▫Άνθη της Πέτρας
▫Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής

Τα Άνθη της Πέτρας και η μαστορική
τέχνη των Λαγκαδινών μαστόρων:
Ένα παράδειγμα αναζωογόνησης μιας
εμπειρικής τέχνης που σχετίζεται με τη
βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Ανδρέας Σ. Μανιάτης
Μέλος Δ.Σ. Σωματείου «Άνθη της Πέτρας»
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, Ε.Μ.Π.

Τα «Άνθη τη Πέτρας»

• Ίδρυση το 2013,
• Επέκταση με μέλη από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά
και από το εξωτερικό,

• Συνεργασίες με αντίστοιχους πολιτιστικούς φορείς,
• Παρεμβάσεις και συνεργασία με επίσημους φορείς,
• Ανάπτυξη δράσεων και ενεργειών ανάδειξης της
Τέχνης της Πέτρας ως αναπόσπαστο κομμάτι της
Άυλης Πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Άνθη της πέτρας μπροστά στην πράσινη θάλασσα
με φλέβες που μου θύμιζαν άλλες αγάπες
γυαλίζοντας στ’ αργό ψιχάλισμα,
Άνθη της πέτρας φυσιογνωμίες
που ήρθαν όταν κανένας δε μιλούσε και μου μίλησαν
που μ’ άφησαν να τις αγγίξω ύστερα από την σιωπή
μέσα σε πεύκα σε πικροδάφνες και σε πλατάνια
Τετράδιο Γυμνασμάτων, 1940
Γ. Σεφέρης

Αναγκαιότητα για τη διάσωση της τέχνης της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας

• Σημαντικές ανάγκες επισκευής και αποκατάστασης σημαντικών
μνημείων (παλιά αρχοντικά, γεφύρια, εκκλησίες, σχολεία, κρήνες,
ξερολιθικές κατασκευές κτλ.), που είναι διάσπαρτα σε όλη την
Πελοπόννησο, και όχι μόνο,
• Παρουσία ενός μεγάλου αριθμού παραδοσιακών οικισμών στην
Αρκαδία, σε άλλους νομούς της Πελοποννήσου και άλλων
Περιφερειών. Οι οικοδομικές εργασίες σε όλα αυτά τα χωριά
υπόκεινται σε κανόνες που σχετίζονται με την προστασία της
φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών και συνεπώς
απαιτούνται εξειδικευμένοι τεχνίτες της πέτρας,
• Στην ευαισθητοποίηση ενός διαρκώς αυξανόμενου αριθμού
πολιτών για την αναγκαιότητα προστασίας της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής.

Αναγκαιότητα για τη διάσωση της τέχνης της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας

• Στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης με
αναφορά το δίπολο φυσικό-δομημένο περιβάλλον,
• Στους υψηλούς ρυθμούς τουριστικής ανάπτυξης της
ορεινής Αρκαδίας που αυξάνουν τις ανάγκες σε
παραδοσιακούς ξενώνες, χώρους εστίασης, κλπ.,
• Στην επαναφορά της πέτρας ως δομικό υλικό στις
σύγχρονες κατασκευές, γεγονός που αφορά όλη τη
χώρα.

Επιλογή του τόπου

• Τα Λαγκάδια αποτέλεσαν το σημαντικότερο μαστοροχώρι της
Πελοποννήσου κατά τον 19ο και ως τα μέσα του 20ου αιώνα,

• Η κληρονομιά της τέχνης της πέτρας είναι ενσωματωμένη σε
πολλά χτισμένα παραδείγματα αυτής της τέχνης, καθιστώντας
τον οικισμό ένα υπαίθριο μουσείο της παραδοσιακής τέχνης
της πέτρας,
• Υπάρχουν ζωντανές εστίες – αν και περιορισμένου αριθμού –
της τέχνης στον σημερινό οικισμό (3 - 4 έμπειροι μαστόροι),
• Υποστήριξη του αιτήματος της λειτουργίας σχετικής σχολής
από τις τοπικές κοινωνίες της περιοχής και τους θεσμικούς
φορείς της,
• Επαγγελματική διέξοδος για νέους μιας μεγάλης γεωγραφικής
περιοχής που βρίσκεται υπό ισχυρή δημογραφική πίεση.

