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S T U D E N T  P R O J E C T S

Ο Calvino περιγράφει πόλεις 
της Ασίας, από τη Μεσόγειο ως 
τη Μογγολία, περιγράφει εκείνες 
τις πόλεις που έχουν συµβάλει 
στη συγκρότηση του κοινού µας, 
διεθνούς πλέον, φαντασιακού. 
Καρχηδόνα, Κνίδος, Κνωσός, 
Κάιρο, Κωνσταντινούπολη και 
Βαγδάτη, ∆αµασκός, Τασκένδη, 
Πεκίνο καθρεφτίζονται η µια 
στην άλλη και όλες µαζί στη 
λιµνοθάλασσα του Βένετο. 
Πρόκειται για πόλεις του 
παρελθόντος που 
συνδιαµορφώνουν τη µία πόλη 
του µέλλοντος. Θα τη λένε Θέκλα 
ή Καικιλία. Θραύσµατα παλιά, 
αξίες παλιές, συνήθειες χαµένες 
µπορούν να ξανακερδίζονται, 
όµως αυτές όλες µαζί οι δράσεις 
οδηγούν σε έναν ζοφερό 
µονόδροµο, ”σε µια όλο και 
πιο στενή σπείρα, που το ρεύµα 
της µας ρουφάει” οµολογεί 
ο Κουµπλάϊ Χάν.2 

Ωστόσο ο συγγραφέας, 
επιτηδευµένα και σταθερά, µε 
όχηµα τον οριενταλισµό, µας εξηγεί
τους µηχανισµούς κατάκτησης της 
γήινης επιφάνειας από το χτισµένο.
Τα εργαλεία του είναι γνωστά από 
την ιστορία που µάθαµε, οικεία 
από την τέχνη που απολαύσαµε, 
από τις γεύσεις των µπαχαρικών. 
Αυτά τα οικεία, τα γραφικά και τα 

παραµυθένια διαµορφώνουν τους 
τρόπους µε τους οποίους εµείς 
µετριάζουµε την κατασκευαστική 
µας λίµπιντο, την καταστροφική 
µας διάθεση έναντι κάθε ψήγµατος
φύσης, οικεία και γραφικά που 
δεν κάνουν άλλο τίποτε από το 
να µας οδηγούν ”στην κόλαση 
των ζωντανών”, εκεί όπου
ο Marco Polo µας προτρέπει 
”να αναγνωρίζουµε ποιος και 
τι µέσα στην κόλαση δεν είναι 
κόλαση και να του δώσουµε 
διάρκεια, να του δώσουµε 
χώρο”.3 Η συνεχής αχαλίνωτη 
πορεία του πολιτισµού και του 
εκπολιτισµού, αποτελείται από 
µια σειρά µεταβάσεων, αλλαγών 
και ανατροπών, προφητείες που 
έχουν ήδη υλοποιηθεί, πλέον 
αόρατες και µε επαναλήψεις 
ανάλογες αλλά ανεξιχνίαστες, σε 
µια διαδικασία που προσβλέπει 
στο χτίσιµο του µέλλοντος.  
Ο Calvino, όταν γράφει, έχει 
κατά νου πάντα τον Οδυσσέα, που
στα επεισόδια της περιπλάνησής 
του προσπαθεί να διανοίξει οδούς,
διασώζοντας την αυτογνωσία του. 
Μας εξηγεί: ”Αυτό που ο 
Οδυσσέας σώζει από τον λωτό, 
από τις φαρµακείες της Κίρκης, 
από το τραγούδι των Σειρήνων, 
δεν είναι µόνο το παρελθόν ή 
το µέλλον. Η µνήµη µετράει 
πραγµατικά για τα άτοµα, 

τα κοινωνικά σύνολα, τους 
πολιτισµούς, µόνο αν συνδυάζει 
τα ίχνη του παρελθόντος µε τα 
σχέδια του µέλλοντος, µόνο αν 
επιτρέπει να κάνει κάτι χωρίς να 
ξεχνά αυτό που ήθελε να κάνει, 
να γίνει κάτι άλλο χωρίς να παύει 
να υπάρχει, να υπάρχει χωρίς 
να παύει να γίνεται κάτι άλλο”.4

