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               Π ε ρ ί λ η ψ η            

 
Η αισθητική αποτίμηση στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είτε αυτές έχουν 

αυστηρή νομική αναφορά είτε εκφράζουν ένα common sensus, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω 

του κανονιστικού χαρακτήρα των αποφάσεων αυτών, με σοβαρό αντίκτυπο στην ερμηνεία 

και θεσμοθέτηση κανόνων περιβαλλοντικής ηθικής. Πώς όμως εννοείται η «αισθητική του 

περιβάλλοντος» στο Ελληνικό Δίκαιο και με ποιο τρόπο οι αποφάσεις του έχουν επηρεαστεί 

απ’ τις φιλοσοφικές θεωρίες περί αισθητικής; Βάσει ποιων στοιχείων αποτιμάται η 

«αισθητική» και ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενο αισθητικής σημασίας ή αισθητικής αξίας το 

οποίο προστατεύει ο Νόμος; Υπάρχουν αρχές ή κανόνες στην αισθητική ικανά ν’ αποτελέσουν 

βάση κανονιστικού χαρακτήρα για τη περιβαλλοντική προστασία; Στα πλαίσια της 

διερεύνησης των παραπάνω ερωτημάτων εξετάστηκαν οι αναφορές περί αισθητικής στο 

ελληνικό Δίκαιο για το συνολικά προστατευτέο αγαθό του άρθρου 24 του Συντάγματος δηλ. 

το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, και προσδιορίστηκαν τα στοιχεία αισθητικής 

αξιολόγησης που αναφέρονται στις αποφάσεις της Νομολογίας του ΣτΕ.  

Στη συνέχεια, καθώς η αισθητική -ως φιλοσοφικός στοχασμός γύρω απ’ τη φύση του 

ενδιαφέροντος προς ορισμένα αντικείμενα πολύτιμα μ’ έναν ιδιόμορφο τρόπο- δέχεται 

ισχυρές επιδράσεις απ’ τις φιλοσοφικές θεωρίες και επειδή οι αποφάσεις του ΣτΕ που 

σχετίζονται με αισθητική αποτίμηση δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο θεωρητικό φιλοσοφικό 

πλαίσιο, επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί το πλαίσιο αυτό και να κατανοηθεί η ταυτότητά του. 

Προς τούτο, μέσω της έρευνας των αισθητικών θεωριών στη διάρκεια της ιστορίας, έγινε 

προσπάθεια να εντοπιστεί ο πυρήνας της φιλοσοφίας που διαμορφώθηκε από διάφορα 

στοιχεία φιλοσοφικής σκέψης και να μελετηθεί ο αντίκτυπος των φιλοσοφικών θεωριών στις 

αισθητικές θεωρίες για να γίνει το σημερινό αναπτυγμένο σύστημα που εκφράζεται στο 

ελληνικό Δίκαιο. Οι φιλοσοφικές θεωρίες εκτίθενται αναγκαστικά συνοπτικά χωρίς να 

απαιτείται εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση και στο μέτρο που εξυπηρετούν τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας.  

Τι είναι αυτό που προσδίδει κάλλος στα πράγματα; Πώς εκδηλώνεται το «ωραίο» στην αισθητή 

πραγματικότητα; Ποια είναι τα κριτήρια της αισθητικής αξίας; Ποια είναι η ιδιαίτερη φύση της 

αισθητικής απόλαυσης; Μέσα απ’ την ανάλυση των αισθητικών θεωριών και στη βάση των 

παραπάνω ερωτημάτων εντοπίζονται δυο βασικοί προσανατολισμοί ενδιαφέροντος: Ο ένας 

προσδιορίζεται με τον όρο «ωραίο» και υπαγορεύει τη περιγραφή και ανάλυση των 

κυρίαρχων αισθητικών ποιοτήτων, όπως την έχουν προσδιορίσει οι στοχαστές, ενώ ο άλλος 

προσδιορίζεται με τον όρο «καλαισθησία» ή «γούστο» και απαιτεί την διερεύνηση της φύσης 

της ετυμηγορίας του κριτικού, της φύσης της κρίσης του και της αιτιολόγησής της, επομένως 

συνεπάγεται μια κανονιστική έρευνα. Οι δυο όμως αυτές θεματικές διαστάσεις έχουν στενούς 

δεσμούς και συχνά διαπλέκονται μεταξύ τους ενόψει και του ότι η ανάλυση των θεωριών περί 

αισθητικής αποβλέπει στο να διευκρινίσει τη φύση της αισθητικής απόλαυσης και να 

σταθεροποιήσει τις ταλαντευόμενες ιδέες περί γούστου ή καλαισθησίας. 
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Με την επεξεργασία του υλικού των αναφορών αισθητικής αποτίμησης της Νομολογίας του ΣτΕ 

και την επίκληση των φιλοσοφικών θεωριών περί αισθητικής επιχειρήθηκε ν’ αναδειχθούν οι 

«έννοιες» ή «ποιότητες» της αισθητικής στις οποίες βασίστηκαν αυτές οι αποτιμήσεις. Η 

διερεύνηση αυτών των αισθητικών εννοιών στο πλαίσιο των διατυπωμένων αισθητικών 

θεωριών αποτελεί την οδό κατανόησης της αισθητικής κρίσης της Νομολογίας.  

Οι «αισθητικές έννοιες» που αναδείχτηκαν απ’ την έρευνα ταξινομήθηκαν σε επτά κατηγορίες με 

βάση τις θεωρίες περί αισθητικής στις οποίες αυτές οι έννοιες κατέχουν σημαντική θέση. Οι 

έννοιες αυτές που αποτελούν τα στοιχεία αισθητικής αποτίμησης και αισθητικής αξίας στη 

Νομολογία ορίζονται μέσα απ’ τις αισθητικές θεωρίες ως οι απλές αισθητικές ποιότητες των 

αντικειμένων Φύσης και Τέχνης και ως κοινές «ιδιότητες» όλων των «ωραίων» πραγμάτων. Η 

ανάδειξη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των εν λόγω «αισθητικών ποιοτήτων» συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και αποσαφήνιση της έννοιας του «ωραίου», την εξήγηση της επίδρασής του, 

την αιτιολόγηση των αξιολογικών κρίσεων που αναφέρονται σ’ αυτό και την κατανόηση του 

αισθητικού βιώματος. Η ανάλυση αυτών των εννοιών γίνεται μέσα από ορισμένα 

αντιπροσωπευτικά φιλοσοφικά ρεύματα, συγκεκριμένα μέσα απ’ τις θεωρίες που έχουν 

διατυπωθεί απ’ τους προσωκρατικούς στοχαστές, τους φιλοσόφους της κλασικής 

αρχαιότητας, της ελληνιστικής περιόδου και του νεοπλατωνισμού, τους στοχαστές του 

Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, τους εκπροσώπους του καρτεσιανού ρασιοναλισμού και της 

εμπειριοκρατίας στο Διαφωτισμό, του γερμανικού ιδεαλισμού, της ενορασιοκρατίας του 

ρομαντισμού, του κοινωνικού ρεαλισμού και σύγχρονου αντιφορμαλισμού, της 

εμπειριοκρατικής φυσιοκρατίας, καθώς και τους μεταφυσικούς, τους υπαρξιστές και τους 

φορμαλιστές του 20ου αιώνα.    

Οι επτά (7) «έννοιες» ή «ποιότητες» ή στοιχεία αισθητικής σημασίας ή αισθητικής αξίας στην 

αποτίμηση της Νομολογίας του ΣτΕ αποδίδονται ως: ιδιαιτερότητα, σύνθεση σε ξεχωριστή και 

διακριτή ενότητα, μορφή, αρμονία, ποικιλότητα, κάλλος ή φυσικό κάλλος, ως επίσης και 

αισθητική εμπειρία και απόλαυση. Η τελευταία έννοια προκύπτει απ’ την αισθητική 

αξιολόγηση και έπεται αυτής, και μέσω αυτής το «ωραίο» γίνεται αισθητό. Ορισμένα απ’ τα 

στοιχεία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που βάσει των παραπάνω εννοιών 

αξιολογούνται στις αποφάσεις της Νομολογίας του ΣτΕ είναι: εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ως 

αισθητικά δάση για αισθητική απόλαυση, υγροβιότοποι και υδάτινα συστήματα με αξιόλογα 

αισθητικά στοιχεία, τοπία αξιόλογων φυσικών συστημάτων που με τη ποικιλότητα, 

πολυμορφία & εναλλαγή των στοιχείων τους προβάλλουν σαφέστερα τις μορφές τους, 

περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους που με την ιδιαίτερη μορφή και σύνθεσή τους 

αποτελούν στοιχεία συλλογικής ταυτότητας, δημιουργήματα της φύσης και του πολιτισμού σε 

αρμονική σύνδεση και συνοχή που μέσω αυτών διατηρούνται οι ιστορικές μνήμες και οι 

αισθητικές αξίες, αξιόλογα φυσικά συστήματα των οποίων η ισορροπία και αρμονία των 

συστατικών στοιχείων τους είναι παράγοντας διατήρησης της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους, 

ευαίσθητα φυσικά γεωσυστήματα των οποίων τα ιδιαίτερα μορφολογικά και 

φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά είναι αγαθά της φυσικής κληρονομιάς, βιολογικές 

οντότητες και φυσικοί σχηματισμοί τοπίου είτε ως ιδιαίτερες επιμέρους μορφές είτε ως 
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ιδιαίτερα στοιχεία που συνθέτουν τη μορφή μιας όμορφης και ξεχωριστής εικόνας, η ενότητα 

και αυτοτέλεια συνόλων φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της μορφής των στοιχείων τους, περιαστικά δάση αναψυχής, άλση και πάρκα εντός πόλεων 

και οικισμών που θεωρούνται στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος και αγαθά του πολιτισμού. 

Ύστερα απ’ την αξιολόγηση των στοιχείων κατά τη διαδικασία ένταξης της κάθε μιας απ’ τις επτά 

(7) αισθητικές ποιότητες μέσα σε συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο στη βάση των 

φιλοσοφικών θεωριών που αναλύθηκαν, θα υποστηρίξουμε ότι η ταυτότητα των αποφάσεων 

της Νομολογίας του ΣτΕ που αναφέρονται σε αισθητικές αποτιμήσεις του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι ιδεαλιστική και συγκεκριμένα μια αισθητική θεώρηση 

καντιανού τύπου με μια αποστασιοποίηση τόσο απ’ την υποκειμενικότητα της εμπειριοκρατίας 

όσο κι απ’ την ρασιοναλιστική και φορμαλιστική αντίληψη.  
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                  A b s t r a c t 

 
The aesthetic evaluation of decisions of the Hellenic Council of the State, which either 

strictly concern legal matters or express common sense, is of major importance 

because of the normative force of these decisions and has a significant impact upon 

the interpretation and adoption of rules concerning environmental ethics. The question 

raised is what the meaning of “environmental aesthetics” within the Greek Law is and 

in what way the decisions of the Council of the State have been influenced by 

philosophical aesthetics. Furthermore, what are the criteria of aesthetic evaluation and 

what is the object of aesthetic significance or value protected by the law? Does 

aesthetics include principles or rules which could set the normative basis for 

environmental protection? In the framework of the above mentioned questions, the 

present study examines the reference to aesthetics in Greek Law concerning that 

which is protected in article 24 of the Constitution of Greece, i.e. the natural and 

cultural environment, and identifies the points of aesthetic evaluation included in the 

decisions of the case law of the Council of the State.  

As a philosophical reflection on the nature of interest in objects valuable in a particular 

way, aesthetics is strongly influenced by philosophical theories. The present study 

aims at defining and understanding the identity of the specific theoretical philosophical 

framework connected with the decisions of the Council of the State related to aesthetic 

evaluation as the framework has not been specified. To this end, aesthetic theories 

developed throughout history are examined in order to determine the core of 

philosophy formed by various aspects of philosophical thought and study the impact of 

philosophical theories on aesthetic theories which lead to the development of the 

modern system expressed in Greek Law. Philosophical theories are necessarily 

presented briefly without demand for extensive substantiation and to such a degree 

that serves the needs of the present study. 

What gives beauty to things? How is the “beautiful” expressed in the physical reality? 

What are the criteria of aesthetic value? What is the particular nature of aesthetic 

pleasure? On the basis of these questions and by means of analyzing aesthetic 

theories, two key aspects of interest have been identified: The first one is identified by 

the term “beautiful” and includes the description and analysis of major aesthetic 

qualities as defined by thinkers, whereas the second one is identified by the terms 

“sensibilities” or “taste” and requires examination of the nature of the critic’s 

deduction, the nature of the critic’s judgement and the justification of this judgement, 

i.e. it requires a normative research. Nevertheless, these two thematic aspects are 

closely connected and often interlaced as the analysis of theories of aesthetics aims at 

defining the nature of aesthetic pleasure and clarifying the controversial ideas about 

taste and “energy enthusiasm”. 
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The points of aesthetic evaluation included in the decisions of the case law of the Council 

of the State are elaborated, and philosophical theories of aesthetics are used in order 

to point out the “concepts” or “qualities of aesthetics” on which the evaluation was 

based. The study of these concepts in the framework of formulated theories of 

aesthetics helps understanding the aesthetic evaluation of the case law.  

The “aesthetic concepts” outlined in this study are classified in seven (7) categories 

according to the theories of aesthetics where these concepts are of major importance.  

The concepts are the points of aesthetic evaluation and aesthetic value in the case law 

and are defined through theories of aesthetics as the simple aesthetic qualities of 

objects of Nature and Art and as common “properties” of all the “beautiful” objects. 

The definition and extensive analysis of these “qualities of aesthetics” contribute to the 

development and clarification of the concept of “beautiful”, the interpretation of its 

impact, the justification of assessments upon it and the understanding of the aesthetic 

experience. These “aesthetic concepts” are analyzed on the basis of specific 

philosophical theories by the pre-Socratic thinkers, philosophers of classical antiquity 

and of the Hellenistic period, Neo-Platonists, thinkers of the Middle ages and the 

Renaissance, Cartesian rationalists, experientialists, philosophers of the German 

idealism, of Romantic intuitionism, of social realism and modern anti-formalist, 

naturalistic experientialists, metaphysics, existentialists and formalists of the 20th 

century.    

The seven “concepts” or “qualities” or points of aesthetic significance or value in the 

evaluation of the Council of the State are determined as follows: 1. distinctiveness or 

specific individuality and self-identity, 2. composition of a separate discernible unity, 3. 

form or shape or figure, 4. harmony, 5. diversity, 6. beauty or natural beauty and 7. 

aesthetic experience and pleasure. The last concept arises from aesthetic evaluation 

and follows it and the “beautiful” becomes sensible through it.  

The natural and cultural environment as evaluated on the basis of these concepts in the 

decisions of the case law includes inter alia: forestlands as aesthetic forests for 

aesthetic pleasure, wetlands and aquatic ecosystems of aesthetic value, landscapes 

with significant natural ecosystems presenting explicitly their features through 

diversity, variety and alternation of their elements, areas of particular natural beauty 

with particular form, character and composition pertaining to collective identity, 

natural or cultural creations cohesively connected in balance and concord preserving 

historical memories and aesthetic values, significant natural ecosystems where balance 

and harmony of components is important for preserving their distinctive character, 

sensitive natural ecosystems whose special morphological and physiogeographical 

features are objects of natural heritage, biological entities and natural landscape 

formations either as distinctive special objects or as parts of a beautiful and special 

image, the cohesion and self-existence of natural and cultural units and the special 
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attributes of their parts, periurban recreational forests, groves and parks in cities and 

settlements considered to pertain to natural environment and cultural goods. 

After assessing the data during the process of setting a specific theoretical framework for 

each one of the seven qualities on the basis of the analyzed philosophical theories, I 

argue that the decisions of the case law of the Council of the State concerning 

aesthetic evaluation of the environment are idealistic, namely a Kantian aesthetic 

approach distanced from the subjectivity of experientialism and from the rationalistic 

and formalistic perception.   
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              Ε υ χ α ρ ι σ τ ί ε ς   

 
Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη 

μου σ’ όλους εκείνους που -με τον ένα ή τον άλλο τρόπο- βοήθησαν να πραγματωθεί η 

παρούσα ερευνητική εργασία:    

- Τον κ. Στέργιο Πυρίντσο, επίκουρο καθηγητή Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που 

ως επιβλέπων της εργασίας συνέβαλε στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού τα μέγιστα σ’ 

όλα τα στάδια εκπόνησης της έρευνας. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη βοήθειά του στην 

επιλογή του θέματος, όσον αφορά τη πλευρά της αισθητικής, για το οποίο είχα εκφράσει 

την ιδιαίτερη προτίμησή μου, πλην όμως δεν αποτελούσε καθόλου γνωστό πεδίο για 

μένα, και δείγμα αυτού -όπως θα έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε- είναι η εκτενέστατη 

βιβλιογραφική αναφορά. Προς τούτο, η πολύτιμη επιστημονική αρωγή, η διαρκής 

επίβλεψη και η συνεχής καθοδήγησή του, σε επίπεδο μεθοδολογίας, οργάνωσης και 

ορίων, ήταν παράγοντες ιδιαίτερα καθοριστικοί. Η επεξεργασία και σύνθεση του 

διαθέσιμου υλικού και η ολοκλήρωσή της εργασίας δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την 

αμέριστη ηθική και ουσιαστική στήριξή του, τόσο στη διάρκεια της συγγραφής όσο και 

κατά την υποστήριξή της.   

- Τον κ. Γεώργιο Μαραγκό, αναπληρωτή καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, για τη βοήθειά του στην επιλογή του θέματος, ως προς το νομικό του μέρος, τη 

συνεχή ενθάρρυνσή του, τις βελτιωτικές παρεμβάσεις και τις πολύτιμες επιστημονικές 

συμβουλές του σε κρίσιμα στάδια της πορείας της εργασίας, που συνέβαλαν στην 

εκτενέστερη και ακριβέστερη ανάπτυξη καίριων θεμάτων. Τον ευχαριστώ θερμά που 

ασχολήθηκε με το κείμενό μου με ενδιαφέρον μέσα σε στενότατα χρονικά περιθώρια.   

- Τον κ. Φίλιππο Βασιλόγιαννη, λέκτορα Φιλοσοφίας Δικαίου του τμήματος Νομικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, για τις ιδιαίτερα γόνιμες επιστημονικές συζητήσεις μας και τις 

πολύτιμες παρατηρήσεις του.  

- Την κ. Σταυρούλα Τσινόρεμα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις εύστοχες υποδείξεις της και τις κριτικές επισημάνσεις της, 

στη τελική μορφή της εργασίας.     

- Τους συναδέλφους στην Υπηρεσία μου για τη κατανόηση και την ανεκτικότητά τους σε 

πολλές περιπτώσεις, ειλικρινά την χρειαζόμουν, αλλά και τη συνδρομή ορισμένων τους 

οποίους και ευχαριστώ ιδιαιτέρως.   

- Την οικογένειά μου για το συνεχές και ειλικρινές ενδιαφέρον για τη πορεία της 

εργασίας. Η στήριξή τους με βοήθησε περισσότερο απ’ όσο μπορώ να εκφράσω με λόγια. 

- Τους φίλους μου, ο καθένας απ’ τους οποίους μου συμπαραστάθηκε με το δικό του 

προσωπικό τρόπο και με ενθάρρυναν να συνεχίσω όταν η αντοχή μου δοκιμαζόταν πολύ 

σκληρά.  
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- Κι εκείνους που με παρότρυναν αλλά δεν μπόρεσαν να το ανεχτούν μέχρι το τέλος και 

να τους πω ότι το καταλαβαίνω και το αποδέχομαι, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. 

Ο χρόνος θα δείξει.  

- Τέλος, εκείνους που με διαμόρφωσαν ηθελημένα ή αθέλητα, τους αείμνηστους γονείς 

μου κι όλους όσους με δίδαξαν.  

 

                                                                                                                    ε. κ.  

                                                                                                           Ρέθυμνο 2010  
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            Ε ι σ α γ ω γ ή 

 
 Το Συμβούλιο της Επικρατείας1 γνωμοδοτεί επί σειράς θεμάτων περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος2 στα οποία περιλαμβάνονται και θέματα «αισθητικής αποτίμησης του 

περιβάλλοντος».3 Η αισθητική λειτουργία του Δάσους στη Νομολογία του ΣτΕ 

αναφέρεται ως μια απ’ τις πολλαπλές λειτουργίες του και έχει την ίδια ισχύ και σημασία4 

με εκείνη της βιολογικής του αξίας ως οικοσυστήματος, με εκείνη της παραγωγής 

αγαθών, της επιστημονικής έρευνας και των φυσιολατρικών δραστηριοτήτων, καθώς σε 

πολλές αποφάσεις του ΣτΕ όλα τούτα θεωρούνται και εξετάζονται ως «μια ενότητα» η 

οποία συνιστά «το συνταγματικά προστατευτέο φυσικό αγαθό».   

     Στη Νομολογία του ΣτΕ η «αισθητική» ως αυτοτελής και διακριτή παράμετρος του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι αντικείμενο προστασίας, καθόσον στις 

αποφάσεις του συμπεριλαμβάνονται και μέτρα προστασίας π.χ. των Αισθητικών Δασών 

εν όψει διενέργειας έργων και εργασιών εντός αυτών, ενώ συχνά αναφέρεται και ως 

«αξία». Στις αποφάσεις του ΣτΕ που εξετάστηκαν, περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης 

προστασίας λόγω του χαρακτήρα τους είναι: οι περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος, τα Δάση, οι υγροβιότοποι, οι παραλιακές περιοχές, οι γεωμορφολογικοί 

σχηματισμοί, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι αρχαιολογικοί και ιστορικοί 

χώροι, τα αρχιτεκτονικά παραδοσιακά σύνολα, τα πολιτιστικά και φυσικά μνημεία, οι 

υπαγόμενες σε ειδικό καθεστώς προστασίας περιοχές με αισθητικό ενδιαφέρον.   

H «αισθητική αποτίμηση» στις αποφάσεις της Νομολογίας του ΣτΕ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, 

λόγω του αυστηρά κανονιστικού χαρακτήρα που τις διέπει,5 με σοβαρό αντίκτυπο στην 

ερμηνεία και θεσμοθέτηση κανόνων «Περιβαλλοντικής Ηθικής» ως εφηρμοσμένης 

ηθικής φιλοσοφίας. 

Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι το πώς εννοείται στο ΣτΕ η «αισθητική λειτουργία» ή 

η «αισθητική αξία» και ποιο ακριβώς είναι εκείνο το αντικείμενο «αισθητικής σημασίας» 

το οποίο προστατεύει ο νόμος. Γι’ αυτό εξετάζουμε τις αναφορές του δικαιικού 

συστήματος στη χώρα μας (Νόμων και αποφάσεων της Νομολογίας του ΣτΕ) στα Δάση, 

τις δασικές εκτάσεις και το συνολικά προστατευτέο αγαθό του άρθρου 24 του 

Συντάγματος6 από πλευράς «αισθητικής», με άλλα λόγια το πώς ορίζεται το αισθητικό 

Δάσος στο Δίκαιο. Εντοπίζουμε τα «αισθητικά στοιχεία» που αναφέρονται άμεσα ή 

έμμεσα στους Νόμους και τις αποφάσεις της Νομολογίας του ΣτΕ και ερευνούμε το 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα «θέματα αισθητικής» ο νομοθέτης.   

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, έγινε αποδελτίωση των αναφορών «αισθητικής 

αποτίμησης» της Νομολογίας του ΣτΕ που αφορούν το περιβάλλον, απ’ το 1974 έως το 

2009, και προσδιορίστηκαν τα «στοιχεία αισθητικής αξιολόγησης» τα οποία στη 

συνέχεια ταξινομήθηκαν και αξιολογήθηκαν υπό το πρίσμα των αισθητικών θεωριών με 

στόχο την όχι και τόσο προφανή σύνδεση της «αισθητικής του περιβάλλοντος» με την 

«περιβαλλοντική ηθική».  
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Συνολικά εξετάστηκαν τριάντα τρεις (33) αποφάσεις του ΣτΕ που περιλαμβάνουν 

«αισθητικές αποτιμήσεις».7 Οι εν λόγω αποφάσεις παρατίθενται στο παράρτημα της 

παρούσας εργασίας. 

Παράλληλα με τη Νομολογία εξετάστηκαν και οι Νόμοι που αποτελούν το νομικό πλαίσιο 

προστασίας του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι σε πολλές αποφάσεις του το ΣτΕ είτε 

κάνει αυστηρή νομική αναφορά είτε ερμηνεύει τους εκτελεστικούς του Συντάγματος 

Νόμους. Οι Νόμοι αυτοί παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας.    

Απ’ τις αναφορές αισθητικής αποτίμησης στη Νομολογία του ΣτΕ παρατίθενται ακολούθως 

συνοπτικά συμπεράσματα.    

Απ’ την πρώτη αποδελτίωση των αναφορών αισθητικής αποτίμησης προέκυψε ότι το σύνολο 

των αναφορών μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες:  

     α) Αυτές που έχουν αυστηρά νομική αναφορά και των οποίων η αποτίμηση προκύπτει 

απ’ τα στοιχεία του εκάστοτε νομικού κειμένου, δηλ. αποφάσεις που βασίζονται αυστηρά 

στη Νομοθεσία και  

     β) Αυτές στις οποίες γίνεται μια γενικότερη αισθητική αποτίμηση στη βάση κυρίως 

σκοπών που αφορούν τη χρήση του φυσικού περιβάλλοντος π.χ. η διατήρηση του 

αισθητικού χαρακτήρα του Δάσους για αναψυχή. Η αποτίμηση εδώ, αν και γίνεται εκτός 

πλαισίου αυστηρότητας του νομικού κειμένου, ωστόσο δεν ξεπερνά κάποιο όριο που να 

επιτρέπει την άρση της αυστηρότητας της εκάστοτε απόφασης της Νομολογίας.   

     Η τελευταία αυτή κατηγορία απετέλεσε και τον πυρήνα του επεξεργασμένου υλικού και 

αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, διότι δεν πηγάζει από κάποια αυστηρή 

καταναγκαστικότητα αλλά εκφράζει μάλλον μια κοινή αίσθηση.  

Στη συνέχεια, προκειμένου να μελετήσουμε τον αντίκτυπο των φιλοσοφικών θεωριών στην 

αισθητική θεωρία για να διαμορφωθεί το σημερινό αναπτυγμένο σύστημα όπως 

εκφράζεται στη Νομολογία του ΣτΕ και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τη 

ταυτότητα που θεωρητικού πλαισίου «περί αισθητικής» στο οποίο κινείται η Νομολογία, 

εξετάζουμε τα αισθητικά στοιχεία -σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματά μας από τις 

αποφάσεις του ΣτΕ- στο πλαίσιο των αισθητικών θεωριών που έχουν διατυπωθεί στις 

διάφορες ιστορικές περιόδους μέσα απ’ τη φιλοσοφική σκέψη.   

Αν και το υλικό περιεχόμενο παλαιών φιλοσοφικών θεωριών φαίνεται να μη παρουσιάζει το 

ίδιο ζωηρό ενδιαφέρον ως προς την άμεση σχετικότητά του με το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζουν οι σύγχρονες απόψεις, παρουσιάζει ωστόσο ενδιαφέρον η φιλοσοφική 

τακτική ή στρατηγική που διέπει την έρευνα. Άλλωστε, παρότι η περιβαλλοντική ηθική 

είναι ανάπτυγμα της τελευταίας εικοσαετίας, το οικολογικό πνεύμα ανιχνεύεται στον 

προσωκρατικό και αρχαιοκλασικό φιλοσοφικό στοχασμό. Και πολλές φορές, οι νέες 

ιδέες αναζητούν παλιά επιχειρήματα για να εδραιωθούν.  

Τέλος, κρίναμε σκόπιμο να εξετάσουμε τα επιστημονικά συγγράμματα Δασικής Αναψυχής 

που αναφέρονται στη «κοινωνική λειτουργία» του δασικού περιβάλλοντος και περιέχουν 

τις αρχές και τους κανόνες «αισθητικής διαμόρφωσης» των δασών και του δασικού 
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τοπίου, για να γίνει σαφέστερο πώς ορισμένες βασικές έννοιες και νοήματα περί 

αισθητικής του περιβάλλοντος εφαρμόζονται στο πεδίο. Παρατίθενται στο παράρτημα.    

Με τη παρούσα εργασία φιλοδοξούμε να ερευνήσουμε την ηθική ταυτότητα του 

κανονιστικού πλαισίου περί αισθητικής του ελληνικού δικαιικού συστήματος που αφορά 

το συνταγματικά προστατευτέο αντικείμενο του άρθρου 24 Σ, και να φωτίσουμε την 

πλευρά της αισθητικής, που νομίζουμε ότι ελάχιστα μέχρι τώρα έχει αναπτυχθεί, με 

σκοπό να συνδράμουμε σε μια προβληματική για τα θεμέλια της κανονιστικότητας της 

προστασίας της φύσης και του τοπίου σε αισθητική βάση στο ελληνικό Δίκαιο.        
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                 Συνοπτικά συμπεράσματα αισθητικής σημασίας  

                   για τη Φύση και το Τοπίο από τη Νομολογία του ΣτΕ 

           

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις αποφάσεις του κρίνει τους Νόμους για το περιβάλλον 

στη βάση του άρθρου 24 του Συντάγματος και των αρχών που το διέπουν. Σε όλες τις 

αποφάσεις του ΣτΕ γίνεται επίκληση των Νόμων αυτών.    

Βάσει των συνταγματικών διατάξεων, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον είναι «αγαθό» 

που έχει αναχθεί σε προστατευτέα αξία.8 Τα στοιχεία του περιβάλλοντος της ειδικής 

συνταγματικής προστασίας είναι η Φύση και το Τοπίο.9   

Η έννοια του «συνταγματικά προστατευτέου φυσικού και κοινωνικού αγαθού αισθητικής 

αξίας» εισάγεται ως επιταγή υπό τη πίεση των νέων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών.10  

     Η νομική προστασία αφορά φυσικά και πολιτιστικά αγαθά11 με αισθητική σημασία ή 

αισθητική αξία, ήτοι:  

   εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ως Αισθητικά Δάση,12  

   υγροβιότοποι και υδάτινα συστήματα,13  

   τοπία αξιόλογων φυσικών συστημάτων,14 και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,15  

   μνημεία της φύσης16 και του πολιτισμού,17 ιδιαίτερου αισθητικού χαρακτήρα,  

   ευαίσθητα φυσικά γεωσυστήματα των οποίων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι αγαθά 
της φυσικής κληρονομιάς,18  

   βιολογικοί και φυσικοί σχηματισμοί τοπίου θεωρούμενοι ως φορείς αισθητικών αξιών,19  

περιαστικά δάση αναψυχής, άλση και πάρκα εντός πόλεων και οικισμών τα οποία 

θεωρούνται στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτιστικά αγαθά.20  

 

Στη Νομολογία του ΣτΕ αναφέρονται τοπία με στοιχεία:   

 αισθητικά (αισθητικής σημασίας), 21  

 αισθητικά αξιόλογα (αισθητικής αξίας).22  

 

Γενική Αρχή είναι να προστατευτούν και να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα σημαντικά και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε φυσικής περιοχής, και η αισθητική φυσιογνωμία και 

οι αισθητικές αξίες της Φύσης και του τοπίου23 -βάσει της κληροδοτημένης τους αξίας 

που προέρχεται απ’ τη φυσική διεργασία και διαμόρφωση ή/και την ανθρώπινη 

δραστηριότητα-  στο διηνεκές24 ή για τις επερχόμενες γενεές25 και να διαφυλαχθούν οι 

ιστορικές μνήμες.26  

Το φυσικό και αισθητικό περιβάλλον έχει ως προορισμό του την αισθητική αξιολόγησή του27 

για την αισθητική εμπειρία και απόλαυση28 τα οποία θεωρούνται αγαθά και αξίες29 όλων 

των ανθρώπων στις παρούσες και μελλοντικές γενιές αδιακρίτως,30 έτσι ώστε μια τέτοια 

θεώρηση του περιβάλλοντος και των χρήσεών του να αποτελεί έκφραση της ποικιλίας 

της κοινής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των πολιτών και πηγή (θεμέλιο) 

ταυτότητας.31  
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Στόχος είναι η διασφάλιση της διατήρησης του τοπίου σε τακτική βάση, με το να 

καθορίζονται τα όρια της ανθρώπινης δραστηριότητας,32 δηλ. με το να εντάσσονται 

αρμονικά στο φυσικό τοπίο και τις οικολογικές λειτουργίες μεταβολές κοινωνικής και 

οικονομικής φύσης και να επιτελείται η αισθητική βελτίωση33 στη βάση της παραπάνω 

αρχής.34 Ο στόχος αυτός φαίνεται να επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο χωροταξικό 

σχεδιασμό35 που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αρμονική συνύπαρξη έργων Φύσης 

και Πολιτισμού και τη συνέχιση των φυσικών διεργασιών.36 Μέσω ενός τέτοιου 

σχεδιασμού, το τοπίο διαχειρίζεται με τρόπο που: να προστατεύονται οι φυσικές και 

βιολογικές οντότητες που το αποτελούν και που θεωρούνται φορείς πολιτιστικών και 

αισθητικών αξιών37 (αναγκαίος όρος για να τηρείται η βασική αρχή), να διατηρείται η 

ιδιαίτερη38 και ποικίλη μορφή τους που προβάλλει την ομορφιά,39 να αναδεικνύονται τα 

αισθητικά στοιχεία του40 και να διαφυλάσσεται η αρμονία στη σύνθεσή του,41 έτσι που 

να αποτελεί αισθητική ενότητα42 και μορφή Τέχνης.43  

Τα στοιχεία τοπίου που αποτελούν τη φυσική κληρονομιά,44 είναι δυνατόν να έχουν αξία 

ενδογενή45 και αξία αισθητική.46  

Η αρχή και ο στόχος είναι δυνατόν να αφορούν το σύνολο των δασικών οικοσυστημάτων 

ανεξάρτητα απ’ το ειδικό καθεστώς προστασίας τους.47  

Σκοπός είναι η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών απ’ τη χρήση και απόλαυση του 

περιβάλλοντος.48 Οι ανάγκες αυτές είναι η υγιεινή και η αναψυχή,49 οι φυσιολατρικές 

δραστηριότητες και η περιβαλλοντική εκπαίδευση,50 η παρατήρηση της Φύσης, η 

αισθητική αγωγή,51 η ποιότητα των συνθηκών ζωής52 και η δημιουργική διαβίωση.53 Η 

αισθητική λειτουργία των Δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων συμβάλλει στην 

αναψυχή των πολιτών.54  

 

Η αισθητική αποτίμηση στις αποφάσεις της Νομολογίας του ΣτΕ αναφέρεται σε αισθητικές 

«ποιότητες», όπως την ομορφιά, όχι όμως μόνον αυτή. Οι αισθητικές ποιότητες 

αποτελούν και στοιχεία αισθητικής αξίας, όπως η ιδιαιτερότητα του φυσικού τοπίου ως η 

ιδιαίτερη μορφή και σύνθεση και ως η οπτική εμπειρία της εικόνας ενός αρμονικού 

συνόλου.55  

Οι αισθητικές αυτές «ποιότητες» περιγράφονται στις αποφάσεις του ΣτΕ με τον εξής τρόπο:  

♦ Η ιδιαιτερότητα της φυσιογνωμίας του αισθητικού περιβάλλοντος,56 του φυσικού 

οικοσυστήματος,57 του τοπίου συνολικά,58 και των στοιχείων που τα χαρακτηρίζουν.59  

♦ Η ιδιοτυπία60 κάθε παραδοσιακής περιοχής ως έκφραση της ιδιαίτερης συλλογικής 

ταυτότητας και του ιστορικού χαρακτήρα61 που διαγράφει τον προορισμό του.62  

♦ Η ενότητα και αυτοτέλεια του φυσικού οικοσυστήματος63 που καθορίζουν την ιδιαίτερη 

αισθητική φυσιογνωμία του,64 και η μη διάσπαση της αισθητικής ενότητάς του.65  

♦ Η σύνθεση των επιμέρους τμημάτων των γεωσυστημάτων ως μια χαρακτηριστική 

σύνθεση σε διακριτή ενότητα.66  

♦ Τα χαρακτηριστικά της μορφής των βιολογικών67 και φυσικών σχηματισμών,68 των 

πολιτιστικών αγαθών,69 και του τοπίου ως συνόλου.70  
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♦ Η ποικιλότητα,71 η πολυμορφία,72 ή η ποικιλομορφία73 τους.  

♦ Η ισορροπία και αρμονία 74 των στοιχείων των φυσικών συστημάτων. 

♦ Οι ιδιαίτερες φυσικές καλλονές 75 τους.  

♦ Η βλάστηση,76 η ιδιαίτερη μορφή της, η ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα, σπανιότητα77 των 

χαρακτηριστικών της, η ιδιαίτερη σύνθεσή της78, οι εναλλαγές της,79 η ενότητα και 

συνέχειά της80.  

♦ Η ενότητα και λιτή συμμετρία 81 του πολιτιστικού τοπίου.  

♦ Η αυτοτέλεια82 και ενότητα του τοπίου ως ενός sui generis συνόλου φυσικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα.  

♦ Η απλότητα, λιτότητα και σαφήνεια μορφής που συνιστούν την ιδιαίτερη ταυτότητα83 

των στοιχείων τοπίου.  

♦ Η ποικιλία, εναλλαγή 84 και διαδοχή φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων τοπίου.  

♦ Η αρμονική σύνθεση85 φυσικών και ανθρώπινων δημιουργημάτων σε ενιαίο σύνολο, σ’ 

ένα χαρακτηριστικά ομοιογενή και αυτοτελή χώρο που απαρτίζει αισθητική ενότητα,86 

δηλ. η σύνδεση-ενοποίηση και ο αρμονικός συνδυασμός έργων Φύσης και Πολιτισμού.  

♦ Η αρμονική ένταξη των πολιτιστικών έργων στο φυσικό περιβάλλον.87    

♦ Η ωραία θέα,88 η ενότητα, η αρμονική σύνθεση και ισορροπία89 των στοιχείων τοπίου, 

ως οπτική εμπειρία.   

♦ Ό,τι ιστορικά αντιπροσωπεύουν τα αγαθά της Φύσης, της μεγαλοφυΐας του ανθρώπου 

και της ιστορίας των λαών.90  

♦ Η συμβολή φυσικών και πολιτιστικών αγαθών (φυσικά τοπία, φυσικά και πολιτιστικά 

μνημεία) στη συνέχεια της ιστορικής μνήμης, των αισθητικών και πολιτιστικών αξιών91 

και της συλλογικής ταυτότητας.92  

 

  Τα στοιχεία της Φύσης και του τοπίου είναι αισθητικά αξιόλογα, διότι:   

 δημιουργούν μια ιδιαίτερη αρμονική σύνθεση,93 ή ένα τοπίο φυσικού κάλλους94 ή 

ιδιαίτερου αισθητικού κάλλους.95   

 συνεισφέρουν στη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και ταυτότητας96 της κάθε 

περιοχής, και αποτελούν στοιχεία φυσικής κληρονομιάς97 και πολιτιστικής κληρονομιάς98  

 

Η αισθητική κρίση και αξιολόγηση είναι αιτιολογημένη όταν θεμελιώνεται στο γεγονός της 

συμβολής του πολιτιστικού αγαθού στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,99 λόγω 

του ιδιαίτερου αισθητικού χαρακτήρα και φυσιογνωμίας του.100 Ως στοιχεία που 

θεμελιώνουν και αποτελούν νόμιμη και επαρκή αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό της 

περιοχής ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους θεωρούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

μορφής των φυσικών σχηματισμών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής της 

χλωρίδας και πανίδας που συνθέτουν το οικοσύστημα. Εφόσον η άγρια χλωρίδα και 

πανίδα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής τους και το τοπίο με την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία του προσφέρουν τη δυνατότητα για αισθητική αξιολόγηση και αισθητική 
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απόλαυση, αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς ο χαρακτηρισμός του ως ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους.101  

       

Συνεπώς, αισθητικές αξίες καθαυτές, είτε φορείς αισθητικών αξιών είναι: 

 Οι βιολογικές οντότητες και φυσικοί σχηματισμοί είτε ως ιδιαίτερες επιμέρους μορφές, 
είτε ως ιδιαίτερα συνθετικά στοιχεία της μορφής μιας όμορφης και ξεχωριστής εικόνας.  

 Η ποικιλότητα και πολυμορφία των στοιχείων τοπίου φυσικών σχηματισμών. 

 Η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα, το ξεχωριστό ενός συγκεκριμένου φυσικού τοπίου.  

 Η ισορροπία και η αρμονική σύνθεση των φυσικών συστημάτων, ως παράγοντας 

διατήρησης της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους και της αισθητικής τους ενότητας.    

 Η αυθεντική Φύση που μέσω των λειτουργικών διεργασιών της είναι ο δημιουργός των 

ιδιαίτερων μορφών των συνόλων αρμονικών συνθέσεων. 

 Η ενότητα και λιτή συμμετρία των στοιχείων τοπίου. 

 Η αρμονική ένταξη των πολιτιστικών έργων στο φυσικό περιβάλλον. 

 Η αισθητική εμπειρία και αξιολόγηση των στοιχείων τοπίου.    
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                    Στοιχεία αισθητικής αξίας και αποτίμησης  

                  στη Νομολογία του ΣτΕ 

Το υλικό που επεξεργαστήκαμε οδήγησε στην ανάδειξη των στοιχείων στα οποία βασίστηκε 

η αισθητική αποτίμηση. Τα στοιχεία αυτά ταξινομήθηκαν σε επτά (7) κατηγορίες με 

βάση κεντρικές έννοιες των θεωριών περί αισθητικής και συγκεκριμένα τις εξής έννοιες:  

Ιδιαιτερότητα, Σύνθεση σε ξεχωριστή και διακριτή ενότητα, Μορφή, Αρμονία,  

Ποικιλότητα, Φυσικό Κάλλος, Αισθητική Εμπειρία και Απόλαυση.  

  

1.  Η έννοια της ιδιαιτερότητας: 

Περιλαμβάνει στοιχεία του τύπου: ιδιαίτερη φυσιογνωμία102 π.χ. τοπίου ή ορεινού 

όγκου, ιδιαίτερη αισθητική φυσιογνωμία,103 ιδιαίτερος αισθητικός χαρακτήρας,104 

ιδιοτυπία105 (κάθε παραδοσιακής περιοχής), ιδιομορφία και μοναδικότητα,106 μοναδικές 

ιδιαιτερότητες,107 ιδιαίτερη συλλογική ταυτότητα των στοιχείων,108 ιδιαίτερη σύνθεση,109 

ιδιαίτερη μορφή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία μορφής,110 ιδιαίτερο φυσικό 

κάλλος,111 ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών,112 ιδιαίτερα αισθητικά στοιχεία,113 

ιδιαίτερο αισθητικό κάλλος,114 ιδιαίτερη αισθητική αξία115 π.χ. τοπίου ή υδάτινων 

συστημάτων.   

