
Το «περίπτερο», σαν ένας τόπος και χώρος, έχει χρησιμοποιηθεί συχνά σαν ένα πλαίσιο για την συνάντηση 

του ανθρώπου και της φύσης- σε μια ανακλαστική στιγμή, όπου η κινητήρια δύναμη φαίνεται να είναι 

αφοσίωση και εξαγνισμός της ψυχής. Ένα καλοπαιγμένο θέμα, που διεκδικήθηκε τελευταία στον 

διαγωνισμό της ένωσης Δανών αρχιτεκτόνων, με ένα περίπτερο στους Βασιλικούς κήπους της Κοπεγχάγης 

(που ανοίγει φέτος τον Σεπτέμβρη). Όμως, όπως στον διαγωνισμό, η φύση συχνά αντιπροσωπεύεται από 

τον καλλιεργημένο κήπο. 

Το σχέδιο στο βουνό στην Φτέργη, ζητά να αντλήσει έμπνευση από το τοπικό περιβάλλον γύρο από το 

Πλωμάρι στην Λέσβο και ακόμα να συνδέσει την έννοια του περιπτέρου με τμήματα της Ελληνικής 

μυθολογίας. 

Η φύση σε αυτό το σχέδιο αντιπροσωπεύεται από τον ελαιώνα. Ένας τόπος όπου η Θεά της σοδειάς 

(σιτάρι), Δήμητρα, έχει δώσει στους ανθρώπους  τα προς το ζην (βιοπορισμό) και ελπίδα ζωής- αλλά 

πιθανόν όχι σε μεγάλη ποσότητα. 

Το σχέδιο, όπως προηγούμενα αναφέρθηκε, ζητά έμπνευση από την Ελληνική μυθολογία, όπου ο Έρωτας, 

σαν κίνητρο ή επιθυμία, είναι το κεντρικό μοτίβο στην σύλληψη του ανθρώπου από τον Πλάτωνα και 

σύμφωνα με τον λόγο του Διοτίμα, που επαναλαμβάνεται από τον Σωκράτη στο Συμπόσιον, ο Έρωτας 

βρίσκεται μεταξύ των θεών και των ανθρώπων. Ο ΄Έρωτας δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό, αλά 

προσωποποιεί την επιθυμία για το καλό και το ωραίο. Ο Έρωτας είναι  σύμβολο της μόνιμης έρευνας του 

ανθρώπου για το άπειρο, την αθανασία και την αυτοπραγμάτωση. Και στον Φαίδρο ο Πλάτωνας 

απεικονίζει τον Έρωτα του Σωκράτη σαν «τρέλα», σαν  θεϊκή έκσταση που οδηγεί τον άνθρωπο χωρίς να 

γνωρίζει που. Έτσι για τον Σωκράτη, ο Έρωτας είναι ένας κυρίαρχος παράγοντας στον ανθρώπινο αγώνα για 

τελειότητα. 

Το Σχέδιο: Στο βουνό στην Φτέργη τρεις κατασκευές σε μορφή περιπτέρων κατασκευάζονται σε ένα 

ελαιώνα. Ένα περίπτερο είναι αφιερωμένο στον Έρωτα, ένα άλλο στην Δήμητρα και το τρίτο σαν εκτίμηση 

προς τους επισκέπτες, σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία.  