 
Στην πορεία αυτή, που 
αποτύπωµά της, ή µάλλον 
σκιά της, είναι η διαδικασία του 
σχεδιασµού, οι Αόρατες πόλεις 
έχουν αποτελέσει το όχηµα 
για πολλαπλές αναζητήσεις 
στον χώρο των σπουδών της 
Αρχιτεκτονικής. Έτσι και στη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, στο µάθηµα ”Εισαγωγή 
στην επαγγελµατική πρακτική” 
του ακαδηµαϊκού έτους 2014-15, 
ζητήθηκε από τους φοιτητές να 
αποδώσουν, σε επιλεγµένες από 
εκείνους περιγραφές πόλεων του 
Calvino, αντίστοιχες πολεοδοµικές 
συγκροτήσεις, µε τη δοµή 
των οικοδοµικών τετραγώνων, των
οδών, των κατοικιών και µε όρους 
δόµησης, ωσάν να επρόκειτο για 
πραγµατοποιήσιµες προτάσεις. 25 
οµάδες εργασίας επεξεργάστηκαν 
αντίστοιχο αριθµό προτάσεων, 
οι οποίες παρουσιάστηκαν σε 
έκθεση στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
Μεσογείου τον Ιούνιο του 2017. 

Ο Calvino αφήνεται στην 
περιγραφή πολύπλοκων 
συνθηκών που οδηγούν 
στη συνάφεια των κλιµάκων 
του δοµηµένου χώρου, όπως 
σε εκείνο το σηµείο όπου ο 
Walter Benjamin, περιγράφοντας 
τη Νάπολη, µας εξηγεί ότι 
η αρχιτεκτονική της είναι πορώδης 
όσο και η πέτρα της. Κατασκευή 
και δράση διεισδύουν η µια στην 
άλλη σε αυλές, τοξοστοιχίες 
και σκάλες. Ένα τέτοιο πλέγµα 
σχέσεων αναδεικνύεται σε κάθε 
περιγραφή της πόλης που τη λένε 
Ερσιλία, Λεονία, Ζωή. 

Αόρατες πόλεις επειδή τις είδε 
µόνο ο Marco Polo, τις επινόησε 
µόνο ο Calvino, τις διαµορφώνει 
αόρατα η ζωή σε αυτόν εδώ τον 
πλανήτη, τώρα και έξι χιλιάδες 
χρόνια και επειδή τις 
αντιλαµβάνεται ως τέτοιες ο 
καθένας µας σε διαφορετικές 
στιγµές και µε διαφορετική 
ένταση. Αόρατες είναι οι πόλεις 
που οργανώθηκαν σύµφωνα 
µε τις επιθυµίες των κατοίκων, 
αόρατες είναι και οι πόλεις που 
διαµορφώνουν τις επιθυµίες και 
τις συνήθειες, αόρατα γεγονότα 
του παρελθόντος γίνονται ορατά 

στην ευαίσθητη όσφρηση, 
µια αόρατη θεά επιβλέπει και 
καθοδηγεί, το όνοµα µόνο 
δίνει τη δυνατότητα στην όραση 
να τη βλέπει. Η Βενετία.  