 

2.  Η έννοια της σύνθεσης σε ξεχωριστή και διακριτή ενότητα: 

Περιλαμβάνει στοιχεία του τύπου: συλλογική ταυτότητα των στοιχείων,116 σύνθεση των 

επιμέρους τμημάτων ή στοιχείων,117 ενότητα118 π.χ. χώρων πρασίνου ή φυσικού τοπίου, 

χαρακτηριστική σύνθεση σε ενιαίο σύνολο,119 αυτοτέλεια.120  

 

3.  Η έννοια της μορφής: 

Περιλαμβάνει στοιχεία του τύπου: μορφή121 του πολιτιστικού αγαθού ή της βλάστησης, 

χαρακτηριστικά της μορφής,122 αισθητική μορφή,123 απλότητα και σαφήνεια της 

μορφής,124 αλλοιωτικές επεμβάσεις στην αρχική μορφή ή αλλοίωση της μορφής.125  

 

4.  Η έννοια της αρμονίας: 

Περιλαμβάνει στοιχεία του τύπου: ισορροπία και αρμονία,126 λιτή συμμετρία,127 

αρμονική ένταξη,128 αρμονική σύνθεση,129 αρμονική σύνδεση και συνοχή,130 αρμονική 

συνύπαρξη,131 αρμονικός συνδυασμός.132  

 

5.  Η έννοια της ποικιλότητας: 

Περιλαμβάνει στοιχεία του τύπου: ποικιλότητα,133 ποικιλομορφία,134 εναλλαγές135 

στοιχείων τοπίου φυσικού και ανθρωπογενούς χαρακτήρα, βλάστησης ή φυσικών 

σχηματισμών, πολυμορφία,136 σπανιότητα,137 μοναδική βιοποικιλότητα.138   
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6.  Η έννοια του φυσικού κάλλους: 

Περιλαμβάνει στοιχεία του τύπου: φυσικές καλλονές,139 φυσική ομορφιά,140 ωραία 

θέα,141 φυσικό κάλλος,142 ιδιαίτερες φυσικές καλλονές,143  εξαίρετο τοπίο.144  

 

7.  Η έννοια της αισθητικής εμπειρίας και απόλαυσης: 

Περιλαμβάνει στοιχεία του τύπου: αισθητική απόλαυση,145 αισθητικές απαιτήσεις ή λόγοι 

αισθητικής,146 αισθητική λειτουργία για αναψυχή και απόλαυση,147 αισθητικοί όροι148 

πόλης και τοπίου, αισθητικός χαρακτήρας τοπίου,149 γενική αισθητική φυσιογνωμία,150 

αισθητική σύνθεση151 φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αξιόλογα αισθητικά 

στοιχεία,152 αξιόλογα στοιχεία αισθητικής φυσιογνωμίας,153 αισθητικό κάλλος,154 

αισθητική αξία,155 μέγιστη αισθητική αξία,156 αισθητική βλάβη,157 αισθητική αλλοίωση158 

τοπίου ή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του, αισθητική υποβάθμιση,159 προσβολή της 

αισθητικής τοπίου,160 οπτική όχληση ή ρύπανση.161   

  

Αναλυτικότερα: 

 

1.  Η έννοια της ιδιαιτερότητας: 

     Η ιδιαιτερότητα και η ιδιοτυπία κάθε παραδοσιακής περιοχής162 της φύσης και του τοπίου 

και των συστατικών στοιχείων τους, ήτοι η ιδιαιτερότητα μορφής και σύνθεσης που είναι 

στοιχεία συλλογικής ταυτότητας. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος163 και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του τοπίου164  με τα ιδιαίτερα 

μορφολογικά και φυσικογεωγραφικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν αποτελούν μέρος 

της ιδιαίτερης αισθητικής φυσιογνωμίας165 και της ταυτότητας της κάθε περιοχής. Τα 

αισθητικά στοιχεία με την αυτοτέλεια και μοναδικότητά τους166 είναι τα ιδιαίτερα 

δημιουργήματα της Φύσης και του Πολιτισμού167 και αποτελούν μέρος της ιδιαίτερης 

φυσιογνωμίας168 της κάθε περιοχής, ενώ μέσω αυτών διατηρούνται οι ιστορικές μνήμες 

και οι αισθητικές αξίες.169  

 

2.  Η έννοια της σύνθεσης σε ξεχωριστή και διακριτή ενότητα: 

     Η ενότητα ενός φυσικού συνόλου170 ως ενότητα αισθητική, αφορά την ενότητα άγριας 

χλωρίδας, πανίδας, οικοτόπων και ομάδων φυσικών, βιολογικών και γεωμορφικών 

σχηματισμών.171 Η ενότητα ενός τοπίου, στοιχείο μέγιστης αισθητικής αξίας,172 

αναφέρεται σ’ ένα ενιαίο και αυτοτελές σύνολο φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.173  

     Η συνοχή174 και μη διάσπαση της ενότητάς του175 διασφαλίζει το να μην αλλοιωθεί και 

να μην υποβαθμιστεί η σύνθεση των συστατικών στοιχείων του και η χαρακτηριστική 

πολυμορφία του, έτσι που ν’ αναδεικνύεται και να διατηρείται η ιδιαίτερη αισθητική 

φυσιογνωμία του και να μην προκαλείται αισθητική βλάβη.176  
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3.  Η έννοια της μορφής: 

     Στοιχεία αισθητικής αξίας είναι: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής της φυσικής 

κληρονομιάς αποτελούμενης απ’ την άγρια χλωρίδα, πανίδα, γεωμορφικούς και 

φυσικούς σχηματισμούς,177 τα χαρακτηριστικά της μορφής των αγαθών της πολιτιστικής 

κληρονομιάς δηλ. εκείνα τα ιδιαίτερα στοιχεία μορφής που διαμορφώνουν τη σύγχρονη 

αρχιτεκτονική θεώρηση,178 η αισθητική μορφή ενός οικισμού θεωρούμενου ως 

συνόλου179 και η μορφή του τοπίου.180  

     Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μέγιστης αισθητικής αξίας των έργων του Πολιτισμού είναι η 

λιτή συμμετρία, η απλότητα και η σαφήνεια της μορφής τους. Σε δασικές περιοχές 

ιδιαίτερου αισθητικού ενδιαφέροντος προστατεύονται και βελτιώνονται η σύνθεση και η 

μορφή τους.181 Με βάση τους κανόνες αισθητικής, ο φυσικός χώρος σχεδιάζεται 

χωροταξικά με τρόπο που να διατηρείται αναλλοίωτη η ιδιαίτερη μορφή των στοιχείων 

του. Η αλλοίωση της μορφής182 προσβάλλει την ιδιαίτερη αισθητική φυσιογνωμία του 

τοπίου ως συνόλου και προκαλεί αισθητική βλάβη.183   

   

4.  Η έννοια της αρμονίας:   

        Ως στοιχείο αισθητικής αξίας αναφέρεται η ιδιαίτερη αρμονική σύνθεση των φυσικών 

συστημάτων,184 η ισορροπία ανάμεσα σε τμήματα τοπίου185 φυσικού και πολιτιστικού 

χαρακτήρα, η σύνθεση και ενότητα αυτών που ιστορικά αντιπροσωπεύουν τα αγαθά της 

Φύσης και της μεγαλοφυΐας του ανθρώπου και συντελούν στη συνέχεια των φυσικών 

διεργασιών και της ιστορίας των λαών, η σύνθεση δημιουργημάτων Φύσης και 

Πολιτισμού,186 η συνύπαρξη φυσικών διεργασιών και οικονομικών δραστηριοτήτων.187  

     Με την αρμονική σύνδεση-συνοχή ορεινών, αστικών, παράκτιων περιοχών και 

ιστορικών τόπων με τον περιβάλλοντα αυτούς φυσικό χώρο αναδεικνύονται και 

διατηρούνται οι αισθητικές ποιότητες.188  

     Ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι εφηρμοσμένη αισθητική όπου φυσικά και πολιτιστικά 

στοιχεία τοπίου συνυπάρχουν αρμονικά και οι επεμβάσεις στη Φύση επιτρέπεται να 

γίνονται χάριν της Τέχνης. Ο σχεδιασμός αυτός αποσκοπεί στην αρμονική σύνθεση 

φυσικών και ανθρώπινων δημιουργημάτων189 με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των 

παραδοσιακών και αισθητικών αξιών.190  

 

5.  Η έννοια της ποικιλότητας: 

     Αισθητική αξία έχουν η πολυμορφία, ποικιλότητα191 και σπανιότητα192 των ζωντανών 

οργανισμών και φυσικών σχηματισμών, η εναλλαγή των χαρακτηριστικών στοιχείων 

τους, η ποικιλότητα και εναλλαγή φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου.193   

        Η ποικιλία, αντίθεση και εναλλαγή194 συμβάλλουν στην ομορφιά διότι καθιστούν τη 

μορφή ακριβέστερα, πληρέστερα και σαφέστερα ορατή.  
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6.  Η έννοια του φυσικού κάλλους: 

     Οι έννοιες «φυσική ομορφιά» ή «ιδιαίτερες φυσικές καλλονές» συνδέονται με φυσικά 

και οικολογικά χαρακτηριστικά (ανάγλυφο, βλάστηση, παρουσία πανίδας, νερά, 

κλιματικές συνθήκες, πανοραμική θέα), με ανθρωπογενή χαρακτηριστικά (ύπαρξη 

μνημείων, ιστορικές αναφορές, παραδοσιακός χαρακτήρας, χρήσεις γης) και με 

ορισμένες δυνατότητες χρήσης απ’ τον άνθρωπο (αναψυχή, εκπαίδευση, επαφή με τη 

Φύση, δημιουργία συναισθημάτων, κατανόηση φυσικών διεργασιών).  

     Οι έννοιες αυτές αποδίδονται στα χαρακτηριστικά της μορφής της άγριας χλωρίδας, 

πανίδας και σπάνιων ειδών τους,195 τους γεωμορφολογικούς σχηματισμούς και τα 

υδάτινα συστήματα,196 τις δασικές βιογεωκοινότητες,197 τα παραδοσιακά σύνολα τοπίου 

με μοναδική θέα,198 τα παραδοσιακά φυσικά και αγροτικά τοπία,199 τους ιστορικούς 

τόπους, τα φυσικά μνημεία, τα πολιτιστικά μνημεία ως έργα τέχνης,200 τους φυσικούς 

και βιολογικούς σχηματισμούς μαζί με τα αγαθά της πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία 

συνοδεύουν ή περιβάλλουν201 και που από κοινού απαρτίζουν αυτοτελή σύνολα τοπίου 

φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.202 Η ομορφιά του τοπίου συνδέεται με την 

ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, την ποικιλότητα, τη πολυμορφία και την αρμονική σύνθεση 

των στοιχείων του.203  

        Η περιγραφή των χαρακτηριστικών της μορφής του αιτιολογεί νομίμως και επαρκώς τον 

χαρακτηρισμό του τοπίου ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους λόγω της ιδιαίτερης 

φυσιογνωμίας του, της ποικιλότητας και πολυμορφίας του, της αρμονικής σύνθεσης και 

ισορροπίας των συστατικών του στοιχείων.204  

     «Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους» είναι είτε ένας τόπος που διακρίνεται για την 

αισθητική του αξία παραμένοντας σε αξιόλογο βαθμό φυσικός, αν και συχνά δομημένος, 

είτε ένα ενιαίο σύνολο ποικίλων στοιχείων φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα που 

συνιστά μια «αυτοτελή αισθητική ενότητα» με ιδιαίτερη συλλογική ταυτότητα, όπως:  

     Η χερσόνησος Αναλήψεως-Κανονίου, η ιστορική πόλη, το Ποντικονήσι, η μονή 

Βλαχερνών, το υψηλό πράσινο, η μοναδική θέα.205 Η παραλία Αγ. Σπυρίδωνος – Πόρτο 

Ράφτη Μαρκοπούλου Αττικής με το δασικό λόφο και τα υφιστάμενα πυροβολεία.206 Το 

πευκοδάσος με τα βραχώδη και ακάλυπτα τμήματα του άλσους και τον Ιερό Ναό 

πάρκου Φιλοθέης.207 Τα οικοσυστήματα ακτών, Δάσους και λοιπής βλάστησης σε 

συνδυασμό με τα εκεί ευρισκόμενα πολιτιστικά στοιχεία περιοχής Ν. Κρήνης Καλαμαριάς 

Θεσσαλονίκης.208 Το οικοσύστημα του παραλιακού Δάσους μεταξύ έλους και παραλίας, 

τα αξιόλογα συστήματα αμμόφιλης βλάστησης και αμμοθινών και το ιδιαίτερο φυσικό 

ανάγλυφο, περιοχής Σχοινιά Μαραθώνα Αττικής.209 Η θαλάσσια περιοχή κόλπου Λαγανά 

και νήσων Στροφάδων Δήμου Ζακύνθου με τη χερσαία ζώνη που περιλαμβάνει το 

εξαίρετο φυσικό και αγροτικό τοπίο.210 Το αισθητικό Δάσος περιοχής Τατοίου.211 Το 

αισθητικό Δάσος Λαύκος Σκιάθου Μαγνησίας.212 Ο υγρότοπος Ντίπι-Λάρσου νήσου 

Λέσβου που περιλαμβάνει τον κόλπο της Γέρας με τη χερσαία ζώνη, τη λεκάνη 

απορροής του ποταμού Ευεργετούλας, τον ποταμό με τη κοιλάδα Ιππείου, το δέλτα του 

ποταμού, το έλος Ντιπίου, τη κορυφογραμμή των ορέων που περιβάλλει τη κοιλάδα και 



{PA 23

το έλος, το παραποτάμιο δάσος, τις πηγές, τη πανίδα, την ελόβια, υδρόβια και παράκτια 

βλάστηση των αμμωδών εκτάσεων, τους ιδιαίτερους γεωμορφολογικούς σχηματισμούς 

και τις ιδιαίτερες συνθήκες τοπογραφίας.213  

  

 7.  Η έννοια της αισθητικής εμπειρίας και απόλαυσης:  

     Το «ωραίο» γίνεται αισθητό μέσω της εμπειρίας και του συναισθήματος της απόλαυσης, 

προκύπτει δε απ’ την αισθητική αξιολόγηση. Έτσι, η αισθητική εμπειρία και απόλαυση 

διαφοροποιούνται απ’ τα υπόλοιπα στοιχεία ως προς το ότι έπονται της αισθητικής 

αξιολόγησης. Οι αισθητικές αξίες ή αισθητικές ποιότητες προστατεύονται και 

διατηρούνται αναλλοίωτες χάριν της αισθητικής εμπειρίας και απόλαυσης.214 Το ότι «το 

αισθητικό περιβάλλον έχει προορισμό την αισθητική αξιολόγηση για αισθητική εμπειρία 

και απόλαυση» και το ότι «εφόσον αυτό προσφέρει μια τέτοια δυνατότητα αιτιολογείται 

νομίμως και επαρκώς ο χαρακτηρισμός του ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», δηλώνει 

τη σύνδεση ανάμεσα στο «ωραίο» και την «αισθητική ηδονή και απόλαυση». 

     Τα αισθητικά Δάση προορίζονται για αναψυχή, υγεία και περιπάτους, όπως το Δάσος 

Υμηττού περιοχής Καισαριανής,215 ο δασικός λόφος Κορύλοβου Δράμας που κηρύχθηκε 

αναδασωτέα έκταση για τη δημιουργία περιαστικού αισθητικού Δάσους αναψυχής,216 η 

αναδάσωση σε τμήμα του άλσους Ν. Φιλαδέλφειας για την υγιεινή και αισθητική 

απόλαυση των πολιτών.217  

        Κριτήριο για τον χαρακτηρισμό κτιρίου ή οικισμού ως διατηρητέου ή παραδοσιακού, 

είναι η αισθητική αξιολόγησή του.218 Η αναβίωση των παραδοσιακών οικισμών και η 

ανάδειξη του ιδιαίτερου αισθητικού χαρακτήρα τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για να 

διατηρηθούν οι ιστορικές μνήμες και αισθητικές αξίες που δίνουν ποιότητα στη ζωή.219  

     Η «χρήση και απόλαυση» του φυσικού περιβάλλοντος αναφέρεται ως ατομικό και 

κοινωνικό δικαίωμα του πολίτη για την ασφάλεια, τη προστασία της προσωπικότητάς 

του, την αξιοπρέπεια, την υγεία, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του,220 την άνετη και 

δημιουργική διαβίωσή του.221  
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  Στοιχεία αισθητικής αποτίμησης στη Νομολογία του ΣτΕ 

 και αισθητικές θεωρίες 

 

Στη συνεχεία επιχειρούμε να διερευνήσουμε τις απλές αισθητικές «έννοιες» ή «ποιότητες» 

στη Νομολογία του ΣτΕ μέσα απ’ τις θεωρίες περί αισθητικής.    

Η διαδικασία για τη διερεύνηση των αισθητικών εννοιών στο πλαίσιο των αισθητικών 

θεωριών, εννοιών στις οποίες βασίστηκε η ταξινόμηση των στοιχείων αισθητικής 

αποτίμησης, αποτελεί την οδό κατανόησης της αισθητικής κρίσης της Νομολογίας. Με 

άλλα λόγια, επειδή οι αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες βασίζουν την αισθητική αποτίμηση 

στις παραπάνω έννοιες δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, 

επιχειρείται μια διερεύνηση αυτού του πλαισίου, μέσω τις επίκλησης των θεωριών περί 

αισθητικής στις οποίες αυτές οι έννοιες κατέχουν σημαντική θέση. 

Επιχειρούμε αρχικά να καταγράψουμε ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά των φιλοσοφικών 

θεωριών για να κατανοηθεί ο αντίκτυπός τους στην Αισθητική, όπως π.χ. αυτό που 

αναπτύσσεται στη φιλοσοφική ανάλυση της υπαρξιακής φαινομενολογίας με ποιο τρόπο 

η Τέχνη βοηθά τον άνθρωπο να ασκήσει την ελευθερία του μέσα απ’ την αυθεντικότητα 

της ύπαρξής του και τον πλήρη προσωπικό αυθορμητισμό της δράσης του.    
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    Ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά των εννοιών περί αισθητικής και     

των φιλοσοφικών ρευμάτων σε διάφορες ιστορικές περιόδους 

 

Ο φιλοσοφικός στοχασμός «περί αισθητικής» προϋποθέτει μια προσπάθεια να διευκρινιστεί 

η φύση του ενδιαφέροντος προς ορισμένα αντικείμενα πολύτιμα μ’ έναν ιδιόμορφο 

τρόπο, και όχι προς άλλα. Τα ζητήματα «αισθητικής» και «κριτικής αποτίμησης» 

φαίνεται να αφορούν ζωτικά μας ενδιαφέροντα για αγαθά που ανήκουν στη κοινή 

πνευματική κληρονομιά του γένους των ανθρώπων απ’ το μακρινό παρελθόν μέχρι 

σήμερα, με φιλοσοφικούς όρους αιώνιων αξιακών προτύπων.   

     Τίθενται ερωτήματα για το φαινομενικό και το πραγματικό, τη σχέση ανάμεσα στην 

εικόνα και το αναπαριστώμενο, για τη φύση της μίμησης ως τρόπου μάθησης, τη φύση 

και τη πηγή της δημιουργικής δύναμης του καλλιτέχνη, για τις συνθήκες του «ωραίου», 

τις βαθιά κρυμμένες αλήθειες που εκφράζονται με συμβολικό και αλληγορικό τρόπο, 222 

ερωτήματα όπως:  

     Τι είναι «ωραίο» και πώς εκδηλώνεται στην αισθητή πραγματικότητα; Τι είναι αυτό που 

μας προσελκύει σε ορισμένα πράγματα; Ποιος είναι ο λόγος να υπάρχει μια μορφή 

Τέχνης; Για ποιο λόγο να διακοσμούνται τα κτίρια; Ποια είναι γενικά τα ουσιώδη και 

καίρια γνωρίσματα των έργων Τέχνης; Με ποιο τρόπο υπάρχει ένα έργο Τέχνης; Τι είναι 

αυτό που προσδίδει κάλλος στα πράγματα; Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που εκδηλώνεται 

σ’ αυτά; Ποια είναι η ουσία της Τέχνης; Ποια είναι τα κριτήρια της καλλιτεχνικής αξίας; 

Ποια είναι η ιδιαίτερη φύση της αισθητικής απόλαυσης;      

  

ΟΙ προσωκρατικοί θεωρητικοί στοχαστές αναπτύσσουν το φιλοσοφικό τους στοχασμό όχι 

μέσω της αντίληψης για μια παθητική, δημιουργημένη και κυριαρχημένη υλική Φύση ως 

βάση ενός ιεραρχικά διαστρωματωμένου Σύμπαντος, όπως η δυτική νεοτερικότητα, 

αλλά μέσω της κατασκευής ενός ενιαίου και αδιαίρετου κοσμολογικού οράματος της 

Φύσης ως Δημιουργού. Είτε μέσα από ένα λογικό σχήμα σκέψης ερμηνευτικό για την 

αρχή και λειτουργία του κόσμου, είτε μέσω της πίστης ότι η ανθρώπινη ζωή είναι 

εσωτερικά συνυφασμένη με όλο το κοσμικό γίγνεσθαι και ότι η ανθρώπινη φύση γίνεται 

κατανοητή μαζί με τη φύση όλων των πραγμάτων και των ζωντανών όντων,223 ο 

κόσμος είτε ως αποτέλεσμα δημιουργικής πορείας είτε όχι, διέπεται από μια αρχή 

ενότητας και αρμονικής τάξης.224 Η μορφή και η ενότητα του κόσμου προβάλλονται 

μέσα από φυσικά αντικείμενα και φαινόμενα τέτοια που να γίνονται αντιληπτά με την 

αισθητική εμπειρία. Ο Αναξιμένης κάνει μεταφορές του λόγου με εικονικές εκφράσεις 

για να εξηγήσει φυσικά φαινόμενα στη βάση εμπειριών, δίνοντας αισθητική διάσταση. Ο 

Ηράκλειτος απεικονίζει ποιητικά τον κόσμο σαν ένα ποτάμι που τρέχει αδιάκοπα. Μέσα 

απ’ την αντίθεση και διαφορετικότητα προκύπτουν διάφορες εκδοχές της ενότητας, είτε 

ως αρμονική ενότητα, είτε ως αλληλεξάρτηση, είτε ως σύνθεση των αντιθέτων.   
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     Η ιδέα της δυναμικής αρμονίας ανταποκρίνεται στη μεγάλη απαίτηση για ενότητα και 

λογική τάξη που εγείρεται με τη σύλληψη του κόσμου ως ολότητα συμβάντων, 

λειτουργιών, κινήσεων, αλλαγών, αντιθέσεων και συγκρούσεων. Η μορφή και αρμονική 

ενότητα εκφράζουν τη φύση και λειτουργική δομή του κόσμου αλλά και αναδεικνύονται 

μέσα από ένα τέτοιο στοχασμό ως στοιχεία αισθητικά που συνδέονται με τη λειτουργία 

του κόσμου (πρόδρομοι του Αριστοτέλη: Η μορφή του υλικού κόσμου είναι 

αλληλένδετη με τη λειτουργία του). Σύμφωνα με τον Ξενοφάνη το Ένα είναι ο Θεός225 

δηλ. ο Θεός παριστάνει την ενότητα του κόσμου.226 Στη σκέψη του Πυθαγόρα, η ιδέα 

του μέτρου και της αρμονίας αποτελεί βασική αρχή της Φύσης, του σώματος και του 

κόσμου των ήχων και αριθμών. Σε Πυθαγόρειους κύκλους η ιδέα της «δομής του 

κόσμου» καλλιεργήθηκε διαμέσου μιας αισθητικής μεταφοράς, δηλ. της ιδέας της 

«κοσμικής αρμονίας». Το άκουσμα της μουσικής αρμονίας στο κόσμο εκφράζεται με την 

αναφορά στις Σειρήνες, που στον Πλάτωνα το τραγούδι τους ταυτίζεται με τη μουσική 

αρμονία των σφαιρών.227 Αναφέρεται η τετρακτύς (οι τέσσερεις πρώτοι αριθμοί 1,2,3,4 

με άθροισμα 10) ως η πηγή της αρμονίας και ως η πηγή της αέναης Φύσης.228 O 

Εμπεδοκλής υποστηρίζει ότι όλα τα διαφορετικά πράγματα και η τεράστια πολυμορφία 

στο κόσμο προκύπτει απ’ τα τέσσερα βασικά στοιχεία (φωτιά, γη, νερό & αέρας),229 

καθένα απ’ αυτά όμοιο με τον εαυτό του, ίσα και συνομήλικα, αναλλοίωτα και αιώνια, 

σύμφωνα με το πρότυπο του παρμενίδειου όντος, η σταθερή βάση όλων των αλλαγών 

στον κόσμο, η μοναδική θεϊκή καταγωγή όλων των πραγμάτων. Κι όταν τα πράγματα 

ενώνονται, η πραγματικότητα βαίνει προς την ενότητα και τη καταστροφή της 

πολλαπλότητας, κι όταν όλα χωρίζουν γεννώνται τα πολλά και καταλύεται η ενότητα. 

Στον Παρμενίδη η ισορροπία αποδίδει τη σύνθεση του αισθητού κόσμου ως 

λειτουργικής εικόνας και ως οντότητας που, αν και συμβατική ή αυθαίρετη, είναι το 

λογικό μοντέλο του πραγματικού και το κοσμολογικό ισοδύναμο της οντολογικής 

ταυτότητας. Η ενότητα αναζητείται στην ίδια την οντότητα των πραγμάτων, στο «Είναι» 

των πραγμάτων, αφορά αδιακρίτως κάθε ον, και εκφράζεται με τη πολυπλοκότητα και 

πολυμορφία του κόσμου αλλά αφορά τη συνέχειά του.    

 

Για τον Πλατωνικό Τίμαιο230 μέσα απ’ την ενότητα, την τάξη και την αρμονία προβάλλεται 

το «Ωραίο», σύμφωνα με το αιώνιο πρότυπο με το οποίο είναι πλασμένος ο κόσμος, που 

είναι ο ωραιότερος απ’ όσους έχουν γίνει, ο δε δημιουργός του είναι το καλύτερο απ’ 

όλα τα αίτια. Σ’ ένα εδάφιο της Πολιτείας,231 η Μορφή της αρμονίας ή Ιδέα της αρμονίας 

ενυπάρχει στη φύση των πραγμάτων, είναι το Αρχέτυπο όπως υπάρχει πραγματικά, δεν 

αφορά τις αισθητές μορφές που είναι εμφανίσεις των πραγμάτων και δεν είναι τα 

αληθινά όντα.232 Η ζωγραφιά ενός φυσικού αντικειμένου υστερεί απ’ το πρωτότυπο, 

είναι ένα είδωλό του, το μιμείται όχι όπως είναι αλλά όπως το βλέπει κάποιος από 

ορισμένη σκοπιά233 για να πετύχει ένα οπτικό αποτέλεσμα ανάμεσα στην ευχαρίστηση 

και την αλήθεια, αν και στον Φαίδρο234 το «Ωραίο» είναι πιο προσιτό μέσα από αισθητές 

εικόνες.  
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     Αν διάφορα πράγματα μπορούν να ενσαρκώσουν το «ωραίο» περισσότερο ή λιγότερο 

τέλεια, τότε πρέπει να μπορούμε να συλλάβουμε το τέλειο Ωραίο, θέτοντας το εξής 

νοητικό ενέργημα: Αν ένας άνθρωπος παραδέχεται την ύπαρξη όμορφων πραγμάτων 

αλλά όχι την ύπαρξη της Ομορφιάς αυτής καθεαυτήν και δεν μπορεί ν΄ακολουθήσει 

έναν οδηγό που θα τον κάνει να γνωρίσει το ίδιο το Ωραίο, δεν ζει άραγε σ’ ένα όνειρο; 

δηλ. δεν ζει σε μια κατάσταση, είτε στον ύπνο είτε στο ξύπνιο του, όπου θεωρεί ένα 

πράγμα που μοιάζει με κάποιο άλλο, όχι απλώς όμοιο αλλά ότι ταυτίζεται με αυτό το 

πράγμα με το οποίο μοιάζει; Αλλά αυτός που και θεωρεί ότι υπάρχει κάτι καθαυτό Ωραίο 

και είναι ικανός να το διακρίνει καθαρά, και αυτό και όσα έχουν κάτι κοινό με αυτό, 

χωρίς να θεωρεί ούτε όσα έχουν κάτι κοινό με το καθεαυτό Ωραίο ότι ταυτίζονται με 

αυτό, ούτε πάλι το καθεαυτό Ωραίο ότι ταυτίζεται με όσα έχουν κάτι κοινό μαζί του, ζει 

στο κόσμο της πραγματικότητας, δεν νομίζει απλώς, αλλά γνωρίζει.235 Ωστόσο, υπάρχει 

ομορφιά στις στοιχειώδεις ποιότητες της αισθητικής εμπειρίας, σε απλά πράγματα: Οι 

τόνοι των φθόγγων, που είναι λείοι και λαμπροί και αναδύουν μια καθαρή μελωδία, τα 

χρώματα, όπως το αμιγές λευκό, τα απλά γεωμετρικά σχήματα, τα στερεά όπως το 

κανονικό πολύεδρο, είναι Ωραία με απόλυτο και αιώνιο τρόπο, όχι σχετικά με κάτι άλλο, 

αλλά καθεαυτά.236        

Στη μεταφυσική των άυλων και διακριτών ιδεών του Αριστοτέλη (όπως και του Πλάτωνα), 

η έννοια «Φύση» δεν ταυτίζεται απολύτως με αυτό που σήμερα εννοούμε φυσικό 

κόσμο, αλλά αναφέρεται -σύμφωνα με μια ερμηνεία- στο «τι ήν είναι» του όντος.237 

Κατά μια άλλη ερμηνεία σχετικά με τον ορισμό της Φύσης: η Φύση εκτός από «ύλη» 

λέγεται παράλληλα και «μορφή».238 Αν, σύμφωνα με το οντολογικό καθεστώς των 

πραγμάτων, η λέξη «λέγεται» σημαίνει επίσης και «είναι», τότε η Φύση είναι κατά μια 

έννοια ύλη με τον σύγχρονο όρο της βιολογικής λειτουργικής δομής της και κατά μια 

άλλη έννοια είναι είδος ή μορφή.239 Το «Ωραίο» στον Αριστοτέλη φαίνεται να συνδέεται 

τόσο με μια έννοια λειτουργική όσο και με μια έννοια σκοπού: στα έργα της Φύσης, 

αυτό που κυριαρχεί δεν είναι το τυχαίο αλλά η σκοπιμότητα. και η σκοπιμότητα ή 

τελικός σκοπός για τον οποίο αυτά δημιουργήθηκαν έχει τη θέση του στο χώρο του 

Ωραίου, επειδή σε κάθε τι φυσικό ενυπάρχει κάτι το θαυμαστό, μας είναι πιο ευχάριστη 

η θεώρηση των ίδιων των δημιουργημάτων της Φύσης απ’ ότι οι απεικονίσεις τους μέσω 

της Τέχνης.240  

 

Οι Στωικοί φιλόσοφοι παρόλο που υπερασπίζονται το σύστημά τους σε λογικές βάσεις, ένα 

μέρος του είναι συναισθηματικό και αισθητικό και σ’ αυτό οφείλει εν πολλοίς τη γοητεία 

του. Η ιδέα μιας «γενικής αρμονίας της Φύσης» και το ιδεώδες ενός «Σύμπαντος σε 

αρμονική λειτουργία» όπου οι άνθρωποι συμμετέχουν ως λογικά όντα, μελετώντας και 

θαυμάζοντας αυτό το εξαίσιο σύστημα, είναι απ’ τα σπουδαιότερα κληροδοτήματα του 

στωικισμού στο δυτικό πολιτισμό.241  
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Ο στοχασμός του Μεσαίωνα με κύριους εκπροσώπους τον ιερό Αυγουστίνο και τον 

Θωμά Ακινάτη, προσδιορίζει τις έννοιες ομορφιά, αναλογία των μερών, μέτρο, τάξη, 

με στοιχεία απ’ τη πλατωνική θεωρία των ιδεών και τον μυστικισμό του Πλωτίνου. Το 

ζήτημα του ωραίου συνδέεται με τη θεολογία και τη φύση του χριστιανικού μηνύματος 

μέσω της αποκάλυψης του κρυμμένου νοήματος της Αγίας Γραφής. Για την αποκάλυψη 

αυτή είναι απαραίτητη η γνώση της Φύσης. Η γνώση αυτή προέρχεται απ’ τις αισθήσεις 

και την εμπειρία επειδή ο άνθρωπος μπορεί να συλλαμβάνει τις έννοιες του πνεύματος 

μέσω της ύλης. Στη γνώση αυτή αναφέρεται το ωραίο διότι μέσω της εμπειρίας μπορεί 

να βιωθεί. Σύμφωνα με τον ιερό Αυγουστίνο,242 όπως η Αγία Γραφή έτσι και ολόκληρος 

ο κόσμος της ύλης θεωρείται ως σύμβολο που απαιτεί ερμηνεία και αποκάλυψη της 

κρυμμένης χάρης και ομορφιάς του κρυμμένου νοήματος που πρέπει να ξετυλιχτεί. Και 

όπως ο ίδιος αναφέρει,243 η διαδικασία αυτή αποτελεί πηγή ξεχωριστής αισθητικής 

εμπειρίας και απόλαυσης που στην ανώτατη μορφή της οδηγεί στη θρησκευτική σοφία 

καθώς προάγει τη βασιλεία της αγάπης και πλησιάζει το Θεό.      

 

Ο στοχασμός των L. B. Alberti, G. Bruno, Albrecht Durer, L. da Vinci, M. Ficino, της 

περιόδου της Αναγέννησης δίδει έμφαση στην οπτική αληθοφάνεια (μάζα & βάθος) 

του αναπαραστατικού χαρακτήρα της Τέχνης, θεωρουμένης ως παράθυρο στον ορατό 

κόσμο, και όχι στην ερμηνεία των έργων της ως συμβόλων ή σημάτων για κάποιο 

ανώτερο σκοπό. Το μεγαλύτερο έργο του καλλιτέχνη είναι το δραματικό θέμα, οι 

πράξεις, τα εκφρασμένα συναισθήματα, τα μοτίβα που συνδέονται με τα δρώμενα.244 

Αλλά για να πετύχει την οπτική αληθοφάνεια ο καλλιτέχνης πρέπει να ανατέμνει ώστε 

να διεισδύει στα κρυμμένα μυστικά της Φύσης που είναι ο μέγιστος καλλιτέχνης σ’ όλες 

τις τεχνοτροπίες και τα έργα της ευγενέστερα απ’ τα έργα του Ανθρώπου.245   

 

Στη νεοκλασική θεωρία του Διαφωτισμού κυριαρχούν οι έμφυτες a priori ιδέες και η 

πειθαρχημένη σκέψη μιας ρασιοναλιστικής μεθοδολογίας της Φύσης και του Λόγου μέσα 

απ’ την αριστοτελική καθολικότητα (ως τελειότητα). Η Τέχνη θεμελιώνεται στο Λόγο 

βάσει εννοιών και κανόνων που απορρέουν απ’ τη Φύση, ακριβής αναπαράσταση της 

ιδανικής αισθητής όψης της Φύσης. Κύριο γνώρισμα του Διαφωτισμού είναι, εκτός απ’ 

τον ορθολογισμό, η ικανότητα του ατόμου για παρατήρηση. Για τους νεοκλασικούς, 

σύμφωνα με τη λογική αιτιολόγηση του Αριστοτέλη και τη καρτεσιανή παραγωγική 

γνώση, υπάρχουν κανόνες μέσω των οποίων εντάσσοντας το επιμέρους στο «Καθόλου» 

η Φύση μπορεί να μελετηθεί συστηματικά έτσι που να μπορεί να κατανοηθεί. Εισάγεται 

η επιστημονική συστηματική μελέτη φυσικών διεργασιών και φαινομένων και η εξέταση 

των ειδών και όχι των ατόμων.246 Η Φύση ως κανόνας που περιορίζεται απ’ τους νόμους 

που η ίδια έχει θεσπίσει, δίνει ομορφιά στο καθετί και είναι πηγή και κριτήριο της 

Τέχνης.247 Ο «τεχνίτης της Φύσης» εξετάζει γενικές ιδιότητες και φαινόμενα για ν’ 

ανακαλύψει κάτι σημαντικό και αληθινό, διακρίνει τα κρυμμένα μυστικά της Φύσης, τα 

βασικά είδη και τύπους της και όχι άτομα ξεχωριστά για τη μοναδικότητά τους.    
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     Στη γνωσιολογία του νεοκλασικού ρασιοναλισμού των A. H. Gilbert, John Dryden, 

Sir Joshua Reynolds, G. W. Leibniz και του φορμαλισμού των νεότερων χρόνων 

βασίστηκε ο ορθολογισμός και η επιστήμη της αισθητηριακής γνώσης του A. G. 

Baumgarten «η Αισθητική είναι η επιστήμη της αισθητηριακής γνώσης». Η 

ρασιοναλιστική μεθοδολογία διατήρησε ένα σημαντικό a priori και δογματικό στοιχείο 

στη μέθοδο προσέγγισης της κριτικής αξιολόγησης, αν και στη πράξη δεν μπορούσε να 

συναγάγει τους κανόνες της ορθότητας και τις βασικές αρχές της Τέχνης χωρίς να 

χρησιμοποιήσει ορισμένες εμπειρικές παραδοχές.248 Η «Ορθολογική Αισθητική» θεωρεί 

ότι οι καλαισθητικές κρίσεις είναι γνωστικές κρίσεις με σκοπό δηλ. τη γνώση, συνεπώς 

αποτελούν θεωρητική λειτουργία της Διάνοιας και του Λόγου και είναι αντικειμενικές 

καθόσον στηρίζουν την ομορφιά σε έννοιες όπως αυτή της «τελειότητας».   

     Αντίθετα, η εμπειριοκρατική γνωσιολογική βακωνική παράδοση των John Locke, 

Francis Hutcheson, David Hume, Shaftesbury, Joseph Addison, William 

Hogarth, Edmund Burke, Alex. Gerard, Hugh Blair, J. P. Crousaz, Denis 

Diderot, Archibald Alison, με την ανακάλυψη των διεργασιών της δημιουργικής 

φαντασίας και αισθητικής απόλαυσης, απορρίπτουν το σύστημα κριτικής βάσει κανόνων 

και τη σκέψη των a priori ιδεών της νεοκλασικής ρασιοναλιστικής μεθοδολογίας. 

Εξηγούν το γούστο και την αισθητική εμπειρία και απόλαυση βάσει ψυχολογικών 

λειτουργιών ιδίως αισθητηριακών και συναισθηματικών στο επίπεδο της φυσιολογίας, 

και ταυτίζουν την αισθητική αρέσκεια με το ευχάριστο. Η ομορφιά είναι ικανή να 

προκαλεί άμεση αισθητική ικανοποίηση249 πράγμα που σημαίνει ότι αποδέχονται την 

αισθητική κρίση και αξιολόγηση ως απλώς υποκειμενική. αν και, παρ’ όλη τη ποικιλία και 

τις ιδιοτροπίες του γούστου, δέχονται ότι υπάρχουν ορισμένες αρχές επιδοκιμασίας ή 

ψόγου για τις μορφές και ποιότητες που προξενούν ευχαρίστηση στον παρατηρητή.250 

Προσπαθούν ν’ ανακαλύψουν ένα έγκυρο διυποκειμενικό μέτρο του γούστου,251 να 

συμβιβάσουν τις αποκλίσεις του και να θέσουν σε αντιπαράθεση την αισθητική κρίση με 

του συναίσθημα. Η αίσθηση του «ωραίου» δημιουργείται μέσα μας άμεσα και ακαριαία 

χωρίς γνώση αρχών, αναλογιών, αιτιών, κανόνων ή χρησιμότητας του αντικείμενου, 

ενώ προϋπάρχει του συνειρμού των ιδεών ή της προοπτικής ωφελημάτων.252 Ορισμένοι 

δέχονται την ομορφιά του αντικειμένου, σύμφωνα με την «αρχή της συμπάθειας»253 ή 

με παρελθούσα εμπειρία μας, ως ανιδιοτελή ευχαρίστηση που μας προκαλείται σε σχέση 

με τη χρησιμότητα ή τη καταλληλότητα του αντικειμένου για ένα σκοπό. η συμπάθεια 

δηλ. συνειρμικά μας επιτρέπει να θαυμάζουμε ανιδιοτελώς την ομορφιά όταν με τη 

θέαση του αντικειμένου συγχέουμε τις φυσικές του ιδιότητες με τα αισθήματά μας.        

 

Στον Ιδεαλισμό οι συνθήκες του ωραίου προσδιορίζονται μέσα απ’ την αναζήτηση της 

έλλογης έννοιας του.254 Η ιδεώδης Ομορφιά και το ύψιστο πρότυπο της καλαισθησίας, 

που θεωρείται μια ικανότητα αυθυπόστατη, είναι μια Ιδέα του Λόγου που θα πρέπει ο 

καθένας να δημιουργήσει εντός του.255 Η ομορφιά, ως η αισθητική θέαση του ωραίου, 

είναι μια διαπαιδαγώγηση στο πνεύμα της Ελευθερίας και της ουσίας του Πνεύματος, 
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διότι επιτρέπει στην ίδια του την έννοια να πραγματωθεί αντικειμενικά. απ’ τη θέαση 

αυτή έχουν απομακρυνθεί το πάθος και η επιθυμία.256 Σκοπός της Τέχνης δεν είναι η 

διέγερση των αισθημάτων,257 διότι θα χανόταν μέσα στη ποικίλη διαφορετικότητα και 

αντιφατικότητά τους και θα έχανε τον υψηλότερο στόχο της, θα γινόταν επιφαινόμενο, 

θα έπαυε να είναι σκοπός δι’ εαυτήν και θα μεταβαλλόταν σ’ ένα μέσο για την επίτευξη 

ενός σκοπού έξω απ’ αυτή ακόμη κι αν αυτός ήταν η ηθική βελτίωση του ανθρώπου.258  

      Ο ιδεαλισμός οροθετεί μια «σφαίρα αυτονομίας» της Τέχνης. Το αισθητικό αντικείμενο 

είναι κάτι ολότελα διαφορετικό απ’ όλα τα χρησιμοθηρικά αντικείμενα. το κίνητρο για τη 

δημιουργία του είναι ξεχωριστό και ανεξάρτητο απ’ όλα τ’ άλλα. η απόλαυσή του 

προσφέρει στον άνθρωπο μια ιδιαίτερη αξία που τίποτε άλλο δεν μπορεί να του 

προσφέρει αφού δεν έχει καμιά σχέση με την ηθική ή τη γνώση. 

Στο επιστημολογικό πλαίσιο του Kant όσον αφορά τη διαμόρφωση μιας καθαρής 

καλαισθητικής κρίσης, η καθαρή ανιδιοτελής αρέσκεια αντιπαρατίθεται προς εκείνο που 

συνδέεται με συμφέρον,259 όπως η επιθυμία που γεννιέται όταν δηλώνεται κάτι ως 

ευχάριστο και ο σκοπός της απόλαυσής του οδηγεί στη παραίτηση από κάθε κρίση.260         

Η ομορφιά εξαρτάται απ’ τη μορφή της παράστασης με την οποία μας δίδεται το 

αντικείμενο, μέσω του αναστοχασμού, από το πώς κρίνουμε το πράγμα κατά την απλή 

θεώρηση.261 Το ζήτημα του ωραίου εξετάζεται σε σχέση με τις βασικές λειτουργίες του 

νου προκειμένου η καλαισθητική κρίση262 να έχει διυποκειμενική εγκυρότητα263 και ν’ 

αποφευχθεί έτσι ο πειρασμός του σκεπτικισμού και σχετικισμού.  

     Ωστόσο κατά την αισθητική αποτίμηση του αντικειμένου η ομορφιά μπορεί να 

κατανοείται και μέσω κάποιας Ιδέας του Λόγου που καθορίζει a priori τον σκοπό στον 

οποίο στηρίζεται η εσωτερική δυνατότητα του αντικειμένου264 σύμφωνα με τους 

κανόνες συμφωνίας της καλαισθησίας με το Λόγο, του ωραίου με το καλό, την αρέσκεια 

σε σχέση με τον εσωτερικό σκοπό που καθορίζει τη δυνατότητά του. και στη περίπτωση 

αυτή, η καλαισθητική κρίση με την οποία δηλώνεται το αντικείμενο ως ωραίο είναι 

κρίση εξαρτημένη.265  

Για τους οπαδούς της αντιφορμαλιστικής ιδεαλιστικής αισθητικής266 η αποκάλυψη της 

ομορφιάς γίνεται μέσα απ’ την «αισθητή Μορφή της Ιδέας»267 (έννοια και περιεχόμενο, 

εσωτερικά γνωρίσματα και χαρακτήρες). Ο αντικειμενικός ιδεαλισμός του G. F. W. 

Hegel προσδιορίζει το «ωραίο» κοινωνικά και πολιτιστικά, πώς έχει εκδηλωθεί στο 

υπάρχον268 δηλ. συγκεκριμένα, με την έννοια του αντικειμενικού κόσμου, όχι με τη 

μεταφυσική πλατωνική Ιδέα.269 Η Τέχνη προορίζεται για ολόκληρο το έθνος στο σύνολό 

του, το καλλιτεχνικό έργο ανήκει στην εποχή του, το λαό του, το περιβάλλον του.270   

     Η Τέχνη βρίσκεται εγγύτερα στο Πνεύμα και τη νόηση απ’ ότι η εξωτερική, στερημένη 

πνεύματος Φύση.271 Έτσι το έργο Τέχνης κατέχει ανώτερη θέση από οποιοδήποτε προϊόν 

της Φύσης, η Ομορφιά της Τέχνης στέκει ψηλότερα απ’ τη Φύση,272 το ωραίο της 

Τέχνης είναι ανώτερο απ’ το ωραίο της Φύσης.273 «Με την αίσθηση και την ενόραση με 

την οποία αναπαριστάνεται ένα τοπίο στη ζωγραφική, το πνευματικό αυτό έργο 

καταλαμβάνει μια υψηλότερη θέση απ’ ότι το απλά φυσικό τοπίο, γιατί κάθε πνευματικό 
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είναι καλύτερο από κάθε φυσική μαρτυρία, ο Θεός τιμάται περισσότερο απ’ αυτό που 

δημιουργεί το ανθρώπινο Πνεύμα παρά απ’ τα προϊόντα και μορφώματα της Φύσης».274  

     Χωρίς να αρνείται το ωραίο της Φύσης275 ο Hegel υποστηρίζει ότι είναι ωραίο μόνο όταν 

και στο βαθμό που συμμετέχει το Πνεύμα.276 Το ωραίο υπό το φως της αρχής της 

αναγκαιότητας277 απαλλάσσει τον κόσμο απ’ την άκαμπτη αποξένωσή του απ’ τον 

άνθρωπο. ικανοποιείται έτσι η ανάγκη του Πνεύματος για αυτοσυνειδησία & αυτογνωσία, 

διότι στη διάταξη των αντικειμενικών γεγονότων το Πνεύμα απολαμβάνει μια εξωτερική 

πραγματικότητα του εαυτού του.278 Το έργο Τέχνης πρέπει να σημαίνει κάτι, να 

εκδιπλώνει μια εσωτερική ζωτικότητα, αίσθηση, ψυχή, περιεχόμενο και πνεύμα, όπως το 

σύμβολο του οποίου το ηθικό δίδαγμα αποτελεί τη σημασία του καλλιτεχνικού έργου.279 

Η χεγκελιανή μεταφυσική στη προσπάθεια υπέρβασης του καντιανού σχίσματος 

ανάμεσα στο a priori της νόησης και το καθεαυτό του κόσμου, το Λόγο και τη Φύση, 

αποστερεί τη Φύση απ’ την υπαρκτική της επάρκεια και την κάνει ένα επιφαινόμενο του 

θείου εννοημένου ως Λόγου.   

