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1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1

1.1  Κοινωνία και Τοπίο
Η κοινωνία είναι ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων και αλληλοεξαρτήσεων μεταξύ 
ατόμων. Ένας συνήθης ορισμός είναι ο εξής: «Κοινωνία» είναι ένα σχετικά μεγάλο 
σύνολο ανθρώπων που ζει σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, έχει συνέχεια στο 
χρόνο, οργάνωση και κοινό πολιτισμό.1 Ορισμένα σχόλια για τον ορισμό αυτό ακο-
λουθούν παρακάτω. Άλλα είναι ευκολότερο και άλλα πιο δύσκολο να αποτελέσουν 
υποθέσεις για εμπειρική έρευνα.

– Το «μεγάλο σύνολο» είναι ένα πολύ ασαφές χαρακτηριστικό. Ποιος θα θέσει το 
όριο; Μια τάξη δέκα μαθητών, ένα χωριό λίγων σπιτιών, μια πόλη ή χώρα πολλών 
εκατομμυρίων μπορούν να ονομάζονται «κοινωνίες». Ωστόσο, εύλογη υπόθεση απο-
τελεί το γεγονός ότι όσο περισσότερο αυξάνουν το μέγεθος και η πυκνότητα μιας 
πόλης τόσο πιο αναγκαία φαίνονται να γίνονται τα πάρκα και οι ανοιχτοί υπαίθριοι 
χώροι για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

– Ο όρος «γεωγραφικός χώρος» ορίζεται με βάση γεωγραφικά στοιχεία (βουνά, 
ποτάμια, οροπέδια, θάλασσες κ.λπ.) ή αυθαίρετες γραμμές (π.χ., τεράστια νοητά 
ευθύγραμμα τμήματα που έχουν οριστεί από κυβερνήσεις με τη βοήθεια τοπογρά-
φων και αποτελούν σύνορα σε χώρες της Αφρικής ή σε ορισμένες πολιτείες των 
ΗΠΑ). Έτσι ορίζονται τα επίσημα σύνορα που περιχαρακώνουν μια «κοινωνία» και 
τη διαχωρίζουν από τις άλλες. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολύ χαρακτηριστικές 

1 Ωστόσο, αποτελεί ερώτημα ανοιχτό το κατά πόσο μπορούμε να διαχωρίζουμε μια κοινω-
νία από μια άλλη και κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για ιδιαίτερες «ταυτότητες» συνόλων. 
Κάποιοι αρνούνται την έννοια της «κοινωνίας» και δέχονται μόνο την ύπαρξη «διαδικασιών 
κοινωνικοποίησης» που συνδέουν τα άτομα μεταξύ τους. Αυτή η προσέγγιση γίνεται όλο και 
πιο αισθητή με την ολοένα και ισχυρότερη επιβολή της «παγκοσμιοποίησης». Επίσης, εγείρο-
νται, μεταξύ άλλων, τα κριτικά ερωτήματα: Πόσο «μεγάλο» πρέπει να είναι το σύνολο για να 
θεωρηθεί ξεχωριστή κοινωνία; Πόσο διαρκής πρέπει να είναι η «συνέχεια» στο χρόνο;
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ2

περιπτώσεις όπου φυσικά στοιχεία έχουν ακόμη τη λειτουργία συνόρου χωρών 
(π.χ., ο ποταμός Έβρος). Σε τι διαφέρουν οι κοινωνίες που έχουν «φυσικά» σύνορα 
από άλλες που τα σύνορά τους χαράχτηκαν πιο αυθαίρετα; Τους εξασφαλίζει 
αυτό μεγαλύτερη διάρκεια και ισχυρότερη «ταυτότητα»; Παλαιότερα, ο γεωγραφι-
κός χώρος και η φυσική απόσταση μεταξύ των ανθρώπων ήταν πολύ καθοριστικοί 
παράγοντες για ποικίλες διαφοροποιήσεις και πολώσεις: π.χ., «ξένοι» κι «εγχώριοι», 
«ξενιτεμένοι» και «αυτοί που είναι μόνοι και τους περιμένουν» κ.ά. Σήμερα αυτές οι 
διαφορές δεν έχουν βέβαια εξαλειφθεί τελείως αλλά έχουν μειωθεί με την ανάπτυξη 
μέσων μεταφοράς κι επικοινωνίας. Αυτή είναι και μια βασική έκφραση της «παγκο-
σμιοποίησης» με όλα τα «θετικά» και τα «αρνητικά» που συνεπάγεται. Η παγκοσμι-
οποίηση λοιπόν είναι κατά κάποιον τρόπο μια διαδικασία μετατροπής του πλανήτη 
σε ένα «ενιαίο» τοπίο. 

– Ο όρος «συνέχεια στο χρόνο» δηλώνει ότι υπάρχει κάτι το «αναλλοίωτο», 
σε αντίθεση με τα μέλη της κοινωνίας που ανανεώνονται. Εκτός από την επίσημη 
γλώσσα που επιβάλλεται από τους κρατικούς θεσμούς καθώς και τις τοπικές δια-
λέκτους, διάφορα χωρικά στοιχεία –ανθρωπογενή ή μη– που λειτουργούν επίσημα ή 
άτυπα ως «μνημεία» συμβάλλουν στο αίσθημα της «χρονικής συνέχειας» (π.χ., εθνικοί 
δρυμοί, γραφικά τοπία, μεταλλεία που έχουν συνδεθεί με τη ζωή μιας κοινότητας, 
τοξοτά γεφύρια που έχουν συνδεθεί με θρύλους, αρχαία θέατρα, εκκλησίες κ.λπ.).

