
Abstract: The constant consumption of symbols is the main process of Western societies. The continuous 
reproduction of images seems to have resulted into the deterioration of the Idea of those images. Representa-
tions are turned into Simulacra which, according to Baudrillard, characterize the hyper-real character of certain 
facets of contemporary culture. Through Baudrillard’s theory concerning the relation between the Simulacra 
and our world, I will argue that everything we observe today, digitally, has lost the meaning it once had.
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Τα Simulacra των πόλεων – Αναχαιτισμένη Αθήνα
Ελένη Παναγιωτοπούλου
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Περίληψη: Βασική διεργασία των δυτικών κοινωνιών φαίνεται να είναι η αδιάκοπη κατανάλωση 
συµβόλων. Εικόνες αναπαράγονται διαρκώς µε αποτέλεσµα να διαφαίνεται µια αλλοίωση της 
Ιδέας που κάθε εικόνα φέρει. Οι αναπαραστάσεις µετατρέπονται σε Simulacra, όπου για τον Bau-
drillard η χρήση αυτού του όρου γίνεται ώστε να ορίσει το διαρκές αυξανόµενο υπερ–πραγµατικό 
χαρακτήρα ορισµένων πτυχών της σύγχρονης κουλτούρας. Μέσα από τη θεωρία του σε σχέση µε την 
εγκαθίδρυση των Simulacra στον κόσμο µας, θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω την άποψη που λέει ότι 
όλα όσα βλέπουμε σήµερα δια µέσου του ψηφιακού πρίσµατος, έχουν χάσει το νόηµα που έφεραν.
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Εισαγωγή

Βασική διεργασία των δυτικών κοινωνιών φαίνεται να είναι η αδιάκοπη κατανάλωση 
συµβόλων. Εικόνες αναπαράγονται διαρκώς µε αποτέλεσµα να διαφαίνεται µια 
αλλοίωση της Ιδέας που κάθε εικόνα φέρει. Οι αναπαραστάσεις µετατρέπονται 
σε Simulacra, όπου για τον Baudrillard η χρήση αυτού του όρου γίνεται ώστε να 
ορίσει το διαρκές αυξανόµενο υπερ–πραγµατικό χαρακτήρα ορισµένων πτυχών της 
σύγχρονης κουλτούρας1. Μέσα από τη θεωρία του σε σχέση µε την εγκαθίδρυση 
των Simulacra στον κόσµο µας, θα προσπαθήσω να τεκµηριώσω την άποψη που λέει 
ότι όλα όσα βλέπουµε σήµερα δια µέσου του ψηφιακού πρίσµατος, έχουν χάσει το 
νόηµα που έφεραν.

Κύριοι πρωταγωνιστές αυτής της διαδικασίας θα είναι δυο κατηγορίες εφήμερων 
περιπατητών της πόλης: ο  σαν  λ ό κ α λ  τουρίστας και ο σαν τουρίστας  λ ό κ α λ2, 
δύο έννοιες που θα θέσω µέσα από την ανάλυση της Maxine Feifer σχετικά µε την 
έννοια του µετα–τουρίστα3. Σε ένα επόμενο στάδιο θα προσπαθήσω να αντιληφθώ 
ποια φαίνεται να είναι η νέα σχέση της αρχιτεκτονικής µε την πόλη και τα άτομα με 
τα οποία αλληλεπιδρά, μέσω του παραδείγματος της Αθήνας και δύο αρχιτεκτονη-
μάτων που την ορίζουν, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το κτιριακό σύμπλεγμα της 
Ακρόπολης, περιγράφοντας το πώς οι ίδιοι οι τουρίστες και οι “ναοί” τους αναχαιτί-
ζουν τα πάντα µε όσα έρχονται σε επαφή, φτιάχνοντας µια συνολική εικόνα πόλης, 
ένα θεματικό πάρκο που θεμελιώνει την εξομοιωμένη ύπαρξή του πάνω στην νεκρή 
πραγματικότητα της πόλης των Αθηνών.

1  Smith (2012): σ. 3.
2  Η χρήση της, γραµµένης στα ελληνικά, αγγλικής λέξης local, µεταφράζεται σαν ο κάτοικος µιας περιοχής, ή ο 
ντόπιος, και γίνεται για λόγους αναφοράς σε τουριστικές διαφημίσεις και σλόγκαν που παροτρύνουν τους επισκέπτες 
µιας πόλης να ζήσουν σαν locals εντός της.
3  Feifer (1985).
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Ενότητα 1
Μιλώντας για Simulacra - Πραγµατοποιώντας Simulations

Η βασική έννοια του Baudrillard που θα αναπτύξω στην παρούσα ενότητα, είναι ο 
όρος Simulacrum. Δεδοµένης της δυσκολίας εύρεσης κατάλληλης µετάφρασης 
για την έννοια του Simulacrum, θα αναφέροµαι στον όρο αυτόν ως έχει.  Για τον 
Baudrillard το Simulacrum είναι αυτό που κρύβει τη µη-ύπαρξη του πραγµατικού 
(real)4. Το Simulacrum, εποµένως, καθίσταται το πραγµατικό για τον παρατηρητή. 
Το παράδειγµα που ο ίδιος χρησιμοποιεί είναι αυτό της αµερικάνικης Ντίσνεϊλαντ, η 
οποία υπάρχει για να κρύβει την “πραγµατική” Αµερική, η οποία εν τέλει αντικαθίστα-
ται από την Ντίσνεϊλαντ. Πώς ορίζει εν τέλει την πραγµατικότητα ο Baudrillard; Η 
πραγµατικότητα, σύµφωνα µε αυτόν, είναι τo Simulacrum του συµβολικού, όπου το 
Simulacrum έχει πλέον αντικαταστήσει το πραγµατικό και η µορφή της πραγµατικότητας 
παρεµποδίζεται από το σύµβολο (sign)5. Στο παράδειγµα επομένως της Ντίσνεϊλαντ 
και της Αµερικής, µπορούµε να πούµε πως το σύµβολο είναι η φαντασµαγορική 
εικόνα της Ντίσνεϊλαντ, µε τα χρώµατα και τις παραμυθένιες της εκφάνσεις, οι οποίες 

4  Baudrillard (1979): σ. 35
5  Ό.π. (1972): σ. 162 
Εικόνες σελίδας:  Claustrum Corporis Vol I Simulacra | Madison 
Ο φωτογράφος Madison, υιοθέτησε την θεωρία του Baudrillard και την εφάρμοσε στο πρώτο μέρος ενός συνολικού 
Project με όνομα Claustrum Corporis . Το πρώτο μέρος έχει τον τίτλο Simulacra και για την επίτευξή του ο φωτογράφος 
χρησιμοποίησε 24 ηθοποιούς τους οποίους φωτογράφισε από την μέση και πάνω, γυμνούς, σε έντονες συναισθηματικά 
εκφράσεις οι οποίες είναι απόλυτα σκηνοθετημένες. Το αποτέλεσμα είναι φωτογραφίες που αποπνέουν ένα έντονο 
συναίσθημα, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτο, μπερδεύοντας τον θεατή ως προς την αντίδραση του.
Πηγή: https://gbenard.wordpress.com/2014/03/04/the-claustrum-corporis-simulacra/ (05/02/2019)

91

Eleni Panagiotopoulou | Urban Simulacra – Deteriorating Athens

Εικ. 2 Εικ. 3 Εικ. 4



δρουν µόνο για να µας αποκρύψουν ότι η πραγµατικότητα της Αµερικής έχει πλέον 
χαθεί. Παίρνοντας σαν παραδοχή ότι ο εντυπωσιακός κόσµος της Ντίσνεϊλαντ είναι 
µια εξοµοίωση (simulation) του θανάτου της πραγµατικής Αµερικής, καταλήγουµε 
σε µια κατάσταση, επιστρέφοντας στον ορισµό της εξομοίωσης που προανέφερα, 
όπου η ίδια η Ντίσνεϊλαντ γίνεται η πραγµατική Αµερική. Καταλαβαίνει κανείς πως, 
µέσω της εξοµοίωσης, η διαφορά µεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου παύει να είναι 
διακριτή, διότι σε έναν κόσµο όπου τα πάντα είναι εξοµοιώσεις, ο κόσµος καταλήγει 
να είναι ένα αντίγραφο ενός αντιγράφου. Ένα παράδειγµα εξοµοίωσης που αναφέρει 
ο Baudrillard είναι αυτό της εξοµοίωσης µιας πτήσης, ώστε να γίνει η εκπαίδευση του 
πιλότου. Όταν, λοιπόν, η εµπειρία της εξοµοίωσης καταλήγει να είναι πιο πραγµατική 
από την πραγµατική εµπειρία, οδηγούµαστε από το πραγµατικό, στο υπέρ–πραγµατικό 
(hyper–real)6. 