 

     Ανάλογη μπορεί να θεωρηθεί η προσπάθεια από τους Max Horkheimer και Theodor 

W. Adorno, ίσως και τον Martin Heidegger, ν’ αρθεί το σχίσμα ανάμεσα στις σχέσεις 

Φύσης και Λόγου (ή κοινωνίας), θεμέλιο όλων των ιστορικών σχέσεων κυριαρχίας. 

Μέσα από μια διαλεκτική θεώρηση Φύσης και κοινωνίας και μια νιτσεϊκή κριτική των 

αξιών εκφράζεται η άποψη ότι ο πολιτισμός διαπράττει θεμελιακό σφάλμα με το να 

καθυποτάσσει τη Φύση μέσω ενός φαύλου κύκλου κυριαρχίας. Αντίθετα, υπάρχει μια 

Φύση μέσα στη κοινωνία και πολύς Λόγος μέσα στη Φύση,280 έτσι που, όπως είπε και ο 

Ηράκλειτος, ο κάλλιστος κόσμος να μη γίνεται ένα σύμπαν νεκρών κατασκευών στο 

βωμό μιας θεολογίας της χρησιμότητας. «Χωρίς να υποπέσει στη πλάνη της εξίσωσης 

Λόγου και Φύσης, η ανθρωπότητα πρέπει να συμφιλιώσει αυτά τα δυο».281      

  

Οι S. T. Coleridge, W. Hazlitt, J. S. Mill, W. Wordsworth και οι άλλοι οπαδοί του 

ρομαντισμού αλλά και οι A. Schopenhauer και Fr. Nietzsche, αντίθετα με το 

ρασιοναλισμό και την εμπειριοκρατία, υιοθετούν την ιδέα συγχώνευσης γνώσης και 

δημιουργίας και τον «συγκινησιακό ενορατισμό».282 Η πραγματικότητα μπορεί να 

γνωσθεί μέσω της Φαντασίας και των αισθημάτων αρέσκειας, απαρέσκειας, συγκίνησης 

και όχι των αισθήσεων, που υποστηρίζει ο επιστημονικός εμπειρισμός, και προβάλλεται 

η υπεροχή της συγκινησιακής αντίληψης έναντι της παρατήρησης και εποπτείας. Κάτω 

απ’ το επίστρωμα της συνειδητής λογικής δημιουργείται ένας κόσμος συναισθημάτων με 

χαρακτηριστικά την έκφραση, το πάθος, τον αυθορμητισμό, το γούστο, τη 

δημιουργικότητα,283 έτσι που ο άνθρωπος, μέσα στα όρια του εαυτού του να μπορεί να 

στοχάζεται με διαφορετικό τρόπο για τη πραγματικότητα και τη Τέχνη. Με τη 

καλλιέργεια της Φαντασίας μπορεί να διευκολύνεται η φυγή απ’ τα επίγεια δεδομένα της 

καθημερινής ζωής.284 Η αισθητική κρίση & αξιολόγηση και η κατανόηση του έργου 

Τέχνης βασίζεται στο συναίσθημα και δεν είναι ορθολογική, έγκειται στη κατάλληλη 
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απόκριση στις συγκινήσεις που περιέχει το έργο. απ’ τη σκοπιά αυτή η θεώρηση του 

ρομαντισμού μπορεί να χαρακτηριστεί «αισθησιαρχική».    

       

Σύμφωνα με την ιστορικοκοινωνική προσέγγιση των E. Zola, T. G. Herder, Cl. Bernard, 

Schleger, H. Taine και της ρεαλιστικής θεωρίας περί αισθητικής του 19ου αιώνα, 

εποχή ανάπτυξης των φυσικών επιστημών, η Τέχνη κατανοείται μέσα από μια 

συγκεκριμένη κοινωνία μια συγκεκριμένη εποχή, αναπαριστάνοντας τον ιδιαίτερο τρόπο 

που υπάρχει ένα έθνος, τη πολιτιστική ταυτότητα της κοινωνίας. Τα κριτήρια αυτά 

απηχούν ένα νατουραλισμό ότι το έργο δεν βασίζεται στη φαντασία αλλά στην αλήθεια 

με την έννοια μιας ρεαλιστικής παραδοχής285 για το τι είναι ή τι θα έπρεπε να είναι η 

Τέχνη στην οποία αποδίδεται ύψιστη αισθητική αξία.286 Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και 

αξία στις ιστορικές ορίζουσες και κοινωνικές συνθήκες, αλλά η Τέχνη δεν είναι (ακόμη) 

φορμαλιστική.  

     Συγγενής με τη ρεαλιστική άποψη μπορεί να θεωρηθεί το δόγμα η Τέχνη για τη Τέχνη 

με τους Ch. Baudelaire, Th. Gautier, Walter Pater, G. Flaubert, V. Hugo, που 

βασίστηκε στην ιδεαλιστική θεωρία για την αυτονομία της Τέχνης και αναπτύχθηκε ως 

ιδέα αισθητικής ανεξαρτησίας του καλλιτέχνη απ’ την αστική κοινωνία και ως ελευθερία 

αυτοέκφρασης, διαγράφοντας τη σφαίρα αυτονομίας της Τέχνης287 με τη καντιανή 

έννοια ότι η Τέχνη είναι σκοπός και όχι μέσον.  

Σύμφωνα με την προσέγγιση των J. Ruskin, W. Morris, J. M. Guyau, V. Hugo, A. 

Comte, R. W. Emerson, Ch. Fourier, P. Geddes, αλλά και του Λ. Τολστόι με βάση 

το κοινωνικό πλαίσιο η Τέχνη είναι ουσιώδες στοιχείο μιας υγιούς ορθολογικής 

κοινωνίας και συνδέεται με την αλήθεια, τον φονξιοναλισμό και τη χρησιμότητα. Με τη 

σύζευξη λογικής, συναισθήματος και φαντασίας μέσω της Τέχνης, το πολιτιστικό 

περιβάλλον υπηρετεί τη κοινωνική ευταξία, τη κοινωνική πρόοδο, τον Ανθρωπισμό και 

προσφέρει αισθητική ικανοποίηση.288 «Τι καλό έχει η Τέχνη για να αξίζει τέτοιες μεγάλες 

κοινωνικές θυσίες;», «ποιες είναι οι επιδράσεις της στις συνθήκες ζωής του ανθρώπου;» 

Για το πρώτο, η απάντηση είναι η ομορφιά, το ευχάριστο στη θέα, ό,τι αρέσει 

ανιδιοτελώς. Για το δεύτερο, τα κριτήρια είναι δεοντολογικά με αριστοτελική μέθοδο: 

«τα έργα που εξυπηρετούν καλύτερα το σκοπό».   

 

Η ιδεαλιστική φιλοσοφία περί αισθητικής του Benedetto Croce είναι μια πνευματική 

δραστηριότητα με σκοπό την εποπτική γνώση μέσω εικόνων, μια φυσιοκρατική 

θεώρηση με κεντρική διατύπωση «εποπτεία = έκφραση»289.   

Η μεταφυσική του George Santayana είναι ένα φυσιοκρατικό μη οντολογικό σχήμα μιας 

έλλογης επιδίωξης της ευτυχίας το οποίο δίνει πληρότητα στην ανθρώπινη ζωή για να 

πραγματώσει κάποιο κυρίαρχο αγαθό. στο σχήμα αυτό εντάσσεται και η θεώρηση περί 

αισθητικής: η Τέχνη ως άσκηση στον έλλογο βίο290.  

Η φυσιοκρατική εμπειριοκρατική αντίληψη του John Dewey επικεντρώνεται στην ενιαία 

φύση της αισθητικής εμπειρίας έξω απ’ το δυισμό Εμπειρίας και Φύσης: λειτουργίες- 
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στοχασμοί-ποιότητες-νοήματα-απόλαυση όλα μαζί. Η ενιαία αισθητική εμπειρία είναι 

θέαση-ανιδιοτέλεια-ισορροπία-αποδέσμευση-επιθυμία-σκέψη-συγκίνηση. Η ενοποίηση 

αυτή είναι το πραγματικό έργο Τέχνης,291 κριτήριο ποιότητας Πολιτισμού.  

 

Για τους A. C. Bradley, J. F. Herbart και τους φορμαλιστές του 20ου αιώνα το 

αισθητικό αντικείμενο υπάρχει ως «οντότητα ανεξάρτητη», ως «αυτόνομη μορφή», με 

ουσιώδες γνώρισμα τη «μορφή» (φόρμα, σχήμα, δομή) ή τα εξωτερικά του 

γνωρίσματα, ένα σύνολο από ταυτόχρονες ή διαδοχικές σχέσεις που δίνουν χάρη και 

θελκτικότητα. Η «μορφή» λειτουργεί ανεξάρτητα απ’ το «περιεχόμενο» (ιδεολογικό ή 

κοινωνιολογικό) και από κάθε υποκειμενική ερμηνεία του ή αναζήτηση ιδεών που το 

εκφράζουν. η κάθε διαφορετική μορφή έχει διαφορετικό περιεχόμενο ή σημασία. Η 

αισθητική λειτουργία είναι μοναδική, ανεξάρτητη και αυτόνομη για να ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις που θέτει κάθε συγκεκριμένο αισθητικό αντικείμενο. Προάγγελος αυτού του 

φορμαλισμού μπορεί να θεωρηθεί το δόγμα η Τέχνη για τη Τέχνη. 

 

Στη φαινομενολογική ανάλυση292 των E. Hanslick, G. E. Moore, K. Fiedler, C. Bell, A. 

Malraux, E. Husserl, F. Brentano, R. Ingarden, M. Dufrenne η αρμονική 

συνεργασία φαντασίας και διάνοιας παράγει συναίσθημα ως αισθητική απόκριση. Το 

συναίσθημα μπορεί να θεωρηθεί είδος γνώσης διότι μέσω αυτού αποκαλύπτεται ή 

φανερώνεται «ένας νέος κόσμος, αυτός του αισθητικού αντικειμένου» με τη συνοχή 

προσώπου ή υποκειμένου. «Ο νέος κόσμος του αυτόνομου αισθητικού αντικειμένου» 

δεν ανάγεται στο πώς επενεργεί συγκινησιακά στο υποκείμενο, ούτε λειτουργεί σε 

σχέση με κοινωνικούς παράγοντες. αξιολογείται χωρίς προδιάθεση, προκατάληψη ή 

παραλληλισμό με το θέμα που αναπαριστά, και ανεξάρτητα απ’ το περιεχόμενό του, το 

μυαλό του δημιουργού του ή τον θεατή, είναι «η σημαίνουσα μορφή». δηλ. είναι 

πολύτιμο εγγενώς.    

Στην υπαρξιακή φαινομενολογική ανάλυση, με κύριους εκπροσώπους τους M. 

Heidegger, J. P. Sartre και A. Fallico, η Τέχνη, ως προϊόν του «αυθορμητισμού» του 

ανθρώπου, αποκαλύπτει αυτόν τον αυθορμητισμό απ’ τον οποίο πηγάζουν το 

συναίσθημα και η φαντασία. Γι’ αυτό, η Τέχνη είναι ένας τρόπος για να φανερωθεί και 

να επικυρωθεί «η αυθεντική ύπαρξη», άσχετα απ’ το αν έχει νόημα ή όχι, κάνοντας έτσι 

τη ζωή υποφερτή. Με τον τρόπο αυτό, μέσω της Τέχνης δηλώνεται ότι παραμένει 

άθικτη η δύναμη του ανθρώπου να δημιουργεί αξίες και να δίνει νόημα στη ζωή μας, 

για να μας σώσει απ’ τον έσχατο κυνισμό και μηδενισμό. και μ’ αυτή την έννοια, για τον 

M. Heidegger, «μόνο ο άνθρωπος υπάρχει» ως «ζωή μέσα στο κόσμο». Έτσι, η Τέχνη 

αποβλέπει, όχι στην αλήθεια, αλλά στην ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα, υπάρχει για 

να μας δείχνει πώς νιώθει και πώς φαντάζεται ο υπάρχων την ίδια την ύπαρξη, και μόνο 

στο βαθμό που η Τέχνη είναι «αυθεντική» έχει και «υπαρκτικό περιεχόμενο»293.       

  

 



{PA 34

    Διερεύνηση των απλών αισθητικών ποιοτήτων ή εννοιών ως 

στοιχείων αισθητικής αποτίμησης και αισθητικής αξίας στη 

Νομολογία του ΣτΕ υπό το πρίσμα των αισθητικών θεωριών 

 

Βάσει των αισθητικών θεωριών, αναλύουμε παρακάτω τις επτά απλές αισθητικές ποιότητες.  

 

1. Περί της έννοιας της «ιδιαιτερότητας» 

 

Επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε τη πλατωνική σκέψη στους Διαλόγους, παρά το γεγονός 

ότι δεν διαγράφεται κάποια σαφής αισθητική θεωρία, η ιδιαιτερότητα κάθε φυσικού 

αντικειμένου φαίνεται να αφορά τη ποικιλόμορφη σχέση ανάμεσα σε αυτό το 

αντικείμενο και το Αρχέτυπό του ως μια ιδιαίτερη έκφραση της Μορφής του Ωραίου. Τα 

φυσικά αντικείμενα μέσω της ιδιαιτερότητάς τους ενσαρκώνουν με ποικίλους τρόπους 

το ολοκληρωμένο Ωραίο, τον ιδεατό τύπο της Ομορφιάς αυτής καθεαυτήν που μένει 

πάντα απαράλλαχτα ίδια με τον εαυτό της294 και που δεν βρίσκεται σε κανένα 

συγκεκριμένο αντικείμενο στις συνθήκες που επικρατούν στον αισθητό κόσμο. Η 

ιδιαιτερότητα επίσης φαίνεται να δηλώνει έναν τρόπο παράστασης με τον οποίο η 

εικόνα του αντικειμένου μιμείται το Αρχέτυπο. Οι εικόνες των αντικειμένων μιμούνται τα 

αντικείμενα αυτά, τα ονόματα μιμούνται την ουσία των πραγμάτων,295 οι σκέψεις τη 

πραγματικότητα,296 ο μουσικός τη θεϊκή αρμονία, ο δημιουργός μιμείται τις Μορφές 

όταν κατασκευάζει τον κόσμο των μικτών πραγμάτων, με τον όρο «μίμηση» να 

καλύπτει μια πολύ μεγάλη ποικιλία.297 Μπορούμε να αποδώσουμε στον όρο μίμησις ή 

ομοίωσις που συνωνυμικά ή κατά παράθεση χρησιμοποιείται στον Πλάτωνα, την έννοια 

της αντιπροσώπευσης, δηλ. η εικόνα αντιπροσωπεύει το αντικείμενο, συμμορφώνεται 

με κάποιο μοντέλο.298  

 

Στη φιλοσοφική σκέψη του Θωμά Ακινάτη στο Μεσαίωνα το «ωραίο» είναι μια ιδιαίτερη 

μορφή που δεν είναι πουθενά η ίδια. Το κάθε αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως ωραίο με 

το δικό του τρόπο. Η ομορφιά ενός αντικειμένου διαφέρει απ’ την ομορφιά ενός άλλου.   

 

Ο Διαφωτισμός αναγνωρίζει τη δυνατότητα συνδυασμού όλων των ωραίων χαρακτήρων 

των ατόμων των ειδών, και κανένα άτομο δεν μπορεί να κατέχει όλες τις σημαντικές και 

χαρακτηριστικές ομορφιές που είναι σε θέση να κατέχει το είδος του.   

     Το στοιχείο αυτό προσδιορίζει και την ταυτότητα της ιδιαιτερότητας στη Νομολογία και 

μ’ αυτή την έννοια, αισθητική αξία είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία μιας 

φυσικής περιοχής ανεπηρέαστης (ή ελάχιστα επηρεασμένης) απ’ τον άνθρωπο, η 

ιδιαίτερη και μοναδική μορφή του κάθε αντικειμένου (που συνιστά μέρος της φυσικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς), η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ταυτότητά του, η ιδιαίτερη 

δομή και σύνθεση των στοιχείων της Φύσης και του τοπίου.  



{PA 35

Στην εμπειριοκρατική αντίληψη όλα αυτά που περιέχει o κόσμος, ζούγκλες, έρημοι, 

ωκεανοί, παγωμένες εκτάσεις, χείμαρροι, χάσματα, βράχια, έχουν την ιδιαίτερη ομορφιά 

τους. Η ιδιαιτερότητα φαίνεται να αφορά την Αισθητική μέσω μιας σύνδεσης ανάμεσα 

στην Απόλυτη Ομορφιά των αντικειμένων ανεξάρτητα σύγκρισης με άλλα και τη σχετική 

ομορφιά εκείνων που θεωρούνται μιμήσεις ή ομοιώματα άλλων, δηλαδή μια ιδιαίτερη 

κάθε φορά σχέση ενότητας Πρωτότυπου και αντιγράφου, όπου το Πρωτότυπο δεν είναι 

απαραίτητα και ωραίο. Οι απλές ποιότητες της συνθήκης του ωραίου πρέπει να είναι 

κοινές σ’ όλα τα ωραία πράγματα (έτσι που χωρίς αυτές να μην υπάρχει ομορφιά και 

όταν αυτές αλλάζουν ν’ αλλάζει ο βαθμός ομορφιάς). Με την έννοια αυτή, η 

ιδιαιτερότητα είναι αυτοτελής αισθητική ποιότητα ανεξάρτητη και διακριτή απ’ την 

ομορφιά και την ιδιαίτερη ομορφιά.    

  

Στον ιδεαλισμό του Kant το καθένα απ’ τα φυσικά αντικείμενα είναι η καθεμιά ιδιαίτερη 

μορφή των επιμέρους και πολλαπλώς διαφορετικών εποπτειών των ατόμων του ίδιου 

είδους και αποτελεί τον απαραίτητο όρο κάθε ομορφιάς, συγκλίνοντας προς την Ιδέα-

Αρχέτυπο, την εικόνα δηλ. που έθεσε ως πρότυπο η Φύση και που φαίνεται να μη 

πέτυχε εντελώς σε κανένα άτομο.299 Διότι ένα αντικείμενο Ιδεώδους Ομορφιάς όπως το 

«Ιδεώδες του Ωραίου άνθους» δεν μπορούμε να το φανταστούμε ούτε να το 

παραστήσουμε.300  

     Στη Νομολογία, οι μοναδικές μορφές φυσικών σχηματισμών που προήλθαν απ’ τις 

πολύπλοκες φυσικές διεργασίες, οι ιδιαίτερες συνθέσεις της Φύσης και του τοπίου, η 

μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα του κάθε συγκεκριμένου αντικειμένου, το μοναδικό 

ιδιαίτερο αντικείμενο, το δεδομένο δασικό τοπίο, ως μια ιδιαίτερη μοναδική σύνθεση, 

και ο συγκεκριμένος φυσικός σχηματισμός ή βιολογική οντότητα, θεωρούνται στοιχεία 

αισθητικής αξίας που θεμελιώνουν και αποτελούν νόμιμη και επαρκή αιτιολόγηση για 

τον χαρακτηρισμό τους ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η ιδιαιτερότητα των συνόλων 

αφορά ακριβώς τις εναλλαγές, αντιθέσεις, ασυμμετρίες, ανομοιομορφίες, διαφορές 

πυκνότητας και μορφών, που προήλθαν απ’ τις φυσικές διεργασίες.   

 

Στον ρομαντισμό η ομορφιά βιώνεται με την συγκίνηση και ηδονή που εκφράζει μέσα απ’ 

το έργο ο Δημιουργός και φανερώνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της μεγαλοφυΐας του.  

     Στη Νομολογία, η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

και η ιδιαίτερη συλλογική ταυτότητα των στοιχείων τους αποδίδεται σε ό,τι ιστορικά 

αντιπροσωπεύουν τα αγαθά της Φύσης και της ιστορίας των λαών.  

  

Στη ρεαλιστική αντιφορμαλιστική ιστορικοκοινωνική προσέγγιση περί αισθητικής του 

19ου αιώνα το πολιτιστικό περιβάλλον εκφράζεται μέσα από την ιδιαίτερη πολιτιστική 

ταυτότητα της κοινωνίας.  
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          2. Περί της έννοιας της «σύνθεσης σε ξεχωριστή και διακριτή ενότητα» 

 

  Το ότι ο κόσμος διέπεται από μια «αρχή ενότητας» φαίνεται να είναι το γενικό εξηγητικό 

σχήμα της σκέψης των προσωκρατικών στοχαστών. Η αισθητική θεωρία για τη Τέχνη 

μεταφέρεται στη Φύση μέσω της ιδέας τους για «Σχέδιο της Φύσης»: την ενότητα και 

ισορροπημένη ολότητα μέσα απ’ τη πολλαπλότητα, τη δυναμική αρμονία και τη σύνθεση 

των αντιθέτων.  

  

  Ο Πλάτωνας στον Τίμαιο περιγράφει τη θεϊκή παρέμβαση για ένα κόσμο ενιαίο & αυτάρκη: 

«Από ολόκληρον το πυρ και το ύδωρ και τον αέρα και την γην συνέθεσεν τον κόσμον ο 

κατασκευαστής του διότι απέβλεψεν να γίνει το όλον όσο το δυνατόν τέλειον από τέλεια 

μέρη και προς τούτοις ένα μοναδικόν, και απηλλαγμένον γήρατος και ασθενειών, ένα 

ενιαίον όλον, από όλα τα σύνολα, το οποίο έμελλε να περιλάβει μέσα του όλα τα 

ζωντανά όντα. Αληθώς ο κόσμος έχει κατασκευαστεί κατά τρόπον ώστε να δίδει ο ίδιος 

εις τον εαυτόν του ως τροφήν ό,τι από τον εαυτόν του καταστρέφεται, όλα δε τα πάθη 

του και όλαι του αι ενέργειαι να παράγωνται μέσα του από αυτόν τον ίδιον, σύμφωνα με 

την πρόθεσιν του δημιουργού του. διότι ο κατασκευστής του ενόμισεν ότι εάν αυτός 

είναι αυτάρκης θα είναι πολύ καλύτερον παρά εάν έχει χρεία άλλων πραγμάτων».  

       Τι κοινό έχουν μεταξύ τους όλα τα όμορφα πράγματα στη πλατωνική σκέψη, οι 

στοιχειώδεις ποιότητες της αισθητικής εμπειρίας που αναφέρονται στον Φίληβο; Κοινό 

στοιχείο έχουν την ενότητα, τη κανονικότητα, την απλότητα (ανεξάρτητα απ’ το αν 

συνιστά συνθετότητα) που τους προσδίδει χαρακτήρα ιδανικό και τα συνδέει με το Ένα 

και όχι με τα πολλά, που συνιστά ή συντηρεί την ομορφιά τους, κάτι όπως η αρχή της 

ταυτότητας που χρησιμοποιεί ο δημιουργός στον Τίμαιο.301  

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στο Περί Ζώων Μορίων, όταν αναφερόμαστε σε οποιοδήποτε 

μέρος ή κατασκευή δεν αναφερόμαστε στο υλικό τους μόνο, αλλά σε ολόκληρη τη 

μορφή, για παράδειγμα, για το σπίτι ολόκληρο, όχι για τους πλίνθους, τη λάσπη και τα 

ξύλα. κι αυτός που μιλάει σχετικά με τη Φύση, μιλάει για τη τελική σύνθεση και την όλη 

ουσία, και όχι για τα υλικά της τα οποία δεν απαντώνται χωριστά από την ουσία τους».   

 

Για τους Στωικούς η Φύση είναι η δύναμη ή η αρχή εκείνη που δίδει στον κόσμο συνοχή 

και ενότητα.  

  

Για τον Πλωτίνο το ουσιώδες για την ομορφιά είναι η ενότητα (ως ομοιογένεια ή ως 

ενοποίηση επιμέρους ετερογενών τμημάτων). Καθετί το «ωραίο» είναι αποτέλεσμα 

ενοποίησης. Η μορφή του Ενός και Ενιαίου συνθέτει, συντονίζει και ανάγει τα πολλά 

μέρη σ’ ένα συγκλίνον Όλον, είναι μια φυσική ενότητα όσο επιτρέπει η πολλαπλότητα 

των μερών, μια ομοιογενής σύνθεση των πολλαπλών μερών που πάνω της ενθρονίζεται 

η Ομορφιά.302 Η άμορφη, γεμάτη αντιθέσεις Φύση έχει ομορφιά μέσα απ’ την ενότητα, 
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δηλ. τη σύνθεση των μερών σ’ ένα Όλον σαν μια (φυσική) δύναμη που δίνει ομορφιά 

στο τοπίο ως Όλον, ως ενιαίο πίνακα ζωγραφικής, και γίνεται καθρέπτης του Ενός.303   

 

Στο στοχασμό του Μεσαίωνα η «ενότητα» έχει οντολογική μυστικιστική σημασία και 

θεωρείται «ον» ιδιαίτερο και διακριτό από άλλα πράγματα. Η «ενότητα» είναι ωραία 

καθαυτή διότι είναι η βάση του Είναι. Ένα σύνθετο ετερογενές αντικείμενο θεωρείται 

οντότητα μόνο αν τα μέρη του συνθέτουν μια ενιαία ολότητα, σύμφωνα με τον Θωμά 

Ακινάτη στο Περί της Πολιτείας του Θεού. μόνο έτσι είναι δυνατή η ανακάλυψη του 

κρυμμένου νοήματος και της ομορφιάς η οποία αναδύεται απ’ την ενοποίηση του 

σύνθετου και ανομοιόμορφου. Το ωραίο στον Αυγουστίνο είναι καθετί που έχει τάξη.   

 

Σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία του Διαφωτισμού όπως εκτίθεται απ’ τον Alexander 

Pope,304 η Φύση συνθέτει αρμονικά τα επιμέρους τμήματα των συστημάτων της, βάσει 

νόμων, κανόνων και μεθόδων. 

Σύμφωνα με την εμπειριοκρατική αντίληψη, συνειδητοποιούμε την ομορφιά μέσα από μια 

ποικιλία εικόνων που συνιστά ενιαία και αυτοτελή ολότητα και ιδιαίτερη σύνθεση 

πολλαπλών σχέσεων σε συνταίριασμα. Ένα συγκεκριμένο αυτοτελές αντικείμενο 

ανεξάρτητο, πλήρες και αυθύπαρκτο, δεν μιμείται ούτε υπαινίσσεται κάποιο άλλο, παρά 

μόνο τον συνδυασμό απ’ τον οποίο συντίθεται το ίδιο. Το έργο Τέχνης ή το φυσικό 

τοπίο είναι όμορφο όταν υπάρχει μια κυρίαρχη ποιότητα ή ένα συναίσθημα που το 

αναδεικνύει σε μια ενιαία ολότητα.   

     Το Μεγάλο και Υπέροχο, όπως η απεραντοσύνη ενός ολόκληρου τοπίου, θεωρούμενο ως 

κάτι το ενιαίο, υπάγεται στο ωραίο, προβαλλόμενης έτσι της άγριας μεγαλοπρέπειας των 

έργων της Φύσης. Το υπέροχο της απεραντοσύνης της Φύσης ως αντικείμενο αισθητικής 

θέασης και τέρψης δεν αντιπαρατίθεται στην ομορφιά αλλά υπάγεται σ’ αυτή.  

      

Στο στοχασμό των ρομαντικών, όπως στη συνθετική (και οργανική) αντίληψη της Φύσης, 

η αξία του έργου Τέχνης βρίσκεται στη ποικιλία και πολλαπλότητα των συστατικών 

μερών του μέσα σε μια ενότητα. Ωραίο είναι ένα ζωντανό σύνολο όταν τα ποικίλα μέρη 

του συνυπάρχουν σε μια ενότητα χωρίς να πάψουν να διακρίνονται ως πολλά, όταν η 

σύνθεση φανερώνεται μέσα απ’ την ισορροπία ή συμφιλίωση αντιτιθέμενων ή 

ασύμβατων ποιοτήτων. Αυτή η ιδιαίτερης αξίας σύνθεση (η σύνθετη δομή) περιορίζει 

στο ελάχιστο το χάσμα ανάμεσα στα οργανικά και τα ανόργανα στοιχεία της Φύσης και 

τα έργα του Πολιτισμού.       

 

Για τους φαινομενολόγους υπαρξιστές, μέσα απ’ τον ανταγωνισμό και τη σύνθεση των 

αντιθέτων αποκαλύπτεται το κρυμμένο νόημα του Έργου.305 Στη διαμάχη ύλης και 

νοήματος βρίσκεται η ουσία της ηρεμίας του έργου: η ύλη αποκτά νόημα και το νόημα 

απορροφάται μέσα στην ύλη.306 Σ’ αυτή τη διαμάχη συμβαίνει η αλήθεια της 

αποκάλυψης του κρυμμένου Είναι: τότε υπάρχει Ομορφιά, ως ο τρόπος να εμφανιστεί η 
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αλήθεια του όντος ως αποκάλυψη, η αυτοπαρουσίαση της αλήθειας του όντος.307 Η 

Τέχνη μας αποκαλύπτει την αλήθεια του αισθητικού αντικειμένου μέσα απ’ τη σύνθεση: 

μέσα στο τοπίο, το πολιτιστικό και το φυσικό στοιχείο βρίσκονται σε ανταγωνιστική 

σχέση μεταξύ τους και μέσα απ’ αυτή συνθέτουν μια ενότητα. γιατί όπως παρατηρεί και 

ο Σωκράτης, όλη η αιτία που κάτι περνάει απ’ την ανυπαρξία στην ύπαρξη είναι η 

σύνθεση ή η ποίηση. Η όπως παρατηρεί ο Ηράκλειτος, η φύση αγαπά να κρύβεται, η 

αλήθεια είναι φύση που κρατά κρυμμένα τα μυστικά της, ενώ οι άνθρωποι πασχίζουν να 

την ανακαλύψουν και η ανακάλυψή της είναι στη πράξη αποκάλυψη (α-λήθεια). Ή ο 

Ξενοφάνης, οι θεοί δεν αποκάλυψαν απ’ την αρχή τα πάντα στους ανθρώπους, αλλά 

αναζητώντας οι άνθρωποι βρίσκουν με τα χρόνια το καλύτερο. Ή ο Αναξαγόρας 

αναφερόμενος στη φαινομενική και άδηλη πλευρά των πραγμάτων κάτω απ’ την 

επιφάνεια της φύσης και της ανθρώπινης πράξης, ή ο Λεύκιππος και Δημόκριτος στη 

γνωσιοθεωρία τους (περί των ορίων της ανθρώπινης γνώσης).   

 

    3. Περί της έννοιας της «μορφής» 

 

Στον Πλάτωνα η Μορφή είναι το ιδανικό Αρχέτυπο του αντικειμένου, η ιδανική κατάσταση 

στην οποία αυτό εκπληρώνει τέλεια τη λειτουργία του. Η μορφή δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί ολότελα στο φυσικό αντικείμενο διότι είναι είδωλο και μίμηση του Ιδανικού. 

«Ο πλάστης φτιάχνει τα πάντα όσα κατασκευάζουν οι τεχνίτες ένας-ένας χωριστά, τα 

κάθε λογής κατασκευάσματα, όλα τα έμβια όντα. Ο κατασκευαστής έχει το βλέμμα του 

στραμμένο στην ιδεατή φόρμα. Κανένας δεν πλάθει αυτή καθεαυτή την ιδεατή φόρμα. 

Το κατασκεύασμα συμβαίνει να είναι κάτι πολύ χλωμό σε σύγκριση με την Αλήθεια».308 

Στο κόσμο αναγνωρίζουμε πολλές ομορφιές, τα επιμέρους αντικείμενα εμφανίζουν τη 

ποιότητα του «ωραίου» με διαφορετικούς τρόπους, η ομορφιά των διαφόρων 

συγκεκριμένων πραγμάτων στον κόσμο είναι μεταβλητή. Όλα τα φυσικά πράγματα είναι 

όμορφα διότι το καθένα μπορεί ως ένα βαθμό να ενσαρκώσει το Αρχέτυπο, και μ’ αυτό 

τον τρόπο να ενσαρκωθούν στον αισθητό κόσμο όλες οι αφηρημένες ιδιότητες του 

Ωραίου που αποκαλύπτουν την Ιδανική Μορφή του. «Υπάρχει άραγε έστω κάποιο από 

αυτά τα πολλά όμορφα πράγματα που να μη μπορεί να φανεί και άσχημο; καθένα τους 

είναι καθαυτό ένα, καθώς όμως παρουσιάζονται παντού ανάμικτα με πράξεις και με 

σώματα και μεταξύ τους το ένα με το άλλο, εμφανίζονται παντού και φαίνονται ως να 

ήταν πολλά».309 Όμως πρέπει να υπάρχει μια Ομορφιά η οποία να εμφανίζεται σε όλα,310  

η Μορφή του Ωραίου, το Απόλυτα Ωραίο.311 

Η μορφή των φυσικών πραγμάτων στον Αριστοτέλη312 είναι η μορφή ή το είδος, το 

«μορφικό αίτιο»,313 η δημιουργική δραστηριότητα, που είναι το αγαθό της Φύσης 

καθαυτό (η Τέχνη είναι το αποτέλεσμα της δραστηριότητας).  

Στη Νομολογία, στοιχείο αισθητικής είναι η ανεπηρέαστη ή ελάχιστα επηρεασμένη απ’ 

τον άνθρωπο Φύση ως φορέας των μορφών, και οι πολύπλοκες διεργασίες της ως η 

δημιουργική δραστηριότητα που παράγει ομορφιά.  
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Στον Πλωτίνο314 η «μορφή» είναι η αρχή του νοητού κάλλους και σ’ αυτή οφείλεται η 

διαφορά ανάμεσα στο ωραίο και το άσχημο. Η ωραιότητά της απορρέει απ’ τις ιδανικές 

της ιδιότητες,315 ενώ χάριν αυτής και μέσω αυτής βιώνεται η ομορφιά των φυσικών 

αντικειμένων, όταν δηλ. η Φύση ανάγεται στην εσώτερη και αδιαίρετη ενότητα, τη 

σύνθεση ή ενοποίηση των πολλαπλών μερών σ’ ένα Όλον, είτε ως δημιουργία της ίδιας 

της Φύσης, είτε στη σκέψη του δημιουργού που, μέσω της Τέχνης, την εισάγει στην ύλη 

εκεί που η Φύση είναι ελλιπής.316     

 

Στο στοχασμό του Μεσαίωνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της «μορφής» είναι οι βάσεις 

του Είναι, η ενότητα, η σταθερότητα και η κανονικότητα. Η «ομορφιά» έχει τα ίδια 

ακριβώς χαρακτηριστικά γνωρίσματα, συνεπώς το ωραίο εκπορεύεται απ’ τη μορφή και 

βασίζεται σ’ αυτή, ενώ το άσχημο είναι η στέρηση της μορφής. Το ωραίο βρίσκεται στο 

νου του δημιουργού μέσω της μορφής. Ο θεατής κρίνει έτσι την ομορφιά με βάση 

αναλλοίωτα και αντικειμενικά μέτρα a priori χαρακτήρα.     

 

Στο στοχασμό της Αναγέννησης τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της «μορφής» στη Τέχνη 

είναι η γραμμική προοπτική και οι αναλογίες, η οπτική τάξη ή αρμονία, η 

αναπαραστατική ακρίβεια και οπτική αληθοφάνεια του ορατού κόσμου της Φύσης. Όσο 

πιο πιστή στη ζωή είναι η μορφή του έργου Τέχνης τόσο ωραιότερο φαίνεται.317   

 

Στο στοχασμό του Reynolds την εποχή του Διαφωτισμού η Τέχνη θεμελιώνεται όπως και 

η επιστήμη στο Λόγο βάσει κανόνων. Την «ομορφιά» ως καθολική ιδέα για τη μορφή 

των πραγμάτων την ανασυγκροτεί ο καλλιτέχνης απ’ τα υλικά στοιχεία που παρατηρεί. 

Η κριτική αποτίμηση αξιολογεί τα πολιτιστικά στοιχεία ως προς την απλότητα και 

σαφήνεια των μορφών τους, ήτοι το σαφές και διακριτό που αποδίδεται στην επιστήμη, 

με τη καρτεσιανή έννοια. Η Τέχνη ανάγεται στην αρχή «της μίμησης της ωραίας Φύσης» 

χωρίς όμως ν’ αντιστρατεύεται τη σαφήνεια, την ακρίβεια και τη διακριτότητα, και στο 

όνομα αυτής της μίμησης τα πολιτιστικά έργα πρέπει προσαρμόζονται στο φυσικό 

περιβάλλον.  

Στον T. Hobbes318 κριτήρια για τη Τέχνη είναι η λιτότητα, η σαφήνεια και η ακρίβεια, που 

όπως και στη γλώσσα αποτελούν τρόπους μετάδοσης έγκυρων εμπειρικών γνώσεων.  

Στην γνωσιολογία της εμπειριοκρατίας η «ιδέα της ομορφιάς» των ζώων και των φυτών 

είναι μια αίσθηση ότι μέσα στη ποικιλία υπάρχει ομοιομορφία, η αίσθηση μιας ποικιλίας 

όμοιων μορφών. Η αίσθηση της ομορφιάς των οργανισμών είναι η παθητική ικανότητα 

να προσλαμβάνουμε τις ιδέες του «ωραίου» απ’ όλα τα φυτά και ζώα στα οποία υπάρχει 

ομοιομορφία μέσα στη ποικιλία (οι οργανισμοί μέσα στη ποικιλότητά τους έχουν όμοια 

μορφή και σχήμα, μια ποικιλία από όμοιες μορφές). Σε μια δυσμορφία απουσιάζει η 

ομορφιά που περιμένουμε να βρούμε σ’ ένα είδος.   

     Η ιδέα της «ομορφιάς» απορρέει απ’ τη κανονικότητα και συμμετρία. τα κανονικά 

γεωμετρικά σχήματα είναι τα απλούστερα παραδείγματα ομορφιάς η οποία συνίσταται 
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στη συμμετρία τους και εκφράζει την ενότητα της εποπτείας για μια χρησιμότητα, 

πρόθεση ή σκοπό, ή για την αποτίμησή τους από κάθε άποψη.  

     Η «ιδέα της ομορφιάς» προκαλείται απ’ τη «μορφή» ενός εξωτερικού αντικειμένου η 

οποία μας προκαλεί ευχαρίστηση.319  

 

Για τον Kant υπάρχει αληθινή ομορφιά στα ελεύθερα μορφώματα της οργανωμένης Φύσης, 

είτε αυτά είναι βιολογικές οντότητες,320 είτε είναι σχηματισμοί ορισμένης δομής (φυσικό 

ανάγλυφο, βραχώδεις σχηματισμοί, βουνά, ποτάμια, λόφοι, φαράγγια, ακτές κ.λ.π.) 

επειδή η Φύση σχηματίζοντας τις ελεύθερες μορφές της δεν έχει ιδιαίτερους σκοπούς, 

αλλά οργανώνει και δημιουργεί αποθέτοντας την ύλη σύμφωνα με τον γενικό νόμο της 

συγγένειας των υλικών.321  

     Θεμελιώδης όρος της καλαισθησίας στο σχέδιο Τέχνης είναι μόνο ό,τι αρέσει με τη 

μορφή του. η ποικιλία και αντίθεση χρωμάτων και ήχων συμβάλλουν στην ομορφιά 

επειδή καθιστούν τη μορφή ακριβέστερα, πληρέστερα και σαφέστερα ορατή.322 Η 

καλαισθητική κρίση περί του ωραίου της Φύσης είναι αρέσκεια ή απαρέσκεια λόγω της 

μορφής του φυσικού αντικειμένου.323 Στη Νομολογία αναφέρονται όλα τα αντικείμενα 

της Φύσης ως παραδείγματα ομορφιάς, το καθένα ως «ιδιαίτερη μορφή» επιμέρους και 

πολλαπλώς διαφορετικών εποπτειών των ατόμων του ίδιου είδους.  

   

Στη σκέψη του Α. Schopenhauer ο κόσμος εμφανίζεται στα αντικείμενα και τους 

οργανισμούς με πολλαπλές μορφές. Αν το υποκείμενο ξεπεράσει κάθε σχέση με τη 

«Θέληση για ζωή» (πάλη για επιβίωση), τις παρορμήσεις, επιθυμίες, συγκινήσεις και 

όλες τις μορφές της αρχής του αποχρώντος λόγου, τότε το «πράγμα» που γνωρίζεται 

έξω από συμφέρον, ιδιοτέλεια, πρακτικό προσανατολισμό ή ατομικότητα (η ήρεμη 

θέαση ενός τοπίου, βουνού, δένδρου ή κτιρίου) δεν είναι το επιμέρους αντικείμενο, 

αλλά η «Αιώνια Σταθερή Μορφή» έξω απ’ το χώρο και το χρόνο, το Αρχέτυπο, η 

πλατωνική Ιδέα, η άμεση αντικειμενικότητα της Θέλησης. και εφόσον το καθετί είναι 

έκφραση μιας Ιδέας, τότε το κάθε ένα επιμέρους πράγμα είναι ωραίο.324  

 

Για τους στοχαστές της ιστορικοκοινωνικής ρεαλιστικής προσέγγισης η μορφή των 

πολιτιστικών δημιουργημάτων έχει ομορφιά και εκφραστικότητα όταν:   

Αναπαριστά τη Φύση και εργάζεται με τον τρόπο που εργάζεται η Φύση συνδέοντας την 

Αλήθεια και την Ομορφιά. Δημιουργεί όμορφα και χρήσιμα πράγματα. Ο καλλιτέχνης 

εκφράζει τον εαυτό του μέσα απ’ αυτά. Είναι απαλλαγμένη από καθετί περιττό. Παράγει 

αρμονία, τάξη και κανονικές αναλογίες. Εκπληρώνει τις ανθρώπινες αισθητικές ανάγκες. 

Επιτελείται ο κοινωνικός της ρόλος με το να αντανακλά τις κοινωνικές συνθήκες. 

Ανταποκρίνεται στο σκοπό με το να βοηθά να κατανοούμε τη ζωή. Διαφυλάσσεται η 

ομορφιά της Γης προς το συμφέρον όλων των κατοίκων της, μέσω μορφών αντάξιων 

της Ανθρωπιάς οι οποίες να εκφράζουν τη καλλιτεχνική φύση της.325    
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Για τον B. Croce η «μορφή» είναι η νοητή εικόνα που δημιουργείται ως ενιαία έκφραση 

της παράστασης του αντικειμένου που συλλαμβάνει η συνείδηση με συγκεκριμένο 

τρόπο, όχι αναγκαστικά οπτική εικόνα, ούτε με οποιαδήποτε εννοιολογική διαμόρφωση: 

αυτό το ποτάμι, αυτή η λίμνη, αυτή η βροχή. Η «μορφή» ως νοητή εικόνα, μέσα απ’ τις 

αισθήσεις ή τις φαινομενικές μνήμες είναι μια «αντικειμενοποιημένη» εντύπωση, είναι η 

«πνευματική πραγματικότητα» του κάθε πράγματος, αφορά δε τόσο τον φυσικό κόσμο 

της οργανικής και ανόργανης ύλης όσο και τις ατομικές ή κοινωνικές δραστηριότητες 

του ανθρώπου μέσα απ’ τα έργα Τέχνης.   