– Ο όρος «οργάνωση» πρακτικά σημαίνει την ύπαρξη επίσημων ή άτυπων 
ιεραρχιών, που διαχειρίζονται πόρους και συντονίζουν καταμερισμένες εργασίες για 
την πραγματοποίηση κάποιων στόχων. Η διαχείριση φυσικών πόρων διαμορφώνει 
το τοπίο. Τα χρήματα είναι ένας πόρος που συχνά χρειάζεται για τη διαχείριση του 
τοπίου (προστασία, διαμόρφωση). Το τοπίο καθαυτό αποτελεί επίσης έναν πόρο 
για την εκπλήρωση οικονομικών ή κοινωνικών στόχων. Ιεραρχίες επίσημες που επη-
ρεάζουν το τοπίο είναι, π.χ., οι υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος ή των 
Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης σε διάφορες χώρες. Ανεπίσημες ιεραρχίες που 
το επηρεάζουν (ή και επηρεάζονται απ’ αυτό) είναι μια κοινότητα καλλιεργητών 
ή ποιμένων, μια συνάρθρωση περιβαλλοντικών οργανώσεων κ.λπ. Υπάρχει και μια 
πληθώρα καταμερισμένων εργασιών που επηρεάζουν το τοπίο και επηρεάζονται 
απ’ αυτό: ο διευθυντής και οι ξεναγοί ενός σπηλαίου, ο οδηγός που μεταφέρει εκεί 
επισκέπτες, ο βενζινοπώλης που βάζει στον οδηγό βενζίνη, ο ιδιοκτήτης του εστια-
τορίου που λειτουργεί εκεί, ο μάγειρας που δουλεύει εκεί κ.λπ. 

– Ο όρος «κοινός πολιτισμός» (“culture”)2 είναι ίσως ο πιο πολυσυζητημένος στο 
χώρο των Κοινωνικών Επιστημών. Ο όρος «πολιτισμός» περιλαμβάνει τα πάντα και 
είναι ουσιαστικά και αυτό που εξασφαλίζει τη «χρονική συνέχεια». Έχουν προταθεί 

2 Σε άλλες γλώσσες γίνεται διάκριση μεταξύ “culture” και “civilization”. Κατά αυτούς που δέχο-
νται αυτή τη διάκριση, το πρώτο περιλαμβάνει το μη υλικό μέρος του πολιτισμού (πρότυπα 
σχέσεων και συμπεριφοράς, νοοτροπία, τέχνη κ.λπ.), ενώ το δεύτερο την υλική ανάπτυξη 
(τεχνολογία, οικονομία, σύστημα υγείας, βιοτικό επίπεδο κ.λπ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Βασικές έννοιες και προσεγγίσεις 3

πάνω από τριακόσιοι (300) ορισμοί για το τι είναι «πολιτισμός». Ένας παλιός, γενι-
κός ορισμός είναι αυτός που πρότεινε ο Tylor το 1871: Πολιτισμός είναι το σύνθετο 
σύνολο των γνώσεων, των «πιστεύω», των τεχνών, των ηθών, των εθίμων, των 
νόμων, των ικανοτήτων και των συνηθειών που αποκτώνται από τους ανθρώπους 
ως μέλη της κοινωνίας. 

Ο ορισμός αυτός βλέπει τον «πολιτισμό» ως ένα κέλυφος που καλύπτει κάθε 
φαινόμενο. Ακόμη και κάτι εκκεντρικό που εμφανίζεται μέσα σε ένα σύνολο (π.χ., 
ένας κήπος γαλλικής σχολής που εμφανίζεται κατ’ εξαίρεση σε μια πόλη όπου έχει 
επικρατήσει η κινεζο-αγγλική σχολή) πρέπει σύμφωνα με τον ορισμό αυτό να θεω-
ρηθεί μέρος του πολιτισμού αυτού του συνόλου, αφού το άτομο που εμφανίζει την 
εκκεντρικότητα τυγχάνει ανοχής και έτσι «διατηρεί» αυτή την εκκεντρικότητα, ενώ 
είναι μέλος του συγκεκριμένου συνόλου. Ο ορισμός αυτός ίσως ήταν διαφωτιστικός 
για την εποχή που προτάθηκε, αλλά φαίνεται να έχει μάλλον περιγραφική παρά 
εξηγητική αξία. 

Ακόμη παλιότερα είχαν γίνει προσπάθειες περιγραφής πολιτισμών από τον 
Ηρόδοτο με βάση οκτώ κριτήρια-χαρακτηριστικά που δεν ήταν απλώς περιγρα-
φικά, αλλά μπορούσαν να οδηγήσουν και σε τυπολογίες με εξηγητική αξία: 1. Φυσι-
κο-γεωγραφικά (π.χ., κλίμα, βλάστηση, φυσικά προϊόντα), 2. Μέγεθος του λαού, 
3. Ιστορία καταγωγής (λαογραφία, μύθοι), 4. Γλώσσα, 5. Σύστημα οικονομίας και 
διατροφής, 6. Ενδυμασίες, 7. Πολιτικές δομές, 8. Ήθη-Έθιμα. Το χαρακτηριστικό 1 
αποτελεί το φυσικό φορέα του τοπίου. Το χαρακτηριστικό 3 παράγει το τοπίο στο 
μυαλό του ανθρώπου και παράγεται απ’ αυτό. Όταν θα συζητήσουμε την έννοια 
της Πολιτισμικής Οικολογίας σε σχετικό κεφάλαιο, θα δούμε ότι όλα τα άλλα χαρα-
κτηριστικά μπορούν να εξαρτώνται περισσότερο ή λιγότερο από το πρώτο.

«Παγκοσμιοποίηση» σημαίνει μέσω των άλλων και «πολιτιστικός ιμπεριαλισμός», 
ο οποίος βρίσκει έκφραση και στο τοπίο. Τα ισχυρά βιομηχανικά μονοπώλια (υψη-
λής τεχνολογίας, κινηματογράφου κ.λπ.), άσχετα από το πού εδρεύουν, τείνουν να 
δημιουργήσουν έναν ενιαίο πολιτισμό για όλο τον πλανήτη. Το μονοπώλιο της χολι-
γουντιανής κινηματογραφικής βιομηχανίας επέβαλε, λ.χ., εδώ και καιρό τις ερήμους 
με τα κόκκινα βράχια ως τοπίο αντιπαλότητας μεταξύ δυο πολιτισμών (εποίκων 
με πιστόλια και Ινδιάνων με βέλη). Η τουριστική βιομηχανία αναπαράγει επίσης το 
τοπίο της Disneyland (σχεδόν) πανομοιότυπο σε «δυτικές» και «μη δυτικές» χώρες 
του κόσμου και διαδίδει (επιβάλλει) έτσι στοιχεία μύθων κυρίως «δυτικών» λαών, 
όπως τα είχε αντιληφθεί ο Ντίσνεϊ. 