Το Simulacrum διακατέχεται από τέσσερις φάσεις µε ρίζες στον Πλατωνισµό, τον 
Μαρξισµό και τον Νιτσεϊσµό αντίστοιχα. Η τέταρτη φάση είναι η µηδενιστική θεωρία 
του Baudrillard και µιλάει για την εγκαθίδρυση των Simulacra στο κόσµο7. Για να 
πραγµατοποιηθεί η ανάλυση των τεσσάρων σταδίων πρέπει να σηµειωθεί ότι στο 
καθένα από αυτά εξετάζουµε τη σχέση της αναπαράστασης µε το αναφορικό της 
αντικείµενο.

- 1ο στάδιο -
ύπαρξη αναφορικού αντικειμένου + ύπαρξη ορθής αναπαράστασης αναφορικού 
αντικειµένου
Στο πρώτο στάδιο η εικόνα λειτουργεί ως αντανάκλαση της πραγµατικότητας 
καθώς το αναφορικό αντικείµενο είναι κάτι που υπάρχει και µας είναι γνώσιµο. Έτσι 
η αναπαράστασή του µπορεί να θεωρηθεί ως ορθή8. Simulacra παράγει η τέχνη του 
ζωγράφου λόγω του ότι η αναπαράσταση ενός αναφορικού αντικειµένου µπορεί να 
µετασχηµατίζει την Ιδέα του και να µας αποπροσανατολίζει, ενώ στη κατηγορία της 
εικόνας τοποθετείται η διαδικασία του τεχνίτη για τη κατασκευή ενός αναφορικού 
αντικειµένου–ειδώλου.  Και τα δυο αποτελούν µιµήσεις, εξοµοιώσεις µιας ιδέας, µε 
τη διαφορά, σύµφωνα με τον Πλάτωνα, ότι το αντίγραφο της ιδέας µε τη µορφή ενός 
ειδώλου βρίσκεται ένα βήµα πιο κοντά στην Ιδέα απ’ ότι η “ζωγραφιά”-Simulacrum 
του αντιγράφου της Iδέας9. Στην Πολιτεία του Πλάτωνα, η επίθεση προς την ποίηση 
και την τέχνη είναι µια προσπάθεια για εξάλειψη των εκφάνσεων της τέχνης, οι οποίες 
παράγουν Simulacra και δεν είναι απόλυτα µιµητικές10.

6  Wernick (2012): σ. 199.
7  Pawlet (2012): σ.197.
8  Baudrillard (1979): σ. 6.
9  Τουρνικιώτης (2007): σ. 17.
10  Smith (2012): σ. 15.

92

gavagai / γκαβαγκάι | papers



- 2ο στάδιο - 
ύπαρξη αναφορικού αντικειµένου + ύπαρξη µη-ορθής αναπαράστασης αναφορικού 
αντικειµένου
Στη δεύτερη φάση η εικόνα λειτουργεί µε τρόπο που κρύβει ή αλλοιώνει την ουσιαστική 
πραγµατικότητα. Υπάρχει δηλαδή αναφορικό αντικείµενο πάλι, αλλά η αναπαράστασή 
του δεν είναι ορθή. Πραγµατοποιείται απλά και µόνο για να το διαστρεβλώσει και να 
µπερδέψει τον θεατή11. Ο λόγος που γίνεται η ταύτιση µε την Μαρξιστική θεωρία 
είναι γιατί µπορούµε να κατανοήσουµε το δεύτερο στάδιο µέσα από την θεώρηση 
του Marx για τον φετιχισµό του αντικειµένου, µια διαδικασία όπου τα αντικείµενα 
φαίνεται να αντλούν αξία από την ίδια τους την ύπαρξη και όχι από την εργασία που 
πραγµατοποιήθηκε από τους εργάτες για να τα παράξουν. Το να κάνεις κάτι φετίχ 
σηµαίνει να το επενδύεις µε δυνάµεις που το ίδιο από µόνο του δεν έχει12.

- 3ο στάδιο -
µη ύπαρξη αναφορικού αντικειµένου + ύπαρξη ορθής ή µη αναπαράστασής του
Στη τρίτη φάση, αυτήν που ο William Pawlett κατονοµάζει ως Νιτσεϊκή, η ουσιαστική 
πραγµατικότητα δεν υπάρχει πια και η εικόνα έχει τον ρόλο να αποκρύψει αυτή την 
απουσία13. Σε αυτό το στάδιο η αναπαράσταση υπάρχει, ορθή ή µη, αλλά το αναφορικό 
αντικείµενο έχει χαθεί. Ο Nietzsche, αντιστρέφοντας την πλατωνική θεωρία, µιλάει 
για το πως η διαφορά µεταξύ αντιγράφου και Simulacra πρέπει να ιδωθεί όχι απλά 
σαν το βαθµό της διαφοράς τους, αλλά σαν τη διαφορά της φύσης τους14.

- 4ο στάδιο -
µη ύπαρξη αναφορικού αντικειµένου + µη ύπαρξη αναπαράστασής του + ύπαρξη 
Simulacra
Στην τέταρτη φάση το Simulacrum κυριαρχεί. Η εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Δεν µιλάµε πια για αναπαράσταση αναφορικού αντικειµένου, αλλά για 
την εξοµοίωσή του15. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι δεν υπάρχει πλέον ούτε αναφορικό 
αντικείµενο, αλλά ούτε και αναπαράσταση. Υπάρχουν πράγµατα που µοιάζουν µε άλλα 
πράγµατα και αυτά δηµιουργούν νέες πραγµατικότητες. Οι εξοµοιώσεις γίνονται πιο 
πραγµατικές από την πραγµατικότητα και ερµηνεύοντας τον Baudrillard θα µπορούσε 
να πει κανείς πως όλα γύρω µας έχουν µετατραπεί σε Simulacra και αυτά είναι πλέον 
η πραγµατικότητά µας.

11  Baudrillard (1979): σ. 6.
12  Cohen (2000): σ. 115. 
13  Baudrillard (1979): σ. 6.
14  Smith (2012): σ. 12.
15  Ό.π., σ. 6.
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Καθαρό Simulacra κυριαρχεί την εποχή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, που δεν 
υπάρχει απλώς µια λάθος αναπαράσταση του πραγµατικού, αλλά µια απόκρυψη του 
γεγονότος ότι το πραγµατικό δεν είναι πλεόν πραγµατικό. Το παράδειγµά του για 
την Αµερική µπορεί να µας βοηθήσει πάλι να καταλάβουµε την παραπάνω πρόταση. 
Αντιλαµβανόµαστε την έννοια της Αµερικής µέσω του Simulacra και αυτό γιατί η 
κατανάλωση των εικόνων των ειδήσεων και των κινηµατογραφικών ταινιών του Hollywood 
προηγούνται της πραγµατικής µας εµπειρίας της Αµερικής. Εµείς, όµως, θεωρούµε 
ότι κατέχουµε την ιδέα της και µε την κατανάλωση αυτών των διαστρεβλωµένων 
εικόνων της συµβάλλουµε στη δηµιουργία µιας νέας πραγµατικότητας για την Αµερική, 
καθιστώντας τα Simulacra της απόλυτα πραγµατικά16.

