστάσεων-συνθηκών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν στον 

πραγµατικό κόσµο. Η εφαρµογή της επαυξηµένης πραγµατικότητας επιτρέπει την εµπλοκή 



σε µια αυθεντική εξερεύνηση του πραγµατικού κόσµου, όπου µια µεγάλη ποικιλία µέσων, 

ειδών πληροφορίας και ψηφιακών τεχνηµάτων αναδεικνύει τις κρυµµένες διαστάσεις του 

πραγµατικού αλλά και αναπαριστά αυτό που έχει αµετάκλητα απολεσθεί. Η ιδιαίτερη 

σηµασία της ΕΠ έγκειται στο γεγονός ότι καθιστά εφικτό τον συνδυασµό εικονικών 

στοιχείων µε τα πραγµατικά χωρίς να φέρει τα πρώτα στο κέντρο του ενδιαφέροντος, σε 

αντίθεση µε την εικονική πραγµατικότητα, όπου η εµπειρία βασίζεται στο γεγονός ότι οι 

χρήστες εισέρχονται σε ένα εικονικό κόσµο αποκλεισµένο από κάθε στοιχείο του αληθινού 

κόσµου. Ως  εκ τούτου, η εφαρµογή της ΕΠ αποτελεί µια ιδιαίτερη ενδυνάµωση για την 

λογοτεχνικά υποβοηθούµενη περιήγηση του αστικού τοπίου. Ο εµπλουτισµός ενός ψηφιακού 

περιβάλλοντος πλοήγησης µέσω της επαυξηµένης πραγµατικότητας δια των παραµέτρων που 

κοµίζουν οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις προσθέτει µια διάσταση που θα ήταν ανέφικτη, 

εάν περιοριζόµαστε σε τυπικές παρατηρήσεις αστικών διαδροµών. Η µεσολαβητική ψηφιακή 

πραγµατικότητα επιτρέπει τη δηµιουργία και τη διαχείριση πολυεπίπεδων σεναρίων µέσω 

των διαφορετικών λογοτεχνικών αφηγήσεων, τα οποία παράλληλα ενισχύει και εµπλουτίζει, 

επιτυγχάνοντας αφενός την οργανική εµπλοκή του περιηγητή-επισκέπτη-χρήστη µε την πόλη 

και την αβίαστη αλλά κριτική και συναισθητική οικειοποίησή της και αφετέρου τη 

δυνατότητα συσχέτισης διαφορετικών ιστορικών περιόδων και διαφορετικών χωρικών 

εικόνων του αστικού εδάφους. Επιπλέον, υποδεικνύει την αταξία, την ανοµοιοµορφία και την 

ετερογένεια που συνιστούν την ιδιαίτερη προσωπικότητα της πόλης. Όχι µια πόλη θέαµα 

όπου όλα απορρέουν από µια προσήλωση στον ρεαλισµό των εικόνων που δεν απεικονίζουν 

τίποτε πέραν της τελειότητάς τους ως εικόνων. Όχι µια πόλη τόπο συνάντησης των 

µεµονωµένων βλεµµάτων αλλά µια πόλη πεδίο ενοποίησης του ιστορικού παρελθόντος και 

του κοινωνικού παρόντος των ατοµικών και συλλογικών αναγκών. 

4.3 Συνοπτικά οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της πόλης και η ψηφιακή διαχείριση των 

σεναριακών εκδοχών επαυξηµένης πραγµατικότητας που κοµίζουν οι νοηµατικοί χάρτες 

παρέχουν τις εξής δυνατότητες στον χρήστη: 

! τη δυνατότητα συνολικής ενατένισης του αστικού τοπίου: πόλη-χάρτης αλλά µε οδηγίες 