1.2  Πολιτισμός, Εντροπία και Τοπίο
Ο «Πολιτισμός» θεωρείται συχνά ο αντίποδας της «Φύσης». Ο Renfrew έδωσε το 
1972 (κατά Κυριακίδου-Νέστορος 1982) έναν ορισμό που τονίζει την υλική πλευρά 
του πολιτισμού και δεν έχει απλώς περιγραφική αλλά και εξηγητική αξία, καθώς 
εμβαθύνει στο αποτέλεσμα του πολιτισμού: Πολιτισμός είναι η «συνεχώς επαναλαμ-
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ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ4

βανόμενη συγκέντρωση τεχνουργημάτων που τεκμηριώνει ένα ανθρώπινο περιβάλ-
λον το οποίο μονώνει3 αποτελεσματικά το άτομο από τον κόσμο της Φύσης». 

Πράγματι, όσο προχωρούσε η ιστορία του ανθρώπινου γένους, αυτό εντατικο-
ποιούσε όλο και περισσότερο την επέμβασή του στη Φύση και παράλληλα χαλά-
ρωνε την άμεση εξάρτησή του από τη λεγόμενη «φέρουσα ικανότητα»4 του τοπικού 
οικοσυστήματος. Επηρεαζόταν από αυτό όλο και λιγότερο, ενώ το επηρέαζε όλο και 
περισσότερο. Όλα τα έκανε –ή τουλάχιστον προσπαθούσε να τα κάνει– πιο προβλέ-
ψιμα (πρόβλεψη επιδημιών, καιρού και φυσικών καταστροφών, έλλειψης φυσικών 
πόρων κ.λπ.). Προσπαθούσε δηλαδή να μειώσει την εντροπία του περιβάλλοντός 
του. Η εντροπία εκφράζει την αταξία, την αβεβαιότητα, τη μη προβλεψιμότητα. Όσο 
περισσότερες πιθανές μορφές μπορεί να πάρει ένα σύστημα τόσο μεγαλύτερη εντρο-
πία έχει και τόσο πιο άτακτο θεωρείται. Η πληροφορία είναι ο αντίποδας της εντρο-
πίας (Arnheim 2003), γιατί κάνει την παρακολούθηση της εξέλιξης ενός συστήματος 
εφικτή και τα αποτελέσματά της πιο προβλέψιμα ή μερικές φορές και ελέγξιμα μέσω 
της τεχνολογίας. Η εντροπία λοιπόν, όπως εύστοχα επισημαίνει και ο ∆ρόσος (2006), 
εκφράζει το μέγεθος της άγνοιας για την εξέλιξη των καταστάσεων.

Όταν μπορούμε να προβλέψουμε όλες τις αλυσιδωτές (επιθυμητές ή μη) επι-
πτώσεις μιας ενέργειας, τότε έχουμε μηδενική εντροπία. Βέβαια, αυτό είναι αδύνατο, 
μια και οι επιπτώσεις συνεχίζονται αλυσιδωτά εις το διηνεκές μέχρι που η παρακο-
λούθησή τους γίνεται αδύνατη και συχνά επηρεάζονται από πολλαπλούς και πολύ-
πλοκους παράγοντες. Με άλλα λόγια, εντροπία σημαίνει πρακτικά μοιρολατρία. Η 
εντροπία είναι επομένως ένα μέγεθος εκ πρώτης όψεως ανθρωποκεντρικό, καθώς 
εκφράζει την άγνοια, η οποία εμποδίζει τον άνθρωπο να πετύχει τους στόχους 
που επιθυμεί και συνήθως αποτελεί αρνητικό χαρακτηρισμό για ένα σύστημα. Για 
την ακρίβεια δεν είναι απλά αθρωποκεντρικό αλλά και προσωποκεντρικό μέγεθος, 
υπό την έννοια ότι κάθε άτομο έχει διαφορετική πρόσβαση στην πληροφορία. Όσα 
περισσότερα ενδεχόμενα είναι σε θέση να αποκλείσει κάποιος τόσο περισσότερο 
μειώνει την εντροπία. Ένα κυβερνητικό στέλεχος, π.χ., που έχει γνώση των εξελί-
ξεων που θα προκύψουν σε μια περιοχή που προγραμματίζει μυστικά να πουλήσει 
σε μια εταιρεία λατομείων αντιμετωπίζει λιγότερη εντροπία από τον τοπικό πλη-
θυσμό που δεν έχει ιδέα. Έστω ότι μια πολυεθνική εταιρεία που σε συνεργασία με 
κυβερνητικούς παράγοντες αναλαμβάνει την κατασκευή εθνικών και περιφερειακών 

3 Αναφέρει μάλιστα ως τρεις ισχυρότερους μονωτήρες τα τελετουργικά κέντρα που απομονώ-
νουν απ’ το «άγνωστο», τη γραφή που απομονώνει από τη λήθη και τη γενική φθορά που 
προκαλεί το πέρασμα του χρόνου στις πληροφορίες και την πόλη που απομονώνει από το 
αβέβαιο ή εχθρικό εξωτερικό περιβάλλον.