       

4. Περί της έννοιας της «αρμονίας» 

 

Στο γενικό εξηγητικό σχήμα της αρχαϊκής σκέψης στους προσωκρατικούς στοχαστές για 

τη δομή του κόσμου, το Σύμπαν, ή Φύση, ή «κόσμος» (κόσμημα) είναι ένα αρμονικό 

σύνολο, μια ισορροπημένη ολότητα πραγμάτων. Η Φύση παρά τις αντιφάσεις της είναι 

σε θέση να ανταποκρίνεται στο «πρότυπο της ομορφιάς» μέσω νόμων και κανόνων.     

   

Στο πεδίο του κοσμολογικού στοχασμού του Πλάτωνα326 η θεϊκή παρέμβαση δημιουργεί 

τάξη στη Φύση σύμφωνα μ’ ένα πρότυπο τελειότητας και αρμονίας. Η αρμονική σύνθεση 

στη Τέχνη της μουσικής αναφέρεται στο συγκερασμό των ήχων,327 ως η αιτία που κάτι 

περνά απ’ την ανυπαρξία στην ύπαρξη.328 Το στοιχείο του ωραίου στα σύνθετα 

πράγματα είναι η σχέση του ενός μέρους προς το άλλο κατά την ιδανική αναλογία που 

αρμόζει,329 έτσι που να προκύπτει μια ισορροπία ή αντίθεση που δίνει στο σύνολο 

δυναμική ηρεμία και πληρότητα, δηλ. στοιχείο του ωραίου είναι η ενότητα και αναλογία. 

Οι ιδιότητες του μέτρου και της συμμετρίας συνιστούν το κάλλος και την αρετή.330  

Για τον Αριστοτέλη «αρμονία» σημαίνει ανάμιξη των αντιθέτων και σύνθεσή τους.331 Σε 

παράθεμα απ’ το έργο του Περί Ζώων Μορίων εξαίρει τη τάξη του κόσμου που -για τον 

ίδιον- δεν είναι τυχαία. Γι αυτό και το πιο ασήμαντο ζώο είναι θαυμαστό στο βαθμό που 

συμμετέχει στη θαυμαστή ολότητα της Φύσης. Ένα ωραίο πράγμα, είτε είναι ζωντανό 

πλάσμα, είτε δομή που αποτελείται από μέρη, πρέπει να έχει κανονική διάταξη μερών332  

δηλ. μέτρο και σωστές αναλογίες. Η τάξη, η συμμετρία και το ορισμένο είναι οι κύριες 

μορφές του «ωραίου».333   

 

Ο Στωικισμός σύμφωνα με μαρτυρίες του Κικέρωνα ταυτίζει την ομορφιά του αντικειμένου 

με την ενότητα και κανονική διάταξη και συμφωνία των μερών του, τις ρυθμικές σχέσεις 

των απλών πραγμάτων μεταξύ τους και τις αρμονικές διατάξεις των απλών αισθητών 

ποιοτήτων.        

 

Για την αισθητική φιλοσοφία του Πλωτίνου αυτό που προσδίδει κάλλος στα πράγματα που 

βλέπουμε και ακούμε, και που αποτελεί συστατικό του ωραίου και μέσω αυτού 

εκδηλώνεται ό,τι η αίσθησή μας αναγνωρίζει ως τέτοιο, είναι το μέτρο και η συμμετρία 
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μεταξύ των μερών και των μερών προς το όλον,334 δηλ. η αρμονία που πηγάζει απ’ τις 

κανονικές αναλογίες. συμμετρία νοείται ως μορφή ή ιδιότητα της μορφής, ωστόσο δεν 

μπορεί να είναι επαρκής συνθήκη του ωραίου διότι ένα αντικείμενο, αν και παραμένει 

συμμετρικό, μπορεί να χάσει την ομορφιά του.335   

 

Στο μυστικισμό του Μεσαίωνα θεμελιώδης έννοια του «ωραίου» στη Φύση και τη Τέχνη 

είναι η ισότητα ή ομοιότητα, διότι η σύγκριση σε μια τέτοια βάση γεννά το μέτρο και την 

αναλογία. Η ομορφιά συνίσταται στην αναλογία ή συμφωνία των ποικίλων μερών σε 

αρμονική συνύπαρξη που δηλώνει την αδιάσπαστη ενότητα, τη μυστική αναπαράσταση 

του θεϊκού. Το «ωραίο» αφορά οντότητες που όταν είναι σύνθετες συνίστανται στη 

σωστή αναλογία, αρμονία, αρτιότητα, ενάργεια και συμμετρία.  

     Στη Νομολογία τα σύνθετα ετερογενή σύνολα για να θεωρούνται ωραία πρέπει να είναι 

ενιαίες αισθητικές οντότητες. Άρα αισθητικά σημαντική είναι τόσο η αρμονική 

συνύπαρξη φυσικών και ανθρώπινων δημιουργημάτων όσο και οι πολύπλοκες φυσικές 

διεργασίες στα φυσικά συστήματα. 

 

Στο στοχασμό της Αναγέννησης ως ομορφιά ορίζεται η αρμονία όλων των μερών 

συνταιριασμένων μεταξύ τους και με το σύνολο του έργου στο οποίο ανήκουν, με 

τέτοιες αναλογίες ώστε τίποτε να μην μπορεί να προστεθεί, αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί 

χωρίς να καταστρέψει το σύνολο. Όλα τα διαφορετικά (ως προς τη φύση τους) μέρη 

συνάπτονται και συνδέονται έτσι που ν’ αποτελέσουν «μια αρμονική συμφωνία» που 

προσδίδει ομορφιά στο σύνολο και είναι η πηγή όλων των όμορφων πραγμάτων. «Η 

γοητεία του ωραίου» στα ορατά πράγματα έγκειται στην αρμονία και συμφωνία 

χρωμάτων και γραμμών των στοιχείων τους και όχι στις διαστάσεις ούτε τις 

συγκεκριμένες μορφές ή χρώματα. Σ’ ένα σύνθετο υλικό αντικείμενο η ομορφιά 

μεταβιβάζεται όταν αυτό προπαρασκευαστεί με επιμέλεια, διάταξη, αναλογία και 

διακόσμηση.336 Η πραγματική αρμονία η συμφωνία ενός πράγματος μ’ ένα άλλο συνδέει 

μεταξύ τους ανόμοια πράγματα,337 όπως τα δημιουργήματα Φύσης και Πολιτισμού, 

βελτιώνει τις φυσικές συνθέσεις μέσω ανθρώπινων επεμβάσεων και εντάσσει αρμονικά 

στο φυσικό περιβάλλον τα πολιτιστικά έργα.   

    

Στο Διαφωτισμό και τη σκέψη του S. J. Reynolds, για την αρμονική σύνθεση στη Τέχνη 

εισάγονται οι κανόνες της Φύσης. Ο τεχνίτης πασχίζει να καταγράψει όλες τις δυνατές 

ομορφιές που χαρακτηρίζουν το κάθε είδος και όλες τις δυνατές αισθητικές συνθέσεις 

τους. Οι νόμοι και οι συνθέσεις της Φύσης εκφράζονται στη Τέχνη με την ενότητα 

δράσης, χώρου και χρόνου και την εναρμόνιση ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τις 

φυσικές διεργασίες. Η μίμηση της Φύσης δεν είναι μόνο ρεαλιστική αλλά και ιδανική, 

συνδυάζοντας το ουσιώδες, το χαρακτηριστικό και το θαυμαστό σε ποικίλες αρμονικές 

αναλογίες.   
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     Ενίοτε με τις ανθρώπινες επεμβάσεις για τον σχεδιασμό του φυσικού χώρου υπό μορφή 

Τέχνης σύμφωνα με τους κανόνες του χωροταξικού σχεδιασμού και του επιστημονικού 

κλάδου της Δασικής Αναψυχής, αθετούνται οι κανόνες της Φύσης χάριν του «ωραίου» 

και της γενικής αισθητικής σύνθεσης. Οι γενικές αρχές που εξηγούν το γιατί ένα δασικό 

τοπίο είναι ωραίο έχουν άπειρη ποικιλία, ωστόσο για την αντίληψη του διαφωτισμού δεν 

πρέπει να καταστρατηγείται η αρμονία και η αναλογία χάριν της εκφραστικότητας.        

Στην αντίληψη της εμπειριοκρατίας «ομορφιά» είναι μια ορισμένη διάταξη των μερών, μια 

ορισμένη σύνθεση, δομή, ή κατασκευή τους. Ό,τι αφυπνίζει στο νου τις ιδέες της τάξης, 

της συμμετρίας, της αναλογίας και των πολλαπλών σχέσεων σε συμφωνία, σύνδεση, ή 

συνταίριασμα, αυτό πρέπει να πληροί τη «συνθήκη του ωραίου». διότι ο άνθρωπος απ’ 

την εμπειρία του είναι εξοικειωμένος με αυτές τις ιδέες οι οποίες του επιτρέπουν να 

γνωρίσει τους διάφορους τρόπους που τα πράγματα συναρμόζονται και αλληλεπιδρούν, 

προκειμένου να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του πειραματιζόμενος με τον κόσμο.      

     Η Φύση είναι το μεγαλύτερο έργο Τέχνης και η Τέχνη είναι μίμηση της ωραίας Φύσης.  

Η Φύση, ακατάπαυστα δημιουργούσα δύναμη, δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε 

τη χάρη, την αρμονία και τη συμμετρία (δηλ. την αρμονία και αναλογία των μερών). 

Ωστόσο «η συμμετρία» δεν θεωρείται πάντα αναγκαία και επαρκής συνθήκη ομορφιάς 

για τα φυτά και τα ζώα, εκτός και αν μπορεί να συνδεθεί με χρησιμότητα ή άλλο σκοπό, 

μπορεί όμως να θεωρηθεί συνθήκη ομορφιάς για τα έργα Τέχνης, καθώς η αρμονία και 

η συμμετρία της Φύσης ως υπερβατικές ποιότητες αντανακλώνται στη Τέχνη και 

γίνονται ποιότητες αισθητές.       

     Η Νομολογία αναφέρεται σε ανθρώπινες επεμβάσεις για αισθητική διαμόρφωση τοπίου, 

δημιουργία περιαστικών Δασών αναψυχής, χώρων αστικού πρασίνου, πάρκων και 

αλσυλλίων που είναι μιμήσεις φυσικών συνθέσεων και στοιχεία της Φύσης υπαγόμενα 

στο πολιτιστικό περιβάλλον, και στη συμμετρία κτιρίου ως έργου Τέχνης.   

 

Ο Hegel θεωρεί ως θεμέλιο της αληθινής έννοιας της Τέχνης την αναγνώριση του κάλλους 

της ως ενός απ’ τα κέντρα που λύνουν την αντίθεση ανάμεσα στη Φύση και το Πνεύμα, 

την Αναγκαιότητα και την Ελευθερία, τις αισθήσεις και τον Λόγο, το αισθητό και το 

έλλογο,338 τα καθ’ έκαστα και το καθόλου339 και τα επαναφέρουν σε «μια ενότητα». Η 

έννοια του «ωραίου της Τέχνης» αναφέρεται στην αντικειμενική πραγματικότητα, δεν 

είναι αφηρημένη φιλοσοφική σύλληψη και κατασκευή της υποκειμενικής διάνοιας, 

αποτέλεσμα αισθητικής αποτίμησης, το «ωραίο» είναι ενυπάρχον στο ίδιο το αντικείμενο 

της Τέχνης, «υπάρχον κατά την αναγκαιότητά του»,340 μορφή και περιεχόμενο 

αποτελούν μια ελεύθερη συμφιλιωμένη ολότητα, σε αντίθεση με όσα θεωρούσε ο 

Kant.341 «Ένα έργο του Πολιτισμού χάρη στη ταυτόχρονα υλική και ατομική του φύση, 

πηγάζει κατ’ ουσία από ιδιαίτερους όρους του πιο διαφορετικού είδους, οι κυριότεροι απ’ 

τους οποίους είναι ο τόπος και ο χρόνος της δημιουργίας του, η ορισμένη ατομικότητα 

του καλλιτέχνη και η τεχνική διαμόρφωση της Τέχνης. το καλλιτεχνικό έργο ως αισθητό 

αντικείμενο δεν υπάρχει μόνο για την αισθητηριακή αντίληψη, αλλά ταυτόχρονα και 
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κατ’ ουσίαν για το Πνεύμα, και έχει υπόσταση μόνο όσο υπάρχει για το ανθρώπινο 

Πνεύμα. τα αισθητά σχήματα στη Τέχνη δεν εμφανίζονται μόνο ως αυτοσκοπός και λόγω 

της άμεσης μορφής τους, αλλά και με στόχο να προσφέρουν, μ’ αυτή τη μορφή, 

ικανοποίηση σε ανώτερα πνευματικά ενδιαφέροντα επειδή έχουν τη δύναμη να 

προξενούν στο Πνεύμα μια συνήχηση και αντήχηση απ’ όλα τα βάθη της 

συνείδησης».342 Η άποψη αυτή ευθυγραμμίζεται με εκείνη της Νομολογίας για τα 

πολιτιστικά μνημεία.343 Σύμφωνα με τον διαλεκτικό ιδεαλισμό του Hegel μια ωραία 

σύνθεση Φύσης και έργων Πολιτισμού είναι η αρμονική συμφωνία Ιδέας και 

αντικειμενικότητας, μορφής και περιεχομένου, η διαμόρφωση της Φύσης ως Τέχνης.  

        Η χεγκελιανή αισθητική μπορεί να αποτελέσει μια φιλοσοφική βάση για την 

αρχιτεκτονική τοπίου θεωρούμενη ως Τέχνη. Η αρχιτεκτονική δεν έχει ως κύριο 

σκοπό της τη ψυχαγωγία ή τη διακόσμηση του περιβάλλοντος, διότι τότε θα ήταν ένα 

μέσο στην υπηρεσία άλλων στόχων. Αυτό που ενδιαφέρει τη φιλοσοφία είναι η 

ελεύθερη Τέχνη που τοποθετείται σε ισάξια θέση με τη φιλοσοφία και έχει τον ίδιο με 

αυτή υψηλό προορισμό: την αισθητή έκφραση του Θείου και του Αληθινού.344 Η Τέχνη 

της διαμόρφωσης του τοπίου ως ανθρώπινης δραστηριότητας που διαμορφώνει την 

υλική πραγματικότητα, πρέπει να εκτελείται με βάση ορισμένους κανόνες. Δεν θα είναι 

όμως Τέχνη αν φτάσει να γίνει απλή μηχανική εκτέλεση, αν μείνει μόνο στη μορφή και 

περιπέσει στον υποκειμενισμό, αν δεν καταφέρει να εκφράσει την «αναγκαιότητά» της 

δηλ. τον πνευματικό κόσμο του Ανθρώπου, τη σύζευξη εμπειρικής και ιδεατής βάσης 

πάνω στην οποία θεμελιώνεται η ιδέα του «ωραίου».    
  

Για τον F. Nietzsche η Τέχνη, και στη περίπτωσή μας η διαμόρφωση της Φύσης ως Τέχνη 

και η με έντεχνο τρόπο επίτευξη της αρμονικής σύνθεσης έργων Φύσης και Πολιτισμού, 

«μεταμορφώνουν το φυσικό κόσμο μ’ ένα ψεύτικο τρόπο δημιουργώντας μια αισθητική 

ενότητα που δίνει νόημα και ομορφιά στη ζωή, την κάνει υποφερτή. είναι μια ψεύτικη 

μεταμόρφωση απαραίτητη για να υπερισχύσει ο άνθρωπος στη πραγματικότητα. είναι η 

κατάφαση, η ευλογία και η αποθέωση της ύπαρξης,345 ένα μεταφυσικό συμπλήρωμα της 

φυσικής πραγματικότητας. Μόνο ως αισθητικό φαινόμενο μπορούν να δικαιωθούν η 

ύπαρξη και ο κόσμος. με τη σύζευξη του Απολλώνιου με το Διονυσιακό Πνεύμα».346   

 

Για τον G. Santayana η «ομορφιά» υπάρχει στο υλικό, τη μορφή και την έκφραση του 

αντικειμένου, και είναι η ευχαρίστηση που προκαλείται απ’ τα χρώματα και τους ήχους, 

τη συμμετρία και τις κανονικές αναλογίες, και τα συναισθήματα που συνδέονται με μια 

παράσταση αντικειμένου που διατηρείται στη μνήμη μας. αν και, η συγκινησιακή 

εκφραστικότητα της Τέχνης δεν προσφέρεται μόνο για ευχαρίστηση, αλλά για πολλές 

ουσιαστικές χρήσεις.   

     Έτσι π.χ. «η αρμονική ενότητα» των στοιχείων τοπίου είναι ένα φαινόμενο που 

συλλαμβάνεται ως αίσθημα που δίνουν η ομορφιά του υλικού, της μορφής, των 

χρωμάτων και ήχων, της συμμετρίας και των αρμονικών αναλογιών, της έκφρασης και 
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των συναισθημάτων που διατηρούνται στη μνήμη και συνδέονται συνειρμικά με τη 

παράσταση του αντικειμένου τροποποιώντας την τωρινή μας αντίδραση347 

Για τον J. Dewey η φυσική ύλη και το πνευματικό νόημα με τη ποικιλομορφία των 

συστατικών τους μερών αποτελούν «ενιαία εμπειρία» και σχηματίζουν «αυτοτελή 

αισθητική ποιότητα» και «αυτοδύναμη οντότητα» (όπως π.χ. το αισθητικό φαινόμενο 

της ομορφιάς) τότε μόνο όταν, μέσω της αλληλεπίδρασης Φύσης και ανθρώπου, 

στοχασμοί, λειτουργίες, νοήματα και ποιότητες ενσωματώνονται στα υλικά αντικείμενα 

και γίνονται νόημά τους, νόημα που εκφράζεται με την ενότητα αίσθησης, ανάγκης, 

παρόρμησης και δράσης.348 Καταγράφεται έτσι και εκδηλώνεται η ιδιαίτερη πολιτιστική 

ταυτότητα.  

     Στη Νομολογία η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα αναφέρεται σε ό,τι ιστορικά 

αντιπροσωπεύουν τα αγαθά της Φύσης, της ιστορίας και μεγαλοφυΐας του ανθρώπου, 

πράσινο, βουνά, ακτές, φυσικοί σχηματισμοί, ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι.      

      

Για τους φορμαλιστές του 20ου αιώνα το αισθητικό αντικείμενο σε όλη του την 

συνθετότητα γίνεται αντιληπτό ως οργανική ενιαία ολότητα αυθύπαρκτη και αυτάρκης 

(αυτοτελής).349  

 

Στην αντίληψη της φαινομενολογίας το «αισθητικό αντικείμενο» είναι ένας «σχηματισμός 

πολλαπλά διαστρωματωμένος» εξαιτίας της «πολυφωνικής αρμονίας» των αισθητικών 

του αξιών (των μεταφυσικών ποιοτήτων που αναδύονται από αυτό), ήτοι των δομών 

του, της απλότητας ή πολυπλοκότητάς του, των επιμέρους αντικειμένων που 

απαρτίζουν τον κόσμο του στο χώρο και το χρόνο και των ποικίλων σχέσεών τους. και 

με την έννοια αυτή είναι έργο Τέχνης.  

Για τον Heidegger «η ύλη φανερώνεται χάρη στο έργο Τέχνης, η γη αναδεικνύεται 

προβάλλοντας έναν κόσμο, το έργο Τέχνης ανορθώνοντας έναν κόσμο προάγει τη γη». 

Τα πολιτιστικά μνημεία προβάλλοντας έναν κόσμο συμπυκνώνουν και φέρνουν στο φως 

τη κοσμοαντίληψη του λαού και το νόημα που έδινε στα πράγματα σ’ ένα στάδιο της 

ιστορικής του εξέλιξης. Η ύλη, η πέτρα, το ξύλο απομακρύνονται απ’ τη φυσική τους 

ταπεινότητα και ερμητικότητα μέσα απ’ τη Τέχνη. Το πολιτιστικό μνημείο λαμπρύνει τη 

πέτρα που αστράφτει στο φως, δείχνει τη δύναμη του βραχώδους εδάφους που το 

στηρίζει, χάρη στην αντίθεση τονίζει τις μορφές των δένδρων και των πουλιών που 

βρίσκονται δίπλα του «αναδεικνύοντας τη γη». Η ανόρθωση ενός κόσμου και η 

προαγωγή της γης είναι δυο ουσιώδη στοιχεία στο εργοειδές Είναι του έργου Τέχνης.350   

 

          5. Περί της έννοιας της «ποικιλότητας»       

 

Η έννοια της ποικιλότητας συνδέεται: στον Ηράκλειτο με την αλληλεξάρτηση και σύνθεση 

των αντιθέτων. Στον Πυθαγόρα με την εναρμόνιση των αντιθέτων. Στον Εμπεδοκλή 

με τη πολλαπλότητα. Στον Πλάτωνα351 με την αντίθεση και ισορροπία ανάμεσα στα 
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μέρη του Όλου. Στον Αριστοτέλη με τη δημιουργική δραστηριότητα της Φύσης ως 

αγαθό καθαυτό. Στον Πλωτίνο352 με τη σύνθεση όλων των πολλαπλών μερών. Στην 

Αναγέννηση353 με το σύμπλεγμα των μορφών και τις ποικιλίες της ομορφιάς. Στον 

Διαφωτισμό με τις ποικίλες μορφές και συνθέσεις των φυσικών αντικειμένων. Για τον 

Hutcheson το ωραίο μέσα από τα άπειρα σχήματα ή καμπύλες των μαθηματικών 

θεωρημάτων, τόσο για τη Φύση όσο και για τη Τέχνη, είναι ανάλογο προς την 

ομοιομορφία και την ποικιλία. Στον Kant η πλουσιοπάροχη σε ποικιλότητα Φύση μπορεί 

να δίνει συνεχώς τροφή στη καλαισθησία354 χωρίς τον καταναγκασμό τεχνητών 

κανόνων. Σύμφωνα με την αισθητική φόρμουλα του S. T. Coleridge ένα έργο Τέχνης 

είναι ένα ζωντανό σύνολο, μια ποικιλία από μέρη που συνυπάρχουν σε μια ενότητα, 

αυτό στο οποίο τα πολλά, χωρίς να πάψουν να διακρίνονται ως πολλά, γίνονται Ένα. Οι 

εσωτερικές τάσεις και αντιθέσεις μέσα στο ζωντανό σύνολο συμβάλλουν στην ενότητά 

του. Αυτή η σύνθετη δομή ιδιαίτερης αξίας που εκφράζεται μέσα απ’ τις αντιθέσεις και 

τη ποικιλότητα περιορίζει στο ελάχιστο το χάσμα ανάμεσα στην οργανική και ανόργανη 

Φύση και εκφράζει μια διαλεκτική αντίληψη για τη Φύση και το «ωραίο».   

 

 6. Περί της έννοιας του «κάλλους» ή του «φυσικού κάλλους»  

 

Στον Πλάτωνα το «Ωραίο» με την απόλυτη έννοια της «Μορφής» δεν ορίζεται, διότι είναι 

«μη αισθητό», υπάρχει έξω απ’ τον εμπειρικό κόσμο. Μπορούμε να προχωρήσουμε απ’ 

τη σωματική ομορφιά στη πνευματική, στην ομορφιά των θεσμών και επιστημών, και 

τέλος στην ουσιαστική, ακέραιη, καθαρή και αμιγή Ομορφιά.355 «Το Ωραίο έλαμπε 

εκθαμβωτικά ανάμεσα στα οράματα και σ’ αυτό τον κόσμο, το αντιλαμβανόμαστε με τη 

διαυγέστερη απ’ τις αισθήσεις μας λαγαρό και περίλαμπρο».356 «Η ομορφιά αυτού του 

κόσμου μας υπενθυμίζει την αληθινή Ομορφιά».357  Η λειτουργική αντίληψη για τον 

προσδιορισμό του «Ωραίου» απορρίπτεται, άλλωστε η ποιότητά του εμφανίζεται με 

διαφορετικούς τρόπους στα επιμέρους πράγματα: μερικά είναι πιο ωραία από άλλα, 

μερικά χάνουν την ομορφιά τους μετά από κάποιο διάστημα, μερικά είναι ωραία για τον 

ένα αλλά όχι για τον άλλο.358 Στον Φίληβο ο Πλάτων αναφέρεται στις ουσιαστικές 

ιδιότητες που είναι κοινές στα ωραία πράγματα, όπως η αναλογία, η συμμετρία, η 

κανονικότητα, η ισορροπία κ.λ.π., ως τις συνθήκες εκείνες για να μπορεί η «Μορφή» να 

ενσαρκωθεί στα επιμέρους συγκεκριμένα αντικείμενα.  

     Οι περιγραφές των μορφολογικών και φυσιογραφικών χαρακτηριστικών του αθηναϊκού 

τοπίου και οι αναφορές στο νερό, το εύφορο χώμα, τη βλάστηση και τη γονιμότητα της 

γης στον Κριτία359 μπορούν να χαρακτηριστούν οικολογικές με αισθητικό ενδιαφέρον. 

Σύμφωνα με τον Πλωτίνο360 μπορούμε να οδηγηθούμε στο «Ωραίο» μέσα από την 

«αρμονία» του Νοητού κόσμου και την ομορφιά που υπάρχει σ’ αυτή τη σφαίρα. H 

ομορφιά δηλ. του ορατού κόσμου είναι παρούσα και καθρεφτίζει τον αόρατο κόσμο. 

«Ακόμη και στο κόσμο της αίσθησης και του μερικού υπάρχουν πράγματα που έχουν 
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ομορφιά ανάλογη με αυτή των ουράνιων σωμάτων».361 Η Φύση που δημιουργεί τόσο 

όμορφα πράγματα πρέπει να έχει η ίδια μια πρότερη Ομορφιά.362  

  

Ο Αυγουστίνος αναφέρεται στις ομορφιές της υλικής δημιουργίας,363 «το φως το 

δημιουργούμενο και διαχωριζόμενο απ’ το σκοτάδι για τη διακόσμηση των μερών που 

συνεργούν στη διαμόρφωση του συνόλου της μάζας του κόσμου, ή το κάλλος των 

υδάτων που συσσωρεύονται στους λειμώνες της θάλασσας, ή τα χερσαία ζώα που 

κοσμούν την επιφάνεια της γης».  

 

Στην Αναγέννηση η «ομορφιά» είναι το θέλγητρο της ευταξίας δηλ. του κόσμου (mundus) 

που είναι θεϊκά πλασμένος και αποτελείται από σύμπλεγμα όλων των «μορφών» και 

«ιδεών».364 Η αισθητή ομορφιά συνεπώς επειδή είναι περιορισμένη χάρη στη μέθεξη, 

διαφέρει απ’ την Καθαρή και Απόλυτη Ομορφιά η οποία δεν έχει περίγραμμα ούτε όρια.  

     Σχετικά με το πρόβλημα της φύσης και των συνθηκών της, η «ομορφιά» βρίσκεται στο 

μέσο ανάμεσα σε διάφορα άκρα, εξαρτάται από πολλά πράγματα, και στο ερώτημα τι 

είναι ομορφιά δεν υπάρχει μια απάντηση αλλά μια πολυμορφία γνωμών».365  

 

Για τους στοχαστές του Διαφωτισμού η «ομορφιά» που αναζητούμε να εκφράσουμε μέσω 

της Τέχνης είναι νοητή, είναι η πρωτότυπη χωρίς συγκρίσεις με άλλα πράγματα ομορφιά 

των αντικειμένων της Φύσης και της Τέχνης, μια ιδέα στο νου και τη καρδιά του 

καλλιτέχνη που πρέπει να την ανασυγκροτήσει απ’ τα υλικά της παρατήρησής του. Έτσι 

αποτυπώνεται όλη η ποικιλία μορφών και συνθέσεων που μπορούμε να φανταστούμε, η 

ομορφιά των σχημάτων, χρωμάτων και ήχων, ή η εκφραστικότητα των γραμμών, 

καμπυλών και των διαφόρων συνδυασμών τους.  

      Το ωραίο δεν αντιτίθεται στο μεγάλο ή το υπέροχο. ορισμένα μέρη είναι ωραία επειδή 

είναι υπέροχα, ενώ άλλα επειδή είναι φυσικά.   

 

Ο Kant υποστηρίζει ότι «ωραίο» είναι: 1. Κατά το ποιόν των καλαισθητικών κρίσεων, το 

αντικείμενο αρέσκειας χωρίς κανένα συμφέρον366 2. Κατά το ποσόν, αυτό που αρέσει 

καθολικώς, χωρίς έννοιες367 3. Κατά την αναφορά των σκοπών που εξετάζεται στις 

κρίσεις, η μορφή της σκοπιμότητας368 ενός αντικειμένου που γίνεται αντιληπτό χωρίς 

την παράσταση ενός σκοπού σ’ αυτό.369 η συνείδηση της μορφικής αυτής σκοπιμότητας 

είναι το συναίσθημα της ηδονής.370 4. Κατά τον τρόπο αρέσκειας για τα αντικείμενα, ό,τι 

γνωρίζεται χωρίς έννοια ως αντικείμενο αναγκαίας αρέσκειας.371  

 

Σύμφωνα με τη ρεαλιστική θεωρία του 19ου αιώνα υπάρχει στο κόσμο αληθινή ομορφιά 

από ρεαλιστική άποψη ως τρόπος εκδήλωσης του πνεύματος. Ο φυσικός κόσμος μπορεί 

να θεωρηθεί ως έργο Τέχνης τους τρόπους του οποίου μπορούμε ν’ αναπαράγουμε, με 

τη ρεαλιστική έννοια, στα έργα του Πολιτισμού.       
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Στην αισθητική αντίληψη του κοινωνικού ρεαλισμού η ομορφιά της Τέχνης συνδέεται με 

την λειτουργικότητα και χρησιμότητα, αλλά και τη συγκρότηση των πραγμάτων, τη 

φυσική διεργασία και την αναγκαιότητα, το έργο ανταποκρίνεται στο σκοπό. Η 

«ομορφιά» εμφανίζεται τόσο με την εξωτερική ποιότητα των σωμάτων, όσο και με τη 

πετυχημένη εκπλήρωση της λειτουργίας στα έμβια όντα. η Φύση δημιουργεί όμορφα και 

χρήσιμα πράγματα.    

 

Στην ιδεαλιστική φυσιοκρατία του B. Croce, Τέχνη νοείται η πνευματική ζωή του ενιαίου 

αισθητικού αντικειμένου δηλ. το ίδιο το νόημα του Έργου ως έκφραση και εποπτική 

γνώση μαζί. Η ενιαία αισθητική έκφραση αντικειμένου και νοήματος είναι η «ομορφιά», 

η νοητή μορφική εικόνα που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος εφόσον είναι ικανός να έχει 

νοητικές εικόνες μορφών και σχημάτων. Και με την έννοια αυτή στον B. Croce όπως και 

στον H. Bergson το φυσικό διαχωρίζεται από το αισθητικό, καθόσον το δεύτερο μας 

φέρνει κοντά στο αντικείμενο και τη πραγματικότητά του με τρόπο που δεν μας φέρνει 

η διάνοια. Η αισθητική ικανότητα του ανθρώπου αποδεικνύει τη δυνατότητα της γνώσης 

του, τη δυνατότητά του να βρει τη φιλοσοφική αλήθεια.   

Για τον G. Santayana η «ομορφιά» δεν είναι ενυπάρχουσα στο αντικείμενο ποιότητα, 

μετασχηματίζεται σε ποιότητα μέσω του νου. Η ομορφιά είναι αισθητική αξία που 

υπάρχει μόνο στην αντίληψη μέσω εικόνων. Οι εικόνες αυτές συνδέονται συνειρμικά με 

μια παράσταση του αντικειμένου, δημιουργούνται απ’ την αίσθηση που δίνουν η μορφή, 

το χρώμα, ο ήχος, μια μνήμη, και εκδηλώνονται με το συναίσθημα της ηδονής.  

Σύμφωνα με τον J. Dewey, τα φυσικά πράγματα είναι ωραία έτσι όπως εκδηλώνονται 

εμπειρικά. Η «ποιότητα του ωραίου» είναι το οργανικό γνώρισμα της εμπειρίας, 

χαρακτηρίζει τη κατάσταση ενός αντικειμένου όπως είναι στη Φύση, όπως εκδηλώνεται 

εμπειρικά. Η Τέχνη δεν διαχωρίζεται πρακτικά απ’ τη ζωή, αντλεί τις πηγές της απ’ τη 

καθημερινή εμπειρία. 

 

  7. Περί της έννοιας της «αισθητικής εμπειρίας και απόλαυσης» 

 

Στους αρχαίους Αιγυπτίους η ομορφιά είναι κρυμμένη στο σκοτάδι των τάφων και δεν 

εκτίθεται για να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί απ’ τον κρίνοντα θεατή. Οι Αιγύπτιοι 

προφανώς αδιαφορούν για την αισθητική αξία.372   

 

Για τον Πλάτωνα αληθινές ηδονές είναι αυτές που μας δίνουν τα ωραία χρώματα, τα 

σχήματα, οι ήχοι και οι κανονικές γεωμετρικές κατασκευές, λ.χ. το άρωμα ενός άνθους 

που έρχεται σε μας απρόσκλητο και γίνεται αντιληπτό με την αίσθησή μας χωρίς να 

προηγηθεί ή να επακολουθήσει κανένα ανεπιθύμητο συναίσθημα.  

     Η θέση για τη φύση της ηδονής και απόλαυσης διαγράφει μέσα απ’ τη φύση της Τέχνης 

μια ηθικολογική ροπή.373 Η αισθητική ηδονή που νιώθουμε όταν βλέπουμε ωραίες 

μορφές ανήκει στις ανώτερες και λεπτότερες απολαύσεις που συγκινούν το ανώτατο και 
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ευγενικότερο τμήμα της ψυχής.374 Αποκτώντας ικανότητα ν’ αναπτύξουμε την 

καλαισθησία μας, αναπτύσσοντας την αντιληπτική μας ικανότητα να διακρίνουμε 

καθαρά την «ομορφιά», μπορούμε να προχωρήσουμε απ’ τη σωματική ομορφιά σε 

ανώτερες Ομορφιές.375   

Στον Αριστοτέλη βρίσκουμε την ιδέα της «κριτικής αποτίμησης» της Τέχνης, την ιδέα για 

το τι είναι αυτό που συνιστά τις αιτίες & τα γνωρίσματα της καλλιτεχνικής αρτιότητας,376 

ποια είναι η οικεία ηδονή και ποιο είναι το είδος της αισθητικής απόλαυσης.377 Η Τέχνη 

χρειάζεται «αισθητική αξιολόγηση» και όχι ηθική λογοκρισία.378  

 

Στο Στωικισμό η «αρμονία» αναφέρεται στη συμμόρφωση του ατομικού Λόγου με τον 

κοσμικό Λόγο και συνδέεται με το ηθικό δόγμα του πρέποντος. Σε αντίθεση με 

ορισμένες σχετικιστικές απόψεις, η αντίληψη για το ωραίο και η απόλαυση της ηδονής 

που αυτό προκαλεί δεν είναι μόνο εντύπωση των αισθήσεων αλλά έχει γνωστική αξία, 

επειδή περιέχει το λογικό στοιχείο της κρίσης και αξιολόγησης, και με την έννοια αυτή η 

τέρψη που γεννά το ωραίο σχετίζεται με την αρετή.379 

  

Στον Πλωτίνο, μπορεί η ομορφιά να γίνεται αισθητή μέσω των βιωμάτων μας, όμως τέτοιες 

εμπειρίες δίνουν μόνο μια πρόγευση Αυτού που βρίσκεται πέρα απ’ τον αισθητό κόσμο. 

Η αισθητή ομορφιά και το συναίσθημα της ηδονής που προκαλεί, ανάμικτο με πόνο, 

μπορεί να μας απομακρύνει απ’ το Αγαθό.380 «Πρέπει να κλείσεις τα μάτια και να 

εγκαλέσεις ένα άλλο Όραμα που θα αφυπνισθεί μέσα σου, το Όραμα που είναι 

πατρογονική κληρονομιά όλων μας».381  

 

Στο στοχασμό της Αναγέννησης η άμεση αντίληψη για την ομορφιά και η αισθητική 

εμπειρία και απόλαυση που μας χαρίζει μπορούν να εξηγηθούν με το φυσικό ένστικτο, 

μια «ειδική αίσθηση στο νου» χάρη στην οποία κρίνουμε και αξιολογούμε την ομορφιά, 

«το μάτι είναι απ’ τη φύση του κριτής και εραστής της ομορφιάς και της χάρης». 

 

Σύμφωνα με τους ορθολογιστές του Διαφωτισμού το «γούστο» (η αυθόρμητη αντίδραση 

αρέσκειας ή απαρέσκειας) από μόνο του δεν αρκεί για τη κριτική. η ύπαρξη γενικών 

κανόνων που να ορίζουν τα κριτήρια της αισθητικής αξιολόγησης μπορεί ν’ αποδειχτεί, 

οι ίδιοι όμως αυτοί κανόνες είναι μονάχα πιθανοί διότι σε τελευταία ανάλυση βασίζονται 

στην εμπειρία. Η φύση της αισθητικής απόλαυσης ίσως να είναι η ίδια με αυτή που 

προκαλούν οι αρμονικές αναλογίες των αριθμών ή των ταλαντώσεων σε κανονικά 

διαστήματα που συνιστούν την ομορφιά.  

Οι εμπειριοκράτες αναφέρονται στο «νέο γούστο» (την ικανότητα να αντλούμε ηδονή απ’ 

τη φυσική ομορφιά) για τη Φύση και τις ψυχολογικές διεργασίες της αισθητικής 

απόλαυσης.   

     Έχουμε τη δυνατότητα να διακρίνουμε το ωραίο της Φύσης χάρη στις αισθήσεις μας. 

Την αίσθηση του ωραίου μπορούμε να την αντιληφθούμε χάρη στο γούστο και η 
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αίσθηση αυτή μας δημιουργείται από συναισθήματα. Με άλλα λόγια, οι «ποιότητες» της 

ύλης εκδηλώνονται ως ωραίες μέσω συναισθημάτων, ένα όμορφο φυσικό τοπίο είναι 

ένα συναίσθημα που νιώθουμε συνειδητοποιώντας μια ποικιλία εικόνων στο νου μας.  

     Η εξήγηση της «αισθητικής απόλαυσης» που αισθανόμαστε απ’ το ωραίο αναζητείται στο 

επίπεδο της φυσιολογίας και στη δημιουργική φαντασία πέρα απ’ τα όρια της αίσθησης 

και του στοχασμού. Η νοητική αυτή λειτουργία μπορεί ν’ αποτελέσει θεωρία για την 

αισθητική κρίση και αξιολόγηση που εκφράζει το άμεσο συναίσθημά μας για το ωραίο. 

Ακόμη μπορεί ν’ αποτελέσει θεωρητική βάση για την αισθητική διαμόρφωση ενός 

φυσικού χώρου με την έννοια ότι η αρμονική σύνθεση χρωμάτων και σχημάτων των 

αντικειμένων, απ’ τη μια είναι αντικείμενο θεασιακής τέρψης και προκαλεί συγκίνηση και 

ευχαρίστηση στο θεατή, κι από την άλλη είναι τρόπος έμπνευσης μέσω του οποίου η 

νόηση συγκρίνει ιδέες και αναζητά δεσμούς και αρμονικές σχέσεις, διαμορφώνοντας 

γνώση και αντίληψη του φυσικού χώρου και εν γένει της φυσικής πραγματικότητας.   

 

Ο Kant αποκαλεί «καλαισθησία» τη θεώρηση του «ωραίου», ήτοι την ικανότητα να 

κρίνουμε τον τρόπο παραστάσεων των αντικειμένων βάσει αρέσκειας ή απαρέσκειας382 

και «αισθητική» τη κριτική της καλαισθησίας, δηλ. την έρευνα της δυνατότητας, της 

έκτασης, των πηγών και των ορίων της, βάσει αρχών. Αναγκαίος όρος της είναι η 

αισθητική εμπειρία και συγκίνηση,383 και επειδή στη συγκρότηση της εμπειρίας 

συμβάλλει ουσιαστικά η συνείδηση της οποίας η λειτουργία εκφράζεται υπό μορφή 

κρίσεων, «αισθητική» είναι η θεωρία περί της αισθητικής συνείδησης ή η θεωρία περί 

των καλαισθητικών κρίσεων.384  Με άλλα λόγια, η ανάλυση του κατηγορήματος του 

ωραίου χωρεί μέσω της ανάλυσης των γνωρισμάτων των καλαισθητικών κρίσεων και η 

θεμελίωση της εγκυρότητάς του μέσω της θεμελίωσης της εγκυρότητας των 

καλαισθητικών κρίσεων.    

      

Για τον Α. Schopenhauer η Τέχνη είναι ένα εγχείρημα με ειδικό γνωστικό αντικείμενο την 

αισθητική εμπειρία. Το ωραίο δεν έχει πρακτική σκοπιμότητα. η αξία του έγκειται στη 

γνώση μέσω της εμπειρίας που προσφέρει η θέασή του και στην ικανοποίηση που νιώθει 

ο θεατής όταν γίνεται το καθαρό υποκείμενο της γνώσης.385  

 

Όπως οι ρομαντικοί, έτσι και ορισμένοι αισθητικοί στοχαστές του 18ου αιώνα & 19ου αιώνα 

V. Hugo, Βολτέρος, Wordsworth, J. S. Mill και άλλοι, πρέσβευαν ότι πρωταρχικός 

ρόλος της Τέχνης είναι να εκφράζει ή να προκαλεί συναισθήματα ή συγκινήσεις.  

Το δόγμα «η Tέχνη για τη Tέχνη» όπως το εξέφρασαν αξιολογικά οι C. Baudelaire, V. 

Hugo, T. Gautier, W. Pater είναι ένα μανιφέστο για την «εγγενή αξία του αισθητικού 

βιώματος» 386 κι ένας προάγγελος του φορμαλισμού του 20ου αιώνα.  
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Σύμφωνα με την κοινωνικο-ιστορική προσέγγιση τον 19ο αιώνα η Τέχνη είναι μια 

ιδιαίτερη ανθρώπινη δραστηριότητα με την οποία ενσυνείδητα μεταδίδονται βιωμένα 

συναισθήματα.  

 

Στο οντολογικό σχήμα του B. Croce ενιαία έκφραση – εποπτεία του έργου Τέχνης, αυτό 

που προσδίδει συνοχή και ενότητα είναι η συγκίνηση ή το συναίσθημα, έτσι που το έργο 

είναι πάντα συναίσθημα και μπορεί να προκύψει μόνο απ’ αυτό και σε σχέση μ’ αυτό.  

Στη μεταφυσική του H. Bergson κάθε αίσθημα που βιώνουμε είναι αισθητικού χαρακτήρα. 

Σκοπός της Τέχνης είναι να ναρκώσει τις αντιστάσεις μας και να μας οδηγήσει σε μια 

κατάσταση τέλειας δεκτικότητας όπου θα αντιληφθούμε την ιδέα του «ωραίου» και θα 

νιώσουμε το συναίσθημα που εκφράζεται. διότι το ωραίο δεν προκαλείται αιτιακά αλλά 

μας υποβάλλεται.   

Ο G. Santayana εξηγεί τα αισθητικά φαινόμενα ψυχολογικά μέσω της εμπειρίας. Η 

«ομορφιά» είναι η ευχαρίστηση που προκαλείται απ’ την ύλη, τη μορφή ή την έκφραση, 

ενώ το βίωμα του «ωραίου» είναι ένα συναίσθημα.  

Για τον J. Dewey η αισθητική απόλαυση έχει την ίδια φύση με την αισθητική αξιολόγηση. 

Η Τέχνη, ως αισθητική αντίληψη και εμπειρία, έχει σκοπό να βαθύνει την ευχαρίστηση 

και απόλαυση απ’ τα φυσικά αντικείμενα, κι αυτό οδηγεί σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης 

όπως συμβαίνει με κάθε αναδυόμενη ανάπτυξη. Η αισθητική εμπειρία δεν είναι μόνο η 

υποκειμενική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον οργανισμό και το περιβάλλον αλλά 

ολόκληρη η συναλλαγή, η αλληλεπίδραση Φύσης και Ανθρώπου, οι επιδράσεις που 

ασκεί και που δέχεται ο άνθρωπος.   

 

Σύμφωνα με τη φαινομενολογία387 το αισθητικό αντικείμενο είτε ως «αντικείμενο σκέψης 

ή επιθυμίας» είτε ως «αναφορικό περιεχόμενο της συνείδησης» είναι το δεδομένο στην 

εμπειρία, το φαινομενικώς δεδομένο στο χωροχρονικό κόσμο. Για να μελετήσουμε το 

«ωραίο» επιδιώκουμε να συλλάβουμε και να περιγράψουμε το τι πραγματικά βιώνουμε. 