χρήσης 

! την δυνατότητα εποπτείας των συντακτικών σχέσεων: σχέσεις χωρικής οργάνωσης 

αλλά µε έµφαση στην ανάδειξη των ποιοτικών παραµέτρων των τόπων και στις 

καθηµερινές πρακτικές των κατοίκων δηλαδή στην ευρύτερη δοµή της εµπειρίας που 

γεννά η πόλη  

! τη δυνατότητα συναισθηµατικής εµπλοκής του χρήστη µε τον τόπο: συνδυασµός της 

πεζοπορικής κινητικότητας και της χάραξης ενικών µονοπατιών. Συσχέτιση του 



βιωµατικού-υποκειµενικού και του κοινωνικού-αντικειµενικού µέσα από την 

πραγµάτωση προσωπικών επιλογών και επιθυµιών 

! τη δυνατότητα ανασύνθεσης του χάρτη της πόλης βάσει των διαφορετικών 

αφηγηµατικών σεναρίων: ο χρήστης αφαιρεί θραύσµατα αστικού ιστού και µε την 

τεχνική του µοντάζ ανασυνθέτει την οργανικότητα του περιβάλλοντος 

! τη δυνατότητα χρησιµοποίησης διαφορετικών πυλών-εισόδων-περασµάτων στον 

αστικό χώρο: η ιδιοποίηση του αστικού χώρου επιτυγχάνεται µέσα από τις απρόσµενες 

κινητικές διεισδύσεις στους ασύµβατους και ετερόνοµους αστικούς τόπους  που 

υποδεικνύει η αφήγηση 

! τη δυνατότητα ανασύστασης του ιστορικού βάθους της πόλης: διασύνδεση του 

παρόντος της πόλης µε το παρελθόν µέσα από την παράλληλη εποπτεία πολλαπλών 

αρχειακών δεδοµένων ενός πολυσχιδούς συστήµατος σχέσεων, όπου παρατηρείται 

συµβίωση διαφορετικών παραδόσεων και πολιτισµικών συµπεριφορών και εναρµόνιση 

ιστορικών µορφών και σύγχρονης οικοδοµικής  

5. Η πόλη του Ηρακλείου 

5.1 Το Ηράκλειο, η πολυώνυµη πόλη στα βορειοανατολικά παράλια της Κρήτης, έχει µια 

βαρύνουσα ιστορική µνήµη. Η µινωική, η βυζαντινή, η αραβική πόλη, αλλά κυρίως η 

βενετσιάνικη, η οθωµανική και τέλος η σύγχρονη ελληνική, τα διάδοχα δηλαδή πολιτισµικά, 

οικονοµικά, ιδεολογικά και κοινωνικά περιεχόµενα από τα βάθη των αιώνων, επιβιώνουν και 

διαθλώνται στον αστικό ιστό µέχρι σήµερα. Μία πόλη-φρούριο, νησιωτική και θαλασσινή, 

δυσανάγνωστη, πολύτροπος και συγκρουσιακή. Σπαρµένη µε κατάλοιπα της ιστορίας, που 

δηµιουργεί αντιφατικά συναισθήµατα στον σύγχρονο επισκέπτη, αλλά εµπνέει τους 

συγγραφείς, οι οποίοι στις διαφορετικές αφηγήσεις τους προσπαθούν να συλλάβουν τον 

χαρακτήρα της, που µεταµφιέζεται στις αντιθετικές ιστορίες κατοίκησης που στεγάζει στο 

χώρο της. Το Ηράκλειο είναι το χωρικό πλαίσιο που επιλέγουν πολλοί αυτόχθονες 

συγγραφείς και ποιητές για να αναµετρηθούν µε την πρόκληση να αποδώσουν τον χαρακτήρα 

της διαφεύγουσας - µέσα από την παραδοξότητα των αντικρουόµενων εικόνων της – πόλης 

(Μοίρα 2011, 91). 