4 «Φέρουσα ικανότητα» ενός οικοσυστήματος είναι το μέγιστο όριο επιτρεπτής κάρπωσης στη 
μονάδα του χρόνου χωρίς να προκληθεί βλάβη του παραγωγικού δυναμικού του, όταν πρόκει-
ται για ανανεώσιμους πόρους. Με γενικότερη ερμηνεία, και όταν μάλιστα πρόκειται για τοπίο, 
με την έννοια αυτή μπορούμε να εννοήσουμε το όριο χρήσης ώστε να μην επέλθει πλήρης 
εξάντληση της δυνατότητας να παρέχει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχει. «Φέρουσα 
ικανότητα» έχει, π.χ., και μια θέση θέας όσον αφορά τις θέσεις επισκεπτών που μπορεί να 
δεχτεί ή μια πόλη όσον αφορά το χώρο για αυτοκίνητα κ.λπ.
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οδών καθορίζοντας έτσι την ανάπτυξη μιας περιοχής, αφήνοντας τους κατοίκους 
σε άγνοια για το πού πρέπει να στρέψουν τις επενδύσεις τους. Η πολυεθνική και οι 
εμπλεκόμενοι πολιτικοί (κι ενδεχομένως οι στενότεροι φίλοι τους) είναι σε θέση να 
αποκλείσουν πολλές περιοχές από τις επενδύσεις, οι οποίες θα μείνουν μακριά από 
τις οδούς. Οι αγνοούντες κάτοικοι δεν μπορούν να τις αποκλείσουν κι έτσι ζουν σε 
μεγαλύτερη εντροπία και αβεβαιότητα.

Εμβαθύνοντας στον ορισμό του Renfrew, μπορούμε να δούμε τον πολιτισμό ως 
ένα συνεχή αγώνα κατά της εντροπίας (άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο 
αποτελεσματικό). Υψηλή εντροπία σ’ ένα τοπίο σημαίνει μεγάλη πιθανή ανεπιθύ-
μητη ποικιλομορφία («αταξία») σε λίγο χρόνο και σε μικρή έκταση5. Ένα πιθανό 
παράδειγμα αύξησης εντροπίας θα μπορούσε να είναι, π.χ., η απρόβλεπτη υποβάθ-
μιση γεωργικών τοπίων (φθορά καταλυμάτων ζώων και ανθρώπων), επειδή ενισχύ-
ονται οικονομικά οι τουριστικές περιοχές και ο αγροτικός πληθυσμός εγκαταλείπει 
τις γεωργικές εργασίες για να ασχοληθεί με τουριστικές (αυτό έχει συμβεί, π.χ., σε 
νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας). Σε περίπτωση όμως που αυτό έχει συμβεί προ-
γραμματισμένα με βάση πληροφορίες που επέτρεπαν την πρόβλεψή του, τότε γι’ 
αυτούς που το επιδίωξαν, το πλήθος των πιθανών καταστάσεων που προέβλεπαν 
ήταν πολύ μικρό κι επομένως η εντροπία ήταν αναλόγως μικρή. Για τους τοπικούς 
πληθυσμούς που ζούσαν μέσα σε μια απέραντη αβεβαιότητα (και ελπίδα) και τελικά 
είδαν τις περιοχές τους να υποβαθμίζονται, η εντροπία ήταν μεγάλη.

Σε ορισμένα φυσικά φαινόμενα είναι σχετικά πιο εύκολος και αντικειμενικός ο 
υπολογισμός της εντροπίας με μαθηματικούς τύπους συνδυαστικής και πιθανοτή-
των (αν, π.χ., θεωρήσουμε ως σύστημα ένα αέριο με συγκεκριμένο αριθμό μορίων 
που μπορούν να διαταχθούν σε ορισμένους συνδυασμούς). Ο βαθμός άγνοιας-
αβεβαιότητας στην περίπτωση αυτή είναι ίδιος για όλους τους ανθρώπους6. Όταν 
περνάμε όμως σε βιολογικά φαινόμενα, τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο 
και όταν περνάμε σε κοινωνικά φαινόμενα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα, όσον 
αφορά τον πρακτικό ορισμό και υπολογισμό της εντροπίας (δηλαδή την οριοθέτηση 
των διακριτών καταστάσεων, των οποίων το πλήθος θα ορίσουμε ως εντροπία). 
Ειδικά στα κοινωνικά φαινόμενα, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια πρόσβαση 
στην πληροφορία λόγω ύπαρξης κοινωνικών ανισοτήτων. Ορισμένοι βρίσκονται 
μέσα σε κέντρα αποφάσεων και λόγω της θέσης αυτής έχουν ευρύτερη εποπτεία 
των αλληλεπιδράσεων («ξέρουν περισσότερα») ή και δημιουργούν καταστάσεις για 

5 Τονίζουμε το «ανεπιθύμητη» γιατί η μεγάλη ποικιλότητα ειδικά σε ζώντα συστήματα (π.χ., 
βιοποικιλότητα ενός δάσους) συμβάλλει και στη σταθερότητά του ενάντια σε δασικές ασθέ-
νειες (τις οποίες φυσικά διακρίνει και πάλι ο άνθρωπος από αυτό που ορίζει ως «υγιή» φύση). 
Υπό τέτοιες συνθήκες, η ποικιλότητα είναι σε πολλούς «επιθυμητή» και θεωρείται ότι υπάρχει 
«τάξη». Η εντροπία λοιπόν είναι έντονα ανθρωποκεντρικός όρος. Παρόλο που έχουν γραφτεί 
πολλά πάνω στην εντροπία, λίγα έχουν εφαρμοστεί, και αποτελεί ακόμη ένα αρκετά ανεξε-
ρεύνητο θέμα (ειδικά σε πεδία κοινωνικών επιστημών). Εδώ κάναμε απλώς μια μικρή νύξη για 
λόγους προβληματισμού.

6 Μόνο ο Θεός –αν υπάρχει– ξέρει την πορεία των μορίων ενός αερίου.
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τους άλλους χωρίς να τους ενημερώνουν. Έτσι, στα κοινωνικά φαινόμενα, και κατ’ 
επέκταση και στην πολιτική του τοπίου, ο προσωποκεντρικός χαρακτήρας της 
εντροπίας γίνεται συχνά ιδιαίτερα εμφανής. 