Ο Marco Polo περιγράφει την 
πόλη του σε πολλές αόρατες 
εκδοχές. Στον βορειότερο µυχό 
της Αδριατικής, στα τενάγη του 
Βένετου, ο ευαγγελιστής Μάρκος 
ήλθε από την Αλεξάνδρεια 
µε το λιοντάρι του, που άλλοτε 
µε το ευαγγέλιο και άλλοτε 
µε το σπαθί αναδεικνύει τη διττή 
φύση της εξουσίας που πείθει, 
διοικεί και ενίοτε επιβάλλεται. 
Εδώ είναι που οι ξέρες 
µετατράπηκαν σε οικοδοµικά 
τετράγωνα, οι ποταµοί σε 
δρόµους, η λιµνοθάλασσα 
σε τείχος. ∆άση δέντρων 
αναποδογύρισαν και γίνηκαν 
θεµέλια, η φύση έγινε πόλη και 
η πόλη έγινε αµφίβιο ψάρι. 
Οι πόλεις είναι χωρικές δοµές 
που µοναδικός τους στόχος είναι 
ο συνεχής εκτοπισµός της φύσης, 
από την οποία, µε άλλους κάθε 
φορά µηχανισµούς, αντλούν 
τη µορφή τους. Όταν ο Marco 
φτάνει στην Καικιλία συναντά έναν 
βοσκό που δεν τα καταφέρνει 
να βγει έξω από αυτήν. 
Οι πόλεις έχουν εγκλωβίσει τον 
βοσκό που µας οµολογεί ότι 
”Τα µέρη έχουν πλέον αναµιχθεί. 
Η Καικιλία είναι παντού ...”,1 
είναι η διάχυτη πόλη που 
προφήτευαν οι ουτοπίες της 
δεκαετίας του 1960, εκείνη που 
είδαµε στην ταινία Blade Runner, 
το κτίσµα που περιγράφει ένας 
τυφλοπόντικας του Franz Kafka. 

ΟΙ ΑΟΡΑΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΟΡΑΤΕΣ
Προτάσεις για πραγματικές πολεοδομικές συγκροτήσεις 
από φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης

1. Vittore Carpaccio, “Tο λιοντάρι του Αγίου Μάρκου”, Βενετία 1516, ∆ουκικό Ανάκτορο
2. Ευσαπία, σπουδάστριες: ∆.- Α. ∆ουδωνή, Ξ.-Μ. Μακρή, Α. Παπαχρήστου

3. Βαφκίδα, σπουδαστές: Β. Βιτωράκης, Κ. Παπασηφάκη, Α. Χαρατσάρης
4. Ερσιλία, σπουδαστές: Χρ. Γυφτόπουλος, Κ. Ραάτ, Σ. Καλατζιδάκης

Στο έργο του Οι αόρατες πόλεις (1971), ο Ιταλός συγγραφέας
Italo Calvino, μέσω του Marco Polo, περιγράφει στον 
αυτοκράτορα των Μογγόλων πόλεις της επικράτειάς του,
που εκείνος δεν έχει επισκεφθεί. Οι περιγραφές των πόλεων,
άλλοτε συνδεδεμένες με τη θέση, το υλικό και τη μορφολογία
του χώρου, άλλοτε με το όνομα, άλλοτε με μακρινές μνήμες 
σημαντικών γεγονότων που τις χαρακτήρισαν μια για πάντα, 
στις περισσότερες των περιπτώσεων ανταποκρίνονται σε 
εκείνες τις συνήθειες των κατοίκων οι οποίες στον χρόνο 
διαμορφώνουν σχέσεις χωρικές, επιλέγουν τα υλικά δόμησης,
ιεραρχούν τις κινήσεις και τέλος χτίζουν την πόλη ως απόρροια
όλων των προηγούμενων. Ως επί το πλείστον, ο Marco Polo 
επεξηγεί το παράδοξο της κάθε πολεοδομικής συγκρότησης, 
ανασύροντας από το παρελθόν λεπτομέρειες επί των οποίων 
δομήθηκαν σχέσεις εξουσίας και σχέσεις προσωπικές, 
οι οποίες στη συνέχεια αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές της
καθημερινής ζωής στις πόλεις. Ονόματα, γεωγραφική θέση, 
καιρικές συνθήκες, λατρεία και παραγωγή συνδυάζονται 
και επεξηγούνται, ως συστατικά εκείνης της αέναης πορείας 
της ανθρώπινης παρουσίας στη γη, που δεν κάνει άλλο
από το να παράγει και να ταυτίζεται με τις πόλεις. 