Σε συνδυασμό με τα τέσσερα στάδια, ο Baudrillard ορίζει και τις τρεις αρχές των 
Simulacra ως µηχανισµούς που παράγουν συγκεκριµένες κοινωνικές σχέσεις και 
µπορούµε να πούµε πως συνάδουν µε τα στάδια εγκαθίδρυσής του. Για την περιγραφή 
των τριών αρχών θα έχουµε στο νου µας ότι αναφερόµαστε σε ένα πρωτότυπο, αρχικό 
αντικείµενο (object), το οποίο στην πορεία χάνεται, αφήνοντας πίσω του τις ρέπλικές 
του, χωρίς να µπορούµε εµείς να διακρίνουµε την διαδροµή επιστροφής προς αυτό. 
Το πέρασµα από τη µια αρχή στην άλλη, καθώς και η συνθήκη τής κάθε αρχής, µπορεί 
κανείς να θεωρήσει ότι στηρίζεται εν μέρει και στη θεωρία του Walter Benjamin για τη 
µεταστροφή του αντικειµένου της τέχνης17, εποµένως για την ευκολότερη κατανόηση 
των τριών αρχών, κάθε αρχή θα αντιστοιχίζεται και σε µια µορφή τέχνης. 

- 1η αρχή -
ζωγραφική | κατασκευή τεχνίτη
Η πρώτη αρχή χαρακτηρίζεται από την έννοια της πλαστότητας (counterfeit) και 
θεµελιώνει την έννοια του πραγµατικού, όπου το αρχικό αντικείµενο υπάρχει, µας 
είναι γνωστό, και είναι φανερά διακριτό από τα αντίγραφά του18. Τα Simulacra 
θεμελιώνονται στην αναπαράσταση και στη µίµηση ενός αναφορικού αντικειµένου και 
στοχεύουν στην αποκατάσταση της ιδέας ότι η πραγµατικότητα είναι πλασμένη κατά 
την εικόνα του Θεού19 ή της Φύσης, ανάλογα µε τη βάση της εκάστοτε θεωρίας. Ο 
λόγος που αυτή ταυτίζεται µε την τέχνη του ζωγράφου και του τεχνίτη είναι η σχέση 
αναπαράστασης και αναφορικού αντικειµένου, την οποία ανέπτυξα προηγουµένως, 
στα στάδια εγκαθίδρυσης του Simulacra στις κοινωνίες.

- 2η αρχή - 
φωτογραφία | ηχογράφηση
Η δεύτερη αρχή του Simulacra κυριαρχεί την περίοδο της βιοµηχανοποίησης της 
κοινωνίας. Θεµελιώνεται στους νόµους της αγοράς και χαρακτηρίζεται από τη 

16  Pawlet (2012): σ. 198.
17  Wernick (2012): σ. 200.
18  Ό.π., σ. 197.
19  Baudrillard (1979): σ. 121.
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µαζική παραγωγή αγαθών. Μέσω της δεύτερης αρχής καταργείται κάθε έννοια της 
αυθεντικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν προϊόντα, ρεπλίκες ενός αυθεντικού, 
που λόγω της µαζικής τους παραγωγής, το αρχικό αντικείµενο αρχίζει να χάνεται20.  Η 
φωτογραφία λειτουργεί µε τρόπο που “παγώνει” µια συγκεκριµένη στιγµή στο χρόνο 
και µετά την εµφάνιση της εικόνας και την αναπαραγωγή της, καταλαμβάνει τη θέση 
του φωτογραφηµένου θέµατος. Μπορούµε βέβαια να διακρίνουµε µια διαδροµή 
επιστροφής από το αντίγραφο στο αρχικό αντικείµενο, χωρίς όµως να µπορέσουµε 
ποτέ να το προσεγγίσουμε.

- 3η αρχή - 
ταινίες | βίντεο
Η τρίτη αρχή κυριαρχεί στη καταναλωτική κοινωνία, όπου οι εξοµοιώσεις έχουν την 
κυρίαρχη θέση στον κόσµο. Τα αντικείµενα και οι έννοιες δεν παράγονται απλώς, όλο 
το νοήµα της ύπαρξής τους αντλείται από την αναπαραγωγικότητά τους. Οι έννοιες 
και οι αξίες παράγονται αποκλειστικά µέσω της σχέσης τους µε ένα µοντέλο, τέτοιο 
ώστε η πραγµατικότητα να µολυνθεί αµέσως από τα Simulacra της. Από την στιγµή 
αυτή, εντασσόμαστε στην υπερ-πραγµατικότητα, καθώς η έννοια της διαφοράς 
µεταξύ αντικειµένου και αναπαράστασής του που δημιουργούσε την παραίσθηση 
της πραγµατικότητας, εξαλείφεται πλήρως. Τα Simulacra έχουν καταβροχθίσει 
την πραγµατικότητα και την έχουν αντικαταστήσει, εισάγοντάς µας στην υπερ–
πραγµατικότητα.

Επιστρέφοντας πάλι στον παραλληλισμό κάθε αρχής µε µία µορφή τέχνης, φαίνεται 
πιο κατανοητό αν σκεφτούµε τη τρίτη φάση σαν τη διαδικασία δηµιουργίας µιας 
ταινίας. Βλέποντας το αποτέλεσµα µιας οποιασδήποτε σκηνοθετικής διαδικασίας 
στην οθόνη µας όλες οι εικόνες που προσλαµβάνουµε περνάνε στη σκέψη µας σαν 
κάτι το πραγµατικό. Οι εικόνες αυτές, όµως, υποδύονται µια πραγµατικότητα και 
έχουν κατασκευαστεί σε κάποιο στούντιο καθαρά για λόγους χρηστικούς ως προς 
την υπόθεση της ταινίας. Από τη στιγµή που η ταινία θα φύγει από το στούντιο και θα 
αναπαραχθεί στον εξωτερικό κόσµο, η εύρεση µιας διαδροµής για επιστροφή στο 
πρωτότυπο, που είναι όλη η διαδικασία παραγωγής της στο στούντιο, είναι σχεδόν 
αδύνατη. Ο κινηµατογράφος είναι το ακριβώς αντίθετο από την παραίσθηση: είναι 
απλά µια ψευδαίσθηση21. Η ταινία κατακάθεται στην αντίληψή µας σαν πραγµατικότητα, 
ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα Simulacrum.

20  Pawlet (2012): σ. 197.
21  Barthes (1979): σ. 117.
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- 4η αρχή -
λύση στο πρόβληµα των simulacra ή αυτοκαταστροφή των σηµείων–συµβόλων κάτω 
από το ίδιο τους το βάρος
Ο Baudrillard καταλήγει µέσα από την ανάλυσή του σχετικά µε τα αντικείµενα σε µια 
τέταρτη αρχή η οποία αναφέρεται στην εικονική πραγµατικότητα. Αυτή η “4η αρχή” 
δεν αποτελεί συνέχεια των υπολοίπων τριών αρχών του Simulacrum, αλλά µια τελική 
λύση στο πρόβληµά του22.

Το πραγµατικό αντικείµενο γίνεται σύµβολο. Αυτό αποτελεί ένα στάδιο εξοµοίωσης 
που αντιστοιχεί στη τρίτη αρχή των Simulacra. Περνώντας σε ένα µετέπειτα στάδιο 
τώρα, το σύµβολο, που πριν ήταν ένα πραγµατικό αντικείµενο, γίνεται πάλι αντικείµενο, 
όχι όµως πραγµατικό. Είναι ένα αντικείµενο αποµακρυσµένο πιο πολύ από την 
πραγµατικότητα απ’ ότι ήταν το σύµβολο. Είναι ένα αντικείµενο–φετίχ. Μέσω του 
φετιχισµού που επικρατεί πλέον, επικρατεί και η πραγµατικότητα των ονείρων, οι 
επιθυµίες µέσα στην εικονική πραγµατικότητα γίνονται “πραγµατικές”: µπορούν να 
βιωθούν. Μέσα από αυτή την κατάσταση όµως, η πραγµατικότητα που όλοι ξέραµε 
αντικαθίσταται από το Simulacrum της.