Διάσωση της τέχνης της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας
Μέσα επίτευξης του στόχου

•

Λειτουργία Σχολής Μαθητείας της Τέχνης της Πέτρας,

•

Δημιουργία Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής &
Πέτρας

Ενέργειες των Ανθέων της Πέτρας

Λειτουργία Σχολής Μαθητείας
• Εγγραφή της Λαγκαδινής παραδοσιακής τέχνης της πέτρας
στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το
καλοκαίρι του 2017, ύστερα από υποβολή σχετικού
φακέλου στο ΥΠΠΟΑ,

• Συνεργασία με σχετικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
(Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ι., κτλ.),
• Οργάνωση τα τρία, προ-COVID, καλοκαίρια (2017 – 2019)
εβδομαδιαίων εργαστηρίων της τέχνης της πέτρας με δύο
ομάδες εκπαιδευόμενων:
o Νέοι τεχνίτες,
o Αρχιτέκτονες με ειδίκευση στην προστασία μνημείων,
με σημαντική επιτυχία.

Ενέργειες των Ανθέων της Πέτρας
Λειτουργία Σχολής Μαθητείας
• Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (28/9/2018)ύστερα από σχετικό αίτημά μας στο Δήμο Γορτυνίας- για τη
δημιουργία Ομάδας Εργασίας αποτελούμενης από τον
Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Β. Γκανιάτσα
(Συντονιστής Επιστημονικού Συμβουλίου του Σωματείου μας),
έναν εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου κι έναν
εκπρόσωπο του ΔΣ των Ανθέων της Πέτρας για την
προετοιμασία σχετικής πρότασης για τη λειτουργία της
Σχολής,
• Εξεύρεση κατάλληλου δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση της
σχολής με επαρκείς εξωτερικούς χώρους για τη λειτουργία
των εργαστηρίων, κτλ.,
• Επεξεργασία σχετικού Προγράμματος Σπουδών από μέλη
του Επιστημονικού Συμβουλίου των Ανθέων της Πέτρας
(προχωρημένη φάση επεξεργασίας).

Ενέργειες των Ανθέων της Πέτρας
Πλαίσιο Ανάπτυξης Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πέτρας
Εκθεσιακός – Μουσειακός πυλώνας, με κύρια αποστολή: τη διάσωση,
καταγραφή, ανάδειξη και προβολή των υλικών και άυλων στοιχείων που
αφορούν την Λαγκαδινή τέχνη της πέτρας,
• Υλικά στοιχεία: εργαλεία σχετιζόμενα με την τέχνη της πέτρας,
αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις σημαντικών έργων – μνημείων, οι πάσης
φύσεως γραπτές μαρτυρίες (σημειώσεις, σχέδια και επιστολές μαστόρων,
συμφωνητικά), φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες από τόπους δουλειάς,
φωτογραφίες μαστόρων, φωτογραφίες έργων), επιγραφές, άλλο αρχειακό
υλικό (εφημερίδες, άρθρα, κλπ.), κατάλογοι με ονόματα μαστόρων, όπως
προκύπτουν από εκλογικούς καταλόγους των τελευταίων δύο αιώνων,
• Άυλα στοιχεία: προφορικές μαρτυρίες υπερήλικων μαστόρων βάση
προτυποποιημένου ερωτηματολογίου, η συνθηματική – επαγγελματική
γλώσσα, τα τραγούδια, μοιρολόγια, παροιμίες, ανέκδοτα, κλπ., που
σχετίζονται με μαστόρους, τα σχετικά ντοκυμαντέρ, ταινίες κτλ.

Ενέργειες των Ανθέων της Πέτρας
Πλαίσιο Ανάπτυξης Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πέτρας
Ερευνητικός – Εκπαιδευτικός πυλώνας, με κύρια αποστολή:

1) την υποστήριξη σε ερευνητές-μελετητές της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
(παροχή αρχειακού υλικού, βιβλιοθήκης multimedia κτλ). Άμεση σχέση με
τον πρώτο πυλώνα,
2) τη χαρτογράφηση και ανασύσταση των πολιτιστικών διαδρομών της τέχνης
της πέτρας,
3) την οργανική σύνδεση με τη σχολή μαθητείας της τέχνης της πέτρας
(υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων),
4) τη διοργάνωση θερινών σχολείων και ειδικών Σεμιναρίων για
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και ειδικούς
επιστήμονες σε συνεργασία με Πολυτεχνικές Σχολές,
5) την εκδοτική δραστηριότητα συναφή με τα αντικείμενο της παραδοσιακής
αρχιτεκτονική.