Κείµενο Νίκος Σκουτέλης, αρχιτέκτων, 
Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης
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Οι σπουδαστές οι οποίοι 
συµµετείχαν ήσαν:
Ερσιλία: Ε. Μουγκάση - Ε. Τσακίρη, 
Βαλδράδα: Ν. Βλατίτση - 
Ε. ∆ηµοπούλου - Ε. Μακρυδάκη, 
∆ωροθέα: Κ. Μπουµπουλάκη - 
Ρ. Γιοβάνογλου, 
∆έσποινα: Ν. Βουλγαράκη - 
Ε. ∆ούκα - Μ. Σώκου, 
Ζόρα: Χ. Γεωργίου - Φ. Θωµά, 
Ολίνδη: Μ. Λάµπρου 
∆ωροθέα: Μ. Χατζηβασιλείου - 
Χ. Τσουλάκου,
Ευσαπία: ∆. ∆ουδωνή - 
Ξ. Μ. Μακρή - Α. Παπαχρήστου, 

Βαυκίδα 
Σπουδαστές: Β. Βιτωράκης, 
Κ. Παπασηφάκη, Α. Χαρατσάρης
”Μετά από πεζοπορία εφτά 
ηµερών µέσα από ρουµάνια, 
ο ταξιδιώτης φτάνει στη Βαυκίδα, 
αλλά παρόλα αυτά δεν τη βλέπει. 
Τα ψιλόλιγνα ξυλοπόδαρα 
που ορθώνονται από το έδαφος, 
σε µεγάλη απόσταση το ένα 
από το άλλο και χάνονται 
ανάµεσα στα σύννεφα, στηρίζουν 
την πόλη.
Ανεβαίνεις στην πόλη µε σκάλες. 
Οι κάτοικοι εµφανίζονται σπανίως 
στη Γη: έχουν ήδη ό,τι χρειάζονται 
εκεί πάνω και προτιµούν να µην 
κατεβαίνουν. Τίποτα από την 
πόλη δεν αγγίζει το έδαφος, 

Βαλδράδα: Ε. Τζανάκη - 
Ρ. Μπαρµπαγαδάκη - 
Μ. Τριαµατάκη,
Βαυκίδα: Β. Βιτωράκης - 
Κ. Παπασηφάκη - Α. Χαρατσάρης, 
∆έσποινα: Ρ. Σκαντζή - 
Χ. Τσατσαρούνου
Ευσαπία: Α. Ανδρεάδης -
Ι. ∆ασκαλάκης, 
Ζόρα: Μπόλου - 
Παναγιώταρου - Τοµαρά, 
Ζοβεϊδα: Ι. Μπρούντζος - 
Ι. Παπακωνσταντίνου - Ι. Σχοινά, 
Πειθεσίλεια: Α. Αποστολάκη - 
Μ. Σαλούστρου - Ε. Νταουντάκη, 

εκτός από εκείνα τα µακριά, 
σαν φοινικόπτερου, πόδια, 
στα οποία στηρίζεται και, 
στις φωτεινές µέρες, εκείνη 
τη διάτρητη και γεµάτη γωνιές 
σκιά που προβάλλεται πάνω 
στα φύλλα των δέντρων.

[…] Τρεις εκδοχές υπάρχουν για 
τους κατοίκους της Βαυκίδας: ότι 
µισούν τη Γη, ότι τη σέβονται τόσο 
πολύ, ώστε αποφεύγουν κάθε 
επαφή µαζί της, ότι την αγαπούν 
έτσι όπως ήταν πριν εµφανιστούν 
αυτοί και µε κιάλια και 
τηλεσκόπια στραµµένα προς 
τα κάτω δεν κουράζονται να την 
επιθεωρούν, φύλλο το φύλλο, 
πέτρα την πέτρα, µυρµήγκι 