Άµα θεωρήσουµε ότι έχουµε μεταβεί στο 4ο στάδιο της αναπαράστασης, όπου η 
διαδροµή από αυτήν προς το αναφορικό αντικείµενο έχει εξαλειφθεί, δεχόµαστε ότι 
όλες οι εικόνες και τα σύµβολα που µας περιβάλλουν δεν αντιστοιχούν σε τίποτα. 
Έχουµε µεταβεί από το 3ο στάδιο, όπου οι εικόνες µας κρύβουν την κενότητα του 
νοήµατός τους, σε µια κατάσταση που αναγνωρίζουµε πλέον ότι τίποτα δεν έχει 
σηµασία και όλα τα σύµβολα που υπήρχαν στον δυτικό κόσµο αναπαράγονται και 
καταναλώνονται διαρκώς, χωρίς όµως να φέρουν τη σηµασία από το παρελθόν τους. 
Το Simulacrum έχει φτάσει στη τελική του µορφή και είναι η πραγµατικότητα µας. Η 
τελική λύση, εποµένως, στο πρόβληµα της απόλυτης κυριαρχίας των Simulacra, λέει 
ο Baudrillard, είναι η αυτοκαταστροφή των συµβόλων κάτω από το ίδιο το βάρος του 
συµβολισµού τους, όπως το τείχος του Βερολίνου ή οι Δίδυµοι Πύργοι. Η µόνη λύση 
δηλαδή στο πρόβληµα είναι το ίδιο το σύµβολο να “φαγωθεί” από τον εαυτό του. 
Μετά όµως από αυτήν την εσωτερική ανατίναξη στην οποία υπόκειται το σύµβολο, τι 
απομένει σαν υπενθύμιση του παρελθοντικού νοήµατός του; Παρατηρώντας κανείς 
τα δυο προαναφερθέντα εξαλειµµένα σύµβολα,  βλέπει ότι µετά την κατάρρευσή 
τους, τα ίχνη τους υπόκεινται σε µια µνηµειοποίηση και παραµένουν υπαρκτά σε µια 
ρετουσαρισµένη µορφή για να υπενθυµίζουν σε µας το παλιό τους νόηµα. Εποµένως µια 
τέτοια κατάσταση δεν µπορεί να θεωρηθεί λύση στο πρόβληµα των Simulacra, καθώς 
η τωρινή υπόσταση των κατεστραµένων συµβόλων είναι και αυτή ένα Simulacrum.

22  Pawlet (2012): σ. 143.
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Ενότητα 2
Επεξήγηση των όρων μετα–Τουρίστας, Ψευδο-γεγονότα

Σε όλη αυτή την κατάσταση, εισάγω επιγραµµατικά την ανάλυση του Boorstin για τα 
ψευδo-γεγονότα (pseudo–events). Σύµφωνα µε αυτόν, οι σύγχρονοι Αµερικάνοι δεν 
µπορούν να βιώσουν την πραγµατικότητα, παρά µόνο µέσω αυτών23. Η διαφήμιση 
και ο κόσµος των εικόνων κατασκευάζει ψευδo–γεγονότα και ο τουρίστας µπορεί να 
επιλέξει µέσα από έναν µακρύ κατάλογό τους24. Έπειτα θα συνεχίσει τη ρουτίνα του, 
ονειροπολώντας πάντα για κάποιο επικείμενο ταξίδι και κάποια διαφυγή για ένα τριήμε-
ρο σε έναν άλλο τόπο. Εποµένως ένα ψευδo-γεγονός είναι κάτι που δεν συνέβη στην 
πραγµατικότητα, αλλά αποτελεί αποτέλεσµα σκηνοθεσίας. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι 
παρόλο που κάποιος θα προσπαθήσει να το πραγαµατοποιήσει, είναι καταδικασµένος να 
αποτύχει, διότι η πραγματοποίησή του προϋποθέτει τη σκηνοθέτησή του. Καθώς όµως 
η πραγµατικότητα έχει χαθεί και οι κενές αναπαραστάσεις είναι η νέα πραγµατικότητα, 
έτσι και το ψευδo-γεγονός, σαν ένα ακόµα Simulacrum, γίνεται πραγµατικότητα.  Σε 
αντίθεση µε τον Boorstin, λοιπόν, ο MacCannel θεωρεί ότι τα ψευδο–γεγονότα είναι 
αποτέλεσµα των κοινωνικών σχέσεων µεταξύ τουρίστα και ντόπιου και όχι προϊόν 
διαφήμισης. Παρόλο που µοιάζουν σαν δύο αλληλοαποκλειόµενες απόψεις, για τους 
σκοπούς της ανάλυσής µου θεωρώ ότι υφίστανται και οι δύο, καθώς µιλάµε για επιρροή 
των τουριστών από τις διαφημίσεις, αλλά και από τις κατασκευασµένες καταστάσεις 
από τους ντόπιους που επιζητούνε την οικονοµική εκμετάλλευση των τουριστών.

23  Boorstin (1992)
24  Urry (2001): σ. 7
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Ταυτόχρονα µε όλη αυτή τη διαδικασία επιρροής του θεατή από τα ψευδο-γεγονότα, 
συµβαίνει και το εξής. Τα σηµερινά τεχνολογικά µέσα, και κυρίως το Instagram, σου 
ανοίγουν ένα παράθυρο στη ζωή των άλλων. Εφόσον δεν υπάρχουν πλέον όρια µεταξύ 
παρασκηνιακής και καθηµερινής ζωής,25 καθένας µπορεί να δει αναπαραστάσεις της 
καθηµερινότητας άλλων κοινωνικών οµάδων και µε την κατάλληλη σκηνοθέτηση της 
δικής του, να υποκριθεί µια ψευδή ζωή. Η πραγµατικότητα έχει διαλυθεί. Φαγώθηκε από 
τις εικόνες ψευδο–γεγονότων. Ο Auge λέει πως για να εξηµερώσεις την φωτογραφία 
πρέπει να την γενικεύσεις, να την κοινοποιήσεις, να την ωθήσεις στο να γίνει κάτι 
κοινότυπο26. Το στάδιο της σηµερινής µας σχέσης λοιπόν µε τις εικόνες, είναι αυτή 
η απόλυτη εξηµέρωσή τους, αλλά και η απόλυτη εξουσία τους πάνω µας. Μέσα από 
το Ίντερνετ και την ατελείωτη συσσώρευση των εικόνων, τα εκάστοτε αναφορικά 
αντικείµενα γενικεύονται και αναπαράγονται διαρκώς, χωρίς πλέον να υπάρχει κανένα 
νόηµα πίσω από αυτά, ενώ ταυτόχρονα τα ίδια τα αντικείµενα µας ωθούν σε αυτή 
τη διαδικασία. Ήρθε η στιγµή να δεχτούµε ότι βρισκόµαστε στο τέταρτο στάδιο 
Simulacra. Όλες οι αναπαραστάσεις που µας κατακλύζουν δεν µασκαρεύουν πλέον 
την εξάλειψη της πραγµατικότητας. Έχουµε διαφύγει προ πολλού από αυτό το στάδιο. 
Πλέον τα Simulacra έχουν κυριαρχήσει στον κόσµο. Στις υποτιθέμενες ανεπτυγμένες 
κοινωνίες του δυτικού κόσµου τα άτοµα καταναλώνουν πλέον µόνον εικόνες και όχι 
τις ιδέες που κρύβονται από πίσω τους27, εφόσον πλέον δεν υπάρχει κάποιο νόηµα 
πίσω από τις αναπαραστάσεις ώστε αυτό να καταναλωθεί.