5.2 Στις αφηγήσεις για το Ηράκλειο συναντώνται οι διαφορετικές πόλεις των λογοτεχνικών 

αναπαραστάσεων και ο χάρτης της «πραγµατικής» πόλης διαποτίζεται από τα νοήµατα των 

ιστοριών τους, προσφέροντας στον επισκέπτη-χρήστη την εµπειρία ψηφιακών πλοηγήσεων 

επαυξηµένης πραγµατικότητας διαφορετικής στόχευσης. Η εσωστρεφής πόλη των 

αλληλοδιαδόχων εγκιβωτισµών και της πορείας από το σπίτι-εγκλεισµό στη θάλασσα-

ελευθερία στο Μετάλλιον Α.Μ από τη συλλογή διηγηµάτων «Μετάλλια» της Μιτσοτάκη 



(Μιτσοτάκη 1993) µε διαδοχικές εστιάσεις στις ενορίες-πολεοδοµικές ενότητες, τα 

πολεοδοµικά σύνολα, τις κοινότητες κατοικιών και τους θύλακες που τις απαρτίζουν, 

παρουσιάζει την πορεία από το σπίτι στην θάλασσα δια µέσου του τείχους ως µια διαδικασία 

διαδοχικών απεγκιβωτισµών. Καθώς το σπίτι-κυτταρική µονάδα εγγράφεται σε έναν 

εσωστρεφή αυτόνοµο θύλακα κατοικιών, (ο οποίος µαζί µε άλλες κοινότητες κατοικιών 

διαµορφώνουν ένα πολεοδοµικό σύνολο µε επιµέρους επίκεντρα και κεντροµόλο δυναµική, 

που ακολούθως αποτελεί τµήµα µιας εκ των πέντε ενοριών διακριτού χαρακτήρα, οι οποίες 

διατάσσονται ακτινωτά γύρω από το γεωµετρικό κέντρο των τεµνοµένων κεντρικών οδικών 

αξόνων), το αίσθηµα απώλειας χωρικού προσανατολισµού και εγκλεισµού είναι αποτέλεσµα 

όχι µόνον της συνεχούς διάταξης του τείχους και της µοναδικής πύλης-εξόδου προς τη 

θάλασσα, αλλά ενός επαναλαµβανόµενου γενοτύπου ο οποίος δηµιουργεί µικρόκοσµους και 

αφανή όρια στις επάλληλα εσωκλειόµενες αστικές ενότητες. Η πόλη λαβύρινθος των 

διακριτών κοινωνικών θέσεων και των αρθρώσεών τους στον αστικό ιστό στον Αιώνα των 

Λαβυρίνθων της Γαλανάκη (Γαλανάκη 2002), επιχειρεί να αποτυπώσει σχηµατικά τις σχέσεις 

που αναπτύσσονται ανάµεσα στις διαφορετικές κοινωνικές οµάδες και τους επιµέρους 

λαβυρίνθους τους οποίους κατοικούν στο χώρο της πόλης. Οι εκπρόσωποι των τάξεων αυτών 

εκκινώντας από τις επιµέρους αστικές περιοχές µε τα διαφορετικά γνωρίσµατα, 

ακολουθώντας τους κεντρικούς οδικούς άξονες, (τις στράτες της πόλης, αγωγούς σύνδεσης 

και επικοινωνίας), συναντώνται στο σταυροδρόµι τους, στο διοικητικό κέντρο, στις αγορές 

και στους δηµοφιλείς δηµόσιους χώρους. Η κινητικότητά τους υφαίνει ένα δίκτυο χωρικών 

και χρονικών σχέσεων, ένα δίκτυο αστικών γεγονότων και τόπων. Η πόλη των τοποσήµων 

και της µοναδικής πορείας εµφύτευσης στον πυρήνα του αστικού σώµατος στην Ιστορία της 

Όλγας από τη συλλογή διηγηµάτων «Ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι» και η πόλη αρχείο-µνήµης των 

χωροχρονικών θραυσµάτων και των αντιπροσωπευτικών µνηµονικών εγγραφών πάλι της 

ιδίας συγγραφέως στο Μαυρόασπρο από τη συλλογή διηγηµάτων «Οµόκεντρα διηγήµατα» 