Οκταβία: Ε. Μιχαηλίδη - 
Μ. Πενθερουδάκης - Α. Τζιάσιου, 
Οκταβία: Ε. Ασλανίδου - 
Κ. Σταµατοπούλου,
Περίνθεια: Κ. Καραµπακάκης - 
Μ. Γαλλιού - Ν. Παλιούρας, 
Οκταβία: Μ. Βενιού - 
∆. Σεργεντάκης - ∆. Χατζηγιάννη, 
Ζοβεϊδα: Α. Σκουλά - 
Μ. Αµαργιανιτάκη, 
Φεδώρα: Α. Ανθίµου - Σ. Σιάγα 
- Φ. Α. Ασηµακοπούλου, 
∆ωροθέα: Ε. Μπούκουρη - 
Ε. Νασούφη - Ν. Α. Χριστίδη, 
Λαουδοµία: Α. Θ. Στεργίου, 
Ερσιλία: Χρ. Γυφτόπουλος - 
Κ. Ραάτ - Σ. Καλατζιδάκης, 
Σωφρονία: Ν. Σ. Ματσούκη - 
Σ. Χονδράκη - Θ. Μόσχου.  

το µυρµήγκι, θαυµάζοντας 
γοητευµένοι την απουσία τους”.

Ζόρα
Σπουδάστριες: Χρύσα Γεωργίου, 
Φωτεινή Θωµά
”Πέρα από τους έξι ποταµούς 
και τις τρεις οροσειρές, ορθώνεται 
η Ζόρα”, πόλη που όποιος είδε 
έστω και µία φορά δεν µπορεί 
πλέον να ξεχάσει. […] Η Ζόρα 
έχει την ιδιότητα να µένει ζωντανή 
στη µνήµη σηµείο προς σηµείο, 
στην ακολουθία των δρόµων και 
στα σπίτια κατά µήκος των δρόµων
και στις πόρτες και στα παράθυρα 
των σπιτιών, παρότι δεν έχει να 
επιδείξει σε αυτά ιδιαίτερες και 
σπάνιες οµορφιές […]”. 

8-10. Ζόρα
5-7. Βαυκίδα
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Το πλέγµα αυτό είναι ακόµα 
η πόλη της Ερσιλίας. 
Αυτοί ξαναχτίζουν την Ερσιλία 
αλλού. Υφαίνουν µε τις κλωστές 
µια παρόµοια µορφή που 
θα ήθελαν πιο σύνθετη και 
ταυτόχρονα πιο κανονική από 
την προηγούµενη. Ύστερα την 
εγκαταλείπουν και µεταφέρουν 
ακόµα πιο µακριά τους εαυτούς 
τους και τα σπίτια τους.
Έτσι, σαν ταξιδέψεις στη χώρα 
της Ερσιλίας, θα συναντήσεις 
τα ερείπια των εγκαταλειµµένων 
πόλεων, χωρίς τα φθαρτά 
τους τείχη, χωρίς τα οστά των 
νεκρών που ο άνεµος τσουλάει 
µακριά: µόνο αραχνοϊστούς από 
µπλεγµένες σχέσεις που ψάχνουν 
να βρούν σχήµα […]”.

Νοµαδισµός: Ο τρόπος ζωής 
κοινοτήτων που χαρακτηρίζονται 
από προσωρινή διαµονή σε 
τόπους όπου τους εξασφαλίζεται 
η παροχή πόρων προς επιβίωση. 
Στην πόλη της Ερσιλίας 
η κατοχή και συναλλαγή αγαθών 
καθορίζει την κοινωνική θέση 
του κάθε νοµά ξεχωριστά 
(οι νοµάδες που έχουν στην 
κατοχή τους περισσότερα αγαθά 
καταλαµβάνουν και την εξουσία 
αυτής της κοινωνικής οµάδας). 
Παράλληλα, διαµορφώνονται 
σχέσεις συγγένειας µεταξύ 
των νοµάδων, µε αυτούς που 
βρίσκονται στην κορυφή του 
γενεολογικού δέντρου να 
αναλαµβάνουν την εκπροσώπηση 
των υπολοίπων.