Σε συνδυασμό με τα ψευδο–γεγονότα, η Feifer µιλάει για τον µετα–τουρίστα, ένα 
ον το οποίο αντλεί ευχαρίστηση από την πολλαπλότητα των τουριστικών παιχνιδιών, 
αναγνωρίζοντας πως δεν υπάρχει πλέον αυθεντική τουριστική εμπειρία, μονάχα το 
προαναφερθέν πρωτόκολλο που πρέπει να τηρηθεί.28

 Τρία είναι τα χαρακτηριστικά του µετα–τουρίστα. 

• ο µετα–τουρίστας δεν χρειάζεται απαραίτητα να αφήσει το σπίτι του για να δει 
κάποια αντικείµενα αναγκαία για το τουριστικό βλέμμα. Μέσω της τηλεόρασης, 
του ίντερνετ, µπορεί να απολαύσει την εικόνα τους από την άνεση της οικείας του. 

• ο µετα–τουρίστας απολαµβάνει την πληθώρα εναλλαγή δραστηριοτήτων που 
τον περιτριγυρίζουν κατά την διαµονή του σε ένα µέρος. Αυτόµατα αποκτά 
περισσότερες επιθυµίες. Ο κόσµος είναι µια θεατρική σκηνή και ο µετα–τουρίστας 
µπορεί να παίξει εντός της.

• ο µετα–τουρίστας αναγνωρίζει την ιδιότητά του ως τουρίστας και δεν τρέφει 
αυταπάτες για αυτήν καθώς περιφέρεται στα µέρη τουριστικών αξιοθέατων29. 

25  Ό.π., σ. 83.
26  Barthes (1979): σ. 118.
27  Ό.π., σ. 119.
28  Feifer (1985).
29  Urry (2001): σ. 90.
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Ο µετα–µοντερνισµός σαν συνθήκη δηµιουργεί προβλήµατα στην προσπάθεια 
διαχωρισµού πραγµατικού και αναπαράστασης.30 Ενώ ο µοντερνισµός αντιλαµβανόταν 
τις αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας σαν προβληµατικές, ο µετα–µοντερνισµός 
προβληµατίζεται µε την ίδια την πραγµατικότητα31. Ο Urry, παραθέτοντας και αυτός 
τον Baudrillard, µιλάει για το πώς τα άτοµα καταναλώνουµε όλο και περισσότερο 
σύµβολα και αναπαραστάσεις. Αυτό είναι κάτι που µπορούµε να το δεχτούµε σαν 
αλήθεια, εφόσον όλη µας η δραστηριότητα µέσα στο δυτικό κόσµο κινείται γύρω 
από τη θέαση, απορρόφηση και κοινοποίηση εικόνων. Έτσι ο µετα–µοντερνισµός 
δηµιουργεί ταυτόχρονα, κατά τον Urry, και διάλυση των ορίων µεταξύ υψηλής και 
χαµηλής κουλτούρας, τουρισµού και κατοίκησης, ψεύτικου και πραγµατικού.32 Αυτή 
η εποχή της µαζικής επικοινωνίας έχει πλέον µεταµορφώσει το τουριστικό βλέµµα 
αλλά και το βλέµµα εν γένει. Ο τουρίστας αντικαταστάθηκε από τον µετα–τουρίστα. 
Το ψεύτικο είναι πιο πραγµατικό από το πραγµατικό.33

Αναλύοντας το πρώτο χαρακτηριστικό του µετα-τουρίστα και δεχόμενοι την κατάσταση 
της εποχής µας σε συνδυασµό µε τη γρήγορη και άµεση µαζική επικοινωνία, µπορούµε 
να θεωρήσουµε ότι οι άνθρωποι είναι το περισσότερο διάστηµα της ηµέρας τους 
µετα–τουρίστες. Η πόλη δεν κατακλύζεται πλέον µόνο από τους φριχτούς τουρίστες 
που εξαπλώνονται στο ιστορικό κέντρο µιας πόλης, καταναλώνοντας ασταµάτητα 
τουριστικούς προορισµούς και παραδοσιακή κουζίνα. Παράγουμε και τους δικούς 
µας, γινόµαστε τουρίστες στην ίδια µας την πόλη. Σε συνέχεια αυτού, επιστρέφοντας 
στο τόπο της Αθήνας θα εισάγω τις δύο υποκατηγορίες µετα–τουριστών που θα µε 
απασχολήσουν στην πορεία τούτης της εργασίας, τον σαν  λ ό κ α λ  τουρίστα και 
τον σαν τουρίστα  λ ό κ α λ.

Τα σύγχρονα τοπία της τουριστικής κατανάλωσης είναι ήδη προετοιµασµένα να 
δεχτούν την φωτογράφησή τους. Πρόκειται για περιβάλλοντα κατασκευασµένα για να 
δέχονται σαν πολύχρωµα εντυπωσιακά σκηνικά τους τουρίστες, πρόκειται για πεδία 
µιας ενθαρρυνόµενης οπτικής κατανάλωσης34. 

Η πόλη γίνεται ένα σκηνικό θεµατικού πάρκου, γεµάτο κατασκευασµένες δραστηριότητες 
προς κατανάλωση και η αστική ζωή οδεύει προς το να γίνει ένα αντικείµενο φετίχ, 
εισερχόμενη προς στην υπερ-πραγµατικότητά της.

30  Ό.π., σ. 77.
31  Lash (1990): σ. 13.
32  Urry (2001): σ. 74.
33  Lash (1990): σ. 15.
34  Σταυρίδης (2009): σ. 43.
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- ο σαν  λ ό κ α λ  τουρίστας -
Οι τουρίστες συρρέουν στην Νέα Υόρκη για να αισθανθούν µοντέρνοι, για να αγοράσουν 
την ψευδαίσθηση της µοντερνικότητας, [...] που όµως έχει τελειώσει εδώ και καιρό 35.

Οι τουρίστες συρρέουν στην Αθήνα για να αγοράσουν την ψευδαίσθηση της 
παραδοσιακής Αθηναϊκότητας που έχει και αυτή τελειώσει από καιρό. Ένας τουρίστας, 
παρόλο που αντιλαµβάνεται την ιδιότητά του και την εφηµερότητά του στο τόπο που 
βρίσκεται, αποφασίζει να παίξει µε αυτή και να απολαύσει την ποικιλία των επιλογών 
τού να είναι εντός µιας πόλης. Μια από τις επιλογές που έχει, λοιπόν, είναι να υποδυθεί 
τον ντόπιο κάτοικο. Μια επιλογή που, άµα δεχτούµε την συλλογιστική του MacCannel, 
είναι ένα ψευδο–γεγονός, κατασκευασµένο από τους ντόπιους σε µια προσπάθεια 
να προστατέψουν την παρασκηνιακή ζωή τους. Έτσι δηµιουργείται ο σαν  λ ό κ α 
λ  τουρίστας, ο οποίος µε τη σειρά του, εμπλεκόμενος στο παιχνίδι επί της σκηνής, 
αναπαράγει τις καταστάσεις που συναντά στην διαδροµή του αυτή ως  λ ό κ α λ,  
µέσα από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως δια µέσου του Instagram καθώς 
αυτό εξυπηρετεί την αναρίθμητη συσσώρευση εικόνων, παράγοντας και αυτός µε 
τη σειρά του νέα ψευδο–γεγονότα, έτοιµα να αντικαταστήσουν την πραγµατικότητα.