αποτυπώνουν την ασυνέχεια και την αποσπασµατικότητα των εγγραφών και των 

προσλήψεων της «προσωπικής πόλης-µνηµείου» των πολλαπλών ταυτοτήτων και των 

συµβολικών τόπων γύρω από τους οποίους περιδινείται η παλίµψηστη γραφή της ιστορίας 

της. Η πόλη µητρικό-µορφοείδωλο των βαλβίδων διαφυγής, των συνόρων και των 

περασµάτων στο Άνθρωποι και Υπεράνθρωποι της Καζαντζάκη επικεντρώνεται στην 

κατάδειξη της σηµασίας του τείχους, ως αδιαπέραστου συνόρου που, αφενός συνέχει και 

διασφαλίζει την οντότητα της πόλης, αφετέρου αποκλείει την επαφή µε την πέραν της πόλης 

εξωτερικότητα και των πυλών οι οποίες αντιπροσωπεύουν την ελεγχόµενη και ιεραρχηµένη 

επικοινωνία της πόλης µε την κρητική ενδοχώρα. Κυρίως όµως εστιάζει στη συµβολική 



λειτουργία του λιµένα, ο οποίος αποτελεί την πραγµατική έξοδο διαφυγής από το κλειστό 

αυτοαναφορικό σύστηµα της πόλης και τον ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας µε τον έξω 

κόσµο (Καζαντζάκη 2007). Η πόλη των έµφυλων προσηµάνσεων και των διακριτών χρήσεων 

του αστικού χώρου στη Συβαρίτισσα της Ζωγράφου (Ζωγράφου 1987) καταγράφει στον 

οµοιογενή ιστό των πολεοδοµικών τετραγώνων του χάρτη την «πόλη των γυναικών» και την 

«πόλη των αντρών», τις περιοχές της κατοικίας και τις περιοχές δηµοσίου ενδιαφέροντος. Οι 

κοινότητες κατοικιών στις περιφερειακές συνοικίες σχηµατίζουν σχεδόν συµπαγείς, πυκνούς 

και εσωστρεφείς θύλακες κατοίκησης, συµβάλλοντας στην αποµόνωση των γυναικών σε 

χώρους οικειότητας, επιµελώς προστατευµένους από τη δηµόσια θέα. Στον αντίποδα, οι 

περιοχές του κέντρου χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ζωνών µεικτών χρήσεων στις οποίες 

χωροθετούνται από κοινού οι δηµόσιες λειτουργίες της πόλης και οι κατοικίες. Γεγονός που 

έχει σαν αποτέλεσµα την υποχρεωτική παρουσία και συµµετοχή των γυναικών στον δηµόσιο 

βίο της πόλης. Η πόλη των κατωφλιών και των αντιθέσεων κέντρου-ετερόνοµης περιφέρειας 

στο Γον Χριστιανικόν Παρθεναγωγείον της Αλεξίου (Αλεξίου 1978) εστιάζει στην διάκριση 

ακµάζοντος κέντρου και υποβαθµισµένης περιφέρειας, η αποµόνωση της οποίας αίρεται και 

αµβλύνεται δυνητικά µε τις πρακτικές διασύνδεσης και επικοινωνίας µε το διοικητικό κέντρο 

της πόλης. Ο κοινόχρηστος δηµόσιος χώρος των κεντρικών πλατειών, το σταυροδρόµι των 

βασικών αρτηριών που οδηγούν στις πύλες αναγκαστικής εισόδου και εξόδου από την πόλη, 

των αγορών, και των τοποσήµων, λειτουργεί σαν ένας οργανικός συνδετικός ιστός, ο οποίος 

συρράπτει την απόβλητη αστική µεθόριο των υποβαθµισµένων χρήσεων µε το ιστορικό 

κέντρο. Η πόλη τέλος των διακριτών επικέντρων και της παράλληλης και από κοινού 

παρουσίας των διαφορετικών εθνοτικών οµάδων στον δηµόσιο χώρο στον Καπετάν Μιχάλη 