Ενέργειες των Ανθέων της Πέτρας

Πλαίσιο Ανάπτυξης Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πέτρας
• Απόκτηση του ερειπωμένου αρχοντικού Ρηγόπουλου με τη μέθοδο του
πληθοπορισμού (crowd funding),
• Αποτύπωση & εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ κτλ.),
• Σχεδιασμός και υλοποίηση άμεσων κι επειγόντων σωστικών μέτρων,
• Συλλογές υλικών τεκμηρίων, αρχειακού υλικού, αποτυπώσεων κτλ.,
• Έναρξη υλοποίησης έργου ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού, και
δημιουργίας Συστήματος Τεκμηρίωσης / Ηλεκτρονικής Διαχείρισης
Εγγράφων και Περιεχομένου (Enterprise Content Management – ECM),

• Εκπόνηση σχεδίου βιωσιμότητας (σε φάση προετοιμασίας).

Δράσεις Διάχυσης και Εξωστρέφειας

Μάρτιος 2020: Ανάθεση του ερευνητικού έργου:
«Η συμβολή των Λαγκαδινών μαστόρων στην Επανάσταση του 1821»

Δράσεις Διάχυσης και Εξωστρέφειας

Ιούλιος 2020: Τα Άνθη της Πέτρας στον καιρό της Πανδημίας …

Δράσεις Διάχυσης και Εξωστρέφειας

Ιούλιος 2021: Έκδοση λευκώματος:
“Δια χείρος τέκτονος ...
Λιθανάγλυφα προεπαναστατικών εκκλησιών της Αρκαδίας”.

Η πορεία: Αναστοχασμός και συνέχεια…

Χτίζοντας τις σχέσεις: από την κοινωνία προς τους φορείς
• Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών (δεν αφορά
μόνο τα Λαγκάδια, αλλά την ευρύτερη περιοχή),
• Αξιοποίηση της «μαγιάς» των ντόπιων μαστόρων,

• Ανάδειξη της σημασίας της αναβίωσης της τέχνης της
πέτρας μέσω της αποκατάστασης κτισμάτων στον
οικισμό,
• Αλληλεπίδραση εξειδικευμένων επιστημόνων, έμπειρων
και νέων μαστόρων,
• Ώσμωση με μαστόρους από άλλα μαστοροχώρια
(Ηπειρώτες – Ζουπανιώτες, Νησιώτες, κλπ.).

Η πορεία: Αναστοχασμός και συνέχεια…

• Ίδρυση του Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πέτρας,
• Κίνητρα για τους εκπαιδευόμενους (τοπική κοινωνία, φορείς, ιδρύματα),

• Κίνητρα για τους απόφοιτους (πιστοποίηση, μητρώο μαστόρων, προδιαγραφές
σε προκηρύξεις έργων),
• Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της σχολής μαθητείας,

• Λειτουργία Σχολής Μαθητείας.

Παραδοσιακή τέχνη και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Η δημιουργία και η λειτουργία της Σχολής Μαθητείας και του Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής &
Πέτρας θα έχουν πολλαπλά αποτελέσματα που θα «θεμελιώνουν» τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη μέσω:
•

της δημιουργίας του πρώτου Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στη χώρα,

•

της λειτουργίας ενός μοναδικού για την Πελοπόννησο πολιτιστικού εκπαιδευτικού κέντρου με
συγκεκριμένη θεματική,

•

της διάσωσης ενός παραδοσιακού επαγγέλματος τέχνης, η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

•

της διάσωσης και αποκατάστασης μνημείων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, αφού θα
συμβάλουν στην εξειδίκευση επιστημόνων – μηχανικών και τεχνιτών στον συγκεκριμένο γνωστικό
αντικείμενο,

•

της ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας,

•

της ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος, ιδίως με την ανάπτυξη του πολιτιστικού και ιστορικού
τουρισμού. Η ολιστική προσέγγιση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής ενοποιεί και «κεφαλαιοποιεί»
τα πολιτιστικά αγαθά της ευρύτερης περιοχής,

•

της πιθανής δημογραφικής ανάκαμψης της περιοχής σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση.

Σας ευχαριστώ!

Περισσότερες πληροφορίες:
www.anthitispetras.gr
info@anthitispetras.gr