- ο σαν τουρίστας λ ό κ α λ -
Η έννοια του σαν τουρίστα λ ό κ α λ απαιτεί µια παραπάνω διευκρίνηση ως προς το 
τι εννοώ.  Έγινε αναφορά πιο πάνω στην ύπαρξη των ψευδο–γεγονότων, τα οποία 
µε βάση τον Boorstin αναπαράγονται µέσα από τον κόσµο των εικόνων και των 
διαφημίσεων. Θεωρώντας ότι η εποχή µας κυριαρχείται από τη δύναµη των εικόνων 
και πως όλος ο όγκος των φωτογραφιών που βρίσκεται απλωμένος στη µνήµη του 
Instagram λειτουργεί ως µια διαφήμιση, είναι δόκιµο να πω ότι εντός του διαδικτυακού 
κόσµου του Instagram δημιουργούνται, αδιάκοπα, άπειρα ψευδο–γεγονότα. Ο κάθε 

35  La Cecla (2009): σ. 26.
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δέκτης των εικόνων χάνεται µέσα στην πληροφορία τους, φαντασιώνεται πως ο 
ίδιος µετέχει στη λήψη της ίδιας εικόνας µε κάποιον τρόπο, είτε ως φωτογράφος, 
είτε ο φωτογραφιζόµενος. Εφόσον οι εικόνες, που µε αυτές κατακλύζεται κάποιος 
καθηµερινά, δεν αφορούν µόνο εξωτικούς προορισµούς, αλλά και την ίδια του την 
πόλη, ο δέκτης εμπίπτοντας στον φαντασιακό–ηδονισµό, αρχίζει να ονειροπολεί για 
ένα “ταξίδι” στην πόλη εντός της οποίας ζει με αποτέλεσμα ο  λ ό κ α λ  Αθηναίος να 
µετατρέπεται σε ένα είδος τουρίστα τοπικής παραγωγής. 

Έτσι έχουµε δύο εικόνες της πόλης, αυτή του σαν  λ ό κ α λ  τουρίστα και αυτή του  
σαν  τουρίστα  λ ό κ α λ  Αθηναίου. Σύμφωνα µε την θεωρία του Baudrillard και οι 
δύο εικόνες είναι αληθινές. Στην εποχή που κυριαρχούν οι εικόνες και που οι ίδιοι 
είμαστε οι εικόνες που παράγουµε, ο ψηφιακός κόσµος που έχει δημιουργηθεί από 
τις καλά σουλουπωμένες φωτογραφίες της Αθήνας από δύο διαφορετικές οµάδες 
που, εφήμερα, την κατοικούν, είναι ο πραγµατικός κόσµος. Συνεπώς οι ψηφιακές φω-
τογραφίες του Instagram και της εκάστοτε διαδικτυακής πλατφόρμας που έχουν σαν 
σκοπό να κρύβουν την εικόνα της πραγµατικής Αθήνας, λόγω των προαναφερθέντων, 
αυτές είναι τώρα πια η Αθήνα. Ο  σαν  λ ό κ α λ  τουρίστας και ο σαν  τουρίστας  λ ό 
κ α λ  Αθηναίος αναχαίτισαν και συνεχίζουν να αναχαιτίζουν την Αθήνα.

Ενότητα 3
Αναχαιτισµένοι Τόποι

Για να αναδείξω τη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) 
ως µια αναχαιτιστική µηχανή, θα πραγµατοποιήσω µια σύγκριση µεταξύ αυτού και του 
Centre Pompidou36. 

Το Centre Pompidou αναλύεται από τον Baudrillard σαν ένα κατασκεύασµα, ένα 
κουφάρι, του οποίου η λειτουργία του είναι να παράγει κενό. Μέσα από τη µελέτη 
που θα πραγµατοποιήσω για το Ι.Σ.Ν., θα γίνει αντιληπτό το γιατί θεωρώ ότι αυτά 
τα δύο κτίρια συντελούν το ίδιο στην εγκαθίδρυση των Simulacra στον κόσµο µας.

Το Centre Pompidou είναι αστραφτερό. Χάρη στη λάµψη του κελύφους του, αναχαιτίζει 
τα πάντα που µπαίνουν µέσα στη σφαίρα επιρροής του. Τοποθετήθηκε, θεμελιώθηκε, 
και παρέμεινε αναχαιτίζοντας τα πάντα που υπήρχαν πριν από αυτό, και τα πάντα 
που ήρθαν και θα έρθουν µετά από αυτό, καταλήγοντας να γίνει ταυτόχρονα και ένα 
κοµµάτι µέσα στην πόλη. Στην πορεία της ανάλυσής µου, λοιπόν, θα αναφέρομαι στο 

36  Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Renzo Piano είναι ο αρχιτέκτονας των δυο αυτών κτιρίων, κάτι αποτελεί µια ευχάριστη 
σύμπτωση. 
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Centre Pompidou ως Beaubourg, ακολουθώντας τα βήµατα του Baudrillard. Να 
σηµειωθεί εδώ ότι το Beaubourg δεν λειτουργεί αναχαιτιστικά µε τον ίδιο τρόπο που 
το πραγµατοποιεί η Ντισνεϊλαντ. Το πρώτο αναχαιτίζει τη γειτονιά, την εξαλείφει και 
αυτή ταυτίζεται απόλυτα µε το κτίριο. H δεύτερη, λόγω της ψευδαίσθησης ότι είναι 
κάτι διαφορετικό από την πραγµατική Αµερική, την αναχαιτίζει και την αντικαθιστά. 

Αν ξεκινήσουµε να αναλύουµε το Ι.Σ.Ν., παρατηρούµε ότι όλο το κτιριακό συγκρότηµα 
επρόκειτο για αρχιτεκτονική µεγάλης έκτασης, σχεδιασµένη µε λεπτοµέρεια και 
προσοχή. Η τεχνολογία του κτιρίου συνάδει µε την τεχνολογία του σήµερα. Ακόµη 
καλύτερα, ξεπερνάει την τεχνολογία του σήµερα. (Αναφερόµαστε πάντα στην πόλη 
της Αθήνας). Το κτίριο υπακούει στους όρους µιας καλοσχεδιασµένης αρχιτεκτονικής, 
όλα τα στοιχεία που το απαρτίζουν είναι όµορφα, καθαρά, γυαλιστερά. Το σκηνικό της 
δηµόσιας εικόνας του είναι άρτια µελετηµένο και σε µεγάλο βαθµό σαφώς ορισµένο. 
Το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος είναι το νέο θέαµα για την Αθήνα και στραµµένο προς 
αυτήν, την κοιτάζει, την καδράρει, την αφήνει να απλωθεί στα µάτια του επισκέπτη 
που στέκεται προφυλαγμένος στο Φάρο, ωμή και αληθινή. Εξάλλου η αρχιτεκτονική 
του σήµερα έχει επικεντρωθεί στη θεαματική κατανάλωση αρχιτεκτονικών στοιχείων. 
Σχεδιάζεται και προορίζεται ως ένα θέαµα. Το στάδιο του σχεδιασµού µε στόχευση 
το άτοµο και την κατοίκησή του στους χώρους έχει παρέλθει. Τα αρχιτεκτονήματα 
μετατρέπονται σε αυτο–αναφορικά σύµβολα και τα άτοµα υπάρχουν και εισέρχονται 
σε αυτά για να επιτευχθεί το σκηνικό της φωτογράφησής τους37 .