του Καζαντζάκη παρουσιάζει τη χωρική συνθήκη µιας πόλης που κατοικείται οµοιότροπα. Οι 

γραµµικοί οδικοί άξονες οι οποίοι τεµαχίζουν οριζόντια και κάθετα την πόλη, από βορρά 

προς νότο και από ανατολή σε δύση, κατευθύνοντας τον διαβάτη από την µία πύλη στην 

άλλη, και από την αστική επικράτεια στην υπεραστική, από το «εντός» πόλης στο «εκτός», 

αποτελούν τα κατεξοχήν ευρύχωρα πεδία σκηνικής δράσης, διαπραγµατεύσεων, κοινωνικού 

ελέγχου και δηµόσιας αντιπαράθεσης (Καζαντζάκης, 1964). 

Εποµένως, οι  «πολλαπλές πιστές» αναπαραστάσεις των συγγραφέων, παρόλο που δεν 

συνιστούν µια ενιαία και µοναδική πρόσληψη και απόδοση του αστικού χώρου, καθώς 

αποκλίνουν ως προς το σύµπαν αξιών, τις µυθοπλαστικές προθέσεις και τη στόχευση των 

αφηγηµατικών επεισοδίων, χρησιµοποιούν αφενός τα ίδια εµβληµατικά αντιθετικά χωρικά 

δίπολα για να κατασκευάσουν τον σκηνικό χώρο της πόλης και να επικοινωνήσουν τον 

χαρακτήρα της στον αναγνώστη και αφετέρου την έννοια του δηµόσιου χώρου, για να 



επισηµάνουν τις ζυµώσεις που συµβαίνουν µέσα στο κοινωνικό σώµα. Στα κείµενα όλων των 

συγγραφέων η φυσιογνωµική συνισταµένη της πόλης του Ηρακλείου διαµορφώνεται µε 

αναφορά και εστίαση στις εξής χωρικές δοµικές αντιθέσεις:  

Στην επιβλητική παρουσία του ενετικού τείχους, που λειτουργεί ως σύνορο και πανοπτικό 

παρατηρητήριο, σύµβολο µνήµης και αντιπροσώπευσης, ασφάλειας και εγκλεισµού και στη 

λειτουργική και αµφίσηµη σηµασία των τεσσάρων πυλών που επιτρέπουν και ελέγχουν τις 

διαβάσεις και προσανατολίζουν τις κινήσεις των πολιτών. Στον αντιθετικό χαρακτήρα των 

κύριων δρόµων, των διασταυρούµενων οδικών αξόνων που συνδέουν τις πύλες του τείχους 

χαράσσοντας στη διασταύρωσή τους ένα σαφές κέντρο και στο λαβύρινθο των ανώνυµων 

σοκακιών. Στη διάκριση κεντρικών συνοικιών και απόκεντρων µαχαλάδων που 

αντιδιαστέλλει το ιστορικό κέντρο µε τα µνηµειακού χαρακτήρα τοπόσηµα από την πορώδη 

περιφέρεια µε την λαβυρινθώδη δοµή, εισάγοντας δείκτες ταξικής, πολιτισµικής και 

κοινωνικής διαφοροποίησης. Στο δηµόσιο χώρο και στις δηµοφιλείς πλατείες, τόπους 

ιστορικής µνήµης, κοινωνικής και εθνικοθρησκευτικής συνοχής και συνάντησης των ενικών 

και πληθυντικών ιστοριών των κατοίκων που λειτουργούν σαν ένα σύστηµα 

συγκοινωνούντων δοχείων το οποίο παραλαµβάνει διαφορετικά µερίδια από τη ζωή της 

πόλης. Και τέλος στην αµφίθυµη και ιδιότυπη σχέση της περιτείχιστης, πυρηνικής, 

εσωστρεφούς πόλης µε τη θάλασσα, που εκτείνεται στο βορεινό µέτωπό της. 