«Αισθητικό φαινόμενο» είναι το «ψυχικό φαινόμενο» όπως εγγράφεται στην εμπειρία, το 

ίδιο το αισθητικό βίωμα, η στροφή στα ίδια τα πράγματα, το σύνολο της βιωμένης 

εμπειρίας του κάθε ανθρώπου, είναι μια φυσική κατάσταση ή μια αντικειμενική ποιότητα 

μη υπερβατική.  
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      Στοιχεία αισθητικής αποτίμησης 

      και ταυτότητα των αποφάσεων του ΣτΕ 

 

Μετά τη διερεύνηση των στοιχείων αισθητικής αποτίμησης που προέκυψαν απ’ τις 

αποφάσεις της Νομολογίας του ΣτΕ στο πλαίσιο των αισθητικών θεωριών, επιχειρείται 

μια αξιολόγηση αυτών των στοιχείων με στόχο την κατανόηση της ταυτότητας του 

θεωρητικού πλαισίου στο οποίο κινούνται αυτές οι αποφάσεις. 

 

1. Η έννοια της ιδιαιτερότητας στις αποφάσεις του ΣτΕ για το φυσικό περιβάλλον 

εντάσσεται περισσότερο στην εμπειριοκρατική γνωσιολογία, όπου μέσω των 

διεργασιών της δημιουργικής φαντασίας και αισθητικής απόλαυσης απορρίπτονται οι 

έμφυτες a priori ιδέες και η πειθαρχημένη σκέψη της νεοκλασικής ρασιοναλιστικής 

μεθοδολογίας. Κεντρική θέση κατέχουν οι νοητικές λειτουργίες και οι ψυχολογικές 

αιτίες της απόλαυσης. Η αίσθηση του «ωραίου» δημιουργείται μέσα μας άμεσα, χωρίς 

κάποια γνώση αρχών, αναλογιών, αιτιών, κανόνων, ή χρησιμότητας του αντικείμενου 

και προϋπάρχει του συνειρμού των ιδεών ή οιασδήποτε προοπτικής ωφελημάτων.  

     Για παράδειγμα, η απόφαση ΣτΕ 1517/1991 που αφορά το αισθητικό Δάσος περιοχής 

Τατοϊου αναφέρει: «Σε δασικές περιοχές όπου το φυσικό περιβάλλον παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προστατεύονται και βελτιώνονται η σύνθεση, η μορφή και οι 

φυσικές καλλονές, για αισθητική απόλαυση». Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν περνά από 

κάποια γνώση αρχών, αναλογιών, αιτιών, κανόνων ή χρησιμότητας του αντικειμένου, 

αλλά συνδέεται με τις νοητικές λειτουργίες και τις ψυχολογικές αιτίες της απόλαυσης. 

     Ως στοιχεία που θεμελιώνουν και αποτελούν νόμιμη και επαρκή αιτιολόγηση για τον 

χαρακτηρισμό της περιοχής ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους στις αποφάσεις του ΣτΕ 

θεωρούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής των φυσικών σχηματισμών και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής της χλωρίδας και πανίδας που συνθέτουν το 

οικοσύστημα (ΣτΕ 3917/2007). Εφόσον η άγρια χλωρίδα και πανίδα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της μορφής τους και το τοπίο με την ιδιαιτερότητα της φυσιογνωμίας 

του προσφέρουν τη δυνατότητα για αισθητική αξιολόγηση και αισθητική απόλαυση, 

αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς ο χαρακτηρισμός ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. 

     Η έννοια της ιδιαιτερότητας στις αποφάσεις του ΣτΕ για το πολιτιστικό περιβάλλον θα 

μπορούσε να ενταχθεί στην ενορασιοκρατία του ρομαντισμού καθώς και στη 

ρεαλιστική αντιφορμαλιστική ιστορικοκοινωνική προσέγγιση του 19ου αιώνα. 

Στην πρώτη περίπτωση, η επιστημολογία του ρομαντισμού υιοθέτησε ένα είδος 

συγκινησιακού ενορατισμού. δίδεται νέα ώθηση στην απόλαυση του συναισθήματος και 

της συγκίνησης που είναι ένα είδος ενόρασης με γνωστική αξία, προβάλλεται η έντονη 

συνείδηση της βιωμένης ποιότητας και η συγκινησιακή αντίληψη της Τέχνης, σε 

αντίθεση με τη θέαση ή εποπτεία. Στη δεύτερη περίπτωση, η Ρεαλιστική θεωρία του 19ου 

αιώνα προσεγγίζει την ομορφιά της Τέχνης, όχι ως Τέχνης φορμαλιστικής, αλλά που 
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απηχεί τη κοινωνική πραγματικότητα σε σύνδεση με τη φυσική εμπειρική επιστήμη. είναι 

μια ιστορικοκοινωνική ρεαλιστική προσέγγιση για το έργο, ως ανθρώπινο τέχνημα.   

     Ενδεικτικά για την πρώτη περίπτωση, παρατίθεται η απόφαση ΣτΕ 1445/2006 όπου 

αναφέρεται «Τα κτιριακά έργα του ΕΟΤ διακρίνονται από ένα θεωρητικό υπόβαθρο: 

ένταξη στο τοπίο, σχέση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ιδιαίτερα στοιχεία της 

μορφής όπως λιτότητα, απλότητα και σαφήνεια κ.λ.π., στοιχεία που διαμορφώνουν τη 

σύγχρονη αρχιτεκτονική θεώρηση», με εμφανή την επίδραση της ενορασιοκρατικής 

θεωρίας με γνωστική αξία. 

     Ενδεικτικά για τη δεύτερη περίπτωση, παρατίθεται η απόφαση ΣτΕ 102/1984 όπου 

αναφέρεται ότι «Κριτήριο για τον χαρακτηρισμό κτιρίου ή οικισμού ως διατηρητέου ή 

παραδοσιακού είναι η αισθητική αξιολόγηση αυτού δηλ. η αιτιολογημένη αισθητική 

κρίση ότι η προστασία του συντελεί στη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς», ή η απόφαση ΣτΕ 3146/1986 στην οποία αναφέρεται: «επιβάλλονται 

περιορισμοί στη πολεοδόμηση για την αποτροπή αισθητικής βλάβης, αλλοίωσης ή 

υποβάθμισης των στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος που συνθέτουν την εν 

γένει πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας», ή ακόμη η απόφαση ΣτΕ 3027/2001 στην 

οποία αναφέρεται: «Η αναβίωση των παραδοσιακών οικισμών και η ανάδειξη του 

ιδιαίτερου αισθητικού χαρακτήρα τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για να διατηρηθούν 

οι ιστορικές μνήμες και οι αισθητικές αξίες που προσδίδουν ποιότητα στη ζωή». 

2. Αντίθετα με την έννοια της ιδιαιτερότητας, η έννοια της σύνθεσης σε ξεχωριστή και 

διακριτή ενότητα στις αποφάσεις του ΣτΕ δεν εμφανίζεται με συγκεκριμένη 

θεωρητική ταυτότητα καθώς η ενότητα του συνόλου που προκύπτει απ’ τη σύνθεση 

των επιμέρους συστατικών στοιχείων εμφανίζεται σχεδόν σε όλη τη φιλοσοφική σκέψη, 

απ’ τους προσωκρατικούς στοχαστές έως και σήμερα ως βασική έννοια του «ωραίου». 

     Ενδεικτικά παρατίθεται η απόφαση ΣτΕ 2805/1997 που αναφέρει «…η ενότητα και η 

λιτή συμμετρία του φυσικού τους τοπίου (αναφέρεται στα μικρά νησιά των Κυκλάδων) 

χαρακτηριστικό μέγιστης αισθητικής αξίας και αλληλένδετο με τα ιδιαίτερα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά που είναι εξ ίσου προστατευτέα από το Σύνταγμα». Ή η απόφαση ΣτΕ 

601/2007 που αναφέρει ότι «το παράκτιο οικοσύστημα Τριόπετρα Λίγκρες Σακτουρίων 

Ν. Ρεθύμνου διατηρείται ως ενιαίο σύνολο, για λόγους αισθητικής, η δε διάσπασή του 

προκαλεί αισθητική βλάβη του τοπίου». Ή η απόφαση ΣτΕ 2164/1994 που αναφέρει ότι 

«Βάσει συνταγματικής ερμηνείας, το φυσικό περιβάλλον και ο δασικός πλούτος 

ανάγονται σε προστατευτέα αξία και επιβάλλεται ειδική προστασία των περιοχών με 

οικοσυστήματα ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα ανθρωπογενή 

χαρακτηριστικά με τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο».  

  3. Η έννοια της μορφής388 στις αποφάσεις του ΣτΕ εντάσσεται περισσότερο σε μία 

σύγχρονη αντίληψη αισθητικής της αρχιτεκτονικής του τοπίου. Στην έννοια της 

μορφής μπορούμε να βρούμε και στοιχεία εμπειριοκρατικής γνωσιολογίας όπου η 

«ομορφιά» είναι μια μορφή που προκαλεί ευχαρίστηση, ή/και στοιχεία φορμαλιστικής 
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αισθητικής του 19ου αιώνα όπου το ουσιώδες γνώρισμα του «ωραίου» είναι η μορφή, 

τα εξωτερικά γνωρίσματα, ένα σύνολο από διαδοχικές ή ταυτόχρονες σχέσεις.  

       Ξεκάθαρα όμως δεν βρίσκουμε στοιχεία φορμαλισμού του 20ου αιώνα καθώς στις 

αποφάσεις του ΣτΕ που εξετάστηκαν δεν υπάρχει η αναζήτηση της «τυπικής ομορφιάς». 

     Ενδεικτικά παρατίθεται η απόφαση ΣτΕ 1517/1991 που αναφέρει: «Σε δασικές περιοχές 

όπου το φυσικό περιβάλλον παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προστατεύονται και 

βελτιώνονται η σύνθεση, η μορφή και οι φυσικές καλλονές για αισθητική απόλαυση … η 

οποία θεωρείται αγαθό και αξία … και σχετίζεται άμεσα με τη μορφή, τη σύνθεση των 

ιδιαίτερων στοιχείων και τις φυσικές καλλονές του τοπίου και των στοιχείων του που 

απαιτείται να προστατευτούν και να βελτιωθούν ως στοιχεία αισθητικής», όπως και η 

διατύπωση του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικού Κώδικα) που αναφέρεται σε πολλές αποφάσεις 

του ΣτΕ: «στοιχεία αισθητικής των Δασών είναι η σύνθεση, η μορφή και οι φυσικές 

καλλονές της άγριας χλωρίδας, πανίδας και γεωμορφικών σχηματισμών».  

4. Η έννοια της αρμονίας στις αποφάσεις του ΣτΕ δεν αποτελεί εξηγητικό σχήμα του 

φυσικού κόσμου αντίστοιχο με αυτό της αρχαϊκής σκέψης, αποτελεί όμως συστατικό του 

«ωραίου» με την έννοια της αρμονίας των επιμέρους στοιχείων απ’ τα οποία συντίθεται 

το Όλον, πράγμα που συναντάμε σε μια μακρά περίοδο της φιλοσοφίας από τους 

προσωκρατικούς στοχαστές έως την Αναγέννηση. Η αρμονία μεταξύ φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος στις αποφάσεις του ΣτΕ αποτελεί στοχασμό της 

Αναγέννησης που εντάσσει αισθητικά τα πολιτιστικά έργα στο φυσικό περιβάλλον, με 

σαφή επίσης στοιχεία απ’ τη νιτσεϊκή φιλοσοφία και τον υπαρξισμό περί αρμονικής 

σύνθεσης έργων Φύσης και Ανθρώπου. 

     Ενδεικτικά παρατίθεται η απόφαση του ΣτΕ 4446/2005 που αναφέρει ότι «Τα τοπία 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τα αισθητικά Δάση υπόκεινται σε ειδικό προστατευτικό 

καθεστώς προκειμένου να διατηρηθούν αναλλοίωτα η εν γένει φυσιογνωμία τους, το 

αισθητικό κάλλος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και η εύθραυστη ισορροπία και 

αρμονία των στοιχείων που τα συνθέτουν». Ή η απόφαση ΣτΕ 2785/1993 που αναφέρει 

ότι «Η δασική έκταση συνεχόμενη δασικού λόφου με υφιστάμενα πυροβολεία, εμφανίζει 

ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και αποτελεί ενιαίο σύνολο με τη μοναδική παραλία Αγ. 

Σπυρίδωνος - Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου. Πρέπει να εξασφαλίζεται η αρμονική 

συνύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων κατασκευών για να ικανοποιούνται 

οι αισθητικές απαιτήσεις». 

  5. Η έννοια της ποικιλότητας στις αποφάσεις του ΣτΕ πιθανότατα εντάσσεται σ’ αυτό που 

θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε common sensus, καθώς στην αξία της ποικιλότητας 

δεν εμφανίζεται κάποια σαφής διαφοροποίηση389 ανάμεσα στις αισθητικές θεωρίες.   

        Ενδεικτικά παρατίθενται οι αποφάσεις του ΣτΕ 1319/2001 και 1320/2001 στις οποίες 

αναφέρεται ότι «Αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος είναι η ανάδειξη της φυσικής 

ποικιλότητας και πολυμορφίας, και σκοπός της προστασίας είναι η διατήρηση και 

ενίσχυση των παραδοσιακών αισθητικών αξιών». 
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6. Η έννοια του φυσικού κάλλους στις αποφάσεις του ΣτΕ εντάσσεται σε ένα θεωρητικό 

πλαίσιο που συναντάμε στο κοινωνικό ρεαλισμό όπου η «ομορφιά» συνδέεται με την 

αλήθεια, τη λειτουργικότητα, το σκοπό, τη συγκρότηση των πραγμάτων, τη φυσική 

διεργασία, την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα: Η ζωτική ομορφιά εμφανίζεται με τη 

πετυχημένη εκπλήρωση της λειτουργίας στα έμβια όντα. Η Φύση δημιουργεί όμορφα και 

χρήσιμα πράγματα. Αλλά και με βάση τη θεωρία της κοινωνικής προσέγγισης η Τέχνη 

όταν αναπαριστά τη Φύση υπηρετεί τη πρόοδο της κοινωνίας.    

     Ενδεικτικά παρατίθεται η απόφαση του ΣτΕ 2164/1994 που αναφέρει ότι «η περιοχή … 

ανήκει στη κατηγορία των αυτοτελώς προστατευτέων συνόλων τοπίου φυσικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα, αφού περιλαμβάνει τα οικεία οικοσυστήματα των ακτών, του 

Δάσους και της λοιπής βλάστησης σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο αισθητικό κάλλος τους, 

όπως και αυτό των εκεί ευρισκόμενων πολιτιστικών στοιχείων. Συνεπώς η περιοχή δέον 

να αποτελέσει αντικείμενο ειδικού προστατευτικού καθεστώτος».  

7. Η έννοια της αισθητικής εμπειρίας και απόλαυσης στις αποφάσεις του ΣτΕ 

ταξιθετείται στην ιστορική πορεία των αισθητικών θεωριών σε ένα σημείο που θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταβατικό, όπου το κέντρο μετατίθεται απ’ την Ύλη στο 

Πνεύμα και συγκεκριμένα στη περιοχή της εμπειριοκρατικής γνωσιολογίας όπου η 

αισθητική απόλαυση και το συναίσθημα αποκτούν κεντρικό ρόλο. Δηλαδή η αισθητική 

εμπειρία, ενώ στις απαρχές των αισθητικών θεωριών περιορίζεται στη μορφή και στο 

αντικείμενο, στη συνέχεια περνά στην αισθητική απόλαυση και τέλος προσδιορίζεται 

μέσω του μηχανισμού πρόσληψης που έχει να κάνει αποκλειστικά με τη νόηση. Έτσι η 

εμπειριοκρατική γνωσιολογία μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί τη θεωρητική ταυτότητα 

της αισθητικής εμπειρίας, όπως αυτή εντοπίζεται στις αποφάσεις της Νομολογίας.  

     Ενδεικτικά παρατίθενται η απόφαση του ΣτΕ 4592/1977 που αναφέρει «Οι 

δυσμενέστεροι όροι δόμησης συνδέονται με λόγους αισθητικής εν όψει του 

χαρακτηρισμού της περιοχής ως τοπίου απαράμιλλου φυσικού κάλλους (ιστορική πόλη, 

νησάκι, μονή, υψηλό πράσινο) με μοναδική θέα». Ή η απόφαση ΣτΕ 1517/1991 που 

αναφέρει ότι «Σε δασικές περιοχές όπου το φυσικό περιβάλλον παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, προστατεύονται και βελτιώνονται η σύνθεση, η μορφή & οι φυσικές 

καλλονές για αισθητική απόλαυση». Ή η απόφαση ΣτΕ 974/2005 που αναφέρει ότι 

«Σκοπός της αναδάσωσης σε έκταση του δημόσιου άλσους Ν. Φιλαδέλφειας είναι η 

υγιεινή και αισθητική απόλαυση των πολιτών». 
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                    Σ ύ ν ο ψ η – Σ υ μ π έ ρ α σ μ α : 

 

1) Οι αισθητικές αποτιμήσεις στις αποφάσεις της Νομολογίας του ΣτΕ για το φυσικό 

περιβάλλον προσδιορίζονται απ’ το θεωρητικό πλαίσιο της εμπειριοκρατικής 

γνωσιολογίας και του κοινωνικού ρεαλισμού με στοιχεία φορμαλιστικής αισθητικής 

του 19ου αιώνα.  

2) Αντίστοιχα, οι αποτιμήσεις για το πολιτιστικό περιβάλλον προσδιορίζονται απ’ το 

θεωρητικό πλαίσιο της ενορασιοκρατίας του ρομαντισμού με στοιχεία ιδεαλισμού, 

όπως κι απ’ το θεωρητικό πλαίσιο της ρεαλιστικής αντιφορμαλιστικής 

ιστορικοκοινωνικής προσέγγισης του 19ου αιώνα.  

3) Η αρμονία μεταξύ φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί στοχασμό της 

Αναγέννησης που εντάσσει αισθητικά τα πολιτιστικά έργα στο φυσικό περιβάλλον, με 

νιτσεϊκά στοιχεία και στοιχεία υπαρξισμού περί αρμονικής σύνθεσης των έργων 

Φύσης και Πολιτισμού.  

 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι στις αισθητικές 

αποτιμήσεις των αποφάσεων του ΣτΕ: 

α) Δεν εντοπίζονται στοιχεία φορμαλισμού του 20ου αιώνα παρά το γεγονός ότι έχουμε 

διάγει έναν αιώνα όπου έχουν συγκεντρωθεί πλείστα στοιχεία απ’ τις φυσικές επιστήμες 

για το περιβάλλον και  

β) Δεν παρατηρείται η υποκειμενικότητα της αισθητικής κρίσης που υπάρχει στην 

εμπειριοκρατική παράδοση.  

 

Τα ως άνω στοιχεία καθιστούν σαφές ότι οι αισθητικές αποτιμήσεις των αποφάσεων του ΣτΕ 

χαρακτηρίζονται από μια αποστασιοποίηση τόσο απ’ την εμπειριοκρατική παράδοση, 

της οποίας στοιχεία βρίσκουμε στις αποφάσεις, όσο κι απ’ τη ρασιοναλιστική 

παράδοση. Το γεγονός αυτό παραπέμπει αυτόματα σε μια Καντιανή θεώρηση της 

αισθητικής που ουσιαστικά είναι θεώρηση των καλαισθητικών κρίσεων.  

Η αισθητική παράδοση πριν τον Kant ταλαντεύεται ανάμεσα αφενός στην αναζήτηση μιας 

αρχής που θα αναφέρει τα γνωρίσματα και τους όρους της «ομορφιάς» έτσι ώστε εάν 

ένα αντικείμενο πληροί τους όρους αυτούς να κρίνεται βασίμως και κατά τρόπο 

δεσμευτικό για όλους ότι είναι «ωραίο», και αφετέρου στη πραγματικότητα που δείχνει 

ότι αναγκαίος όρος για να θεωρηθεί κάτι ως «ωραίο» είναι η αισθητική εμπειρία και 

συγκίνηση που είναι αδιανόητο να περιγράψουμε βάσει αντικειμενικών εννοιών ή να 

αισθανθούμε μέσω αποδεικτικών λόγων.390 Το πρώτο εμπίπτει στην ορθολογική 

αισθητική παράδοση που θεωρεί ότι οι καλαισθητικές κρίσεις είναι γνωστικές κρίσεις με 

σκοπό τη γνώση και συνεπώς αποτελούν θεωρητική λειτουργία της διάνοιας ή του 

Λόγου, ενώ το δεύτερο εμπίπτει στην εμπειριοκρατική παράδοση που εξηγεί την 

αισθητική εμπειρία βάσει ψυχολογικών λειτουργιών ιδίως αισθητηριακών και 

συναισθηματικών, ταυτίζοντας κατ’ ουσία την αισθητική αρέσκεια με την ηδονή των 
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αισθήσεων και το «ωραίο» με το ευχάριστο, για τούτο και δέχεται την αισθητική κρίση 

ως απλώς υποκειμενική.391 

      Ο Kant ακολουθεί τη μέση  οδό:392 Σε αντίθεση με την ορθολογική παράδοση, δέχεται 

ότι οι καλαισθητικές κρίσεις δεν αποτελούν είδος θεωρητικής γνώσης ούτε στηρίζονται 

σε λογικές έννοιες393 ή αποδείξεις και μολαταύτα αξιώνουν καθολική εγκυρότητα ως εάν 

ήσαν αντικειμενικές.394 Σε αντίθεση πάλι με τους εμπειριστές, υποστηρίζει ότι το 

«ωραίο» δεν ταυτίζεται με το ευχάριστο,395 αλλά αποτελεί αυτοτελές είδος, διακριτό 

τόσο απ’ την αρέσκεια των αισθήσεων όσο και από την τελειότητα του A. Baumgarten 

και της αισθητικής του ορθολογισμού των νεότερων χρόνων.396 Θεωρεί όμως ότι η 

αισθητική κρίση δεν επιδέχεται απόδειξη ως εάν είναι απλώς υποκειμενική.397  

     Το θεμελιώδες πλαίσιο αναφοράς που ο Kant τοποθετεί τα αισθητικά ζητήματα είναι η 

κρίση και η λειτουργία της συνείδησης εκφραζόμενη με μορφή κρίσεων, η δε ανάλυση 

της έννοιας του «ωραίου» γίνεται μέσω της ανάλυσης των κρίσεων. Θέλει έτσι να δείξει 

ότι η «ομορφιά» εκφράζεται μέσω ενός ιδιαίτερου τρόπου προσέγγισης των 

αντικειμένων όχι βάσει των φυσικών τους ιδιοτήτων, όπως π.χ. το χρώμα, αλλά βάσει 

αρχών που μόνο με αυτές είμαστε σε θέση να νιώσουμε την αισθητική απόλαυση που η 

«ομορφιά» μπορεί να προκαλέσει. είναι κάτι ανάλογο με αυτό που -προκειμένου να 

διασφαλιστεί «η καθολικότητα του ωραίου» και ν’ αποφευχθούν οι αντιφάσεις που 

δημιουργούνται όταν αποφαινόμαστε για τα πράγματα- ο Πλάτωνας εξέφρασε μέσω του 

κόσμου των ιδεών και όχι των αισθήσεων, του κόσμου των αντικειμένων χωρίς φυσικές 

ιδιότητες,398 ή ανάλογο με το σκληρό δόγμα του στωικισμού αναφερόμενο στο χάσμα 

θεωρίας και πρακτικού αποτελέσματος: «γι αυτό δίνουμε την εντύπωση ότι μιλάμε για 

πράγματα που λόγω της εξαιρετικής σπουδαιότητας και ομορφιάς τους μοιάζουν με 

πλάσματα της φαντασίας και δεν είναι σύμφωνα με τον άνθρωπο και την ανθρώπινη 

φύση». Οι αρχές προσέγγισης του «ωραίου» για τον Kant είναι η ανιδιοτέλεια, η 

καθολικότητα, η σκοπιμότητα χωρίς σκοπό και η αναγκαιότητα. Έτσι, «ωραίο» είναι 

εκείνο που αρέσει κατά την απλή αποτίμηση και όχι διαμέσου της εντύπωσης της 

αίσθησης σύμφωνα με έννοια της διάνοιας.399 εκείνο που γνωρίζεται ως αντικείμενο 

καθολικής και αναγκαίας -μολονότι υποκειμενικής- αρέσκειας, χωρίς έννοιες. 

«Ομορφιά» είναι η μορφή της σκοπιμότητας του αντικειμένου εφ’ όσον την 

αντιλαμβανόμαστε χωρίς παράσταση σκοπού, η δε καλαισθητική αρέσκεια και αισθητική 

απόλαυση που νιώθουμε είναι ανιδιοτελής, δεν δεσμεύεται από συγκεκριμένο κάθε 

φορά σκοπό και δεν είναι έωλη, κατά συμβεβηκός, όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης, αλλά 

πρέπει αναγκαστικά να τη νιώθουμε.  

       

Κατά συνέπεια, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι αισθητικές κρίσεις και αξιολογήσεις 

της Νομολογίας του ΣτΕ που με βάση τα παραπάνω παραπέμπουν σε μια Καντιανή 

θεώρηση αποτελούν συνειδητή επιλογή της, πράγμα που σημαίνει τη πλήρη συνέπεια 

των αποφάσεών της με τον καντιανό λόγο, ή αν προκύπτουν εξ ανάγκης, με δεδομένο 

ότι αφενός ούτε ο φορμαλισμός του 20ου αιώνα έδωσε τον αντικειμενικό προσδιορισμό 
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του «ωραίου», ούτε είναι εφικτό ή θεμιτό να πράττει ο νομοθέτης με βάση την 

υποκειμενικότητα της εμπειριοκρατίας και αφετέρου, εφόσον αποτελεί άγονη 

προσπάθεια να αναζητούμε μια αρχή της καλαισθησίας που θα προσδιόριζε το καθολικό 

κριτήριο του «ωραίου» μέσω ορισμένων εννοιών,400 οι τέσσερεις καντιανές αρχές για το 

«ωραίο» προσφέρονται και ως γενικές κανονιστικές διατάξεις. 
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    Π α ρ α π ο μ π έ ς  -  Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α 

 
1. Το ΣτΕ είναι ένα απ’ τα τρία Ανώτατα δικαστήρια της Χώρας (μαζί με τον Άρειο Πάγο και το 

Ελεγκτικό Συνέδριο) με ακυρωτικές, ουσιαστικές & γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. Τον θεσμικό ρόλο 

του στο δικαιοδοτικό σύστημα κατοχύρωσαν το Σύνταγμα του 1952 και το ισχύον Σύνταγμα του 

1975 όπως αυτό αναθεωρήθηκε το 1986 και το 2001. Οι αρμοδιότητες του ΣτΕ όπως 

προβλέπονται απ’ τις διατάξεις του άρθρου 95 του Συντάγματος, Ν.Δ. 170/1973 και Π.Δ. 18/1989 

(ΦΕΚ Α 8) διακρίνονται σε Διοικητικές και Δικαστικές. Οι αποφάσεις του, ερμηνευτικές του 

Συντάγματος και των Νόμων, αποτελούν μέρος της ελληνικής Νομολογίας, συμβάλλουν δε στο 

νομοθετικό έργο με την επεξεργασία διαταγμάτων κανονιστικού χαρακτήρα και τη διάπλαση 

γενικών Αρχών Δικαίου.   

2. Όπως λ.χ. τον εννοιολογικό προσδιορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης, ή ζητήματα 

πρόληψης των βλαβών του φυσικού περιβάλλοντος και αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης στη 

διαχείριση (ΣτΕ 2759/1994), με προφανή στόχο που ανάγεται στη μεγιστοποίηση των ωφελειών 

για το κοινωνικό σύνολο. Με δεδομένη τη πολλαπλότητα των ωφελειών και τις προστατευτικές, 

περιβαλλοντικές και αισθητικές λειτουργίες για το ανθρώπινο περιβάλλον, η δυναμική αειφορία 

των καρπώσεων, που συνίσταται στη προστασία των δασικών περιοχών και την εξασφάλιση των 

υπηρεσιών, όχι μόνο για τη παρούσα γενιά αλλά και για τις επερχόμενες, και στη συνεχή 

βελτίωση του δυναμικού των Δασών, συντελεί αποφασιστικά στη διατήρησή τους και στη 

διαμέσου αυτών διατήρηση της οικολογικής και βιολογικής ισορροπίας. Βλ. Μαριά, Ευπραξία-

Αίθρα, Η Νομική Προστασία των Δασών, πρόλογος Γλυκερία Σιούτη, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 

Αθήνα-Κομοτηνή 1998, σελ. 21-22. Το καθ’ ύλην αρμόδιο για τη προστασία του περιβάλλοντος 

τμήμα του ΣτΕ είναι το Ε τμήμα του που ελέγχει αν στη πράξη η Διοίκηση τηρεί τις διατάξεις και 

επιταγές του Συντάγματος και των Νόμων για τη προστασία του. Λόγω της ποικιλίας των 

διαλαμβανόμενων ζητημάτων και των πρωτοποριακών λύσεων που υιοθετήθηκαν απ’ τον 

ακυρωτικό δικαστή, οι αποφάσεις του ΣτΕ παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι περιέχουν 

έναν πλούτο γενικών αρχών περιβαλλοντικής προστασίας, ανάγοντας έτσι τη νομολογία σε 

σημαντική πηγή Δικαίου, όπως π.χ. η απόφαση ΣτΕ 2242/1994.  

3. «Το περιβάλλον» στη παρούσα εργασία, όπως και στο Ελληνικό Δίκαιο γενικότερα, νοείται ως 

«φυσικό» και «πολιτιστικό» «περιβάλλον». 

4. Η βιοηθική αντίληψη για τον έμβιο κόσμο (και η αντιμετώπιση της βιοποικιλότητας ως αγαθό) 

έχει σχετικά πρόσφατα θεωρηθεί ως βαρύνον κριτήριο, ικανό για τη θέσπιση πολιτικής και 

νομοθεσίας (σύμβαση για τη βιολογική ποικιλία) (Παπαθεοχάρη, Ι., Διαχείριση βιοτόπων 

ορνιθοπανίδας, Το νομικό καθεστώς προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων 

της στην Ελλάδα, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, 1999, σελ.7. 

5. Ο μεγαλύτερος παράγοντας για τη καταξίωση του θεσμού είναι ότι έχει προσπαθήσει, 

ακολουθώντας ξένα πρότυπα προσαρμοσμένα όμως στην ελληνική πραγματικότητα, να 

διατυπώσει δεσμευτικές για τη Διοίκηση (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) γενικές Αρχές Δικαίου που θα 

πρέπει να διέπουν τη δράση της, όπως π.χ. την αρχή της αναλογικότητας.  

6. Το άρθρο 24 του Συντάγματος περιλαμβάνει τη προστασία των δυο βασικών μορφών 

περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού, χωρίς απόλυτη διάκριση, πράγμα που οφείλεται στη 

λειτουργική διασύνδεση και αμοιβαία αλληλεξάρτησή τους (ΣτΕ 1491/1978). Μια τέτοια 

αλληλεξάρτηση φανερώνει την ανάγκη για διαφύλαξη του αισθητικού περιβάλλοντος με την 
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αρμονική ένταξη των ανθρωπογενών στοιχείων στο φυσικό περιβάλλον και υποδηλώνει ότι τα 

πρότυπα της Τέχνης πηγάζουν από τη Φύση. Εξ άλλου η ανεπηρέαστη απ’ τον άνθρωπο Φύση 

είναι αισθητική αξία και στη βάση αυτή τα Δάση και οι δασικές εκτάσεις προστατεύονται απόλυτα 

και απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, η μεταβολή του προορισμού τους. Τα πάρκα άλση είναι στοιχείο 

φυσικού περιβάλλοντος και ανήκει στο πολιτιστικό περιβάλλον, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι 

πρασίνου περιλαμβάνονται στα ρυμοτομικά σχέδια και προορίζονται για την ικανοποίηση αστικών 

αναγκών και την άνοδο του επιπέδου διαβίωσης, στα πλαίσια χωροταξικής αναδιάρθρωσης (ΣτΕ 

1491/1978 & 2233/1979). 

7. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτές δεν αποτελούν το σύνολο των αποφάσεων της 

νομολογίας για το φυσικό & πολιτιστικό περιβάλλον, καθώς στις περισσότερες απ’ αυτές δεν 

περιλαμβάνονται αισθητικές αποτιμήσεις.  

8. ΣτΕ 1518/1980, 3682/1986, 664/1990, 1157/1991, 1161/1991, 2785/1993, 2164/1994.  

9. ΣτΕ 2785/1993, 2164/1994, 1821/1995, 613/2002.    

     10. ΣτΕ 1157/1991, 2164/1994.   

  11. Πολιτιστικά αγαθά θεωρούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης & δραστηριότητας του ανθρώπου. 

Κατ’ αναλογία, φυσικά αγαθά θεωρούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης & δραστηριότητας της Φύσης. 

Έτσι, η Φύση και το τοπίο είναι αισθητικές αξίες ως μοναδικές φυσικές μορφές σχηματισμών που 

προήλθαν απ’ τις πολύπλοκες φυσικές διεργασίες. Επιπλέον, αυτές οι αξίες συνδέονται με την 

οργανική ενότητα, τη φυσική ισορροπία και την οικολογική συνοχή των συστατικών στοιχείων 

τους, διότι έτσι επιτελείται απ’ τη Φύση η αρμονική σύνθεση μιας οπτικής εμπειρίας που ικανοποιεί 

τις αισθητικές απαιτήσεις.  

      12. ΣτΕ 1518/1980, 1517/1991, 4665/1996, 4446/2005.   

13. ΣτΕ 1242/2008.  

14. ΣτΕ 2805/1997, 1319/2001, 2601/2005, 3360/2005.  

15. ΣτΕ 2785/1993, 2164/1994.  

16. ΣτΕ 3917/2007.  

17. ΣτΕ 1930/1978.  

18. ΣτΕ 601/2007.  

19. ΣτΕ 2304/1995.  

20. ΣτΕ 1118/1993, 974/2005.  

21. ΣτΕ 1517/1991, 2304/1995, 4665/1996, 601/2007.  

22. ΣτΕ 2164/1994, 2805/1997, 2601/2005, 3360/2005.  

23. ΣτΕ 4446/2005.  

24. ΣτΕ 664/1990, 2164/1994. 

25. ΣτΕ 102/1984.  

      26. ΣτΕ 3027/2001.  

27. ΣτΕ 102/1984.  

28. ΣτΕ 3682/1986, 1517/1991, 974/2005. 

29. ΣτΕ 1518/1980, 3682/1986, 1320/2001.  

30. ΣτΕ 3146 & 3682/1986.  

31. ΣτΕ 1445/2006.     

32. ΣτΕ 2164/1994, 533/2003.  

33. 4665/1996, 3917/2007. σχετικά με την αισθητική βελτίωση του τοπίου αναφερόμαστε στο 

παράρτημα Η Αναψυχή στα Δάση.  

34. ΣτΕ 2601/2005. 
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35. ΣτΕ 935/1979, 601/2007.  

36. ΣτΕ 3360/2005.  

37. ΣτΕ 1320/2001, 2601/2005.  

38. ΣτΕ 478/1988, 50/1993. 

39. ΣτΕ 2164/1994. 

40. ΣτΕ 1517/1991, 2304/1995.  

41. ΣτΕ 4446/2005, 3917/2007.  

42. ΣτΕ 2233/1979.  

43. ΣτΕ 1968/1974.  

44. ΣτΕ 2304/1995, 1320/2001, 2601/2005,  601/2007, 3917/2007. 

45. Ν. 1335/1983. 

46. ΣτΕ 1319/2001, 4446/2005.  

47. ΣτΕ 601/2007.  

48. ΣτΕ 3146/1986, 974/2005.  

49. ΣτΕ 1518/1980, 533/2003.  

50. ΣτΕ 2304/1995, 1319/2001.  

51. ΣτΕ 1445/2006. 

52. ΣτΕ 2805/1997, 3027/2001.  

53. ΣτΕ 1968/1974, 2785/1993.  

54. ΣτΕ 2233/1979, 1518/1980, 2164/1994, 974/2005, 3917/2007.  

55. ΣτΕ 1118 & 2785/1993.  

56. ΣτΕ 4592/1977, 1930/1978, 693/1981, 1743/1985, 50/1993.  

57. ΣτΕ 1118 & 2785/1993.  

58. ΣτΕ 1518/1980, 3917/2007.  

59. ΣτΕ 2164/1994, 2805/1997, 4446/2005.  

60. ΣτΕ 478/1988.  

61. ΣτΕ 2805/1997, 3360/2005, 1445/2006.  

62. ΣτΕ 935/1979.  

63. ΣτΕ 601/2007.  

64. ΣτΕ 2164/1994.   

65. ΣτΕ 2233/1979, 533/2003, 974/2005.  

66. ΣτΕ 50/1993, 1118 & 2785/1993, 2164/1994, 601/2007.  

67. ΣτΕ 1517/1991, 1319/2001, 4446/2005.  

68. ΣτΕ 1320/2001, 3360/2005, 1242/2008.  

69. ΣτΕ 693/1981, 1743/1985.  

70. ΣτΕ 2785/1993.  

71. ΣτΕ 4592/1977, 3360/2005.  

72. ΣτΕ 1320/2001. 

         73. ΣτΕ 2164/1994.  

74. ΣτΕ 4446/2005, 3917/2007. 

75. ΣτΕ 3682/1986, 2164/1994, 4446/2005, 3917/2007.  

76. ΣτΕ 4665/1996, 4574/1998, 974/2005.  

77. ΣτΕ 1319/2001, 3917/2007.  

78. ΣτΕ 1319/2001.  

79. ΣτΕ 1242/2008.  
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80. ΣτΕ 2164/1994, 533/2003.  

81. ΣτΕ 2805/1997.  

82. ΣτΕ 2164/1994, 3360/2005, 3917/2007.   

83. ΣτΕ 1445/2006 

84. ΣτΕ 2164/1994, 2601/2005.    

85. ΣτΕ 50/1993, 2785/1993, 4665/1996.  

86. ΣτΕ 2805/1997, 4592/1977, 3360/2005.  

87. ΣτΕ 2785/1993, 1445/2006.  

88. ΣτΕ 4592/1977.  

89. ΣτΕ 269/1994, 1118/1993, 3360/2005.     

90. ΣτΕ 1445/2006.  

91. ΣτΕ 3027/2001, 2601/2005, 1445/2006.  

92. ΣτΕ 3027/2001, 2601/2005, 1445/2006.  

93. ΣτΕ 1320/2001, 4446/2005.  

94. ΣτΕ 4592/1977, 1118/1993, 2785/1993, 3917/2007.  

95. ΣτΕ 2164/1994.  

96. ΣτΕ 478/1988, 2164/1994, 4446/2005.  

97. ΣτΕ 2304/1995. 

98. ΣτΕ 1743/1985, 3146/1986, 3917/2007.  

99. όπως αυτή περιγράφεται στη ΣτΕ 3146/1986.  

   100. ΣτΕ 102/1984. 

   101.  ΣτΕ 3917/2007.  

102. ΣτΕ 4592/1977, 935/1979, 1518/1980, 50/1993, 2164/1994, 4446/2005, 3917/2007.  

103. ΣτΕ 3027/2001.  

104. ΣτΕ 693/1981, 1743/1985, 3027/2001.  

105. ΣτΕ 478/1988. 

106. ΣτΕ 2164/1994.  

107. ΣτΕ 2805/1997. 

108. ΣτΕ 2805/1997, 3360/2005.  

109. ΣτΕ 1320/2001. 

110. ΣτΕ 3360/2005, 1445/2006.  

111. ΣτΕ 1930/1978, 376/1988, 363/1990, 3917/2007.  

112. ΣτΕ 50/1993, 2805/1997, 4446/2005, 3917/2007. 

113. ΣτΕ 3917/2007.  

114. ΣτΕ 2164/1994. 

115. ΣτΕ 2164/1994, 3360/2005, 1242/2008. 

116. ΣτΕ 1445/2006. 

117. ΣτΕ 1517/1991, 1319/2001, 1242/2008.  

118. ΣτΕ 2233/1979, 1118/1993, 2805/1997, 601/2007.  

119. ΣτΕ 1118 & 2785/1993.  

120. ΣτΕ 2164/1994, 2805/1997, 3360/2005.  

121. ΣτΕ 1743/1985, 2164/1994.  

122. ΣτΕ 4446/2005, 3917/2007.  

123. ΣτΕ 1743/1985, 1517/1991, 50/1993.  

124. ΣτΕ 1445/2006.  
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125. ΣτΕ 3146/1986, 269/1994.  

126. ΣτΕ 4446/2005, 3917/2007.  

127. ΣτΕ 2805/1997.  

128. ΣτΕ 2785/1993, 1445/2006.  

129. ΣτΕ 4592/1977, 2164/1994, 2601/2005, 3360/2005. 

130. ΣτΕ 50/1993.  

131. ΣτΕ 1118/1993, 2164/1994, 3360/2005.  

132. ΣτΕ 1930/1978.  

133. ΣτΕ 2304/1995, 3360/2005, 3917/2007.  

134. ΣτΕ 2164/1994.  

135. ΣτΕ 2164/1994, 2601/2005, 1242/2008. 

136. ΣτΕ 1319/2001.  

137. ΣτΕ 2164/1994, 1320/2001.  

138. ΣτΕ 2805/1997. 

139. ΣτΕ 3146/1986, 1517/1991.  

140. ΣτΕ 3917/2007.  

141. ΣτΕ 4592/1977. 

142. ΣτΕ 4592/1977, 1118/1993, 2164/1994, 3917/2007.  

143. ΣτΕ 1320/2001.  

144. ΣτΕ 2601/2005.  

145. ΣτΕ 3682/1986, 1517/1991,  1319/2001, 974/2005.  

146. ΣτΕ 2785/1993, 269/1994, 601/2007.  

147. ΣτΕ 1518/1980.  

148. ΣτΕ 533/2003.  

149. ΣτΕ 4665/1996.  

150. ΣτΕ 4446/2005.  

151. ΣτΕ 4665/1996.  

152. ΣτΕ 2304/1995, 1319/2001.  

153. ΣτΕ 974/2005.  

154. ΣτΕ 4446/2005.  

155. ΣτΕ 2164/1994, 3027/2001, 4446/2005, 3917/2007. 

156. ΣτΕ 2805/1997.  

157. ΣτΕ 269/1994, 601/2007.  

158. ΣτΕ 4592/1977, 2164/1994, 1319/2001.  

159. ΣτΕ 2233/1979, 4446/2005.  

160. ΣτΕ 269/1994.  

161. ΣτΕ 3146/1986.  

162. ΣτΕ 478/1988.  

163. ΣτΕ 4446/2005.  

164. ΣτΕ 4592/1977.  

165. ΣτΕ 3917/2007.  

166. ΣτΕ 2805/1997.  

167. ΣτΕ 1743/1985.  

168. ΣτΕ 50/1993.  

169. ΣτΕ 3027/2001.  
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170. Το δάσος ως ενιαίο οικοσύστημα είναι έννοια που για πρώτη φορά αποτυπώνεται στο κείμενο 

του ΣτΕ 1/1993 (Ε τμήμα), επεκτείνοντας την ειδική συνταγματική προστασία των άρθρων 24 

παραγρ. 1 και 117 παραγρ. 3, 4 Σ και στις περιπτώσεις εκείνες των εκτάσεων που αφενός κατά το 

μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτονται από δασική βλάστηση αφετέρου περιλαμβάνουν και μικρά 

τμήματα άλλης μορφής γαιών. Άλλωστε, το φυσικό περιβάλλον είναι ένα συνθετικό μόρφωμα 

συνυπαρχόντων και αλληλεξαρτώμενων επιμέρους ειδικότερων οικοσυστημάτων. Δηλαδή τα 

δασικά οικοσυστήματα δεν αντιμετωπίζονται αποσπασματικά και με μια λογική διαίρεσής τους σε 

μερικότερα υποσυστήματα, αλλά in globo και δυναμικά, ως λειτουργικά συστήματα. Βλ. Μαριά, 

Ευπραξία-Αίθρα, Η Νομική Προστασία των Δασών, πρόλογος Γλυκερία Σιούτη, εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1998, σελ. 448-449.  

171. ΣτΕ 1118/1993.  

172. ΣτΕ 2805/1997.  

173. ΣτΕ 2164/1994.  

174. ΣτΕ 2233/1979.  