Ένας τρόπος μέτρησης της εντροπίας σε τέτοια περίπλοκα φαινόμενα είναι 
μέσω της στατιστικής συσχέτισης μεταξύ αντικειμένων ή των μεταβλητών που τα 
χαρακτηρίζουν (Bailey 1994). Όσο ισχυρότερη η συσχέτιση, τόσο πιο προβλέψιμες 
είναι οι αλληλεπιδράσεις, ενώ οι μη συσχετιζόμενες μεταβλητές ή αντικείμενα μπο-
ρούν να αποκλεισθούν από το φάσμα πρόβλεψης. Έτσι, τόσο μικρότερη γίνεται η 
εντροπία. Αν, π.χ., υφίσταται μια ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ γεωργικών 
και τουριστικών περιοχών σχετικά με την οικονομική, πληθυσμιακή ή βλαστητική 
τους ανάπτυξη στο πέρασμα του χρόνου, τότε τα αποτελέσματα της τουριστικής-
περιφερειακής πολιτικής σχετικά με αυτές τις παραμέτρους γίνονται προβλέψιμα 
για τους γνώστες της συσχέτισης, και η πολιτική μοιρολατρία εν μέρει περιορίζεται 
γι’ αυτούς. Στο σχετικό κεφάλαιο (4.1) θα παρουσιασθεί συγκεκριμένο παράδειγμα 
και θα προταθεί ένας πιθανός τύπος ορισμού της εντροπίας. 

Βασικοί «μονωτήρες» έναντι των παραγόντων αβεβαιότητας του φυσικού περι-
βάλλοντος είναι η υλικοτεχνική, γνωσιακή και οργανωσιακή υποδομή που δημιουργεί 
ο άνθρωπος. Παραδείγματα απ’ τον τομέα της αναψυχής είναι οι χώροι αναψυχής 
(υλικοτεχνική υποδομή), η μετεωρολογία για να προειδοποιεί τους επισκέπτες (γνω-
σιακή υποδομή), ο συντονισμός της μεταφοράς των επισκεπτών και οι νόμοι σχετικά 
με τη χρήση του χώρου (οργανωσιακή υποδομή).

1.3  ∆ύναμη
∆ύναμη σημαίνει δυνατότητα επιβολής της θέλησης κάποιου ακόμη κι ενάντια στη 
θέληση κάποιου άλλου. Εκείνο που συχνά δεν γίνεται κατανοητό στην καθημερι-
νότητα είναι ότι η δύναμη δεν αποτελεί ξεχωριστό είδος σχέσης, αλλά κάθε σχέση 
(ακόμη και η πιο ευχάριστη και φιλική) είναι σχέση δύναμης. Σε κάθε σχέση κάποιος 
προσπαθεί να ωφεληθεί, επιβάλλοντας τη θέλησή του σε κάποιον άλλο. Όταν η 
ικανοποίηση είναι αμοιβαία, δηλαδή ικανοποιούν όλοι αυτό που θέλουν κάθε στιγμή 
ασκώντας δύναμη αποτελεσματικά, τότε κανείς δεν δυσαρεστείται και η σχέση 
συντηρείται. ∆ύναμη ασκείται μεταξύ γενεών (παλαιών και νέων επαγγελματιών, 
γονέων και παιδιών), μεταξύ πολιτικών και ψηφοφόρων, μεταξύ ανδρών και γυναι-
κών, μεταξύ οποιωνδήποτε ατόμων χωρίς ιδιαίτερη ιδιότητα (π.χ., φίλων που ο 
ένας προσπαθεί να απολαύσει την παρέα του άλλου όσο περισσότερο γίνεται). 
Μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε την κοινωνία και ως σύστημα σχέσεων δύναμης 
και τη διερεύνηση αυτών ως βασική αποστολή της Κοινωνιολογίας. Κάποιοι μάλιστα 
λένε ότι η Κοινωνιολογία δεν θα υπήρχε σε μια κοινωνία χωρίς σχέσεις δύναμης και 
χωρίς ανισότητες. 

Οι «δομές» της κοινωνίας δεν είναι άλλο παρά σχέσεις δύναμης. Η κοινωνία 
συγκροτείται με δύναμη: Μια δύναμη κρατά τους ανθρώπους σε «μεγάλο» σύνολο, 
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σε έναν ορισμένο «γεωγραφικό χώρο», επιβάλλει έναν «κοινό πολιτισμό» και τον δια-
τηρεί σταθερό στο πέρασμα του «χρόνου». Το τοπίο μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο 
δύναμης. Ακριβέστερα, δεν λειτουργεί από μόνο του αλλά χρησιμοποιείται ως τέτοιο 
μέσο από κάποιους που έχουν αντίστοιχα κοινωνικά, πολιτικά ή άλλα συμφέροντα 
(π.χ., θρησκευτικά κέντρα αποφάσεων κηρύσσουν ένα τοπίο ως τόπο λατρείας για 
να ενισχύσουν το κύρος τους, μια κυβέρνηση κηρύσσει μια περιοχή προστατευόμενη 
για να έχει καλές σχέσεις με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις).

Η δύναμη μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις μορφές (Popitz 1992): 

1. ∆ύναμη ∆ράσης: ∆ιακρίνεται σε τριών ειδών ενέργειες που εκμηδενίζουν 
όποιον εναντιώνεται στον δυνατό: τραυματισμός, στέρηση πόρων ή κοινωνική απο-
μόνωση. Παράδειγμα σε σχέση με  το τοπίο είναι η σφαίρα, το πρόστιμο ή φυλάκιση 
που επιβάλλει ένα όργανο της τάξης που φυλάει ένα μνημείο, ένα δάσος κ.λπ.