Ο άνθρωπος που ξέρει απ’ έξω 
πώς είναι φτιαγµένη η Ζόρα, όταν 
δεν µπορεί να κοιµηθεί τη νύχτα, 
φαντάζεται τον εαυτό του να 
περπατά στους δρόµους της και 
θυµάται τη σειρά µε την οποία 
διαδέχονται το ένα το άλλο 
”το χάλκινο ρολόι, η ριγέ τέντα 
του κουρέα, το σιντριβάνι µε τους 
εννέα πίδακες, ο γυάλινος πύργος 
του αστρονόµου, το κιόσκι του 
πωλητή καρπουζιών, το άγαλµα 
του ερηµίτη και του λιονταριού, 
το τούρκικο χαµάµ, το καφενείο 
στη γωνία, η διαγώνιος που 
οδηγεί στο λιµάνι”. 

Η πόλη αυτή που δεν διαγράφεται 
από τη µνήµη είναι ”σαν µια 
πανοπλία ή ένα δίχτυ στις τρύπες 
του οποίου ο καθένας µπορεί 
να τοποθετήσει τα πράγµατα 
που θέλει να θυµάται: ονόµατα 
επιφανών ανδρών, αρετές, 
αριθµούς, ταξινοµήσεις φυτών 
και ορυκτών, ηµεροµηνίες µαχών, 
αστερισµούς, αποσπάσµατα µιας 
οµιλίας. […] 
Έτσι, οι πιο σοφοί άνθρωποι 
του κόσµου είναι εκείνοι που 
γνωρίζουν από µνήµης τη Ζόρα. 
Ματαίως όµως βάλθηκα να 
ταξιδεύω για να επισκεφτώ την 

πόλη. Αναγκασµένη να 
παραµένει αναλλοίωτη και ίδια 
µε τον εαυτό της για να τη 
θυµούνται καλύτερα, ”η Ζόρα 
µαράζωσε, διαλύθηκε και 
εξαφανίστηκε. Η Γη την ξέχασε”.  

Ερσιλία 1
Σπουδαστές: Χρ. Γυφτόπουλος, 
Κ. Ραάτ, Σ. Καλατζιδάκης
”[…] Στην Ερσιλία, για να 
οριοθετήσουν τις σχέσεις που 
στηρίζουν την ζωή της πόλης, 
οι κάτοικοι τραβάνε κλωστές 
ανάµεσα στις γωνιές των σπιτιών,
άσπρες ή µαύρες ή γκρίζες ή 
ασπρόµαυρες, ανάλογα αν 
δηλώνουν σχέσεις συγγένειας, 
συναλλαγής, εξουσίας, 
εκπροσώπησης. Όταν οι κλωστές
γίνουν πολλές και δεν µπορεί 
κανείς να περάσει ανάµεσά τους, 
οι κάτοικοι φεύγουν, τα σπίτια 
ξεµοντάρονται, µένουν µονάχα 
οι κλωστές και τα στηρίγµατα 
των κλωστών […]”.

”[…] Από τη ράχη ενός βουνού, 
κατασκηνωµένοι, οι πρόσφυγες 
της Ερσιλίας κοιτάζουν το 
πλέγµα των τεντωµένων 
κλωστών και των πασσάλων 
που ορθώνεται στην πεδιάδα. 