175. Τις έννοιες σύνθεση & ιδιαιτερότητα και όχι οργανική ενότητα, συναντάμε στον ορισμό του 

Δάσους στη Δασική Οικολογία: «Για δάσος μιλάμε μόνο τότε όταν τα δένδρα και οι θάμνοι συζούν 

σε μεγάλη επιφάνεια σε στενή κοινωνική σχέση μεταξύ τους και σε τόση απόσταση ώστε με τη 

συγκόμωσή τους να δημιουργούν ένα ιδιάζον περιβάλλον, το δασογενές περιβάλλον, και όταν με 

τα πολυάριθμα είδη φυτών και ζώων δημιουργούν μια ιδιαίτερη βιοκοινότητα που ονομάζουμε 

δασοβιοκοινότητα». Απ’ τη Δασική Οικολογία διαβάζουμε: Τα μέλη των διαφόρων κοινοτήτων 

όπως και οι κοινότητες που συνθέτουν το δάσος στο σύνολό τους βρίσκονται σε στενές 

διαρθρωτικές σχέσεις μεταξύ τους και υφίστανται αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις. Όμως δεν πρέπει να 

θεωρήσουμε το δάσος ως έναν «οργανισμό» διότι κάθε μέλος του συνόλου της κοινωνίας δεν 

βρίσκεται σε οργανική συνάρθρωση με τα άλλα. Οι αμοιβαίες σχέσεις  μεταξύ των μελών είναι εν 

πολλοίς ακαθόριστες και μεταβλητές. Στη βιοκοινότητα «δάσος» συναντάμε όλες τις δυνατές 

οικολογικές - κοινωνικές σχέσεις απ’ την απλή συνύπαρξη και τον ανταγωνισμό μέχρι την 

αμοιβαία αλληλεξάρτηση και συμβίωση. Βλ. Ντάφη, Σπ., Δασοκομία, πανεπιστημιακές εκδόσεις 

ΑΠΘ, σελ. 7-8, Θεσσαλονίκη 1974, και απ’ τον ίδιο, Δασική Οικολογία, εκδόσεις Γιαχούδη-

Γιαπούλη, σελ. 3-4, Θεσσαλονίκη 1986.  

      176. ΣτΕ 601/2007.    

177. ΣτΕ 3917/2007.  

178. ΣτΕ 1445/2006.  

179. ΣτΕ 1743/1985.  

180. ΣτΕ 2164/1994. 

181. ΣτΕ 1517/1991.  

182. ΣτΕ 4665/1996.  

183. ΣτΕ 3146/1986, 269/1994.    

184. ΣτΕ 1319/2001.  

185. ΣτΕ 2164/1994. Τις έννοιες ιδιαιτερότητα, ενότητα, σύνθεση,  συναντάμε στον ορισμό του 

τοπίου: Τοπία είναι οικογεωγραφικές ενότητες (για παράδειγμα μια λεκάνη απορροής, ή μια 
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ένα τμήμα της γήινης επιφάνειας με μια χαρακτηριστική χωρική κατανομή οικοσυστημάτων (βλ. 

Vos, W. & Stortelder, A. 1992. Vanishing Tuscan Landscapes: Landscape Ecology of a 



{PA 65

Submediterannean-Montane area (Solano Basin, Tuscany, Italy).-Wageningen: Pudoc Scientific 

Publishers), ή μια ετερογενής επιφάνεια της γης που συντίθενται από ομάδες αλληλεπιδρώντων 

οικοσυστημάτων που επαναλαμβάνονται στο χώρο (βλ. Forman, R.T.T. & Godron, M. 1986. 

Landscape Ecology, Wiley, N.Y.), ή ένα σύμπλεγμα αλληλεπιδρώντων συστημάτων που όλα μαζί 

σχηματίζουν ένα φυσιογνωμικά αναγνωρίσιμο τμήμα της γήινης επιφάνειας που σχηματίζεται και 

διατηρείται από τη συνεργιστική δράση αβιοτικών και βιοτικών δυνάμεων και ανθρώπινων 
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197. ΣτΕ 1517/1991.  
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202. ΣτΕ 2164/1994.  
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216. ΣτΕ 4665/1996.  
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222. Beardsley, Monroe, Ιστορία των Αισθητικών θεωριών, μεταφρ. Κούρτοβικ, Δ., 

Χριστοδουλίδης, Π., εκδ. Νεφέλη, Αθήνα: 1989, σελ. 17-22.  

223. όπως φαίνεται στον Ηράκλειτο, τους Μιλησίους και Πυθαγορείους, βλ. Βε’ι’κος, Θεόφιλος, 

Φύση και Κοινωνία, από το Θαλή ως το Σωκράτη, εκδ. Σμίλη, Αθήνα:1991 σελ. 136-137 & 150-2.  

224. ό. π., σελ. 17-21 & 45. Από ερμηνεία του ιδίου ενός αποσπάσματος απ’ το έργο του 

Αντιφώντα περί αληθείας, για το νόμο και τη φύση, ως φύση δεν εννοείται το σύνολο του 

φυσικού κόσμου, παρά μόνο η φύση με τη σημασία των φυσικών καταβολών και φυσιολογικών 

λειτουργιών που ασκούνται σύμφωνα με τη φυσική αναγκαιότητα για εκπλήρωση συγκεκριμένων 

σκοπών, σελ. 82-84. Ή στη ρήση του Ηράκλειτου η φύση αγαπά να κρύβεται, εννοείται ότι η 

πραγματική κατάσταση των φυσικών αντικειμένων, η κατάσταση της γένεσης και ανάπτυξής τους 

είναι τόσο δυσπρόσιτη & άδηλη που φαντάζει σαν να κρύβεται στα βάθη καθώς πασχίζουμε να τη 

δούμε, σελ. 96.  

225. αναφέρεται στον Αριστοτέλη Μετά τα Φυσικά, Α 5, 986 b 21.  

      226. σύμφωνα με ερμηνεία στο Βε’ι’κος, Θ., Φύση και Κοινωνία, από το Θαλή ως το Σωκράτη, 

σελ. 35, 45.   

227. Πλάτων, Πολιτεία, μετάφρ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006, 616 b – 617 c.  

228. Το ότι σήμερα αυτοί οι στοχασμοί βρίσκουν οιονεί απήχηση στις επιστήμες, φαίνεται από ένα 

απόσπασμα του Gillon, R., από το J Med Ethics 2003, 29: 307-312, που δείχνει την ανεξάντλητη 

δυναμική της φυσικής εξέλιξης και σύμφωνα με το οποίο η απεριόριστη ποικιλία γενετικής 

έκφρασης που έχει οδηγήσει στη πολύ μεγάλη άνθηση των επιστημονικών κλάδων της γενετικής 

είναι το αποτέλεσμα κάποιων συνδυασμών μόνο τεσσάρων (4) νουκλεοτιδίων, Επιπλέον, οι 

τέσσερεις (4) αρχές της βιο-ιατρικής ηθικής κατά Beauchamp και Childress όλες θεμελιώδεις και 

οικουμενικές αξιώσεις γενικής ηθικής που μπορούν να εξηγηθούν μόνες ή σε συνδυασμό, 

μπορούν να θεωρηθούν ως τα τέσσερα ηθικά νουκλεοτίδια που συνθέτουν το ηθικό DNA, ικανά, 

μόνα ή σε συνδυασμό, για την εξήγηση, το ταίριασμα και τη δικαίωση όλων των αυθύπαρκτων και 

καθολικεύσιμων ηθικών κανόνων. 

229. ό. π., στο απόσπασμα του Gillon, R., από το J Med Ethics 2003, 29: 307-312.  

230. Πλάτων, Τίμαιος, Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Θ. Βλυζιώτης, Χ. Παπαναστασίου, εκδ. 

Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, σ. σ. 89-99.  

231. Πλάτων, Πολιτεία, 595-597 b.  

      232. ό. π. , 596 e. και 476 a, b. «Απ’ τη μια πλευρά βάζω αυτούς που τους αρέσει να 

παρακολουθούν θεάματα, που αγαπούν τη τέχνη, τους αρέσουν τα ακούσματα, θαυμάζουν τις 

όμορφες φωνές, τα χρώματα και τα σχήματα και όλα όσα φτιάχνει κανείς με τέτοια στοιχεία, 

αυτούς τους πρακτικούς ανθρώπους που ο νους τους αδυνατεί να αντικρύσει και να θαυμάσει τη 
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φύση της Ομορφιάς στην καθεαυτότητά της, και απ’ την άλλη, χωριστά, βάζω αυτούς τους 

οποίους θα άξιζε να τους αποκαλέσουμε φιλοσόφους».  

233. Πολιτεία, 597. 

234. Φαίδρος, 249 b, c.  

235. Πολιτεία, 476 c, d.  

      236. Φίληβος, 51 c, d, & 53 a b. 
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αποκαλεί είδος, δηλ. μορφή. Αυτή εκφράζει μια ενεργητική υπερβατική αρχή ισχυρά αξιακού 

χαρακτήρα σύμφωνα με την οποία η ύλη του όντος υποτάσσεται στην ουσία του. Η έννοια της 

Μορφής συνάπτεται σ’ εκείνη του Λόγου, της έσχατης Ιδέας ή είδους που μορφοποιεί όλες τις 

μορφές. Η τάξη του Λόγου, η ιδιάζουσα λειτουργία που επιτελούν οι καθολικές έννοιες, είναι το 

κατ’ εξοχήν δημιουργικό στοιχείο που από το χάος μιας άμορφης ύλης ανορθώνει τον κόσμο, 

δημιουργεί το σύνολο των αισθητών πραγμάτων, τα αιώνια σχήματα και μορφές. Οδηγούμαστε 

έτσι, όπως στην αρχαϊκή προσωκρατική κοσμολογία, σε μια παράδοξη ταύτιση της Φύσης & του 

Λόγου, ή του Νόμου που είναι εγγεγραμμένος στην ίδια τη κοσμική τάξη και εγγυάται τα ίδια τα 

υπερβατικά θεμέλια του κόσμου. Η παράδοση θέλει τη Φύση ως την ακατάβλητη πρώτη και 

δημιουργική δύναμη, ανώτερη, θεμελιωδέστερη και καθολικότερη από κάθε έννοια ανθρώπινου 

λόγου, βλ. Τερζάκης, Φ., Αποσπάσματα μιας φιλοσοφίας της Φύσης, εκδ. Futura, Αθήνα: 2003, 

σελ. 37-40, 116-117.  

238. Αριστοτέλης, Περί Φυσικής Ακροάσεως, Β 193 a.  

      239. ό. π., σ. σ. 124-125.  

      240. Αριστοτέλης, «Περί Ζώων Μορίων»:  Άπαντα, Τόμος 19, Περί Ζώων Μορίων Α, Β, Γ, 

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια φιλολογική ομάδα Κάκτου, Αθήνα 1994, σ. σ. 61-63 και 85-89.  

241. A. A. Long, Η Ελληνιστική Φιλοσοφία, εκδ. μορφωτικό ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 

2003, σ. σ. 384-385.      

242. Αυγουστίνου, Περί Κατηχήσεως των απαίδευτων, ix, 13.  

243. στον ίδιον, Περί του Χριστιανικού Δόγματος Βιβλίο III, x, 14 & xv, 23.  

244. Beardsley, M., Ιστορία των Αισθητικών θεωριών, σελ. 115.  

245 Leonardo da Vinci, Treatise on Painting, μεταφρ. A. Philip, McMahon, Πανεπιστήμιο 

Πρίνστον, 1956, σελ. 20. και William M. Conway, The Writings of Albrecht Durer, Literary 

Remains of Albrecht Durer, Ν. Υόρκη: 1958, παράρτημα αισθητική πραγματεία: σ. 180.    

      246. Κάνουμε σχετική αναφορά στο κεφ. «διερεύνηση των απλών αισθητικών ποιοτήτων και 

εννοιών ως στοιχείων αισθητικής αποτίμησης και αισθητικής αξίας στη Νομολογία υπό το πρίσμα 

των αισθητικών θεωριών».  

247. Στο έργο του Alexander Pope, Δοκίμιο περί της Κριτικής (Essays on Criticism), 1711, Μέρος 

1, στιχ. 68-73, 88-91.  

248. M. Beardsley, σ. 158.  

249. «Η ομορφιά είναι μια μορφή που προκαλεί ευχαρίστηση» David Hume, στο Treatise of 

Human Nature ή: «η ομορφιά καλύπτει πολλές και διάφορες οπτικά ευχάριστες ποιότητες και 

μερικές από αυτές δεν έχουν τίποτε το κοινό εκτός από το ευχάριστο συναίσθημα που όλες τους 

γεννούν» Hugh Blair, Lectures on Rhetoric and Belles Lettres ή «στη πραγματικότητα καμία 

ποιότητα αντικειμένου δεν γίνεται αισθητή ως ωραία αν δεν παράγει κάποιο απλό Συναίσθημα» 

Archibald Alison, Essays on the Nature and Principles of Taste. 

250. D., Hume, Inquiry Concerning the Principles of Morals, 1751, New York, 1957, II, 816.  
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251. Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and 

Beautiful, επιμ. J. T. Boulton, σ. 13, London and New York 1958.  

252. Francis Hutcheson, An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue, 2η 

έκδοση Λονδίνο 1726.  

253. D., Hume, Treatise of Human Nature, σ. 576.  

254. «Οι εμπειρικές σκέψεις μπορούν ν’ ανασκευαστούν μόνο με μια υπερβατική έρευνα: με το να 

αναζητήσουμε, όπως έκανε ο Kant, τα a priori θεμέλια της καθαρής έλλογης έννοιας του Ωραίου», 

βλ. Friedrich, Schiller, Επιστολές για την Αισθητική διαπαιδαγώγηση του Ανθρώπου. «Πρέπει να 

αναζητήσουμε το ωραίο στο δρόμο της αφαίρεσης και μπορούμε να το συναγάγουμε από τη 
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συστηματικό Όλον που δημιουργεί τη δομή των όντων, μέσα από τη διαλεκτική της αντίφασης & 
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Ανδρουλιδάκης, εκδ. Ιδεόγραμμα, Αθήνα: 2002, παραγρ. 17, σ. 146-7.  

256. Hegel, Εισαγωγή στην Αισθητική, μτφ., εισαγωγή, σχόλια Γιώργος Βελούδης, επίμετρο 
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θεωρήθηκε συχνά όχι ως αναγκαίο καθ’ εαυτό και δι’ εαυτό αλλά ως μια απλά υποκειμενική 

ευαρέσκεια, ως μια μόνο τυχαία αίσθηση» στο ίδιο, ΙΙΙ, σ. 87.  

259. I. Kant, ΚΚΔ, παραγρ. 2, σελ. 114 & παραγρ. 13, σ. 135-136.  

260. ό. π., παραγρ. 3, σελ. 116.  

261. ό. π., παραγρ. 2, σελ. 113.  

262. ή το «αισθητικό» κριτήριο του καλλιεργημένου αστού, κατά τον Hegel.  

263. η καθολική υποκειμενική εγκυρότητα της αρέσκειας την οποία συνδέουμε με τη παράσταση 
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αρμονία των γνωστικών ικανοτήτων,  φαντασίας και διάνοιας, βλ. ΚΚΔ παραγρ. 9, σ. 129.  

264. I. Kant, ΚΚΔ, παραγρ. 17, σ. 148.  

265. στο ίδιο, παραγρ. 16, σ. 143-6.  

266. Η ρομαντική μορφή της τέχνης για τον Hegel: «το περιεχόμενο είναι αυτό που -όπως σε 

κάθε έργο του ανθρώπου έτσι και στη τέχνη- παίζει τον αποφασιστικότερο ρόλο», Εισαγωγή στην 

Αισθητική, Εισαγωγή, σ. 19, 33.  

267. G. F. W. Hegel, Philosophy of Fine Art, Ι, 77, 125-29, 154.  

268. Hegel, Εισαγωγή στην Αισθητική, ΙΙ, σ. 76.  
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269. ό. π., ΙΙ, 3, σ. 82-3.  

270. ό. π., σ. 20. έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται ότι η τέχνη είναι κοινωνικό γεγονός 

του οποίου οι ρίζες και καρποί είναι σημαντικοί και μπορούν ν’ ανακαλυφθούν.  

271. ό. π., Ι, 2, σ. 65.  

272. G. F. W. Hegel, Philosophy of Fine Art, Ι, 2, 39.  
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Αναγέννηση, αλλά ένα παράθυρο στον εσωτερικό κόσμο και τη προσωπικότητα του Δημιουργού» 
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δικαιώνεται ως μέσο φυγής απ’ τη τυραννία της θέλησης και την αθλιότητα της ύπαρξης.        

285. Η φαντασία δεν έχει πια καμιά λειτουργία, βλ. Beardsley, M., σ. 277-85 

286. Τα αισθητικά στοιχεία της Ωραιότητας είναι η διαυγής έκφραση, η σαφήνεια, η απλότητα, η 

λειτουργικότητα.    

287. T. Gautier «η Τέχνη δεν είναι μέσο, αλλά σκοπός» στο πρόγραμμά του για το L’ Artiste, στο 

M. Beardsley, Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, σ. 277-285.  

      288. ό. π. σελ. 288-294. 

289. B. Croce, Η Αισθητική ως Επιστήμη της Έκφρασης & Γενικής Γλωσσολογίας μεταφρ. Douglas 

Ainslie, 2η έκδοση: Λονδίνο 1922, σ. 1.  

290. George Santayana, Reason in Art, Νέα Υόρκη, 1903, σ. 151.        

291. J. Dewey, Art as Experience, κεφ. 11, σ. 64, 254.  

      292. M. Dufrenne, Phenomenologie de l’experience esthetique (Paris, 1953) Μέρος Ι, σ. 234 και 

II 472.  

293. A. F. Fallico, Art and Existentialism (Englewood Cliffs, N. J., 1962) σ. σ. 26-7, 81-3, 120.  

294. Πολιτεία, 479 a.  

295. Κρατύλος, 423-24.  

296. Τίμαιος, 38 b.  

297. Σοφιστής, 234 b.  

298. βλ. Beardsley, M., σ. σ. 28-29.  

299. Ι. Kant, ΚΚΔ, παραγρ. 17, σ. 150.  

300. ό. π., σ. 148.  
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            301. Τίμαιος, 35 a.        

      302. Η φιλοσοφία περί του ωραίου στο μεταφυσικό σύστημα του Πλωτίνου (όπως σώζεται απ’ τον 

Πορφύριο) κι αναπτύσσεται στις Εννεάδες του I, vi, 2 περί του καλού.  

      303. Εννεάδες I, vi, 3.  

      304. Στο έργο του Alexander Pope, Δοκίμιο περί της Κριτικής (Essays on Criticism), 1711, Μέρος 

I, στιχ. 68-73, 88-91, συμπυκνώνεται η νεοκλασική κριτική θεωρία: «Τη Φύση πρώτα ν’ 

ακολουθείς και για τη κρίση σου οδηγό να έχεις. Το μέτρο το δικό της, το μέτρο το σωστό και το 

αναλλοίωτο: Η Φύση η αλάθητη, που η θεία αίγλη της τα πάντα καταυγάζει, μ’ ένα λαμπρό, 

απαράλλαχτο και οικουμενικό φως, Ζωή, Δύναμη κι Ομορφιά πρέπει στο καθετί να δίνει, Πηγή, 

Σκοπός και μαζί Κριτήριο της Τέχνης να είναι. Εκείνοι οι Κανόνες, που οι παλιοί ανακάλυψαν και 

όχι φαντάστηκαν, είναι και αυτοί Φύση, μα Φύση μεθοδευμένη: Η Φύση, σαν τη Μοναρχία, 

περιορίζεται απ’ τους Νόμους που η ίδια πρώτη θέσπισε».  

305. M. Heidegger, δοκίμιο με τίτλο: Η προέλευση του έργου Τέχνης στο Δρόμοι του Δάσους: 

(1950) απ’ τη συλλογή Philosophies of Art and Beauty (Νέα Υόρκη, 1964), επιμ. A. Hofstadter και 

R. Kuhns, μεταφρ. στα ελληνικά Γ. Τζαβάρα, Αθήνα: Δωδώνη 1986, σ. 58.  

306. ό. π., ελλην. μεταφρ. σ. 82-3.  

307. ό. π., σ. 60.  

308. Πολιτεία, 595-597.    

309. ό. π., 476, 479 a 

310. Συμπόσιο, 210 b.  

      311. Φαίδων, 65, 75 d.  

312. Μετά τα Φυσικά, V (Δ) ii.  

313. Η «διάταξη», ο λόγος που εξηγεί τον ουσιαστικό χαρακτήρα του πράγματος, ο παραγωγικός 

παράγοντας.  

314. Εννεάδες, Περί του νοητού κάλλους, V, viii, 1.  

315. στο ίδιο, VI, vi, 18.  

316. στο ίδιο, V, viii, 1.   

317. William M. Conway, The Writings of Albrecht Durer (Literary Remains of Albrecht Durer), Ν. 

Υόρκη: 1958, παράρτημα αισθητική πραγματεία: σ.σ. 176-80, 243-50. Και Erwin Panofsky, The 

Life and Art of Albrecht Durer, Πανεπιστήμιο Πρίνστον, 1955, κεφ. 8, σ. 243.   

318. Λεβιάθαν, Ι, viii.  

319. D. Hume, στο Treatise of Human Nature, σ. 299.  

320. Τα άνθη είναι ελεύθερες ομορφιές της Φύσης, πολλά πουλιά, πλήθος οστρακόδερμα της 

θάλασσας, είναι καθ’ εαυτά ομορφιές, βλ. ΚΚΔ, παραγρ. 16, σ. 143.  

321. I. Kant, ΚΚΔ, παραγρ. 58, σ. 289-92.  

322. ό. π., παραγρ. 14, σ. 138-9.  

323. ό. π., παραγρ. 30, σ. 205.  

324. Α. Schopenhauer, Ο κόσμος ως θέληση και ως Ιδέα, 1819, βιβλίο ΙΙΙ, παραγρ. 30,       

παραγρ. 34. Ι, 231. παραγρ. 41. Ι, 270-71.  

325. στο M. Beardsley, σ. 285-95.  

326. …διότι θελήσας ο Θεός να γίνουν όλα στο κόσμο όσο το δυνατόν όμοια με τον εαυτό του, 

όλα να είναι αγαθά, τίποτε δε, κατά το μέτρο του δυνατού, να μην είναι ατελές, ούτω λοιπόν 

παραλαβών όλη αυτήν την ορατή μάζα, η οποία δεν ησύχαζε αλλά κινείτο χωρίς μέτρο και τάξη, 

την έφερε σε τάξη από την αταξία, διότι ενόμισε ότι εκείνη ήτο κατά πάντα προτιμοτέρα από αυτή. 
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Εις τον άριστον δε ούτε ήτο ούτε είναι θεμιτόν να πράττει άλλο παρά το κάλλιστον. Πλάτων, 

Τίμαιος, σ. σ. 89-99.  

327. Σοφιστής, 253.  

328. Συμπόσιο, 205 c.  

329. Τίμαιος, 87 c, d, Πολιτικός, 284 a.  

      330. Φίληβος, 64 e, Σοφιστής, 228.  

331.  Περί ψυχής, Α 4. 407 b 27.  

332. Στο 7ο κεφάλαιο της Ποιητικής (1450 b 35).  

333. Μετά τα Φυσικά, ΧΙΙΙ (Μ) iii.  

334. Εννεάδες, I, vi, 1.  

335. ό. π., VI, vii, 22. 

336. Marsilio Ficino, Commentary on Plato’s Symposium (Σχόλια στο Συμπόσιο του Πλάτωνα), I, 

iii, μεταφρ. Sears Reynolds Jayne, Univ. of Missouri, σ. 131-32. 

337. William M. Conway, The Writings of Albrecht Durer, σ. 180.  

338. Hegel, Εισαγωγή στην Αισθητική, Ιστορική παραγωγή της αληθινής έννοιας της τέχνης, σ. 

157.  

339. «γιατί η έλλογη διανόηση δεν ανήκει στο ατομικό υποκείμενο ως τέτοιο, όπως η επιθυμία, 

αλλά στο ατομικό ως ταυτόχρονα εν εαυτό γενικό» βλ. Hegel, Εισαγωγή στην Αισθητική, ΙΙΙ, 2, σ. 

113.  

340. Hegel, Εισαγωγή στην Αισθητική, ΙΙΙ, σ. 87-9.  

341. ό. π., Εισαγωγή, σ. 28-9, 32.    

342. ό. π., ΙΙΙ, 2, σ. 107-16. 

      343. και επίσης, Hegel, Εισαγωγή στην Αισθητική, ΙΙΙ, 3 β: η διέγερση του θυμικού, σ. 129-32.  

      344. ό. π., Ι, 2, σ. 55-6.  

345. Friedrich Nietzsche, The Will to Power, μεταφρ. Oscar Levy (Λονδίνο, 1910), τόμος ΙΙ, σ. 

262-3.  

346. Στον ίδιον, The Birth of Tragedy (Η γέννηση της τραγωδίας), μεταφρ. Clifton Fadiman (Ν. 

Υόρκη, 1927), παράγρ. 24, σ. σ. 334-36 και παραγρ. 7, σ. 209.  

      347., G. Santayana, Reason in Art, σ. 56-7.  

348. J. Dewey, Art as Experience, σ. 15, 22, 25, 37, 57.  

349. όπως εκφράζεται από το κίνημα «New Critics»: στον M. Beardsley, Aesthetics Problems in 

the Philosophy of Criticism (1958) και στα δοκίμιά του «The Intentional Fallacy» (1946) και «The 

Affective Fallacy» (1949) που έχουν δημοσιευθεί στο The Verbal Icon, βλ. Μ. Beardsley, Ιστορία 

των Αισθητικών θεωριών, σ. 352.    

350. M. Heidegger, «Der Ursprung des Kunstwerkes», μεταφρ. στα ελληνικά σ. 78, 82.   

351. Τίμαιος, 87, c, d, Πολιτικός, 284, a.  

352. Εννεάδες, I, vi, 2.  

353. M. Ficino, Commentary on Plato’s Symposium, I, iii, σ. 128.        

      354. I. Kant, ΚΚΔ, παραγρ. 22, γενική παρατήρηση επί του πρώτου τμήματος της Αναλυτικής, σ. 

160.   

355. Συμπόσιο, 210-211.  

356. Φαίδρος, 250 d.  

357. ό. π., 249 e.  

358. Πολιτεία, 479 a.  
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359. «Κι έλεγαν ακόμη (οι ιερείς της Αιγύπτου) για τον τόπο μας, πράγμα που είναι πολύ πιθανό, 

και πως τότε (η χώρα μας) είχε τα σύνορά της χωρισμένα προς το μέρος του Ισθμού και προς το 

μέρος της άλλης στεριάς ως τον Κιθαιρώνα και την Πάρνηθα, και πως τα σύνορα κατέβαιναν απ’ 

τα βουνά, κι είχαν δεξιά τον Ωρωπό και αριστερά τη θάλασσα, κι έφταναν ως τον Ασωπό ποταμό. 

Σχετικά δε με το κάρπημα τούτου του τόπου, έλεγαν πως ξεπερνούσε κάθε άλλο μέρος. Γι αυτό 

και μπορούσε να τρέφει πολλά στρατεύματα που έρχονταν απ’ τα γύρω μέρη. Μεγάλη δε απόδειξη 

της γονιμότητάς του τόπου είναι τούτο εδώ: Το μέρος που του απέμεινε τώρα μπορεί να συγκριθεί 

με οποιαδήποτε άλλη χώρα κι από την άποψη της γονιμότητας της γης κι από την άποψη της 

παραγωγής καλών και πολλών γεννημάτων και καρπών, κι ακόμα απ’ την άποψη των πολλών και 

καλών βοσκών για τα κοπάδια. Τότε δε εξόν απ’ τις φυσικές καλλονές της, έτρεφε η χώρα μας και 

πλήθος κοπάδια. Πώς λοιπόν επιβεβαιώνονται αυτά και γιατί μπορεί να ειπωθεί πως πραγματικά 

είναι ό,τι απέμεινε απ’ τη γη της τότε εποχής; (Να γιατί). Όλος ο τόπος μας απ’ την υπόλοιπη 

στεριά χώνεται μέσα στη θάλασσα και είναι σαν ακρωτήρι. Όλη δε η γύρω σ’ αυτήν θάλασσα 

συμβαίνει να έχει πολύ βαθιά νερά. Επειδή όμως έγιναν πολλοί και μεγάλοι κατακλυσμοί μέσα στα 

εννιά χιλιάδες χρόνια –γιατί τόσα χρόνια πέρασαν από τότε ως τα σήμερα- το χώμα που μέσα στα 

χρόνια αυτά και στο διάστημα αυτών των συμβάντων (των κατακλυσμών κ.λ.π.) δεν μαζεύονταν 

πάνω στο έδαφος, όπως γίνονταν σε άλλα μέρη, μα κάθε φορά αρκετό απ’ αυτό τραβιόταν προς 

τα παραθαλάσσια, χάνονταν μέσα στα βαθιά νερά της θάλασσας. Έχουν απομείνει λοιπόν, όπως 

και στα μικρά νησιά, τα τωρινά χώματα, που σχετικά με εκείνα που ήταν το παλιό καιρό, 

φαίνονται σαν κόκκαλα αρρωστημένου κορμιού, επειδή το γύρω-γύρω χώμα όσο ήταν παχύ και 

μαλακό έφυγε, κι έμεινε μόνο η αχαμνή γη. Στον παλιό όμως καιρό, επειδή ο τόπος μας δεν είχε 

χάσει τα χώματά του αντί για ξεροβούνια είχε ψηλούς λόφους γεμάτους χώμα. Κι αυτός ο 

πετρότοπος που σήμερα τον αποκαλούν φελλέα, τότε ήταν γεμάτος από παχιά χώματα, και τα 

βουνά ήταν γεμάτα από πολλά Δάση, απ’ τα οποία και σήμερα υπάρχουν φανερά σημάδια. Γιατί 

απ’ τα βουνά αυτά, μερικά έχουν σήμερα τροφή μόνο για μελίσσια, δεν είναι δε και πολύς καιρός 

που κόπηκε από κει ξυλεία για μεγάλες οικοδομές, που και στα χρόνια μας ακόμα σώζονται οι 

(ξύλινες) σκεπές τους που δεν είχαν πάθει τίποτε. Υπήρχαν δε και πολλά άλλα ήμερα και μεγάλα 

δένδρα, και πολλά βοσκοτόπια για τα κοπάδια. Κι ακόμα το νερό που έπεφτε κάθε χρόνο, χάρη 

στο Δία, το μάζευε και δεν πήγαινε χαμένο καθώς γίνεται τώρα που τρέχει πάνω στην αχώματη γη 

και πάει (όλο) στη θάλασσα. Με το να είχε πολλά χώματα τότε η γη, το νερό μαζευόταν στο 

υπέδαφος και αποθηκευόταν εκεί μέσω της λάσπης που σκέπαζε τη γη. Έτσι το νερό (της βροχής) 

το έπινε η γη γιατί το άφηνε να τρέχει από τα ψηλώματα στα χαμηλά μέρη και να μαζεύεται στους 

λάκκους. Και σ’ όλα τα μέρη υπήρχαν πολλά και τρεχούμενα νερά από πηγές και ποτάμια, απ’ τα 

οποία είχαν απομείνει ακόμα, εκεί που ήταν πριν οι βρύσες, ιερά σημάδια, για να αποδείχνουν πως 

όσα λέγονται τώρα γι’ αυτήν (την Αττική γη) είναι αληθινά». Βλ. Πλάτων, Κριτίας, Εισαγωγή, 

μετάφραση, σχόλια, Γ. Κορδάτος εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, σ. σ. 25-29. 

360. Εννεάδες, I, iii, 1-2.  

361. ό. π., II, ix, 17. 

362. ό. π., V, viii, 2.   

363. Άγιος Αυγουστίνος, Αι Εξομολογήσεις, μετάφρ. Ανδρέα Δαλέζιου, Αθήνα 1980, σ. σ. 192-4.  

364. Marsilio Ficino, Commentary on Plato’s Symposium, I, iii, σ. 128.  

      365. William M. Conway, The Writings of Albrecht Durer, σ. 179-180 και Erwin Panofsky, The 

Life and Art of Albrecht Durer, κεφ. 8, σ. 243-245.         

366. I. Kant, ΚΚΔ σ. 121.  

367. στο ίδιο, κεφ. Αναλυτική του Ωραίου, παραγρ. 4, σ. 117 και σ. 131.  
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368. στο ίδιο, παραγρ. 11, σ. 133. Η «σκοπιμότητα της μορφής» ή η «σκοπιμότητα της φύσης 

μέσα στη ποικιλία της» είναι μια a priori έννοια που έχει τη προέλευσή της στην αναστοχαστική 

κριτική δύναμη, I. Kant, ΚΚΔ, Εισαγωγή IV, σ. 86.  η απόδοση του όρου «Zweckmassigkeit» ως 

«σκοπιμότητα» δεν έχει τη σημασία χρησιμοθηρικής ιδιοτέλειας ή υστεροβουλίας. Θα μπορούσε 

να αποδοθεί και ως «τελικότητα» σε συσχέτιση με τους όρους «τέλος» και «τελικό αίτιο».  

369. στο ίδιο, σ. 152. Γι αυτό, η «σκοπιμότητα» στη μορφή ενός έργου τέχνης θα πρέπει να 

φαίνεται τόσο ελεύθερη από κάθε καταναγκασμό αυθαίρετων κανόνων ως εάν ήταν προϊόν της 

απλής Φύσης, βλ. παραγρ. 45, σ. 239.  

370. στο ίδιο, παραγρ. 12, σ. 134.  

      371. στο ίδιο,  σ.  157. 

      372. Beardsley, M., Ιστορία των Αισθητικών θεωριών, σ. σ. 17-18.        

373. στο Φίληβο, 51 b, c.  

374. Πολιτεία, 605, b.  

375. Συμπόσιο, 210-211.  

376. Ποιητική, κεφ. 25, 1462 b, 17.  

377. Ηθικά Νικομάχεια, κεφ. 14, 23, 26.  

      378. Ορισμένα πρώτα στοιχεία κριτικής σκέψης για τον κόσμο βρίσκουμε στους προσωκρατικούς 

στοχαστές μέσα από το γενικό σχήμα εξήγησης των πραγμάτων με κοσμικούς όρους. Και στον 

Πρωταγόρα, όπως παρατηρεί ο Αριστοτέλης στο Μετά τα Φυσικά, η πρόταση μέτρο όλων των 

πραγμάτων είναι ο άνθρωπος δεν αφορά μόνο στη γνώση αλλά και την εμπειρία και αξιολόγηση 

των πραγμάτων με ανθρώπινα μέτρα. 

379. Beardsley, M., Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, σελ. 64-65.    

380. Εννεάδες, Περί του Νοητού Κάλλους, V, v, 12.  

381. στο ίδιο, Περί του Καλού, I, vi, 8, 9.     

382. Ι. Καnt, ΚΚΔ σ. 121.  

383. στο ίδιο, Εισαγωγή του μεταφραστή, σ. 43.  

384. στο ίδιο, σ. 45, και Εισαγωγή, VII, παραγρ., 1, 31: Θέμα της Αισθητικής αποτελούν οι 

καλαισθητικές κρίσεις και μόνο.  

385. Α. Schopenhauer, Ο κόσμος ως θέληση και ως Ιδέα, παραγρ. 38. Ι, 253.  

386. M. Beardsley, Ιστορία των Αισθητικών θεωριών, σ. 276.  

387. στο M. Beardsley, σ. 353-4.  

388. Η μορφή στη αρχιτεκτονική τοπίου εμπλέκεται με τα άλλα κυρίαρχα χαρακτηριστικά στοιχεία 

ανάλυσης της αισθητικής του τοπίου, όπως είναι η γραμμή, η υφή και το χρώμα. Εμφανίζονται 

είτε μεμονωμένα είτε ως συνδυασμός, με έντονη τη παρουσία τους στο τοπίο, ώστε να 

προσελκύουν αμέσως το βλέμμα του παρατηρητή. Η μορφή είναι η «τρισδιάστατη τοπογραφική 

μορφή», η συνδυασμένη παρουσία αντικειμένων που εμφανίζονται συνενωμένα, σε αντίθεση με 

το δυσδιάστατο σχήμα, π.χ. γεωλογικοί σχηματισμοί, όπως ο λόφος του Λυκαβηττού στην Αθήνα, 

οι βράχοι των Μετεώρων, η κορυφή του Άθω στη Χαλκιδική, δίνουν την έννοια της μορφής. Η 

μορφή, το περίγραμμα, η σιλουέτα του κάθε αντικειμένου, προβάλλεται καλύτερα ως προς το 

μέγεθος και απομονώνεται, διαφοροποιείται και γίνεται διακριτή με την αντίθεση. Σημαντική πηγή 

αντιθέσεων αποτελεί η βλάστηση. Με την εγκατάσταση βλάστησης κατά μήκος ρευμάτων, ή τη 

δασοκάλυψη σε γυμνές πλαγιές ή κορυφές λόφων, μπορεί να τονιστεί η τοπογραφική 

διαμόρφωση του τοπίου και να προβληθούν ή να βελτιωθούν μορφές με αισθητική αξία. Αντίθετα, 

η κάλυψη μιας έκτασης με συνεχή, ομοιόμορφη, ομήλικη, ομοιόχρωμη δασική βλάστηση, χωρίς 

διακοπή της συνέχειας της κομοστέγης, τείνει να εξαφανίσει την έννοια του τρισδιάστατου στο 
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δασικό τοπίο και να αντικαταστήσει τη μορφή, με το σχήμα του τμήματος της δενδρώδους 

βλάστησης που καλύπτει το έδαφος. Φυσικά και η δασική βλάστηση είναι τρισδιάστατη και όχι 

δυσδιάστατη, αλλά ωστόσο δίνει μια τέτοια οπτική εικόνα, διότι εμφανίζεται σαν ένας λεπτός 

μανδύας, σε αντίθεση προς το έδαφος που καλύπτεται από αυτή και που όταν είναι γυμνό από 

βλάστηση δίνει σαφή την εικόνα των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των τμημάτων του 

(χαράδρες, υδροκρίτες, απότομες πλαγιές). Επιπλέον η δασική δενδρώδης και θαμνώδης 

βλάστηση προσφέρει ένα είδος κλίμακας που βοηθά στο να εκτιμήσουμε το μέγεθος των 

αντικειμένων που βλέπουμε, πράγμα που δεν το προσφέρει ούτε η ποώδης βλάστηση ούτε οι 

υπάρχοντες βράχοι. Στο κεφ. Δασική Αναψυχή: Παράρτημα που ακολουθεί.  

389. Διαφοροποίηση όμως εμφανίζεται στο αποτέλεσμα της αισθητικής αποτίμησης με τη χρήση 

της. Η αισθητική αποτίμηση με μόνο κριτήριο την ποικιλότητα, όπως π. χ. ενός ελατοδάσους με 

μειωμένη ποικιλότητα απ’ τη μια και ενός φρυγανικού συστήματος με υψηλή από την άλλη, θα 

έπρεπε να γείρει την πλάστιγγα της αξιολόγησης προς το φρυγανικό. Αυτό όμως δεν εντάσσεται σ’ 

αυτό που λέμε κοινή αίσθηση, καθώς δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την αποτίμηση. Έτσι, αυτή η 

αντίφαση έρχεται να επιβεβαιώσει την ευνοϊκή μεταχείριση της έννοιας της ποικιλότητας σε 

κοινωνικό επίπεδο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ακόμη και σε βιολογικές διεργασίες η αξία της 

αμφισβητείται.  

390. I. Kant, ΚΚΔ, V: Εισαγωγή - Θεμελίωση της Αισθητικής, σ. 43.  

391. στο ίδιο, σ. σ. 44-5. 

392. στο ίδιο, σ. 45. 

393. στο ίδιο, παραγρ. 4, σ. 117.  

394. στο ίδιο, παραγρ. 32.  

395. στο ίδιο, παραγρ. 4, σ. 117.  

396. στο ίδιο, Εισαγωγή: Η θεμελίωση της Αισθητικής, V, σ. 44. 

397. στο ίδιο, παραγρ. 33.  

398. Πελεγρίνη Θεοδόση, άρθρο: Τέχνη και Φύση, Δεκέμβριος 2007.  

399. I. Kant, ΚΚΔ, Γενική παρατήρηση για την έκθεση των αισθητικών αναστοχαστικών κρίσεων, 

παραγρ. 29, σ. 190.  

      400. στο ίδιο, παραγρ. 17, σ. 146.   
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Π  α  ρ  α  ρ  τ  ή  μ  α  τ α  

 

   Πώς ορίζεται το αισθητικό Δάσος στο Δίκαιο; 

 

Εξετάζουμε τα στοιχεία αισθητικής στους νόμους και τις αποφάσεις της νομολογίας του ΣτΕ και το πώς ο 

νομοθέτης αντιλαμβάνεται τα θέματα αισθητικής του περιβάλλοντος:  

 

                   I) Πώς ορίζεται το αισθητικό Δάσος στο Νόμο: 

 

1.  Ν.Δ. 86/1969: Δασικός Κώδικας:   

Τα περιαστικά Δάση που μπορούν να αναδασωθούν, διαχειρίζονται ως Δάση πάρκα και εντός αυτών εκτελούνται 

εργασίες που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου και 

προορίζονται για αισθητική απόλαυση και αναψυχή. Τα αισθητικά Δάση είναι Δάση αναψυχής, υγείας και 

περιπάτου. 

Η σύνθεση, η μορφή και το ιδιαίτερο κάλλος του φυσικού περιβάλλοντος (ήτοι της άγριας χλωρίδας και πανίδας, 

των σπάνιων ειδών, γεωμορφικών σχηματισμών και υδάτων) διατηρούνται και βελτιώνονται λόγω της 

ιδιαίτερης αισθητικής σημασίας τους για αισθητική απόλαυση.  

Δύνανται να συνιστώνται φιλοδασικά σωματεία για τη προστασία του πρασίνου και τη φυσική και τεχνητή 

αναδάσωση των λόφων και βουνών γύρω από τις πόλεις και τα χωριά, για σκοπούς αισθητικούς προς 

δημιουργία πάρκων και εξωραϊσμό αρχαιολογικών, ιστορικών ή ιερών τόπων με φυσική αναδάσωση.      

Απαγορεύονται ενέργειες που τείνουν στη φθορά και αλλοίωση γεωμορφικών σχηματισμών και φυσικών 

καλλονών. Εκτάσεις μέσα στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών και μέσα σε διατηρητέα μνημεία της φύσης, 

απαλλοτριώνονται υπέρ του Δημοσίου για λόγους δημόσιας ωφέλειας.  

 

2. Π.Δ. 246/1974: Περί καθορισμού διοικητικής και τεχνικής διαδικασίας του διαχωρισμού των κτηνοτροφικών 

κτημάτων κατ’ ατομικούς κλήρους ή κλήρους μικρών ομάδων κτηνοτρόφων: 

Απ’ τον διαχωρισμό των κτηνοτροφικών κτημάτων κατά ατομικούς κλήρους ή κλήρους μικρών ομάδων 

κτηνοτρόφων εξαιρούνται οι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, τα σπήλαια, οι υγρότοποι, τα τοπία ιδιαίτερου 

κάλλους, τα διατηρητέα μνημεία της φύσης, τα αισθητικά Δάση, οι Εθνικοί Δρυμοί.  

 

3. Ν. 360/1976: Περί χωροταξίας και περιβάλλοντος και ρυθμιστικών σχεδίων:  

Ο χωροταξικός σχεδιασμός καταγράφει, μεταξύ άλλων, τους Εθνικούς Δρυμούς και τους χώρους πρασίνου που 

είναι σημαντικοί να διαφυλαχτούν και να προστατευτούν και καθορίζει τα πλαίσια, τους όρους και 

περιορισμούς για να διασφαλιστεί η προστασία τους. Η προστασία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των σχέσεων 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα. 

 

4. Ν. 2742/1999: Χωροταξικός σχεδιασμός,  αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις:  

Σκοπός είναι η θέσπιση αρχών χωροταξικού σχεδιασμού.   

Αρχή είναι η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων για τις επόμενες γενιές. 

Στόχος η διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής ποικιλότητας και παραγωγικής πολυμορφίας των αισθητικών 

στοιχείων της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Στο περιαστικό πάρκο του όρους Αιγάλεω που έχει κηρυχθεί ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, επιτρέπονται 

λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

διαμορφώσεις χώρων ελεύθερου πρασίνου με αισθητικές επεμβάσεις, για τη σύνδεση αστικού και ορεινού 

όγκου.   
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5. Ν. 998/1979: Περί προστασίας των δασών & των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας:   

Η αναδάσωση γίνεται για λόγους εξωραϊσμού του τοπίου, ή λόγους ενοποίησης του Δάσους. Τα Δάση διακρίνονται 

σε Δάση αισθητικής, αναψυχής, προστατευτικά, παραγωγικά. Δάση με ιδιαίτερο αισθητικό ενδιαφέρον είναι: οι 

Εθνικοί Δρυμοί, τα Αισθητικά Δάση, οι υγροβιότοποι, τα διατηρητέα μνημεία της φύσης, τα δίκτυα και οι 

περιοχές που προστατεύονται από το Κοινοτικό Δίκαιο, οι αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι όπως και το 

άμεσο περιβάλλον μνημείων.     