2. ∆ύναμη εξωτερικού ελέγχου: Είναι η επαπειλούμενη αλλά μη εφαρμοζόμενη 
δύναμη δράσης. Μόνο με την πειστική απειλή μπορεί ο αποδέκτης της δύναμης 
να γίνει όργανο του επιβολέα. Έτσι, συνήθως οι επισκέπτες ενός τοπίου υπακούν 
στους κανόνες και δεν αναγκάζουν τα όργανα της τάξης να προβούν σε δύναμη 
δράσης. Η δύναμη εξωτερικού ελέγχου είναι αποτελεσματική, όσο δεν χρειάζεται 
να γίνει δύναμη δράσης. Υπάρχει η υπόθεση ότι σε χώρες με ευημερία (ισοκατανομή 
του πλούτου) εμφανίζεται περισσότερη δύναμη εξωτερικού ελέγχου παρά δύναμη 
δράσης, γιατί ο καθένας έχει αρκετά να χάσει από την εφαρμογή της απειλής. Η 
δύναμη εξωτερικού ελέγχου αποτελεί τη βάση του νόμου και κάθε κρατικού θεσμού 
κι επομένως και των υπηρεσιών που προστατεύουν το τοπίο.

3. ∆ύναμη ∆εδομένου: Αυτή η μορφή δύναμης εκφράζεται με τη χρήση ύλης 
ή την επέμβαση επί αυτής κι έχει σχετικά μόνιμα και μη ευέλικτα αποτελέσματα. 
Είναι βασική δύναμη κάθε τεχνικού επιστήμονα και φυσικά και του Αρχιτέκτονα 
Τοπίου. Έχει τρεις βασικές διαστάσεις: χρησιμοποίηση κάποιας υλικής οντότητας 
που ήδη υπάρχει (π.χ., χρησιμοποίηση μιας έκτασης ως προστατευόμενου τοπίου, 
ως αστική ή ως γεωργική γη), μετατροπή (π.χ., μετατροπή μιας έκτασης από γεωρ-
γική σε μεταλλείο) και παραγωγή (π.χ., παραγωγή ψωμιού από σιτάρι, εργαλείου 
από μέταλλο κ.λπ.). Μέσα για την άσκηση αυτής της δύναμης είναι τα μεταφορικά 
μέσα, τα κτήματα και κτίσματα και τα παραγωγικά μέσα. 

Ο Αρχιτέκτονας Τοπίου εφαρμόζει συχνά χρησιμοποίηση (π.χ., χρησιμοποιεί μια 
έκταση για ορισμένο σκοπό). Η χρησιμοποίηση εφαρμόζεται κυρίως με επιβολή ενός 
θεσμικού πλαισίου (π.χ., ανακήρυξη μιας περιοχής σε εθνικό δρυμό) και θεωρείται η 
πιο ήπια μορφή παρέμβασης υπό την έννοια ότι σέβεται την Αρχή του Περιβαλλο-
ντικού Κεκτημένου (δηλαδή να μη γίνει το περιβάλλον «χειρότερο») και όπως θα γίνει 
λόγος παρακάτω και την Αρχή της Ήπιας Ανάπτυξης. Όταν υπάρχουν οι πόροι και 
απουσιάζουν τυχόν σοβαρά πολιτικά, κοινωνικά και νομικά εμπόδια, ο Αρχιτέκτο-
νας μπορεί να εφαρμόζει μετατροπή. Παράγει επίσης και κτίσματα (συνήθως μικρά, 
π.χ., γεφύρια, γλυπτά κ.λπ.) προκειμένου να πετύχει πιο γρήγορα τη μετατροπή (με 
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μεταφορά υλικών και μηχανημάτων) ή να συμπληρώσει τη χρησιμοποίηση. Χρησι-
μοποιεί επίσης μεταφορικά μέσα, κτήματα και κτίσματα, αλλά και παραγωγικά μέσα 
(π.χ., εργαλεία και μηχανές χωματουργικών εργασιών). 

Με τη δύναμη δεδομένου μπορεί να επέμβει πολύ καθοριστικά στην ποιότητα 
ζωής μιας κοινότητας, π.χ., με την κατασκευή –ή μη– ενός πρωτότυπου πάρκου που 
θα χρησιμεύει και ως μουσείο φυσικής ιστορίας ή και ως λαογραφικό μουσείο παλιών 
οικισμών και θα προσελκύει τουρίστες και μαθητές σχολίων. Μπορεί επίσης να βλά-
ψει μια κοινότητα ή μια μεγάλη πόλη με «άστοχη» επιλογή τόπων για ζώνες πρασίνου 
και διαμόρφωση τοπίων με τρόπο που να μην ικανοποιεί τις προσδοκίες των κατοί-
κων ούτε και των τουριστών ή να δυσχεραίνει τη μεταφορά. Μπορεί να μειώσει την 
παραγωγικότητα του εδάφους χρησιμοποιώντας αλόγιστα βαρέα μηχανήματα που 
το συμπιέζουν. Μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρήματος και χρόνου φυτεύοντας 
ακατάλληλα είδη ή να δημιουργήσει ακόμη πολλαπλές συγκρούσεις τοποθετώντας μη 
ενδημικά είδη αντί για αυτοφυή, που θα είναι όχι μόνο δύσκολο να ευδοκιμήσουν αλλά 
και προκλητικά για τις αισθητικές αξίες μιας κοινωνίας (π.χ., φοίνικες ανάμεσα σε ελιές 
ή σε βόρεια περιοχή ανάμεσα σε έλατα και πλατάνους).

Η δύναμη δεδομένου μοιάζει εκ πρώτης όψεως ίσως με τη δύναμη δράσης (π.χ., 
θα μπορούσε κανείς να ονομάσει την επίδραση ενός φράχτη απλή εφαρμογή κοινω-
νικής απομόνωσης). Ωστόσο, αξίζει να θεωρηθεί ξέχωρη μορφή δύναμης λόγω του 
ότι έχει πιο μακροπρόθεσμα, συνήθως πιο μαζικά, και λιγότερο ευέλικτα αποτελέ-
σματα. Επίσης, έχει γενικά πιο «αθόρυβη» και «φιλική» επίδραση. Είναι δηλαδή ένας 
πιο έντεχνος και λιγότερο προκλητικός τρόπος επέμβασης από την απλή δύναμη 
δράσης και τη δύναμη εξωτερικού ελέγχου. Η δύναμη δεδομένου είναι μια σημαντική 
γενεσιουργός αιτία του πολιτισμού και μια δύναμη που διαφοροποιεί τον άνθρωπο 
από την υπόλοιπη Φύση. Ακόμη και ορισμένα ζώα χρησιμοποιούν αυτή τη δύναμη 
σε πολύ μικρό βαθμό για να μετατρέπουν ελαφρώς το υπόλοιπο φυσικό περιβάλλον 
(π.χ., χτίζοντας φωλιές) και να διαχωρίζονται απ’ αυτό. 