Τι συµβαίνει µέσα στο Ι.Σ.Ν.; Στο εσωτερικό του συµβαίνουν πράγµατα κάθε στιγµή, 
πολλές φορές ταυτόχρονα. Ναός πολιτισµού για όλους. Όποτε βρεθείς εκεί, υπάρχει 
κάτι για σένα. Εκδηλώσεις, ξεναγήσεις, αναγνώσεις, υπαίθρια γιόγκα, λυρική σκηνή. 
Ανά πάσα ώρα και στιγµή, πράγµατα, καταστάσεις συµβαίνουν και εσύ µπορείς να 
συµµετέχεις. Πέρα του χρηµατικού αντιτίμου που θα δώσεις στη λυρική σκηνή, γιατί η 

37  Βλ. σηµείωση του µεταφραστή στο La Cecla (2009): σσ. 9-10
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όπερα είναι µια πολυτέλεια, τα υπόλοιπα σου προσφέρονται ελεύθερα. Ο οποιοσδήποτε 
βρεθεί µέσα στον ορισµένο χώρο του, µπορεί να συµµετάσχει σε κάτι. Βέβαια το Ι.Σ.Ν. 
είναι από µόνο του κάτι. Ο λόγος που κάποιος θα βρεθεί σε αυτό δεν είναι για το κάτι 
που θα συµβαίνει εκείνη τη δεδοµένη χρονική στιγµή, αλλά για το ολοκληρωτικό κάτι 
της ιδέας και εικόνας του Ι.Σ.Ν. Το ίδιο το κτίριο έχει σχεδιαστεί ως αναχαιτιστική 
μηχανή. Εφόσον συµβαίνουν τα πάντα εκεί, ταυτόχρονα ή όχι, και όλες οι εκφάνσεις 
της τέχνης µπορούν να προβληθούν και από τη στιγµή που οι αναπαραστάσεις και 
όλα τα σύµβολα δεν σηµαίνουν τίποτα πλέον, το Ι.Σ.Ν. παράγει και αυτό, όπως το 
Beaubourg, κενό38.

Παίρνοντας σαν παραδοχή ότι το Ι.Σ.Ν. είναι ο ναός του σαν τουρίστα  λ ό κ α λ  και ότι η 
Ακρόπολη είναι ο ναός του σαν  λ ό κ α λ  τουρίστα, προκύπτει ο προβληµατισµός κατά 
το πόσο η ίδια η Ακρόπολη είναι και αυτή µια αναχαιτιστική µηχανή που καταβροχθίζει 
τα πάντα και παράγει κενό. Ως προς τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, η διαφοροποίηση 
που εντοπίζει κανείς σε σχέση µε το Ι.Σ.Ν. είναι ότι η Ακρόπολη φέρει µνήµη σε 
αντίθεση µε τον Ι.Σ.Ν., το οποίο  είναι κάτι νέο στην πόλη, υλοποιηµένο στο πνεύµα 
της εποχής µας. Στην Ακρόπολη ο ιστορικός χρόνος έχει ριζώσει µέσα στα ίχνη των 
εποχών που έχουν παρέλθει.

Για ποιους λόγους θα µπορούσε, όµως, κάποιος να θεωρήσει την Ακρόπολη µια 
αναχαιτιστική µηχανή; Η κατάσταση περιπλέκεται άµα παρατηρήσει κανείς τη 
συµπεριφορά των “πιστών” της σε σχέση µε αυτή του Ι.Σ.Ν. Παραμένει ίδια. Οι δυο 
υπο–κατηγορίες τουριστών εισέρχονται εντός τους, φωτογραφίζονται και φωτογραφίζουν 

38  Βλ. Baudrillard (1979): σσ. 60-65.
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όπως έχουν διδαχθεί, βεβαιώνουν την παρουσία τους στο χώρο και µετά το τέλος 
αυτής της διαδικασίας εγκαταλείπουν την περιοχή.  Ίσως, όµως, αυτός ο παράγοντας 
της µνήµης, εµποδίζει κάτι να δράσει σαν αναχαιτιστική µηχανη.

Ας πάρουµε το παράδειγµα του Λας Βέγκας. Όταν το Λας Βέγκας απέκτησε αυτή 
την ισχυρή παρουσία στην Αµερική, και κατά συνέπεια στον υπόλοιπο κόσµο, όλοι το 
επισκέπτονταν για να ζήσουν το όνειρο της καλοπέρασης, της ξέφρενης ζωής και του 
τζόγου. Η αρχιτεκτονική του υψώνονταν εντυπωσιακή, µπορούσε κανείς να δει στοιχεία 
άλλων πολιτισµών, ρέπλικες φωτισµένες από τα νέον φώτα που κοσµούσαν την πόλη. 
Ο κόσµος εισχωρούσε στα καζίνο, και αυτοµάτως αναχαιτιζόταν. Στη δική µας εποχή, 
το Λας Βέγκας φέρει πλέον την έννοια του καλτ. Εµείς θα πάµε εκεί γνωρίζοντας 
την προηγούµενή του λειτουργία, αυτή του θεάµατος, αλλά ταυτόχρονα θέλουµε να 
το δούµε από κοντά. Θέλουµε να δούµε τα νέον φωτάκια να αναβοσβήνουν πάνω 
από έναν Πύργο του Άιφελ και τον ξέφρενο κόσµο να τζογάρει. Θα πάµε να δούµε 
ένα µνηµείο. Εξάλλου είµαστε µετα–τουρίστες, ξέρουµε πως δεν υπάρχει αυθεντική 
τουριστική εµπειρία και πως αυτό που βιώνουµε είναι ένα σκηνικό. Τώρα όµως τι 
συµβαίνει; Παραµένει ακόµη µια αναχαιτιστική µηχανή εφόσον δεν µας ξεγελάει για το 
ότι σίγουρα ήταν πριν την µνηµειοποίησή του; Και άµα σκεφτούµε ότι το Λας Βέγκας 
ξαφνικά ερημώνεται και παύουν να λειτουργούν τα καζίνο, ότι είναι απλά όλα τα ίχνη 
ενός παρελθοντικού Λας Βέγκας, αφηµένα στο μασούλημα του χρόνου, όπως στη 
σκηνή του Blade Runner 2049, τότε τι υπάρχει για να αναχαιτιστεί;

Αντίστοιχα και η Ακρόπολη, όσο βλάσφημη και αν είναι η σύγκριση που πάω να 
πραγματοποιήσω, πέρα από τους επισκέπτες της, δεν φέρει κάποια λειτουργία στο 
εσωτερικό της πια. Εξάλλου κάνεις, εκτός από το να διασχίσει τα Προπύλαια, δεν µπορεί 
να εισέλθει σε κάποιο από τα αρχαία κτίρια. Η κατανάλωση που συντελείται, λοιπόν, 
στον αρχαιολογικό χώρο αυτόν, είναι η κατανάλωση της εικόνας κενών κουφαριών. 
Δεν εκτίθεται κάτι στο χώρο της για να το αναχαιτίσει. Ή µάλλον εκτίθεται η αρχαία 
πολιτιστική κληρονοµιά του κτιριακού συµπλέγµατος και ο ιστορικός χρόνος που αυτό 
φέρει. Δεν θα ήταν αυθαίρετο να δηλώσει κανείς ότι η ιστορική µνήµη αναχαιτίζεται 
από την τωρινή λειτουργία της Ακρόπολης;
Ίσως το δόκιµο θα ήταν στην περίπτωση της Ακρόπολης να περιγράψουµε τη 
συµπεριφορά των ατόµων που την επισκέπτονται. Για αυτό θα χρησιµοποιήσω την 
ανάλυση που κάνει ο Freud για τη δική του επίσκεψη στην Ακρόπολη σε σχέση με τις 
σκέψεις που πραγματοποίησε καθώς στεκόταν πάνω στον Ιερό Βράχο.

Στάθηκα πάνω στην Ακρόπολη και κοιτούσα τη θέα της πόλης. Τότε µια 
αναπάντεχη σκέψη ήρθε στο µυαλό µου: Ώστε όλα αυτά που µαθαίναµε στο 
σχολείο, υπάρχουν στα αλήθεια39. 