Ερσιλία 2
Σπουδάστριες: Ε. Μουγκάση, 
Ε. Τσακίρη
”[…] Κλωστές ανάµεσα στις 
γωνιές των ιστών” / ”σχέσεις” / 
”Όταν οι κλωστές γίνουν 
πολλές και δεν µπορεί κανείς 
να περάσει ανάµεσά τους 
οι κάτοικοι φεύγουν, τα σπίτια 
ξεµοντάρονται, µένουν µονάχα 
οι κλωστές και τα στηρίγµατα 
των κλωστών” / ”οι πρόσφυγες 
της Ερσιλίας κοιτάζουν 
το πλέγµα των τεντωµένων 
κλωστών και των πασσάλων 
που ορθώνεται στην πεδιάδα” / 
σαν ταξιδέψεις στη χώρα της 
Ερσιλίας θα συναντήσεις τα 
ερείπια των εγκαταλειµµένων 
πόλεων […]”
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Η ταυτότητα και η κληρονοµιά 
της Ερσιλίας καθορίζεται από 
το πλήθος των διαπροσωπικών 
και µη σχέσεων που 
αναπτύσσονται µεταξύ 
των κατοίκων της. 
Σχεδιασµός βάσει πιθανοτήτων / 
Η Ερσιλία ως µια πόλη συνεχούς 
ανοικοδόµησης και καταστροφής / 
Πόλη των ανταλλαγών, του 
εµπορίου / Οργανική ανάπτυξη 
του αστικού ιστού / Από-δόµηση 
του κέντρου / Το γεγονός είναι 
ο χώρος / Αστική διάχυση.

Ευσαπία
Σπουδάστριες: ∆ανάη - 
Αικατερίνη ∆ουδωνή, 
Ξανθίππη - Μυρτώ Μακρή, 
Αναστασία Παπαχρήστου 
“∆εν υπάρχει πόλη που να 
θέλει να απολαµβάνει τη ζωή 
και να αποφεύγει τα βάσανα 
περισσότερο από την Ευσαπία. 
Για να είναι µάλιστα το πέρασµα 
από τη ζωή στο θάνατο λιγότερο 
απότοµο, οι κάτοικοι έχτισαν 
ένα κανονικό αντίγραφο της 
πόλης τους κάτω από τη γη […]. 
Κάτω από τη γη εξακολουθούν 
να λειτουργούν επίσης οι 
εµπορικές και επαγγελµατικές 
ασχολίες της Ευσαπίας των 
ζωντανών, ή τουλάχιστον 
αυτές που στους ζωντανούς 
προσέφεραν µεγαλύτερη 
ικανοποίηση παρά ενόχληση”.

“Την υποχρέωση να συνοδεύουν 
τους νεκρούς στον κάτω κόσµο 
και να τους τακτοποιούν στην 
προκαθορισµένη θέση έχει 
αναλάβει µια αδελφότητα 
κουκουλοφόρων. 
Κανένας άλλος δεν έχει 
δικαίωµα εισόδου στην 
Ευσαπία των νεκρών και 
ό,τι γίνεται γνωστό για τον κάτω 
κόσµο, οφείλεται σε αυτούς”.
“Λένε ότι κάθε φορά που 
[οι κάτοιοι] κατεβαίνουν βρίσκουν 
κάτι να έχει αλλάξει στην κάτω 
Ευσαπία, οι νεκροί ανακαινίζουν 
συνεχώς την πόλη τους”.
“Από τον ένα χρόνο στον άλλο, 
λένε, η Ευσαπία των νεκρών 
γίνεται αγνώριστη. 

Και οι ζωντανοί, για να µην 
µείνουν πίσω, θέλουν να κάνουν 
όλα όσα οι κουκουλοφόροι 
διηγούνται για τους νεωτερισµούς 
των νεκρών, έτσι η Ευσαπία των 
ζωντανών άρχισε να αντιγράφει 
το υπόγειο αντιγραφό της.”
“[…] είναι οι νεκροί αυτοί που 

έχτισαν την πάνω Ευσαπία κατ’ 
εικόνα και οµοίωση της πόλης 
τους.” 

*Τα αποσπάσµατα είναι από 
το βιβλίο του Ίταλού Καλβίνο, 
Οι αόρατες πόλεις, σε µετάφραση 
Ανταίου Χρυσοστοµίδη, εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 2004

Σημειώσεις

1. Ίταλο Καλβίνο, Οι αόρατες πόλεις, 
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Αθήνα 2004, σελ. 186.
2. Ό.π., σελ. 198.
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4. Ίταλο Καλβίνο, εφηµερίδα 
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