4. ∆ύναμη Εξουσιασμού
Η δύναμη δράσης, η δύναμη εξωτερικού ελέγχου και η δύναμη δεδομένου έχουν 
άμεσα αποτελέσματα, αλλά δεν μπορούν να ασκηθούν όταν δεν υπάρχει δυνατό-
τητα άμεσης εποπτείας επί του ατόμου το οποίο θέλει κάποιος να έχει υπό τον 
έλεγχό του ή όταν δεν συντρέχουν κάποιες υλικοτεχνικές προϋποθέσεις. Υπάρχει 
όμως και η δύναμη εξουσιασμού που δημιουργεί εσωτερικευμένο έλεγχο. Επιδρά 
δηλαδή και όταν ο επιβολέας απουσιάζει και δεν μπορεί να εποπτεύσει τον αποδέ-
κτη της δύναμης. Αυτή είναι μια δύναμη που την ασκεί επίσης σε μεγάλο βαθμό ο 
Αρχιτέκτονας Τοπίου. Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα κατανοητή. 

Επιχειρώντας ένα βήμα εμβάθυνσης πέρα από την προσέγγιση του Popitz, θα 
μπορούσαμε εύλογα να δεχτούμε την παρακάτω υπόθεση: Ο εξουσιασμός έχει δύο 
βασικές διαστάσεις, την «αγάπη» (που μπορεί να αναλυθεί σε θαυμασμό, εκτίμηση 
και έρωτα) και την εμπιστοσύνη, τις οποίες, αν θέλει κάποιος να δει αρνητικά, μπο-
ρεί να ονομάσει αντίστοιχα, συναισθηματική αδυναμία και αποβλάκωση ή πνευμα-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  Βασικές έννοιες και προσεγγίσεις 9

τική εξάρτηση. Μπορούμε να πούμε ότι όποιος εξουσιάζεται από αγάπη συμμορ-
φώνεται προς τις επιταγές του επιβολέα για να τα έχει καλά με τον εαυτό του τη 
στιγμή της συμμόρφωσης, ενώ όποιος εξουσιάζεται από εμπιστοσύνη συμμορφώ-
νεται γιατί έτσι πιστεύει ότι θα πετύχει κάποιο στόχο διαφορετικό από το να τα έχει 
απλώς καλά με τον εαυτό του τη στιγμή της συμμόρφωσης.

Ας επιτραπεί εδώ η χρήση ενός παραδείγματος εκτός του τοπίου για να γίνει 
πιο κατανοητή αυτή η διαφοροποίηση: Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξουσιασμού 
μέσω αγάπης είναι η περίπτωση ενός συζύγου που σκουπίζει ακόμη τα πόδια του 
πριν μπει στο σπίτι εις μνήμη, της γυναίκας του που έχει πεθάνει και, όσο ζούσε, 
είχε αυτή την απαίτηση (ενώ αλλιώς ο σύζυγος δεν θα το έκανε αυτό). Σε αυτή την 
περίπτωση η γυναίκα του εξελίσσεται σε ισχυρότατο επιβολέα παρόλο που δεν ζει 
πια. Στην πολιτική, η αγάπη ενσαρκώνεται υπό μορφή ισχυρού θαυμασμού σε μια 
ιδεολογία ή εκτίμησης σε ήρωες, με αποτέλεσμα να κάνει κάποιον να αγωνίζεται 
μέχρι εσχάτων ακόμη κι αν ξέρει ότι δεν θα νικήσει ή δεν θα προλάβει να χαρεί ο ίδιος 
το αποτέλεσμα που επιδιώκει. Τέτοια συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί όχι μόνο 
σε εξεγερθέντες που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας κι έγιναν γνωστοί αλλά και σε 
οπαδούς ριζοσπαστικών περιβαλλοντικών πεποιθήσεων (π.χ., μέλη περιβαλλοντι-
κών οργανώσεων που κάνουν θυσίες εις βάρος της προσωπικής τους ζωής για αγώ-
νες υπέρ της προστασίας περιβάλλοντος ή των δικαιωμάτων των ζώων, ιθαγενείς 
κάποιων φυλών που πολέμησαν για το τοπίο με το οποίο είχαν ταυτισθεί κ.λπ.). 

Όταν πάλι κάποιος αγωνίζεται για ένα τοπίο επειδή πιστεύει ότι ο ηγέτης μιας 
περιβαλλοντικής οργάνωσης θα τον οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα ή θα κερ-
δίσει την εύνοια της τοπικής κοινότητας, τότε εξουσιάζεται όχι από αγάπη αλλά 
από εμπιστοσύνη. Σε περίπτωση επίσης που κάποια φυλή αγωνίζεται για τη διά-
σωση ενός φυσικού μνημείου που θεωρεί ιερό γιατί πιστεύει έτσι ότι θα κερδίσει μια 
καλύτερη ζωή μετά θάνατον, τότε και πάλι δεν κατευθύνεται από αγάπη αλλά από 
εμπιστοσύνη, αφού έχει πιστέψει στα λόγια του ιερέα της. 