6. Συµπεράσµατα 

6.1 Οι οκτώ αφηγήσεις-αναλήψεις της πόλης του Ηρακλείου µε την διαµεσολάβηση της 

ψηφιακής πλοήγησης επαυξηµένης πραγµατικότητας καθοδηγούν τον επισκέπτη στην 

ανακατασκευή του χάρτη της πόλης και στην εποπτεία του χωρικού νοήµατος της 

κατευθύνοντας το πέρασµα από τη µια εντύπωση στην άλλη. Καθώς στην αφηγηµατική 

πλοκή οι εικόνες της κοινωνικής εµπειρίας, της αναβίωσης της συλλογικής µνήµης και των 

ιστορικών καταβολών συµπλέκονται µε την µυθική αµεσότητα του παρόντος, υποκινούν µια 

διαδικασία διακειµενικής πρόσληψης, πολυσυλλεκτικής θεώρησης και εµπλουτισµού της 

αντίληψης του περιηγητή αναφορικά µε την ιδιαίτερη φυσιογνωµία της πόλης. Επιτρέπουν τη 

σταδιακή διείσδυση στο µυστήριο της πόλης συνδέοντας τη σαφήνεια της εδαφικής 

επικράτειας µε την πολυπλοκότητα της φαντασιακής επικράτειας των πολλαπλών 

διαστρωµατώσεων του κατοικηµένου τόπου. 

Η αυτοτελής και συγκριτική αποτίµηση των «λογοτεχνικών χαρτών» της πόλης του 

Ηρακλείου συγκροτεί ένα παράδειγµα για να µελετηθεί πώς η φυσική δοµή µπορεί να 

συνδεθεί µε πολλαπλές δοµές νοήµατος και είναι ανοικτή σε διαφορετικές αφετηρίες 



ανάγνωσης, ερµηνείας και κατ’ επέκταση δικτυακής περιήγησης και πλοήγησης. Συµβάλλει 

δηλαδή στην πρόσληψη της πόλης ως ζωντανού οργανισµού, ως µήτρας πολλαπλών 

νοηµάτων και ενδεχοµένων. Σε ένα πρώτο επίπεδο οι λογοτεχνικές χωρικές αναπαραστάσεις 

συνεισφέρουν στην κατανόηση της αστικής συνθήκης όχι ως εργαλεία διακρίβωσης µιας 

απαρασάλευτης τάξης χώρου και αποτύπωσης ενός αντικειµενικά µετρήσιµου και 

απεικονίσιµου πεδίου χωρικών σχέσεων, αλλά ως διατυπώσεις σκέψεων αναφορικά µε τη 

διαδικασία µεταβολής του χωρικού νοήµατος. Μέσω των εναλλακτικών περιγραφών, των 

µείξεων αστικών όψεων και περιστατικών, της συσχέτισης παρελθόντος και παρόντος, και 

κυρίως µέσω της ίδιας της ικανότητας της γλώσσας να κοινωνεί την ουσία των πραγµάτων 

και να αποκαλύπτει το αφανές και το αδιόρατο, οι χώροι της πόλης µε το αποτύπωµα της 

διάρκειας και της σταθερότητας, της συντακτικής δοµής και των ιστορικών καταβολών, 

εµποτίζονται από τις δράσεις των ανθρώπων και τη δυναµική επαναδιαπραγµάτευσης των 

κυρίαρχων νοηµάτων που φέρουν. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η ψηφιακά υποβοηθούµενη 

πλοήγηση µέσω της επαυξηµένης πραγµατικότητας συγκροτεί ένα διαφορετικό δίκτυο 

βιωµατικών τόπων και προορισµών προσανατολίζοντας τα δροµολόγια των επισκεπτών-

χρηστών. Αναλαµβάνει τη διαχείριση των νοηµατικών χαρτών της λογοτεχνίας, 

αποκαλύπτοντας την ιστορική χρονικότητα της πόλης, µετατρέποντας την απουσία σε 

παρουσία.  

Φανερώνοντας στον επισκέπτη της πόλης «τις αόρατες ταυτότητες του ορατού». 
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