39  Freud (1936): σσ. 240–241. 

104

gavagai / γκαβαγκάι | papers



Σε συνέχεια αυτής της παρατήρησης, ο Freud διαχωρίζει δύο τύπους ατόµων, 
εξίσου εντυπωσιασμένοι και οι δύο, αλλά για διαφορετικό πράγµα. Το ένα άτοµο 
εντυπωσιάζεται καθώς συνειδητοποιεί ότι είχε υποχρεωθεί τόσο καιρό να πιστεύει σε 
κάτι που στην πραγµατικότητα αµφισβητούσε, ενώ το άλλο εντυπωσιάζεται καθώς δεν 
είχε διανοηθεί ποτέ ότι αυτό που βλέπει θα αποτελούσε αντικείµενο προς αμφισβήτηση 
και να που τώρα συνειδητοποιεί ότι υποσυνείδητα αμφέβαλλε για την ύπαρξή του. 
Αυτό που περίµενε να νιώσει ήταν κάποια έκφραση ευχαρίστησης ή θαυµασµού40 και 
εντούτοις εκπλήσσεται µε τον εαυτό του που εκπλήσσεται µε το ότι όλα όσα µάθαινε 
στο σχολείο για την Ακρόπολη είναι αλήθεια. Τη στιγµή που στέκεται πάνω στον Ιερό 
Βραχό, αντιλαµβάνεται ότι εκτός από την αµφιβολία που είχε ως παιδί για το αν θα 
κατορθώσει να δει την Ακρόπολη από κοντά, αµφισβητούσε σε βαθύτερο επίπεδο 
την ίδια την ύπαρξή της. Με βάση όλον αυτό το συλλογισμό, καταλήγει στο ότι η ιδέα 
της Ακρόπολης εµπεριέχει το στοιχείο της αµφισβήτησης της πραγµατικότητάς της41.
Πέρα από αυτό, τη συνειδητοποίηση της εσωτερικής αµφισβήτησης για την ύπαρξη 
της Ακρόπολης, συµβαίνει και µια ακόµη διεργασία.  Όπως έχει ξανά ειπωθεί, ένα 
από τα βασικά πρωτόκολλα συµπεριφοράς των επισκεπτών στην Ακρόπολη, είναι η 
φωτογράφιση των µνηµείων καθώς και η φωτογράφισή τους µπροστά από το µνηµείο.

“Αυτός είµαι εγώ µπροστά από τον Παρθενώνα” θα λες µετά, ξεχνώντας 
πως κατά την διάρκεια που φωτογραφιζόσουν αναρωτιόσουν τι κάνεις εκεί 
πέρα. Αυτή η σκέψη δηµιουργεί µια ρήξη µεταξύ του θεατή – τουρίστα και του 
περιβάλλοντα χώρου όπου βρίσκεται και τον εµποδίζει να αντιληφθεί το χώρο 

40  Ό.π., σσ. 240–241. 
41  Ό.π., σσ. 241–244. 
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σαν τόπο, να βρεθεί πραγµατικά εκεί, όσο και να προσπαθεί να καλύψει το 
κενό της αντίληψής του µε πληροφορίες από τουριστικούς οδηγούς.42

Οι επισκέπτες της Ακρόπολης κινούνται µέσω των οδηγιών των τουριστικών τους βιβλίων 
και ξεναγών. Όπως τα άτοµα που εισέρχονται µέσα σε ένα αεροδρόµιο και των οποίων 
η ιδιότητά τους προσδιορίζεται από την κατάσταση που βιώνουν, αποκτώντας αυτόµατα 
όλοι τον χαρακτηρισµό “επιβάτες”, αντίστοιχα και οι επισκέπτες ενός αρχαιολογικού 
χώρου μετατρέπονται σε τουρίστες, γιατί αυτό επιτάσσει ο χώρος εντός του οποίου 
βρίσκονται. Αυτή η υπόδηση ενός συγκεκριμένου ρόλου που επιβάλει το περιβάλλον 
του αεροδροµίου, το καθιστά µη–τόπο43. Η ίδια συνθήκη επικρατεί και στον ευρύτερο 
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Μέσα από τις οδηγίες χρήσης της, µετατρέπεται 
σε έναν αντίστοιχο µη–τόπο µε αυτόν του αεροδροµίου. Δεν έχει καµία σηµασία το 
ότι πήγες εκεί, εφόσον την αντιλαμβάνεσαι µόνο µέσω της βοήθειας των οδηγιών 
χρήσεώς της, και σε ένα επόµενο στάδιο συνειδητοποιείς ότι αμφέβαλλες για την 
ίδια της την πραγµατικότητα.

42  Auge (1992): σσ. 84-85.
43  Ό.π., σ. 103.
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Αντί Επιλόγου
Η αστική ζωή δεν είναι πλέον η ζωή της πόλης, αλλά οι άπειρες πιθανότητές 
της, µια εικονική αστική ζωή, σαν να παίζει κανείς στα πλήκτρα της πόλης, 
σαν να ήταν κάτι σαν προβολή. 44 

Ο αντιπαρατιθέμενος στο Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος λόφος της Ακρόπολης, εποµένως, 
δεν πληροί τα κριτήρια µιας αναχαιτιστικής µηχανής. Εντός του αρχαιολογικού χώ-
ρου, αυτά τα οποία βιώνουν την αναχαίτισή τους είναι σαφώς τα άτοµα που την 
επισκέπτονται, αλλά όπως στο παράδειγµα του Λας Βέγκας, το ίδιο το νόηµα και 
η ουσία της Ακρόπολης έχει υποστεί αναχαίτιση. H αδιάκοπη αναπαραγωγή των 
πανομοιότυπων φωτογραφιών αυτού του συµβόλου της πόλης των Αθηνών, την έχει 
καταστήσει ένα Simulacrum όµοιο µε τα έργα τέχνης που εκτίθενται στο Beaubourg. 
Στην περίπτωση του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος, η σύγχρονη Αρχιτεκτονική αναχαιτίζει 
και παράγει Simulacra, καθώς έχει προσαρµοστεί στους νόµους της κυριευμένης από 
αυτά εποχής µας, ενώ στην δεύτερη η Αρχιτεκτονική της µνήµης αναχαιτίζεται και 
καθίσταται η ίδια ένα Simulacrum για την πόλη. 

Οι σαν  λ ό κ α λ  τουρίστες και οι σαν τουρίστες  λ ό κ α λ, εξομοιώσεις ο πρώτος 
του ντόπιου και ο δεύτερος του τουρίστα, εργάζονται και αυτοί αδιάκοπα στο κοµµάτι 
παραγωγής Simulacrum, αφήνοντας και την ίδια τους τη φύση να µετατραπεί σε 
τέτοιο. Καθίστανται υπερ-πραγµατικές οντότητες. Εντός της πόλης, εντός των κτιρίων 
τουριστικού ενδιαφέροντος, µπροστά από τα εκθέματα και τις street performances της 
Αθήνας, µέσω του ψηφιακού τους άλµπουµ φωτογραφιών, παράγουν και µετατρέπουν 
οτιδήποτε εξουσιάζουν µε το βλέμμα τους σε Simulacrum και συντελούν σε μια καθολική 
αναχαίτιση της ίδιας της πόλης των Αθηνών. Οι τουρίστες–Simulacra κινούνται µε 
φρενίτιδα µέσα στις σύγχρονες πόλεις, αναχαιτίζοντάς τες αδιάκοπα. Η σύγχρονη 
αρχιτεκτονική συμμορφώνεται σε τούτο το ψηφιακό παιχνίδι αναχαίτισης των πόλεων 
και αποκτά και η ίδια έναν τέτοιο χαρακτήρα. Η πόλη µέσα από τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης έχει υποστεί την εξοµοίωσή της, η οποία όµως εντός του πνεύµατος 
κυριαρχίας των Simulacra, γίνεται πιο πραγµατική από την πραγµατική, εισάγοντας 
µας σε µια περίοδο υπερ–πραγµατικότητας των πόλεων και απόλυτης αναχαίτισής 
τους από τα Simulacra που κυριαρχούν εντός τους.

44   Baudrillard & Nouvel (2000): σ. 47.
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