Γενικά, η αγάπη θα μπορούσε να θεωρηθεί πιο ισχυρή απ’ την εμπιστοσύνη, 
υπό την έννοια ότι η δεύτερη είναι δυνατό να αντικατασταθεί από αντικειμενικό 
έλεγχο και έτσι να καταρρεύσει οριστικά (αν δηλαδή αποκαλυφθεί απάτη ή λάθος), 
ενώ η αγάπη αποτελεί ένα απρόβλεπτο συναίσθημα-παρόρμηση και κατά συνέπεια 
είναι ανεξέλεγκτη όσο υπάρχει (αλλά φυσικά επίσης εντελώς απρόβλεπτα μπορεί 
να πάψει να υφίσταται). 

Το αντικείμενο της εργασίας του Αρχιτέκτονα Τοπίου είναι η διαχείριση του 
τοπίου με τέτοιο τρόπο ώστε –εκτός φυσικά από την ικανοποίηση «υλιστικών» ανα-
γκών– να εξουσιάζει τους χρήστες του μέσω της αγάπης. Για ανάπτυξη αγάπης ο 
Αρχιτέκτονας χρησιμοποιεί αισθητικά και γενικότερα κοινωνιο-Σημειωτικά μέσα.

Εκτός από την αγάπη που μπορεί να ασκήσει μέσω του αντικειμένου του, αν 
βρει το κοινό με το οποίο ταιριάζει, ο Αρχιτέκτονας Τοπίου, όπως και κάθε άλλος 
πιστοποιημένος ειδικός (γιατρός, δικηγόρος κ.λπ.), εξουσιάζει τους πελάτες και 
μέσω της εμπιστοσύνης (όταν, π.χ., δίνει τεχνικές συμβουλές, και οι πελάτες τις 
δέχονται χωρίς να τις ελέγξουν, επειδή οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν).
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Συνοπτικά μπορούμε να πούμε τα εξής:
Οι κυριότερες δυνάμεις που μπορούν να ασκηθούν μέσω του τοπίου είναι η δύναμη 
δεδομένου και η δύναμη εξουσιασμού (συνιστώσα αγάπης). Η δύναμη εξωτερικού 
ελέγχου χρησιμεύει για τη θεσμική προστασία του τοπίου, ενώ η δύναμη δράσης 
αναφέρθηκε εδώ απλώς για να γίνει κατανοητή η δύναμη εξωτερικού ελέγχου

Μια ακόμη βασική έννοια είναι και αυτή της συσσώρευσης δύναμης που δια-
κρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική. Εσωτερική συσσώρευση έχουμε όταν με βάση 
μια μορφή δύναμης αποκτούμε επιπλέον δύναμη της ίδιας μορφής. Για παράδειγμα, 
έστω ότι φτιάχνουμε ένα μονοπάτι (δύναμη δεδομένου) και έτσι μπορούμε να μετα-
φέρουμε υλικά για να κατασκευάσουμε σε κάποιο σημείο επιπρόσθετα και μια βρύση 
(δύναμη δεδομένου). 

Εξωτερική συσσώρευση έχουμε όταν από μια μορφή δύναμης παράγουμε μια 
άλλη. Συνηθισμένη περίπτωση εξωτερικής συσσώρευσης, που μερικές φορές χαρα-
κτηρίζεται «ανέντιμη», «ύπουλη» ή «αδιαφανής», είναι η συσσώρευση κάποιας άλλης 
δύναμης από τη δύναμη εξουσιασμού. Στην περίπτωση του Αρχιτέκτονα Τοπίου, 
μπορεί, π.χ., μια κοινότητα να του εμπιστευθεί τη διαμόρφωση ενός τοπίου (δύναμη 
εξουσιασμού) και να δυσκολέψει τη ζωή της με ένα δυσλειτουργικό οδικό δίκτυο 
(δύναμη δεδομένου). Άλλοτε πάλι έχει όλα τα μέσα για τη δόμηση ενός χώρου με 
σκοπό να είναι λειτουργικός (δύναμη δεδομένου) και με αυτά τοποθετεί σύμβολα 
για να διαφημίσει συγκεκριμένες θρησκευτικές ή πολιτικές ιδέες ή εμπορεύματα ή 
διαμορφώνει ένα δίκτυο μονοπατιών μέσα από ένα επιβλητικό δάσος για να προκα-
λέσει δέος στους περιπατητές (δύναμη εξουσιασμού).

Η εξωτερική συσσώρευση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή της, 
γιατί μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος για χρήση ύπουλων μέσων, κατάχρηση εξου-
σίας, ανέντιμη συμπεριφορά κ.λπ.

1.4  Εμπειρισμός και Αξιολογία
Το εμπειρικό (empirical) και το αξιολογικό ή κανονιστικό (normative) δεν είναι ακρι-
βώς αντίθετοι πόλοι αλλά ασύμβατοι δρόμοι, και ουσιαστικά αποτελούν συνώνυμα 
του αντικειμενικού και υποκειμενικού αντιστοίχως. 

Εμπειρισμός λέγεται το ρεύμα που υποστηρίζει ότι μπορούν να γίνονται δεκτοί 
μόνο ισχυρισμοί που επαληθεύονται από τις πέντε αισθήσεις. Καθαρά εμπειρικές 
επιστήμες είναι οι φυσικές-τεχνικές επιστήμες που βασίζονται κατά πολύ σε πει-
ράματα. Προτάσεις που μπορούν να επαληθευθούν –ή να απορριφθούν– εμπειρικά 
λέγονται «εμπειρικές», «επιστημονικές», «μαθηματικές» ή, πιο συχνά, «υποθέσεις 
επιστημονικής έρευνας». Μπορούν να έχουν τη μορφή περιγραφικού ισχυρισμού, 
όπως, π.χ., «τα κηπευτά δάση έλκουν περισσότερους επισκέπτες απ’ τα ομήλικα» 
ή έχουν τη μορφή «αν…., τότε…» ή «όσο… τόσο…» ή μπορούν να αποκτήσουν τέτοια 
μορφή. Στις Κοινωνικές Επιστήμες καθώς και στην Αρχιτεκτονική Τοπίου όπου συχνά 
ο πειραματισμός είναι αδύνατος, η παρατήρηση, τα ερωτηματολόγια και η έρευνα 
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