 

6. Ν. 3105/2003: Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό & άλλες διατάξεις:  

Σε προστατευόμενες περιοχές του άρθρου 18 Ν. 1650/1986, Εθνικούς Δρυμούς, Αισθητικά Δάση, ή μνημεία της 

φύσης, δεν επιτρέπεται καμιά επέμβαση, εκτός κι αν έχει προβλεφθεί στα σχέδια διαχείρισης η δημιουργία 

ορειβατικού καταφυγίου. 

 

7.  Ν. 1126/1981: Για τη παγκόσμια Πολιτιστική και Φυσική κληρονομιά:  

Τα αγαθά της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς παγκόσμιας αξίας απειλούνται με αλλοίωση και καταστροφή 

απ’ τις συνήθεις αιτίες φθοράς από το χρόνο, απ’ τις φυσικές καταστροφές και την εξέλιξη της 

κοινωνικοοικονομικής ζωής, απ’ τα αναπτυξιακά έργα και τους πολέμους, καθιστώντας φτωχότερη τη 

κληρονομιά όλων των λαών.  

Η διεθνής κοινότητα οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τον προσδιορισμό, συντήρηση, διαφύλαξη, αξιοποίηση 

και μεταβίβαση στις μέλλουσες γενιές της παγκοσμίου αξίας φυσικής και πολιτιστικής παγκόσμιας κληρονομιάς 

(των αγαθών της φύσης και του πολιτισμού, των φυσικών πόρων και των πολιτιστικών αξιών) και να 

δεσμευτεί για μη ηθελημένη βλάβη κατά της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Παγκόσμια αξία από άποψη:    

 ανάγκης διατήρησης, έχουν οι φυσιογραφικοί και γεωλογικοί σχηματισμοί, 

 φυσικού κάλλους ή ανάγκης διατήρησης, έχουν τα φυσικά τοπία παγκόσμιας αξίας,  

 αισθητικής, έχουν τα τοπία που συντίθενται απ’ τον συνδυασμό έργων φύσης και ανθρώπου, τα φυσικά     

μνημεία που αποτελούνται από φυσικούς ή βιολογικούς σχηματισμούς ή ομάδες τέτοιων σχηματισμών.  

 

8. Ν. 1335/1983: Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης: 

Αναφέρεται στη ΣτΕ 1821/1995.  

Τα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας αποτελούν φυσική κληρονομιά με αξία αισθητική, ψυχαγωγική, ενδογενή, 

και είναι αναγκαίο να διατηρηθούν και να μεταβιβαστούν στις επερχόμενες γενεές. Για τη προστασία και 

διαφύλαξη των ειδών, ουσιώδες στοιχείο είναι η διατήρηση των φυσικών τους οικοτόπων.  

 

9. Ν. 1561/1985: Ρυθμιστικό σχέδιο περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης:  

Η προστασία των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους (αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων, 

παραδοσιακών συνόλων) με τη σύνδεση και ενοποίηση πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και 

ανθρώπινης δραστηριότητας (χώρων αναψυχής ψυχαγωγίας και περιαστικού πρασίνου, ιστορικών και 

αρχαιολογικών τόπων, ορεινών όγκων και ακτών), έχει στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής 

φυσιογνωμίας της πόλης.   

 

10. Ν. 1577/1985: Γενικός οικοδομικός κανονισμός:    

Αναφέρεται στη ΣτΕ 974/2005.  

Ακίνητα στοιχεία φυσικής κληρονομιάς είναι:  

1) Τα στοιχεία του άμεσου φυσικού περιβάλλοντος της πολιτιστικής κληρονομιάς, οικισμών ή κτιρίων, όπως αυλές, 

κήποι, θυρώματα, κρήνες, πλατείες, διαβατικά, λιθόστρωτα και γέφυρες,  

2)  Οι φυσικοί σχηματισμοί, ιδίως βράχοι, λόφοι, ρεματιές, δενδροστοιχίες και ζώνες ή τοπία ιδιαίτερου κάλλους 

που περιβάλλουν ή συνοδεύουν ακίνητα αγαθά αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με ιδιαίτερο αισθητικό 

ενδιαφέρον. 

   Η προστασία των στοιχείων της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς έχει σκοπό τη διατήρηση και ανάδειξη 

της ιδιαίτερης αισθητικής φυσιογνωμίας τους.     
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Κάθε κτίριο ή εγκατάσταση πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής ως προς τη σχέση και τη σύνθεση 

των όγκων, τις όψεις και τα ορατά τμήματά του, πρέπει να εντάσσεται στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.  

Στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για τον εξωραϊσμό τους που θυμίζουν 

στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, όπως σιντριβάνια, ανθοδόχες, εγκαταστάσεις στήριξης φυτών.  

 

  11. Ν. 1634/1986: Κύρωση πρωτοκόλλων 1980 και 1982 για τη προστασία της Μεσογείου:   

  Αναφέρεται στη ΣτΕ 2601/2005.  

Με στόχο να διαφυλαχτούν χώροι με ιδιαίτερη αισθητική σημασία, δημιουργούνται ειδικά προστατευόμενες 

περιοχές.  

Κατευθυντήριες γραμμές και κοινά πρότυπα και κριτήρια αφορούν την επιλογή, δημιουργία και διαχείριση των 

προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τοπικά φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά και περιφερειακά 

οικολογικά γνωρίσματα.  

 

  12.  Ν. 1650/1986: Για τη προστασία του περιβάλλοντος:   

Ο Ν. 1650/1986, σύμφωνα με τη ΣτΕ 1821/1995, εκδόθηκε εν όψει των διατάξεων του Συντάγματος και της 

Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (Ν. 1335/1983) και εξειδικεύει τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που 

εμπίπτουν στην ειδική συνταγματική προστασία και σύμφωνα με τη ΣτΕ 2304/1995 υλοποίησε τη 

συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 παραγρ. 1.  

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παραγρ. 9, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ό,τι έχει κηρυχθεί και 

προστατεύεται ως Εθνικός Δρυμός, αισθητικό δάσος, ή  διατηρητέο μνημείο της φύσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 3 του Ν. Δ. 996/1971, ή ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

1469/1950 περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830, 

εντάσσεται με Προεδρικό Διάταγμα στις κατηγορίες του άρθρου 18 παραγρ. 3 σύμφωνα με τα κριτήρια του 

άρθρου 19 του παρόντος νόμου, ήτοι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, περιοχές προστασίας της 

φύσης, Εθνικά Πάρκα, προστατευόμενοι φυσικού σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου, και 

περιοχές οικοανάπτυξης.   

Τοπίο είναι κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών στοιχείων του περιβάλλοντος το οποίο συνθέτει μια 

οπτική εμπειρία.    

   Προστατευόμενα τοπία (αισθητικό Δάσος, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό, ή βιομηχανικό), 

χαρακτηρίζονται περιοχές με μεγάλη αισθητική αξία, και εκτάσεις πρόσφορες για αναψυχή του κοινού, λόγω 

των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους.  

Η αλληλεπίδραση φυσικών και ανθρωπογενών στοιχείων επηρεάζει τις αισθητικές αξίες.  

Οι φυσικοί πόροι αποτελούν αξία για τη κοινωνία, και προστατεύονται οι φυσικές διεργασίες και η φυσική εξέλιξη. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά με τις φυσικές διεργασίες.  

Προστατεύονται η φύση και το τοπίο (χερσαίες, υδάτινες, ή μικτού χαρακτήρα περιοχές, μεμονωμένα στοιχεία ή 

σύνολα της φύσης και του τοπίου), με μεγάλη αισθητική αξία των συστατικών τους στοιχείων (χλωρίδας, 

πανίδας και οικοτόπων). Συγκεκριμένα, προστατεύονται η ισορροπία, η σύνθεση, ο μεγάλος αριθμός, η 

ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα των στοιχείων αυτών.        

 

   13.  Ν. 1734/1987: Περί βοσκοτόπων:   

Η χρήση των δασικών εκτάσεων ως βοσκοτόπων για κτηνοτροφικούς σκοπούς δεν πρέπει να παραβλάπτει τις 

αισθητικές λειτουργίες τους. Αγροί εντός Εθνικών Δρυμών, Αισθητικών Δασών και διατηρητέων μνημείων της 

φύσης διατηρούν τη μορφή τους.  

 

14. ΥΑ 33318/30281/1998: Διατήρηση φυσικών οικοτόπων, άγριας χλωρίδας και πανίδας:  

 Σχετικά αναφέρεται η ΣτΕ 2059/2007.  

 Τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να συμβάλλουν στην οικολογική συνοχή του δικτύου Natura 2000 

παίρνουν μέτρα για τη διαχείριση στοιχείων του τοπίου στα οποία αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία για την άγρια 

χλωρίδα και πανίδα (μετανάστευση, γεωγραφική κατανομή, γενετική ανταλλαγή ειδών άγριας ζωής), λόγω 
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της γραμμικής και συνεχούς δομής τους (υδάτινα ρεύματα, όχθες ρευμάτων, παραδοσιακά συστήματα 

προσδιορισμού των ορίων των αγρών) ή του συνδετικού τους ρόλου (τενάγη ή άλση).  

 

15. Π.Δ. 1.12-22.12.1999 ΦΕΚ Δ 906: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου κ.λ.π.  

Σχετικά αναφέρεται και η ΣτΕ 2601/2005.  

   Στόχος της διαχείρισης είναι η διατήρηση της αισθητικής αξίας των χαρακτηριστικών της φύσης και του τοπίου για 

την αναψυχή του κοινού.   

   

  16. Π. Δ. 22.6-3.7.2000 ΦΕΚ Δ 395: Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχοινιά Μαραθώνα 

Αττικής, ως Εθνικού Πάρκου.  

   Σχετικά αναφέρεται η ΣτΕ 1319/2001. 

   Η φύση και το τοπίο (υγρότοπος, παράλιο πευκοδάσος χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς, περιοχή Μακαρίας 

πηγής, λόφος Δρακονέρας στη χερσόνησο της Κυνοσούρας, θαλάσσια περιοχή του όρμου του Μαραθώνα) 

είναι φυσική κληρονομιά και πολύτιμος φυσικός πόρος με αισθητική αξία (χαρακτηρισμός του ως Εθνικό 

Πάρκο).  

   Επιτρέπονται τα αναγκαία έργα για τη προστασία, διατήρηση και αναβάθμισή τους δηλ. αναδασώσεις, δασοκομικές 

εργασίες, οι παραδοσιακές μορφές χρήσης, η παρατήρηση της φύσης και η θαλάσσια αναψυχή, και 

απαγορεύεται η αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών και του φυσικού αναγλύφου της περιοχής.      

   

   17. Υ.Α. 12966/2009 ΦΕΚ ΑΑΠ 220: Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των 

εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους, της λιμνοθάλασσας 

Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Εθνικού Πάρκου:  

   Όπως για τον Σχοινιά Μαραθώνα.  

 Η φύση και το τοπίο, οι σπάνιοι οικότοποι και τα είδη χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας διακρίνονται για τη 

μεγάλη αισθητική αξία τους. 

    Επιτρέπονται η παρατήρηση της φύσης, η αναψυχή και οι παραδοσιακές μορφές χρήσης π.χ. βόσκηση ως μέσο 

διαχείρισης.  

  

 18. Ν. 3028/2002: Για τη προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς:  

 Σχετικά αναφέρονται οι ΣτΕ 1930/1978, 3146/1986, 3028/2002.   

 Σχετικοί νόμοι: 5351/1932, 1469/1950, 3658/2008.        

 Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται απ’ τα πολιτιστικά αγαθά, είτε υλικά είτε άυλα.  

 Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι υλικές μαρτυρίες της ανθρώπινης ύπαρξης (όπως τα μνημεία) και οι υλικές ή 

άυλες μαρτυρίες της ανθρώπινης ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας (όπως τα στοιχεία του 

παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού).  

 Ως ιστορικοί τόποι νοούνται και τα σύνθετα έργα ανθρώπου – φύσης που συνιστούν χαρακτηριστικούς και 

ομοιογενείς χώρους με καλλιτεχνική σημασία.  

 Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα μνημεία να 

συντίθενται σε ιστορική, λειτουργική και αισθητική ενότητα.     

 Η αποφυγή της αισθητικής βλάβης και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας από τους στόχους 

του χωροταξικού σχεδιασμού με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης χάριν των μελλοντικών γενεών.  
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         II) Πώς ορίζεται το αισθητικό Δάσος στη Νομολογία του ΣτΕ:  

  

Στη Nομολογία το αισθητικό Δάσος, ως έννοια, είναι είτε νομικώς οριζόμενη, είτε προκύπτει 

από αισθητική αποτίμηση. 

     (Σημειώνουμε ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου εκφράζουν τη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του).    

  

Α) Αναφέρουμε παρακάτω τις αποφάσεις της Νομολογίας στις οποίες το φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον, από αισθητική σκοπιά, είναι νομικώς οριζόμενη έννοια, και 

επίσης αναφέρουμε τους βασικούς νόμους που μνημονεύονται στις αποφάσεις αυτές:  

  

1. ΣτΕ 4592/1977 (τμήμα Δ):  

Οι δυσμενέστεροι όροι δόμησης συνδέονται με λόγους αισθητικής, εν όψει του χαρακτηρισμού της περιοχής ως 

τοπίου απαράμιλλου φυσικού κάλλους (ιστορική πόλη, νησάκι, μονή, υψηλό πράσινο), με μοναδική θ έ α.  

Σκοπός είναι η διατήρηση του τοπίου και του φυσικού κάλλους. Η οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη στη 

περιοχή με τρόπο ανεξέλεγκτο αποβαίνει σε βάρος της διατήρησης του φυσικού κάλλους, οι ακαλαίσθητες 

οικοδομές δημιουργούν σοβαρή αλλοίωση του τοπίου. Οι χρήσεις γης πρέπει να είναι ανάλογες με τον 

χαρακτήρα του τοπίου, τη μορφολογία του εδάφους και τη θ έ α.      

Η απόφαση μνημονεύει το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος του 1975.   

     

2. ΣτΕ 1518/1980 (τμήμα Δ):  

Ο ορισμός (της αισθητικής του περιβάλλοντος) παραπέμπεται στο Π.Δ. 91/6-2-1974, ΦΕΚ 31 Α, βάσει του οποίου 

το Δάσος Υμηττού περιοχής Καισαριανής χαρακτηρίστηκε αρμοδίως ως Αισθητικό Δάσος και προορίζεται για 

αναψυχή, υγεία και περιπάτους (όπως το Ν.Δ. 86/1969 ορίζει το αισθητικό δάσος). Εντός αυτού 

δημιουργούνται χώροι πρασίνου και κτίρια μόνο για αναψυχή και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η φυσιογνωμία 

του ορεινού όγκου πρέπει να διαφυλαχτεί χάριν της υγείας και αναψυχής των κατοίκων.  

Λόγοι αισθητικής της πόλεως περιορίζουν την ιδιοκτησία και δόμηση, σύμφωνα και με το Ν.Δ. της 17-7/16-8-

1923, ΦΕΚ 228, περί σχεδίων πόλεων, όπως τροποποιήθηκε με τον αν. ν. 625/1968 ΦΕΚ 266.   

 

3. ΣτΕ 376, 3529/1988, 363/1990:  

Ο ορισμός παραπέμπεται στην Α/Φ31/36531/3992/6-7-1976 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών- ΦΕΚ 

917 τ Β και 510051/24-3-1988 έγγραφο ΕΟΤ, βάσει των οποίων έχει χαρακτηριστεί η περιοχή και η 

αιγιαλίτιδα ζώνη Πλατύ Γιαλού νήσου Σίφνου Κυκλάδων ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.   

 Η απόφαση μνημονεύει τον Ν. 360/1976, περί χωροταξίας & περιβάλλοντος, σε εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 1 

του Συντάγματος του 1975.  

 

4. ΣτΕ 1517/1991 (Τμήμα Β):  

Ο ορισμός του αισθητικού δάσους περιοχής Τατοϊου, παραπέμπεται στην έννοια του Εθνικού Δρυμού, όπως αυτή 

αναφέρεται στο 107/1974 Π.Δ., ΦΕΚ Α 34. 

Σε δασικές περιοχές όπου το φυσικό περιβάλλον παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προστατεύονται και 

βελτιώνονται η σύνθεση, η μορφή και οι φυσικές καλλονές για αισθητική απόλαυση.       

Στην απόφαση μνημονεύεται το Ν.Δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.Δ. 996/1971.  

 

5. ΣτΕ 2304/1995 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ):  

Ο ορισμός παραπέμπεται στο 16/5/1992 Π. Δ., ΦΕΚ 519/28-5-1992 τ. Δ, με το οποίο οι χερσαίες και θαλάσσιες 

περιοχές των Βορείων Σποράδων χαρακτηρίστηκαν ως Θαλάσσιο  Πάρκο.  

Περιοχές με μεγάλο αριθμό και ποικιλία αξιόλογων αισθητικών στοιχείων υπάγονται σε καθεστώς προστασίας, με 

σκοπό τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και τη παροχή δυνατοτήτων φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.  

Στην απόφαση μνημονεύονται το άρθρο 24 Σ και οι νόμοι 1335/1983 και 1650/1986.  
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6. ΣτΕ 1319 και 1320/2001 (Τμήμα Ε):  

Ο ορισμός παραπέμπεται στο από 22-6/3-7-2000 Π. Δ., ΦΕΚ Δ, 395/3-7-2000, με το οποίο οι χερσαίες και 

θαλάσσιες περιοχές Σχοινιά Μαραθώνα Αττικής χαρακτηρίζονται ως Εθνικό Πάρκο.  

Η φύση και το τοπίο προστατεύονται λόγω της αισθητικής σημασίας τους, όπως το οικοσύστημα του παραλιακού 

Δάσους μεγάλης οικολογικής αξίας και σπανιότητας λόγω θέσης (μεταξύ έλους και παραλίας) και σύνθεσης 

αξιόλογων συστημάτων αμμόφιλης βλάστησης και αμμοθινών.  

Απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού αναγλύφου.  

Αρχή της προστασίας είναι η ανάδειξη της φυσικής ποικιλότητας και πολυμορφίας (Ν. 2742/1999) και σκοπός η 

διατήρηση και ενίσχυση των παραδοσιακών αισθητικών αξιών. 

Στις αποφάσεις μνημονεύονται οι Νόμοι 1650/1986 και 2742/1999.  

 

7. ΣτΕ 2601/2005 (Τμήμα Ε):  

Ο ορισμός παραπέμπεται στο από 1-12-1999 Προεδρικό Διάταγμα, ΦΕΚ Δ 906/22-12-1999, που αφορά τον 

χαρακτηρισμό των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως 

Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο και της χερσαίας ζώνης του Δήμου Ζακύνθου ως περιφερειακής ζώνης του.  

Στόχος της δημιουργίας των ειδικά προστατευόμενων περιοχών είναι η διαφύλαξη των χώρων με ιδιαίτερη 

σημασία από άποψη αισθητικής. Οι περιοχές οικοανάπτυξης (υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας) έχουν στόχο, 

μεταξύ άλλων, τη προστασία του εξαίρετου φυσικού και αγροτικού τοπίου και τη διατήρηση και ενίσχυση των 

παραδοσιακών αισθητικών αξιών.    

Στην απόφαση μνημονεύονται το άρθρο 24 του Συντάγματος και οι Νόμοι 1335/1983, 1634/1986, 1650/1986.  

 

8. ΣτΕ 4446/2005 (Τμήμα Ε):  

Ο ορισμός παραπέμπεται στο από 13-6-1977 Προεδρικό Διάταγμα, ΦΕΚ 248 Δ, σύμφωνα με το οποίο το Δάσος 

Λαύκος Σκιάθου Μαγνησίας έχει κηρυχθεί ως Αισθητικό Δάσος.   

Τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τα αισθητικά Δάση υπόκεινται σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς 

προκειμένου να διατηρηθούν αναλλοίωτα η εν γένει φυσιογνωμία τους, το αισθητικό κάλλος, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους και η εύθραυστη ισορροπία και αρμονία των στοιχείων που τα συνθέτουν.  

Δεν επιτρέπονται επεμβάσεις που επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική του τοπίου και που δεν είναι συμβατές προς 

την χρήση των Αισθητικών Δασών (ΣτΕ 572/1999 & 4446/2005).         

Στην απόφαση μνημονεύονται το άρθρο 24 Σ, το Ν.Δ. 86/1969 και οι Νόμοι 998/1979 και 1650/1986.    

 

9. ΣτΕ 3917/2007 (Τμήμα Ε):  

Ο ορισμός παραπέμπεται στην ΔΠΑ/10349/8-11-2000 απόφαση Υπουργού Αιγαίου, ΦΕΚ 1360/8-11-2000 τ. Β, 

σύμφωνα με την οποία ο υγρότοπος Ντίπι-Λάρσου νήσου Λέσβου χαρακτηρίστηκε ως τοπίο ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλλους και πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας του από καταστρεπτικές ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες.   

Τοπία ιδιαιτέρου κάλλους και φυσικοί σχηματισμοί που συνοδεύουν ή περιβάλλουν αγαθά πολιτιστικής 

κληρονομιάς, κηρύσσονται ως περιοχές ιδιαίτερης προστασίας, με σκοπό να διατηρηθεί και να αναδειχτεί η 

ιδιαίτερη αισθητική φυσιογνωμία τους και η φυσική ομορφιά του τοπίου, π.χ. τοπία με ιδιαίτερα φυσιογραφικά 

και μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως το τοπίο που αποτελείται από τον κόλπο, το έλος, τον ποταμό, τον 

υγρότοπο, το δέλτα, το παραποτάμιο Δάσος, την ελόβια, υδρόβια και παράκτια βλάστηση και τη πανίδα.     

Η περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών, της χλωρίδας και πανίδας, αιτιολογεί και θεμελιώνει νομίμως 

και επαρκώς τον χαρακτηρισμό του υγροτόπου ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους: Ο υγρότοπος 

οριοθετείται απ’ τη κορυφογραμμή των ορεινών όγκων που περιβάλλουν τη κοιλάδα του ποταμού και το έλος. 

Οι ιδιαιτερότητες της γεωμορφολογίας και τοπογραφίας της περιοχής όπως και άλλοι φυσιογραφικοί 

παράγοντες, ο ποταμός, το δέλτα και οι πηγές, οδηγούν στο σχηματισμό του παράκτιου υγροτόπου μέσα στον 

οποίον αναπτύσσεται αξιόλογη πανίδα και χλωρίδα, το παραποτάμιο Δάσος, η ελόβια και υδρόβια βλάστηση 

και η βλάστηση των παράκτιων αμμωδών εκτάσεων που συντελούν στη φυσική ομορφιά του τοπίου.    

Στην απόφαση μνημονεύεται το άρθρο 24 Σ, ο Ν. 1577/1985 όπως συμπληρώθηκε με τον 2831/2000 και ο Ν. 

1650/1986.    
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10. ΣτΕ 1242/2008 (Τμήμα Ε):  

   Τα υδάτινα οικοσυστήματα (ρέματα) μαζί με τη πανίδα και παρόχθια βλάστηση έχουν πολυεπίπεδη λειτουργία και 

είναι ιδιαίτερης ζωτικής σημασίας κυρίως εντός αρχαιολογικών χώρων, δασών, παραλιακών περιοχών και 

τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.  

   Το ρέμα Πικροδάφνης σχηματίζει πυκνή βλάστηση με εναλλαγές από πεύκα, ευκαλύπτους, θάμνους, πικροδάφνες 

και καλαμιές. Είναι το τελευταίο ενθύμιο μιας άλλοτε εκτεταμένης καταπράσινης ζώνης της κοίτης και των 

πρανών συντελώντας καθοριστικά στις καλύτερες συνθήκες ζωής.  

   Στην απόφαση μνημονεύονται τα άρθρα 24, 43, 101 Σ και ο Νόμος 1650/1986.  

    

   Οι ως άνω κηρύξεις των Δασών ως αισθητικών περιορίζονται σε απλή αναφορά στο εμβαδόν και τα όρια της υπό 

κήρυξη περιοχής και σε απλή περιγραφή της όπως: Εν όψει του άρθρου…..…του ΝΔ…… ή του Ν……..,όπως 

αντικαταστάθηκε από το ΝΔ……..ή το Ν…….., κηρύσσεται ως Αισθητικό Δάσος………ή Εθνικός Δρυμός……..ή 

Εθνικό Πάρκο……κ.ο.κ., η περιοχή του………, έκτασης……….όπως ορίζεται ………… και φαίνεται στο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας ………. 

Στην υπουργική απόφαση ή το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται ο σκοπός της κήρυξης της εν λόγω έκτασης που 

είναι η προστασία της φυσικής ομορφιάς του τοπίου χωρίς αυτή η φυσική ομορφιά να στηρίζεται σε κάποια 

επιστημονική ή φιλοσοφική βάση.  

Αναφέρονται οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ειδικοί όροι, περιορισμοί και χρήσεις γης που επιτρέπονται μέσα 

σ΄ αυτή την έκταση.      

Σε περιπτώσεις που η απόφαση κήρυξης συνοδεύεται από μελέτη διαχείρισης, η Νομολογία παραθέτει τα 

περιγραφικά στοιχεία της μελέτης (ΣτΕ 3917/2007), ωστόσο στην «αισθητική» -τις περισσότερες φορές- 

γίνεται μια απλή αναφορά.  

 

 

 

Β) Αναφέρουμε παρακάτω τις αποφάσεις της Νομολογίας του ΣτΕ στις οποίες το αισθητικό 

Δάσος, ή το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, ως έννοια, κατά το μέρος που αφορά 

την αισθητική, δεν ορίζεται από σχετική διάταξη νόμου και οι αποφάσεις περιλαμβάνουν 

αισθητική αποτίμησή του, κάνουμε δε ένα πρώτο σχολιασμό αυτών των αποφάσεων:  

 

1. ΣτΕ 1968/1974 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ):   

Πολεοδομία, με τη σύγχρονη έννοια, είναι η τέχνη, που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την εν γένει συγκρότηση 

της πόλεως, θεωρουμένης και ως έργο τέχνης. Η ανάπλαση των περιοχών αποσκοπεί στην άνετη και 

δημιουργική διαβίωση των κατοίκων.  

Στην απόφαση μνημονεύεται το άρθρο 21 Σ και το Ν.Δ. 1003/1971 περί ενεργού πολεοδομίας.    

 

2. ΣτΕ 1930/1978 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ):  

Θεσπίζεται ειδικό κανονιστικό καθεστώς για οικοδομήματα σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλλους και για μνημεία που χαρακτηρίζονται ως έργα τέχνης.  

Σκοπός είναι η ειδική προστασία των έργων τέχνης που κρίνονται διατηρητέα για λόγους αισθητικής.   

Μνημονεύονται ο Νόμος 1469/1950 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης 

μεταγενέστερων του 1830» και ο Νόμος 5351/1932 «περί αρχαιοτήτων» όπως αντικαταστάθηκε απ’ το Ν.Δ. 

4177/1961.  

Η απόφαση εξεδόθη κατόπιν της υπ’ αρ. 653/1978 αποφάσεως του Δ τμήματος.  

 

3. ΣτΕ 935/1979:  

Οι Αρχές χωροταξικής διαμόρφωσης υπαγορεύονται απ’ τη συστηματική μελέτη του χαρακτήρα και προορισμού 

της περιοχής τα οποία διαγράφονται απ’ τη φυσιογνωμία του φυσικού και αισθητικού περιβάλλοντος για να 

υπάρξει ισόμετρη και αρμονική ανάπτυξη. Μνημονεύεται το άρθρο 24 Σ.  
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4. ΣτΕ 2233/1979 (Τμήμα Δ):  

Στο σχεδιασμό των πόλεων δέον να επιδιώκεται η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων για άλση και κέντρα 

αναψυχής, για μελλοντικές ανάγκες από άποψη αισθητικής.   

Έγγραφο της διοίκησης (Υπηρεσίας Οικισμού) αναφέρει ότι το άλσος Φιλοθέης αποτελεί χώρο για περίπατο και 

αναψυχή και η ανέγερση σχολείου θα το διασπάσει αισθητικά και τελικά θα το υποβαθμίσει.    

Μνημονεύονται το άρθρο 24 & 117 Σ και ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Π. Δ. 3/22-4-1929 διατηρηθέν εν 

ισχύ με το Ν. Δ. 8/1973 ΓΟΚ. 

      

5. Π.Ε. ΣτΕ 693/1981 (Τμήμα Α) και ΣτΕ 1743/1985 (Τμήμα Δ):  

Για τη διατήρηση του ιδιαίτερου αισθητικού χαρακτήρα τους χαρακτηρίζονται κτίρια ως διατηρητέα και οικισμοί ως 

παραδοσιακοί.  

ΣτΕ 102/1984 (Τμήμα Ε): Κριτήριο για τον χαρακτηρισμό κτιρίου ή οικισμού ως διατηρητέου ή παραδοσιακού, 

είναι η αισθητική αξιολόγηση αυτού, δηλ. η αιτιολογημένη αισθητική κρίση ότι η προστασία του συντελεί στη 

διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και για τις επερχόμενες γενιές λόγω του ιδιαίτερου 

αισθητικού χαρακτήρα του. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας, της αισθητικής του μεμονωμένου κτιρίου προέχει 

η προστασία της αισθητικής μορφής του οικισμού ως συνόλου. (Έκτοτε, αυτό αποτελεί πάγια νομολογία).  

Μνημονεύονται: το άρθρο 24 Σ, το Π.Δ. της 27-7/27-8-1982 επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.Δ. 

της 17-7/16-8-1923, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και το άρθρο 79 του Ν.Δ. 8/1973 ΓΟΚ, όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.   

  

      6. ΣτΕ 3146 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) & 3682/1986 (Δ Τμήμα):  

Σχολιασμοί στην απόφαση:  

Η χρήση και απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον προορισμό του, είναι ατομικό και κοινωνικό 

δικαίωμα του πολίτη, για την υγεία, τη προστασία της προσωπικότητας, την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη 

βελτίωση των συνθηκών ζωής.  

Με την εισαγωγή των εννοιών χρήση και απόλαυση δίνεται νέα διάσταση στη προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. Η προστασία δεν αποτελεί μόνο αυτοσκοπό, αλλά αποβλέπει και στη δημιουργία κατάλληλων 

προϋποθέσεων ώστε να είναι δυνατή η -σύμφωνα με τον προορισμό του- απόλαυση αυτού απ’ όλους 

αδιακρίτως (ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα χρήσης).  

Ερμηνεύεται το άρθρο 24 Σ.    

 

                                                                                                     7. ΣτΕ 3146/1986 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ):   

Επιβάλλονται περιορισμοί στη πολεοδόμηση για την αποτροπή αισθητικής βλάβης, αλλοίωσης ή υποβάθμισης των 

στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος που συνθέτουν την εν γένει πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας. 

Παίρνονται μέτρα για την αποτροπή προσβολής της αισθητικής του τοπίου, αλλοίωσης της μορφής του τοπίου 

και οπτικής ρύπανσης.   

Μνημονεύονται το άρθρο 24 Σ και ο Νόμος 5351/1932.  

8.  Π.Ε. ΣτΕ 478/1988:  

Η προστασία αφορά ρυθμίσεις για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας, του χαρακτήρα και της ιδιοτυπίας κάθε 

παραδοσιακής περιοχής.  

Ερμηνεύεται το άρθρο 24 Σ.  

 

9. ΣτΕ 664/1990 (Τμήμα Δ):  

Τα Δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι φυσικά αγαθά. Ερμηνεύονται τα άρθρα 24 και 117 Σ.  

 

10.  ΣτΕ 1157/1991 (Τμήμα Δ):  

   Τα Δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι φυσικά αγαθά. 

   Το λεκανοπέδιο Αττικής αποτελεί μια αδιάλειπτη οικιστική ενότητα με λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου που συνεχώς 

μειώνονται. 
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  11. ΣτΕ 50/1993:  

  Η Πολιτεία οφείλει να αποβλέπει στη χωροταξική οργάνωση αφού εκτιμήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

περιοχής και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. Οι κατασκευές πρέπει να έχουν κατάλληλη μορφή από άποψη 

αισθητικής. 

   Μνημονεύονται το άρθρο 24 Σ.   

12. ΣτΕ 1118/1993: 

  Το άλσος - πάρκο Φιλοθέης χαρακτηρίζεται κοινόχρηστο πράσινο με το πυκνό πευκοδάσος και τα μερικώς ή ολικώς 

ασκεπή ή ακάλυπτα ή βραχώδη τμήματά του, τα οποία συνδέονται ωστόσο οργανικά με το σύνολο του άλσους 

- πάρκου (υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της ενότητας και φυσικής ισορροπίας του συνόλου 

και στην αποστολή του), δεν μεταβάλλουν τη κατά προορισμό χρήση τους και μαζί με τον εντός του άλσους 

Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης αποτελούν ενιαίο σύνολο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με το άλσος αυτό. 

   Μνημονεύονται το άρθρο 24 Σ και ο Νόμος 998/1979.      

 

13.  ΣτΕ 2785/1993 (Τμήμα Δ):  

  Η προστασία του περιβάλλοντος έχει αναχθεί σε συνταγματικά προστατευόμενη αξία και σε υποχρέωση του 

Κράτους (ΣτΕ 1821/1995, 613/2002 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ).   

  Η δασική έκταση συνεχόμενη δασικού λόφου με υφιστάμενα πυροβολεία, εμφανίζει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και 

αποτελεί ενιαίο σύνολο με τη μοναδική παραλία Αγ. Σπυρίδωνος-Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου. Πρέπει να 

εξασφαλίζεται η αρμονική συνύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων κατασκευών για να 

ικανοποιούνται οι αισθητικές απαιτήσεις.  

  Η αρμοδιότητα της πολεοδομίας συνίσταται σε οριακό έλεγχο της οικοδομής, ως προς τη θέση της, ώστε να 

εξασφαλίζεται η αρμονική ένταξή της στο φυσικό περιβάλλον.    

   Ερμηνεύονται τα άρθρα 24 & 117 Σ, μνημονεύονται το Ν.Δ. 86/1969, ο Νόμος 1337/1983 και ο Νόμος 

1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε απ’ τον Νόμο 1772/1988.    

 

14. ΣτΕ 269/1994:  

  Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου «σε έκταση στο Άνω Διμηνιό Κορινθίας, με τη κοπή 

δένδρων και τη δημιουργία μεγάλου ορύγματος, λόγω του επικλινούς του εδάφους, δημιουργείται κίνδυνος 

κατολίσθησης και προσβάλλεται η αισθητική του τοπίου».  

  Με τα δεδομένα αυτά, αναστέλλεται η άδεια εκχέρσωσης δένδρων και θάμνων, προκειμένου να μην επέλθει 

αλλοίωση της μορφής του τοπίου μη επανορθώσιμη.   

 

15. ΣτΕ 2164/1994 (Τμήμα Ε):  

  Βάσει συνταγματικής ερμηνείας, το φυσικό περιβάλλον και ο δασικός πλούτος ανάγονται σε προστατευτέα  αξία. 

Επιβάλλεται ειδική προστασία των περιοχών με οικοσυστήματα ιδιαίτερης αισθητικής αξίας σε συνδυασμό με 

τα ιδιαίτερα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά με τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ο στόχος είναι η διατήρηση 

στο διηνεκές αναλλοίωτων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στοιχείων και της εν γένει φυσιογνωμίας τους.  

    Κατά συνέπεια, τα ανωτέρω ενιαία και αυτοτελή σύνολα τοπίου φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα δεν μπορούν 

να γίνουν αντικείμενα πολεοδόμησης ούτε να ενταχθούν στον οικιστικό ιστό πόλεως μετατρεπόμενα σε 

χώρους αστικού πρασίνου, διότι με τον τρόπο αυτό καταλύεται η αυτοτέλειά τους που είναι αναγκαία για τη 

διατήρησή τους και αλλοιώνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η εν γένει φυσιογνωμία τους, πράγμα 

αντίθετο με τη συνταγματική διάταξη.  

   <<Η περιοχή Ν. Κρήνης Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης που οικοδομείται είναι παράκτια έκταση, εκτός σχεδίου 

πόλεως, που περιλαμβάνει αδόμητες ιδιοκτησίες, κτίσματα περιβαλλόμενα από μεγάλο ακάλυπτο χώρο με 

πυκνά δένδρα, ένα μεταπολεμικό κτίριο που έχει χαρακτηριστεί απ’ το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης 

και η βίλλα Γεωργιάδη με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Το βασικότερο χαρακτηριστικό της περιοχής 

αποτελεί η ιδιαιτερότητα και ποικιλομορφία του τοπίου της, λόγω της πυκνής βλάστησης που παρουσιάζει όχι 

μόνο στη παράκτια περιοχή, αλλά και πέρα απ’ αυτή, όπου μεγάλες ιδιοκτησίες αποτελούν ενιαία συνεχόμενη 

έκταση με τη περιοχή αυτή. Το τοπίο είναι μοναδικό όχι μόνο για τη περιοχή της Καλαμαριάς αλλά και για 

ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, διότι συνδυάζει την ιδιομορφία του παραλιακού βραχώδους εδάφους με τη 
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πυκνότητα, τη συνέχεια και τη ποικιλία της βλάστησης από πολλά πεύκα και λίγα κυπαρίσσια, κυρίως σ’ όλη 

τη ζώνη της παραλίας, σε πυκνές συστάδες δένδρων, σπάνιους θάμνους και οπωροφόρα δένδρα. Έτσι 

αποτελεί πόλο αναψυχής, πνεύμονα και όαση πρασίνου>>. 

 Με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των οργάνων της Διοίκησης, η περιοχή ανήκει στη κατηγορία 

των αυτοτελώς προστατευτέων συνόλων τοπίου φυσικού και πολιτιστικού χαρακτήρα αφού περιλαμβάνει τα 

οικεία οικοσυστήματα των ακτών, του Δάσους και της λοιπής βλάστησης σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο 

αισθητικό κάλλος τους όπως και αυτό των εκεί ευρισκόμενων πολιτιστικών στοιχείων. Συνεπώς η περιοχή 

δέον να αποτελέσει αντικείμενο ειδικού προστατευτικού καθεστώτος. 

  Η περιοχή αποτελεί μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της περιοχής.  

  Μνημονεύονται το άρθρο 24 Σ και οι Νόμοι 1650/1986 & 1561/1985.   

 

16. ΣτΕ 4665/1996 (Τμήμα Ε):  

   Όπως προκύπτει από έγγραφο της Διοίκησης «Η πόλη της Δράμας στις νότιες παρυφές του λόφου Κορύλοβου, 

βρίσκεται σε στενή σχέση αλληλεξάρτησης με αυτόν, καθ’ όσον διαμορφώνει το αισθητικό τοπίο. Η 

δημιουργία λατομείων έγινε σε βάρος του Δάσους του Κορύλοβου προκαλώντας προκλητική ασχήμια και 

αλλοίωση του τοπίου με τη καταστροφή της βλάστησης.  

   Με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τη πολιτιστική εξέλιξη της κοινωνίας αναγνωρίστηκε ο αισθητικός 

χαρακτήρας του Δάσους.  Έτσι, το σύνολο σχεδόν της έκτασης κηρύχτηκε αναδασωτέα με σκοπό τη 

δημιουργία περιαστικού αισθητικού Δάσους αναψυχής που αξιοποιεί τη λοφώδη έκταση και διαμορφώνει 

αισθητικό τοπίο».    

 Μνημονεύονται το άρθρο 24 Σ και ο Νόμος 998/1979.   

 

17. ΣτΕ 2805/1997 (Τμήμα Ε):  

   Τα μικρά νησιά των Κυκλάδων, Άνδρος, Σύρος, Τήνος, Μύκονος, ανήκουν στο πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου, 

σεβάσμια εστία εθνικού πολιτισμού χιλιετηρίδων με μοναδικές ιδιαιτερότητες που πρέπει να διαφυλαχτούν. 

Αποτελούν μικρόκοσμους με αυτοτέλεια, ενότητα και εύθραυστη ισορροπία ως οικοσυστήματα που δεν 

αποτελούν συνέχεια της ξηράς αλλά είναι απομονωμένα, με αυξημένη και μοναδική βιοποικιλότητα σε 

περιορισμένη φυσική βάση, σε εξάρτηση απ’ το θαλάσσιο περιβάλλον και στενά συνδεδεμένα με τα 

ανθρωπογενή συστήματα που βρίσκονται εντός αυτών.  

   Την ίδια ευπάθεια εμφανίζει και το άλλο χαρακτηριστικό τους που είναι η ενότητα και η λιτή συμμετρία του 

φυσικού τους τοπίου, χαρακτηριστικό μεγίστης αισθητικής αξίας και αλληλένδετο με τα ιδιαίτερα πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά που είναι εξ ίσου προστατευτέα απ’ το Σύνταγμα.  

    Μνημονεύονται τα άρθρα 24 και 106 Σ και ο Νόμος 2077/1992.  

  

                                                                     18. ΣτΕ 3027/2001 (Τμήμα Ε):  

   Η αναβίωση των παραδοσιακών οικισμών και η ανάδειξη του ιδιαίτερου αισθητικού χαρακτήρα τους αποτελεί 

επιτακτική ανάγκη για να διατηρηθούν οι ιστορικές μνήμες και οι αισθητικές αξίες που προσδίδουν ποιότητα 

στη ζωή.  

   Μνημονεύονται οι Νόμοι 1577/1985, 1650/1986 και 3028/2002.  

 

19. ΣτΕ 533/2003 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ):  

    Δεν είναι νόμιμο το από 15/25-1-1977 Προεδρικό Διάταγμα, ΦΕΚ Δ 10, με το οποίο επετράπει η δόμηση, χωρίς 

έκδοση ρυμοτομικού διατάγματος, σε περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής καλυπτόμενη από προστατευτικό 

και παραθαλάσσιο Αισθητικό Δάσος χαλεπίου πεύκης.   

    Σκοπός της ίδρυσης του σωματείου είναι η προστασία της αισθητικής του τοπίου.    

 Μνημονεύεται οι συνταγματικές διατάξεις και το Ν.Δ. της 17-7/16-8-1923, ΦΕΚ Α 228, βάσει του οποίου κάθε 

πόλη πρέπει να εξασφαλίζει τους όρους αισθητικής.     
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20.  ΣτΕ 974/2005 (Τμήμα Ε):   

    Σκοπός της αναδάσωσης σε έκταση του δημόσιου άλσους Ν. Φιλαδέλφειας είναι η υγιεινή και αισθητική απόλαυση 

των πολιτών. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή της βλάστησης και η σφράγιση του εδάφους με κτίσματα που 

αναιρούν τον προορισμό του δασυλλίου ως υποκατάστατου του φυσικού περιβάλλοντος εντός της πόλεως. 

 Μνημονεύονται το άρθρο 24 Σ, ο Νόμος 998/1979 και ο Νόμος 1577/1985. 

 

21.  ΣτΕ 3360/2005 (Τμήμα Ε):  

   Η νήσος Άνδρος, ζώνη Γαυρίου-Παλαιόπολης, είναι χώρος αρμονικής συνύπαρξης γεωργικού και τουριστικού 

τομέα και χώρος με αξιόλογα παραλιακά τοπία, αμφότερα χρήζοντα προστασίας.  

Σε περιοχές όπου προστατεύονται τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία, η φυσική υπόσταση πρέπει να παραμείνει 

αδιατάρακτη και τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά να διατηρούνται αναλλοίωτα. Τέτοιες περιοχές 

είναι παραλιακά τοπία ιδιαίτερης αισθητικής αξίας και τμήματα παραλιακού τοπίου (ακρωτήρια, 

κορυφογραμμές) που βρίσκονται σε τουριστικά φορτισμένες περιοχές και συνυπάρχουν αρμονικά γεωργία και 

τουρισμός.   

 Μνημονεύονται οι Νόμοι 1469/1950 & 1650/1986.  

        

22. ΣτΕ 1445/2006 (Τμήμα Ε):  

   Τα κτιριακά έργα του ΕΟΤ διακρίνονται από ένα θεωρητικό υπόβαθρο: ένταξη στο τοπίο, σχέση εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου, ιδιαίτερα στοιχεία της μορφής όπως λιτότητα, απλότητα και σαφήνεια, κ.λ.π., στοιχεία που 

διαμορφώνουν τη σύγχρονη αρχιτεκτονική θεώρηση.  

Ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο των Ιωαννίνων κρίνεται απ’ τη Διοίκηση με βάση τα χαρακτηριστικά του ως εξής:  

Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρουσα εσωτερική ή καλλιτεχνική διακόσμηση, ούτε αρχιτεκτονική αξία, ούτε 

ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία. Ο περιβάλλων φυσικός χώρος με τα δένδρα είναι περισσότερο 

σημαντικός. Έχει υποστεί αλλοιωτικές επεμβάσεις στην αρχική μορφή του, η μορφή του είναι ταπεινή ωστόσο 

εκφραστική ενός πνεύματος και ενός κοινωνικού status, με μια αντιπροσωπευτικότητα των μεταπολεμικών 

δημοσίων κτιρίων. Έχει μια σύνδεση με την ιστορία του τουρισμού ως μια από τις πρώτες παρουσίες της 

αρχιτεκτονικής δημιουργίας στον τουριστικό χώρο που συνδέεται με το όραμα της ανασυγκρότησης, αλλά δεν 

θεωρείται σημείο αναφοράς για τη πόλη, ούτε ότι συνδέεται με την ιστορική μνήμη, την ιστορική συνέχεια και 

παράδοση, τη συλλογική ταυτότητα, ή ότι έχει κάποια ιστορική ή άλλη πολιτιστική αξία. 

 Μνημονεύεται ο Νόμος 3028/2002 «για τη προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».     

 

 

 23.  ΣτΕ 601/2007 (Τμήμα Ε):  

Τα γεωσυστήματα του φυσικού χώρου αποτελούν στοιχείο της εθνικής φυσικής κληρονομιάς (ΣτΕ 4033/1998, 

2502/1999, 2425/2000, 995/2002, 3076/2004, 3020/2005).   

   Ο ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός συνδέεται με τη προστασία των γεωσυστημάτων του φυσικού χώρου.  

   Το παράκτιο οικοσύστημα Τριόπετρα Λίγκρες Σακτουρίων Ρεθύμνου διατηρείται ως ενιαίο σύνολο για λόγους 

αισθητικής, η δε διάσπασή του προκαλεί αισθητική βλάβη του τοπίου.   

   Μνημονεύεται το άρθρο 24 Σ. 

 

24.  ΣτΕ 3559/2008 (Τμήμα Ε):    

   Στην απόφαση αναφέρονται οι ο ρ ι σ μ ο ί  και οι έ ν ν ο ι ε ς  τ ο υ  Δ ά σ ο υ ς όπως και στην απόφαση ΑΕΔ 

(Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου) 27/1999.  

Στην απόφαση ΣτΕ 1491/1978,  

                                                                αναφέρονται οι ορισμοί του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος:  

Ως φυσικό περιβάλλον θεωρείται η φύση και τα συστατικά της στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα Δάση, οι 

δασικές εκτάσεις και οι χώροι πρασίνου.  

Ως πολιτιστικό περιβάλλον θεωρείται ο οργανωμένος απ’ την ανθρώπινη δράση χώρος που υφίσταται την οργανική 

και λειτουργική επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος για να αποκτήσει τη τελική του διαμόρφωση. Οι χώροι 

πρασίνου στις πόλεις και τους οικισμούς, δηλ. όλες οι αστικές και περιαστικές φυτικές διαπλάσεις πρασίνου και 
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αγροτικές επιφάνειες, αν και οργανικά εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον, λειτουργικά συνδέονται με το 

πολιτιστικό περιβάλλον και αναφέρονται σε ιδιαίτερες μορφές του. Ουσιαστικά, επειδή δεν υπάρχει ειδική 

συνταγματική προστασία τους, η θεμελίωση μιας τέτοιας προστασίας εντάσσεται στην ειδική ρήτρα 

προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος της παρ. 2 άρθρου 24 Σ και εξαρτάται απ’ τη λειτουργικά σωστή 

οργάνωση του αστικού χώρου με σκοπό την ποιοτική άνοδο του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών. Και αυτό 

υλοποιείται μέσω της προσαρμογής του πολεοδομικού δικαίου -στο οποίο εντάσσεται λειτουργικά η προστασία 

του χώρου πρασίνου- στις ανάγκες προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, που σύμφωνα με τον 

παραπάνω ορισμό, διαμορφώνεται με την επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

Προκειμένου να εξετάσουμε το περιβάλλον έτσι όπως απ’ το νόμο προσλαμβάνεται με όρους αισθητικής 

αποτίμησης, πρέπει να το ορίσουμε με ανάλογους υποκειμενικούς όρους.  

Έτσι, από τη μια, ως περιβάλλον μπορούμε να εννοήσουμε ένα σύνολο από φυσικούς, βιολογικούς ή κοινωνικούς 

παράγοντες ικανούς να έχουν ένα άμεσο ή έμμεσο, βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα στους 

ζώντες οργανισμούς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες (Ternisien, 1973).  

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της έννοιας του περιβάλλοντος όπως προκύπτουν από την απόφαση ΣτΕ 3146/1986 

και απ’ τη νομοθεσία Ν. 1126/1981 και Ν. 360/1976.   

Το 1ο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ορίζει ως περιβάλλον το σύνολο των στοιχείων που με τη 

διαπλοκή των σχέσεών τους συγκροτούν το πλαίσιο, τα μέσα & τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου & της 

κοινωνίας. Με τη στενή έννοια, το περιβάλλον εμπεριέχει μόνο το φυσικό περιβάλλον, δηλ. τις βιοτικές βάσεις 

ή φυσικούς πόρους του ανθρώπου, ενώ με την ευρεία έννοια εννοείται το συνολικό περιβάλλον που 

περιλαμβάνει τον άνθρωπο, τους πολιτιστικούς & κοινωνικούς θεσμούς και αγαθά.  

Κι από την άλλη, με όρους ερεθισμών που επηρεάζουν την υποκειμενική συμπεριφορά, ο όρος περιβάλλον, με  

βάση λειτουργικά κριτήρια, περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε και έχουμε την 

εμπειρία του, τον τρόπο με τον οποίο το αλλάζουμε και το χρησιμοποιούμε για κάλυψη των αναγκών μας 

(Ittelson et al., 1974). Ή ακόμη, όχι ως πλαίσιο που περιβάλλει το άτομο, αλλά ως μια πηγή από ποικίλα είδη 

ερεθισμάτων που επιδρούν στο άτομο (Wohlwill, Kohn, 1976).  

  

Π  η  γ  έ  ς : 

Α) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών, λήμμα: ΝΟΜΟS (απ’ το Internet): net.com" |http://lawdb.intrasoftnet.com  

Β) Δασική Νομοθεσία, επιμέλεια ύλης: Μαρία Γεωργιάδου, δικηγόρος LL.M, Νομική Βιβλιοθήκη, έκδοση 2004. 

Γ) Περιοδικό Νομική Επιθεώρηση από τη βιβλιοθήκη των Δικαστηρίων Ρεθύμνου. 
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Γενικά συμπεράσματα που εξάγονται 

από τους Νόμους και τη Νομολογία 

 
 Ν.Δ. 86/1969: Δασικός Κώδικας:   

 Το νομικό καθεστώς προστασίας των Αισθητικών Δασών αφορά τη διατήρηση αναλλοίωτων των αισθητικών τους 

στοιχείων. 

 Στοιχεία αισθητικής των Δασών είναι η σύνθεση, η μορφή και οι φυσικές καλλονές της άγριας χλωρίδας, πανίδας 

και γεωμορφικών σχηματισμών. 

 Σημαντικό στοιχείο αισθητικής είναι η βλάστηση, φυσική ή τεχνητή (αναδάσωση για σκοπούς αισθητικής και 

εξωραϊσμού του τοπίου).      

 Τα Αισθητικά Δάση επιτελούν σκοπούς ωφέλειας. Είναι Δάση αναψυχής, υγείας και περιπάτου (αισθητική, υγιεινή 

και ψυχική απόλαυση, σωματική άσκηση, πνευματική ανάταση, άνετη και ασφαλή κίνηση των επισκεπτών).  

 Η αισθητική των Δασών είναι σημαντική για την αισθητική απόλαυση. Γι αυτό και επιτρέπονται μέσα σ’ αυτά 

ανθρώπινες επεμβάσεις που εμπλουτίζουν τη βλάστηση και βελτιώνουν αισθητικά το τοπίο, για κατασκήνωση, 

ορειβασία, τουρισμό, αθλητισμό, με σκοπό την αισθητική απόλαυση, αναψυχή, σωματική άσκηση, υγεία και 

πνευματική ανάταση.  

 

 Π.Δ. 246/1974:  

 Τα τοπία ιδιαίτερου κάλλους, οι υγροβιότοποι, τα διατηρητέα φυσικά και πολιτιστικά μνημεία και τα αισθητικά Δάση 

δεν διαχωρίζονται, παραμένουν ενιαία για να μην αλλοιωθούν τα αισθητικά τους στοιχεία: η σύνθεση, η μορφή 

και οι φυσικές καλλονές της άγριας χλωρίδας, πανίδας και γεωμορφικών σχηματισμών.  

 Η ομορφιά του τοπίου συνδέεται με την συνέχεια και την ενοποίησή του για να διατηρούνται και να αναδεικνύονται 

τα αισθητικά στοιχεία του. 

  

 Ν. 360/1976: 

 Ο χωροταξικός σχεδιασμός καθορίζει τους όρους, τα πλαίσια και τους περιορισμούς βάσει των οποίων ο άνθρωπος 

επιτρέπεται να παρεμβαίνει διαχειριστικά προκειμένου να διασφαλίζει την ισορροπία και αρμονία πολιτιστικού και 

φυσικού περιβάλλοντος με τις οικονομικές του δραστηριότητες. Θεωρώντας την αρμονία ως σημαντικό στοιχείο 

αισθητικής, ο χωροταξικός σχεδιασμός νοείται ως τα πλαίσια και οι όροι μιας εφηρμοσμένης αισθητικής της 

φύσης βάσει αρχών.  

 Με βάση τους κανόνες της αισθητικής ο φυσικός χώρος σχεδιάζεται αφενός ως τέχνη και αφετέρου με τρόπο που η 

σύνθεση, η μορφή και οι φυσικές καλλονές της άγριας χλωρίδας, πανίδας και γεωμορφικών σχηματισμών να 

διατηρούνται αναλλοίωτα.   

 

 Ν. 2742/1999:  

 Προκειμένου να υπάρξει αρμονική σύνδεση και συνοχή μεταξύ αστικών, περιαστικών, παράκτιων, ορεινών κ.λ.π. 

περιοχών επιτρέπεται να παρεμβαίνει ο άνθρωπος στον περιβάλλοντα φυσικό χώρο μ’ ένα γενικότερο 

χωροταξικό σχεδιασμό και «η φύση να σχεδιάζεται ως τέχνη». Αρχή του χωροταξικού σχεδιασμού είναι η 

διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων για τις επερχόμενες γενεές.    

 Στόχος του χωροταξικού σχεδιασμού είναι να διαφυλαχτούν και να αναδειχτούν τα αισθητικά στοιχεία της φυσικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλ. η πολυμορφία και η ποικιλότητά τους: το ανθρωπογενές και φυσικό 

περιβάλλον τείνουν να συνδεθούν και να εναρμονιστούν αισθητικά έτσι ώστε ν’ αναδειχτεί και να προστατευτεί 

η πολυμορφία και η ποικιλότητα των συστατικών τους στοιχείων και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της 

αναψυχής.  

 

 Ν. 998/1979:  

 Η αναδάσωση αποσκοπεί στην αισθητική και τον εξωραϊσμό του τοπίου. Επομένως η δασική βλάστηση είναι 

σημαντικό στοιχείο αισθητικής του τοπίου (όπως προκύπτει κι απ’ τον δασικό κώδικα). Η δασική βλάστηση ως το 

άμεσο φυσικό περιβάλλον των δημιουργημάτων του πολιτισμού δημιουργεί μαζί μ’ αυτά μια αισθητική ενότητα.   
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 Ν. 1126/1981:              

 Για τα καθολικά αγαθά και αξίες, υπό τη πίεση και των νέων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, υιοθετείται οικουμενικά 

η αρχή της μη ηθελημένης βλάβης.   

 Εισάγεται η έννοια της παγκόσμιας αισθητικής αξίας. Παγκόσμια αισθητική αξία έχουν τα τοπία που συντίθενται από 

τον συνδυασμό έργων ανθρώπου-φύσης και τα φυσικά μνημεία που αποτελούνται από φυσικούς ή βιολογικούς 

σχηματισμούς ή ομάδες τέτοιων σχηματισμών.  

 Στοιχεία αισθητικής αξίας είναι η αρμονική σύνθεση έργων φύσης και ανθρώπου και οι φυσικοί σχηματισμοί ή 

συνδυασμοί τους, οι βιολογικοί σχηματισμοί ή ομάδες από αυτούς.      

 Τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς τίθενται σε αναλογία με εκείνα της φυσικής κληρονομιάς: πολιτιστικά 

μνημεία/φυσικά μνημεία, ανθρωπογενείς σχηματισμοί/ γεωλογικοί- φυσιογραφικοί σχηματισμοί, τοπία 

ανθρώπου-φύσης/φυσικά τοπία.    

    

  Ν. 1335/1983:   

  Τα είδη άγριας ζωής, χλωρίδα και πανίδα, είναι αυτοτελώς προστατευόμενα φυσικά αγαθά με αισθητική αξία και 

αποτελούν κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας.      

  Επιτρέπονται ανθρώπινες επεμβάσεις και διαχειριστικά μέτρα έλεγχου των πληθυσμών των ειδών για την 

ικανοποίηση ψυχαγωγικών απαιτήσεων.  

 

Ν. 1561/1985: 

 Τα ιδιαίτερα αισθητικά στοιχεία μιας περιοχής φυσικού κάλλους αποτελούν μέρος της ιδιαίτερης ταυτότητας και της 

ιστορικής φυσιογνωμίας της περιοχής αυτής, διατηρούνται δε και αναδεικνύονται με την αρμονική σύνδεση και 

ενοποίηση των χώρων αναψυχής, των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων, του περιαστικού πρασίνου, των 

ορεινών όγκων και ακτών, δηλ. με την αρμονική σύνδεση πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και 

ανθρώπινης δραστηριότητας.      

 

 Ν. 1577/1985: Γενικός οικοδομικός κανονισμός:   

 Στοιχεία της αισθητικής του τοπίου είναι: 

 οι φυσικοί σχηματισμοί (βράχοι, λόφοι, ρεματιές, δενδροστοιχίες κ.λ.π.),  

 τα ιδιαίτερα στοιχεία της μορφής των φυσικών σχηματισμών,  

 η αρμονική σύνθεση και ισορροπία ανάμεσα στα στοιχεία του τοπίου.  

 Τα ιδιαίτερα αισθητικά στοιχεία των φυσικών σχηματισμών, των περιοχών φυσικού κάλλους και του άμεσου 

φυσικού περιβάλλοντος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (αυλές, κήποι, πλατείες, λιθόστρωτα, διαβατικά, 

θυρώματα, κρήνες, γέφυρες) αποτελούν μέρος της ιδιαίτερης ταυτότητας, της ιστορικής φυσιογνωμίας και 

του  ιδιαίτερου χαρακτήρα της κάθε περιοχής.     

  Τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν κριτήρια για τον εξωραϊσμό των κοινόχρηστων χώρων των 

οικισμών (σιντριβάνια, ανθοδόχες, εγκαταστάσεις στήριξης φυτών).   

 

  Ν. 1634/1986:  

  Τα ιδιαίτερα τοπικά φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής έχουν ιδιαίτερη αισθητική σημασία, στη 

βάση κοινών προτύπων και κριτηρίων.    

 

  Ν. 1650/1986: 

  Στοιχεία με αισθητική αξία είναι: 

 τα είδη άγριας χλωρίδας, πανίδας και οι οικότοποί τους, ως συστατικά στοιχεία της φύσης και του τοπίου,  

 τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά των συστατικών στοιχείων των περιοχών φυσικού κάλλους ή 

αισθητικού ενδιαφέροντος,       

 η σύνθεση, ισορροπία, ποικιλομορφία, ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα των συστατικών στοιχείων του 

τοπίου.    
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Αξιόλογα αισθητικά στοιχεία μπορούν να διαθέτουν:  

χερσαίες, υδάτινες, ή μικτού χαρακτήρα περιοχές, ανεπηρέαστες ή ελάχιστα επηρεασμένες απ’ τον άνθρωπο, 

εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, δημιουργήματα της φύσης και του πολιτισμού, όπως δένδρα, θάμνοι, συστάδες 

δένδρων και θάμνων, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, αλσύλλια, φυσικοί φράκτες, προστατευτικές φυτείες, 

παραδοσιακές καλλιέργειες, πηγές, καταρράκτες, φαράγγια, βράχοι, σπηλιές, θίνες, ύφαλοι, απολιθωμένα 

δάση, παλαιοντολογικά ευρήματα, κοραλλιογενείς και γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, πέτρινοι φράκτες, 

αναβαθμίδες, κρήνες, μονοπάτια, αγροικίες.            

 Το Αισθητικό δάσος, φυσικό και κοινωνικό αγαθό και αξία, αποτελείται από ποικίλα, ιδιαίτερα και μοναδικά στοιχεία, 

μεμονωμένα ή σε δυναμικό σύνολο (χλωρίδα, πανίδα και οικότοποι) στα οποία αποδίδεται αισθητική αξία. Η 

αξία αυτή επηρεάζεται απ’ την αλληλεπίδραση με τα ανθρωπογενή στοιχεία και γι’ αυτό οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά με τις φυσικές διεργασίες.   

    

  Στοιχεία με αισθητική αξία είναι οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες της φύσης και του τοπίου που μεμονωμένα ή 

ως δυναμικό σύνολο αλληλεπιδρούν σε συγκεκριμένο χώρο και συνθέτουν μια οπτική εμπειρία.  

  Επειδή το παραπάνω αποτελεί τον νομικό ορισμό του τοπίου, άρα απ’ το νόμο αισθητική αξία έχει το τοπίο, ως 

σύνθεση μιας οπτικής εμπειρίας.    

  Αισθητική αξία έχει η ανεπηρέαστη απ’ τον άνθρωπο φύση όπως και η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών.    

 

     Ν. 1734/1987:  

  Αισθητική αξία έχει η Φύση που ελάχιστα έχει επηρεαστεί απ’ τον άνθρωπο. Η αξία αυτή επηρεάζεται από / έχει 

άμεση σχέση με την ισορροπία και αρμονία ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών (όπως και ο 

Ν. 1650/1986 αναφέρει). Έτσι, σε αισθητικό δάσος δυνατόν να ενυπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και 

κτηνοτροφική εκμετάλλευση (παραδοσιακές χρήσεις) και να συνυπάρχουν με την αισθητική λειτουργία και τις 

φυσικές διεργασίες χωρίς να τις παραβλάπτουν. Η ποικιλότητα και πολυμορφία των αισθητικών στοιχείων του 

φυσικού τοπίου διατηρούνται και αναδεικνύονται με τη συνοχή και μη διάσπαση της οργανικής ενότητας των 

επιμέρους συστημάτων που το συνθέτουν.   

 

  ΥΑ 33318/30281/1998: 

      Στοιχεία τοπίου με αισθητική αξία είναι η ποικιλομορφία και εναλλαγή των χαρακτηριστικών στοιχείων της 

βλάστησης και η συνέχεια και μη διάσπαση της οργανικής ενότητας του οικοσυστήματος. Γι αυτό, στοιχεία 

τοπίου με γραμμική και συνεχή δομή και συνδετικό ρόλο (άλση, τενάγη, παραδοσιακά όρια αγρών, υδάτινα 

ρεύματα, όχθες ρευμάτων, ιδιαίτερης σημασίας για την άγρια χλωρίδα ή πανίδα), διαχειρίζονται έτσι που να 

συμβάλλουν στην οικολογική συνοχή (και σύνθεση μιας οπτικής εμπειρίας, Ν. 1650/1986).   

 

  Π.Δ. 1.12-22.12.1999:   

  Αισθητική αξία έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής του τοπίου. 

      

   Π. Δ. 22.6-3.7.2000:  

   Στοιχεία του φυσικού τοπίου με αισθητική αξία είναι: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής του, η φυσική 

βλάστηση και το ιδιαίτερο τοπογραφικό ανάγλυφο.   

   Αισθητική αξία αποδίδεται σε: 

• επιμέρους στοιχεία τοπίου και τοπία σύνθεσης φυσικών και βιολογικών σχηματισμών (υγρότοπος,         

χερσόνησος, όρμος, πηγή, λόφος, δάσος).   

• τη ποικιλότητα των μορφολογικών χαρακτηριστικών,  

• την εναλλαγή τους,  

• την ενότητα και συνοχή των στοιχείων του συστήματος, 

• την αρμονική σύνθεση των στοιχείων του συστήματος σ’ ένα ενιαίο συνεχές φυσικό τοπίο, αντικείμενο 

οπτικής εμπειρίας (όπως και Ν. 1650/1986).     
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Οι ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να εναρμονίζονται με τη φύση και το τοπίο, προκειμένου να διατηρηθούν τα 

στοιχεία της μορφής και οι φυσικές διεργασίες (παραδοσιακές μορφές χρήσεις) (όπως και Ν. 1650/1986).    

  

  Υ. Α. 12966/2009:  

  Στοιχεία του φυσικού τοπίου με αισθητική αξία είναι:   

♦ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής του,  

♦ η φυσική βλάστηση,   

♦ το ιδιαίτερο τοπογραφικό ανάγλυφο.   

Αισθητική αξία αποδίδεται: στη ποικιλότητα των μορφολογικών και βλαστητικών χαρακτηριστικών και την 

εναλλαγή τους, στην ενότητα και συνοχή του συστήματος, όπως και στην αρμονική σύνθεση των στοιχείων 

του σ’ ένα ενιαίο και συνεχές φυσικό τοπίο, αντικείμενο οπτικής εμπειρίας (όπως και Ν. 1650/1986).  

     

  Ν. 3028/2002:  

  «Αισθητική αξία» αποδίδεται στο πολιτιστικό αγαθό, καθόσον συνδέεται με την ανθρώπινη ύπαρξη και 

δραστηριότητα. Αντίστοιχα, αποδίδεται «αισθητική αξία» στο φυσικό αγαθό, καθόσον συνδέεται με τη 

δραστηριότητα της φύσης. Όταν οι μαρτυρίες της ανθρώπινης ύπαρξης και δραστηριότητας αποτελούν με τα 

δημιουργήματα της φύσης μια ιδιαίτερη και ομοιογενή σύνθεση, έχουμε μια αισθητική ενότητα. «Αισθητική 

ενότητα» είναι μια σύνθεση δημιουργημάτων φύσης και πολιτισμού που χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια και 

ιδιαιτερότητα.  

 

 

ΣτΕ 4592/1977:  

Στοιχεία φυσικού κάλλους του τοπίου θεωρούνται: η ιδιαιτερότητα της φυσιογνωμίας του, η ποικιλότητα και 

αρμονική σύνθεση των συστατικών στοιχείων του, η αρμονία και ισορροπία φυσικών και πολιτιστικών 

στοιχείων και η μορφολογία του που δεν παραβλάπτεται από την ακαλαίσθητη δόμηση.    

 

ΣτΕ 1518/1980:  

   Στοιχείο της αισθητικής είναι η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του δασικού τοπίου, με σκοπό την υγιεινή και αναψυχή. Τα 

ιδιαίτερα αισθητικά στοιχεία του ορεινού όγκου πρέπει να διαφυλαχτούν χάριν της αναψυχής των κατοίκων.  

   Η αισθητική απόλαυση θεωρείται αγαθό και αξία και γι αυτό η αισθητική λειτουργία απαιτεί τον περιορισμό της 

ιδιοκτησίας και δόμησης. 

 

 ΣτΕ 1517/1991:  

  Η αισθητική απόλαυση θεωρείται αγαθό και αξία. Σχετίζεται άμεσα με τη μορφή, τη σύνθεση των ιδιαίτερων στοιχείων 

και τις φυσικές καλλονές του τοπίου και των στοιχείων του, που ως αισθητικά στοιχεία απαιτείται να 

προστατευτούν και να βελτιωθούν.  

 

 ΣτΕ 2304/1995:  

   Τα αξιόλογα αισθητικά στοιχεία αποτελούν φυσική κληρονομιά και παρέχουν δυνατότητες για φυσιολατρικές 

δραστηριότητες.   

 

 ΣτΕ 1319 και 1320/2001: 

 Στοιχεία αισθητικής του δασικού τοπίου είναι η ποικιλότητα, σπανιότητα, ιδιαιτερότητα και πολυμορφία των 

μορφολογικών χαρακτηριστικών της βλάστησης, το τοπογραφικό ανάγλυφο και η ιδιαίτερη σύνθεσή τους. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν φυσική κληρονομιά και παραδοσιακές αισθητικές αξίες (όπως και 

ΣτΕ 2304/1995).  

 Αρχή της νομικής προστασίας είναι η ανάδειξη της φυσικής ποικιλότητας και πολυμορφίας (όπως ο Ν. 2742/1999). 

Σκοπός είναι να διατηρηθούν και να αναδειχτούν οι παραδοσιακές αισθητικές αξίες. Η μορφή, η σύνθεση και 

τα ιδιαίτερα στοιχεία και φυσικές καλλονές είναι απαραίτητο να προστατευτούν και να βελτιωθούν (όπως και 

ΣτΕ 1517/1991) για την αισθητική απόλαυση που θεωρείται αγαθό και αξία (όπως και ΣτΕ 1518/1980). 
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 ΣτΕ 2601/2005:   

   Σκοπός της νομικής προστασίας είναι να διατηρηθεί και ν’ αναδειχτεί το εξαίρετο φυσικό και αγροτικό τοπίο και οι 

παραδοσιακές αισθητικές αξίες οι οποίες αποδίδονται στα ποικίλα και εναλλασσόμενα στοιχεία φυσικού και 

ανθρωπογενούς (αγροτικού) τοπίου και την αρμονική τους σύνθεση (όπως ΣτΕ 1319 και 1320/2001) και τα 

οποία αποτελούν στοιχεία φυσικής κληρονομιάς (όπως και ΣτΕ 2304/1995).   

 

 ΣτΕ 4446/2005:  

   Στοιχεία αισθητικής απόλαυσης και αξιολόγησης είναι: Το αισθητικό κάλλος, η γενικότερη φυσιογνωμία της περιοχής, 

η μορφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως και η ισορροπία και η αρμονία των στοιχείων που τη 

συνθέτουν, στοιχεία που διατηρούνται αναλλοίωτα για να μην αλλοιωθούν οι αισθητικές αξίες.  

 Γίνεται χρήση της έννοιας «αρνητική επίδραση» στην αισθητική του τοπίου.   

 

 ΣτΕ 3917/2007:   

 Βιοτικά στοιχεία: Τα είδη άγριας ζωής είναι φυσικά αγαθά με αισθητική αξία (όπως και Ν. 1335/1983). Οι ομάδες 

βιολογικών σχηματισμών είναι στοιχεία τοπίου με παγκόσμια αισθητική αξία (όπως και Ν. 1126/1981). 

 Αβιοτικά και βιοτικά στοιχεία: Οι ομάδες φυσικών σχηματισμών (βράχοι, λόφοι, ρεματιές, δενδροστοιχίες) (όπως και 

Ν. 1577/1985) είναι στοιχεία του τοπίου με παγκόσμια αισθητική αξία (όπως και Ν. 1126/1981).  

 Αισθητικά στοιχεία του τοπίου είναι τα χαρακτηριστικά της μορφής των φυσικών σχηματισμών των χερσαίων και 

υδάτινων οικοσυστημάτων που συνθέτουν ένα τοπίο, η ποικιλότητα και σύνθεση των συστατικών στοιχείων 

τους, οι ιδιαιτερότητες της γεωμορφολογίας και τοπογραφίας, η ισορροπία και αρμονία τους.  

 Βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία: Τα τοπία σύνθεσης έργων φύσης και ανθρώπου έχουν παγκόσμια αισθητική αξία 

(όπως και Ν. 1126/1981).  

 Τα τοπία φυσικού κάλλους και οι φυσικοί σχηματισμοί προστατεύονται για να αναδειχθεί η ιδιαίτερη φυσιογνωμία 

και ομορφιά τους και διατηρούνται αναλλοίωτα τα στοιχεία τους προκειμένου να διαφυλαχτούν αναλλοίωτες 

οι αισθητικές αξίες (όπως και ΣτΕ 4446/2005). Η ομορφιά του τοπίου προβάλλεται με τη διατήρηση και 

ανάδειξη των ιδιαίτερων αισθητικών στοιχείων του (όπως και Ν. 246/1974).  

 Η περιγραφή των χαρακτηριστικών της μορφής της χλωρίδας, πανίδας και τοπίου (κόλπος, ποταμός, δέλτα, έλος, 

υγρότοπος, πανίδα, παραποτάμιο Δάσος, ελόβια, υδρόβια και παράκτια βλάστηση) αιτιολογεί νομίμως και 

επαρκώς τον χαρακτηρισμό ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.   

   

    ΣτΕ 1242/2008:   

 Στοιχεία αισθητικής του τοπίου είναι η ποικιλότητα, ποικιλομορφία και εναλλαγή της βλάστησης και των φυσικών 

σχηματισμών των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων του τοπίου και η σύνθεση αυτών των στοιχείων.   

 Ιδιαίτερη Αισθητική αξία αποδίδεται στο στοιχείο του νερού (υδάτινα ρεύματα) που προσδίδει μεγαλύτερη αισθητική 

αξία στα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, τα δάση, τους αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π.  

 

 ΣτΕ 1968/1974: 

 Η πόλη ως κοινωνική οντότητα και πολιτιστικό ανθρώπινο δημιούργημα οφείλει να σχεδιάζεται ως τέχνη και να 

παίρνει υπόψη τα στοιχεία της αισθητικής ως συστατικά στοιχεία σχεδιασμού της ως έργου τέχνης. Η πόλη ως 

τέχνη, με βάση τους κανόνες της αισθητικής, συμβάλλει στη δημιουργική διαβίωση του ανθρώπου.  

 Ο φυσικός χώρος σχεδιάζεται ως τέχνη για να διατηρούνται αναλλοίωτα τα στοιχεία της αισθητικής, χωρίς τους 

περιορισμούς απ’ τον διαχωρισμό των ιδιοκτησιών.   

 

 ΣτΕ  1930/1978:  

   Τα χαρακτηρισμένα ως έργα τέχνης (μνημεία, οικοδομήματα) και οι συνδυασμοί έργων Φύσης και Πολιτισμού 

προστατεύονται για την ανάδειξη και διατήρηση των αισθητικών αξιών. 
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ΣτΕ 935/1979:  

   Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του φυσικού και αισθητικού περιβάλλοντος διαγράφει τον 

προορισμό του και υπαγορεύει τις αρχές του χωροταξικού σχεδιασμού για τη διαφύλαξη των αισθητικών 

στοιχείων.     

   

                                                                                                 ΣτΕ 2233/1979:  

 Για το σχεδιασμό των πόλεων παίρνονται υπόψη τα αισθητικά στοιχεία της τέχνης (όπως και ΣτΕ 1968/1974). Για το 

σχεδιασμό των κοινόχρηστων χώρων των πόλεων παίρνονται υπόψη τα αισθητικά στοιχεία της φύσης και της 

τέχνης (Η πόλη σχεδιάζεται ως τέχνη και ως φύση).  

 Οι χώροι αστικού πρασίνου θεωρούνται ως πολιτιστικό περιβάλλον και ως χώροι αναψυχής, υγείας και περιπάτου, 

όπως και τα Αισθητικά Δάση. Τα αισθητικά τους στοιχεία διατηρούνται και αναδεικνύονται με τη συνέχεια και 

τη μη διάσπασή τους, όπως και τα Αισθητικά Δάση.  

 

Π.Ε. ΣτΕ 693/1981 ΣτΕ 1743/1985 ΣτΕ 102/1984:  

 Στοιχεία αισθητικής θεωρούνται η μορφή και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του πολιτιστικού αγαθού. Για την αισθητική 

κρίση σχετικά με το πολιτιστικό αγαθό λαμβάνονται υπόψη η διατήρηση της ιδιαίτερης μορφής, φυσιογνωμίας 

και αισθητικού χαρακτήρα του, είτε ως μονάδας, είτε ως οικιστικού συνόλου. Η αισθητική κρίση είναι 

αιτιολογημένη όταν θεμελιώνεται στο γεγονός ότι συμβάλλει στη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της 

φυσιογνωμίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.   

  

                                                                                    ΣτΕ 3146 και 3682/1986:                               

 Ο πολίτης έχει ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα στη χρήση και απόλαυση του Αισθητικού Δάσους, ως δάσους 

αναψυχής, υγείας και περιπάτου. Η προστασία του αποτελεί αυτοσκοπό και αποβλέπει στη δημιουργία 

κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε να είναι δυνατή η σύμφωνα με τον προορισμό του απόλαυση από όλους 

αδιακρίτως. Η μορφή, σύνθεση, ιδιαίτερα στοιχεία και φυσικές καλλονές του δασικού τοπίου είναι απαραίτητο 

να προστατευτούν και να βελτιωθούν (όπως και ΣτΕ 1517/1991) για την αισθητική απόλαυση που θεωρείται 

αγαθό και αξία (όπως και ΣτΕ 1518/1980) και δικαίωμα του πολίτη (όπως και ΣτΕ 3146/1986).  

 

ΣτΕ 3146/1986:  

 Αισθητική βλάβη είναι η αλλοίωση της μορφής και η υποβάθμιση της ιδιαιτερότητας των αισθητικών στοιχείων του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, η αλλοίωση και υποβάθμιση της σύνθεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 

αισθητική βλάβη δημιουργεί οπτική όχληση ή ρύπανση.   

   

Π.Ε. ΣτΕ 478/1988 Π.Ε. και ΣτΕ 478/1988  

 Η νομική προστασία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας, χαρακτήρα και 

ιδιοτυπίας κάθε παραδοσιακής περιοχής.  

 

ΣτΕ 664/1990  

 Τα Δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι φυσικά αγαθά. 

 (Η νομική έννοια καθολικό φυσικό και κοινωνικό αγαθό με αισθητική αξία εισάγεται στους Νόμους 1126/1981, 

1335/1983, 1650/1986, ως επιταγή, υπό τη πίεση των νέων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών: Το λεκανοπέδιο 

Αττικής αποτελεί μια αδιάλειπτη οικιστική ενότητα με λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου που συνεχώς 

μειώνονται). 

 

    ΣτΕ 1157/1991  

 Τα Δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι φυσικά αγαθά.        

 (Η νομική έννοια καθολικό φυσικό και κοινωνικό αγαθό με αισθητική αξία εισάγεται στους Νόμους 1126/1981, 

1335/1983, 1650/1986, ως επιταγή, υπό τη πίεση των νέων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών: Το λεκανοπέδιο 

Αττικής αποτελεί μια αδιάλειπτη οικιστική ενότητα με λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου που συνεχώς 

μειώνονται).   
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ΣτΕ 50/1993:  

 (σε συνδυασμό και με τους Ν. 360/1976 και 2742/1999) 

 Ο άνθρωπος επιτρέπεται να παρεμβαίνει διαχειριστικά στη φύση στα πλαίσια ενός γενικότερου χωροταξικού 

σχεδιασμού για την αρμονική σύνδεση και συνοχή του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον και τη 

προβολή της αισθητικής φυσιογνωμίας του τοπίου δηλ. τη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Ο 

φυσικός χώρος σχεδιάζεται αφενός ως τέχνη και αφετέρου με τρόπο που η σύνθεση, η μορφή και οι φυσικές 

καλλονές της άγριας χλωρίδας, πανίδας και γεωμορφικών σχηματισμών να διατηρούνται αναλλοίωτα.    

 

ΣτΕ 1118/1993:  

 Στοιχεία αισθητικού κάλλους είναι η βλάστηση, η φυσιογραφία, η γραμμή του τοπογραφικού αναγλύφου, η 

χαρακτηριστική σύνθεση του τοπίου ως ενιαίου συνόλου, η ισορροπία και αρμονική συνύπαρξη 

δημιουργημάτων φύσης και ανθρώπου (η συνοχή και σύνθεση μιας οπτικής εμπειρίας, όπως και ΥΑ 

33318/30281/1998 και Ν. 1650/1986).  

 Η αισθητική μορφή του τοπίου ως συνόλου (ενιαίο σύνολο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους) (ΣτΕ 693/1981, 

1743/1985, 1118/1993) συνδέεται με την ενότητα και την ισορροπία του συνόλου.                                                                         

 

ΣτΕ 2785/1993: 

 Η φύση και το τοπίο είναι αγαθό και αξία συνταγματικά προστατευτέο (όπως ορίζεται και από Ν. 1126/1981, 

1335/1983, 1650/1986).  

 Στοιχεία αισθητικού κάλλους είναι η φυσική βλάστηση, η φυσιογραφία της περιοχής (οι φυσικοί σχηματισμοί), η 

γραμμή του ανάγλυφου (λόφος), η συνέχεια και η χαρακτηριστική σύνθεση του τοπίου ως ενιαίου συνόλου 

(δάσος, λόφος, παραλία), η ισορροπία και αρμονική συνύπαρξη των δημιουργημάτων φύσης και ανθρώπου 

(δασικός λόφος, δασική έκταση, παραλία, υφιστάμενα πυροβολεία), η αρμονική ένταξη των κτισμάτων στο 

φυσικό περιβάλλον.  

 

ΣτΕ 269/1994:  

 Στοιχεία αισθητικής του τοπίου είναι η φυσική βλάστηση και το τοπογραφικό ανάγλυφο που συνδέονται (όπως και 

ΣτΕ 1118/1993, 2785/1993) με την οργανική ενότητα και φυσική ισορροπία του συνόλου και ικανοποιούν τις 

αισθητικές απαιτήσεις (οικολογική συνοχή και σύνθεση μιας οπτικής εμπειρίας, όπως ΥΑ 33318/30281/1998 

και Ν. 1650/1986).  

 Η αλλοίωση της μορφής τους προσβάλλει την αισθητική και προκαλεί αισθητική βλάβη και οπτική ρύπανση (όπως 

και ΣτΕ 3146/1986).  

 

ΣτΕ 2164/1994:       

 Τα Δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι φυσικό και κοινωνικό αγαθό (ιδιαίτερα πρόσφορα για αναψυχή του κοινού).        

 Η νομική έννοια καθολικό φυσικό και κοινωνικό αγαθό με αισθητική αξία εισάγεται στους Νόμους 1126/1981, 

1335/1983, 1650/1986 ως επιταγή υπό τη πίεση των νέων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών. Αναφέρεται η 

φθίνουσα πορεία κάλυψης με πράσινο στα μεγάλα αστικά κέντρα: Το λεκανοπέδιο Αττικής αποτελεί μια 

αδιάλειπτη οικιστική ενότητα με λιγοστούς πνεύμονες πρασίνου που συνεχώς μειώνονται (ΣτΕ 1157/1991). 

Το τοπίο είναι μοναδικό για όλη τη Θεσσαλονίκη και αποτελεί το μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της περιοχής 

της Καλαμαριάς (ΣτΕ 2164/1994). 

 Σύμφωνα με την συνταγματική ερμηνεία, αισθητική αξία αποδίδεται στο φυσικό κάλλος και την ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία (μορφή βλάστησης, τοπογραφία και φυσικοί σχηματισμοί) ενιαίων και αυτοτελών 

οικοσυστημάτων (αισθητικά δάση) η οποία πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτη στο διηνεκές.    

 Το βασικότερο χαρακτηριστικό στοιχείο της αισθητικής φυσιογνωμίας του τοπίου είναι η ιδιομορφία και 

ποικιλομορφία του που δημιουργείται απ’ την ιδιαίτερη και ποικίλη μορφή της φυσικής βλάστησης, τη 

σπανιότητα, πυκνότητα και συνέχειά της, μαζί με το ποικίλο ανάγλυφο του εδάφους και τους ποικίλους 

φυσικούς σχηματισμούς.   

 Η ενότητα και αυτοτέλεια του τοπίου είναι στοιχείο που καθορίζει την ιδιαίτερη αισθητική φυσιογνωμία του. Η 

πολεοδόμηση καταλύει την ενότητα και αυτοτέλεια του τοπίου και αλλοιώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του.  
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 Στοιχείο αισθητικής του τοπίου που αυξάνει την αισθητική αξία είναι η εναλλαγή και διαδοχή των επιμέρους 

συστημάτων ακτής, δάσους, ιδιοκτησιών, η εναλλαγή και διαδοχή έργων φύσης και ανθρώπου σε αρμονική 

συνύπαρξη. 

 

ΣτΕ 4665/1996:  

 Ο αισθητικός χαρακτήρας του δάσους αναγνωρίστηκε με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και την εξέλιξη του 

πολιτισμού.     

 Η αισθητική του τοπίου εξαρτάται και διαμορφώνεται από: 1) τους φυσικούς σχηματισμούς, τη γραμμή του 

ανάγλυφου και τη βλάστηση, 2) τη μη διάσπαση του τοπίου από αναπτυξιακά έργα που ακυρώνουν την κατά 

προορισμό χρήση του αισθητικού δάσους αναψυχής, 3) την αρμονική συνύπαρξη στοιχείων ανθρωπογενούς 

και φυσικού περιβάλλοντος.  

 Τα αισθητικά στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (πόλη, οικιστικά σύνολα) βρίσκονται σε στενή σχέση 

αλληλεξάρτησης με τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος σε μια αισθητική σύνθεση. Η αλλοίωση των 

παραπάνω αισθητικών φυσικών στοιχείων υποβαθμίζει αισθητικά το τοπίο και προκαλεί αισθητική ασχήμια.  

 

ΣτΕ 2805/1997:  

 Τα πολιτιστικά στοιχεία (οικισμοί) βρίσκονται σε στενή σχέση αλληλεξάρτησης με τα φυσικά σε μια εύθραυστη 

ισορροπία. Στοιχεία αισθητικής είναι η σύνθεση (όπως και ΣτΕ 4665/1996) και αρμονική ενότητα μεταξύ 

αυτών των στοιχείων. Η αισθητική φυσιογνωμία του τοπίου καθορίζεται απ’ την ενότητα, αυτοτέλεια, 

ιδιαιτερότητα και μοναδικότητά του. Η ενότητα του τοπίου και η λιτή συμμετρία του χαρακτηρίζονται ως 

«αισθητικές αξίες» και στοιχεία συλλογικής ταυτότητας που πρέπει να διαφυλαχτούν αναλλοίωτα.   

   

ΣτΕ 3027/2001:  

    Η αισθητική αξία του πολιτιστικού αγαθού προβάλλεται με την ανάδειξη της ιδιαίτερης αισθητικής φυσιογνωμίας της 

περιοχής, συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και με ό,τι ιστορικά αντιπροσωπεύει και 

προσδίδει ποιότητα ζωής.  

 

ΣτΕ 533/2003: 

 Η αισθητική λειτουργία παραθαλάσσιου αισθητικού δάσους δεν είναι συμβατή με πολεοδόμηση στο πνεύμα και των 

ΣτΕ 4592/1977, 1518/1980 (Είναι συμβατή με σκοπούς αναψυχής, υγιεινής απόλαυσης, άνετης διαβίωσης, 

προς όφελος του συνόλου, ως κοινωνικό δικαίωμα χρήσης και απόλαυσης, όπως Ν.Δ. 86/1969 και ΣτΕ 

1518/1980, 3146/1986).  

 Η πολεοδόμηση του δάσους δεν δημιουργεί αισθητική ενότητα όπως περιγράφει την ενότητα αυτή ο Ν. 3028/2002, 

δεν συνθέτει αρμονικό αισθητικό τοπίο όπως περιγράφει την αρμονία αυτή οι Ν. 1126/1981 & 1561/1985 και 

η ΣτΕ 2805/1997, δεν δημιουργεί αισθητική οπτική εμπειρία όπως περιγράφει την εμπειρία αυτή ο Ν. 

1650/1986, διασπά την αρμονική ενότητα και αυτοτέλεια και αλλοιώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του τοπίου 

όπως αναφέρεται και στις ΣτΕ 2164/1994 και 4665/1996 και αναιρεί τον κατά χρήση προορισμό του.  

 Κάθε πόλη πρέπει να εξασφαλίζει τους όρους αισθητικής στο πνεύμα και των ΣτΕ 1968/1974 & 2233/1979, βάσει 

των οποίων τα στοιχεία αισθητικής λαμβάνονται υπόψη ως συστατικά στοιχεία σχεδιασμού της πόλης ως 

έργου τέχνης.      

  

ΣτΕ 974/2005:  

 Η αισθητική λειτουργία του άλσους - πάρκου, στοιχείου του πολιτιστικού περιβάλλοντος, είναι αλληλένδετη με 

αναψυχή και απόλαυση προς όφελος του συνόλου και αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα χρήσης και απόλαυσης, 

όπως αναφέρεται στο Ν.Δ. 86/1969 και στις ΣτΕ 1518/1980, 3146/1986 & 533/2003.   

 Τα αισθητικά στοιχεία του αστικού πρασίνου (πολιτιστικού περιβάλλοντος) διατηρούνται και αναδεικνύονται με τη 

συνέχεια και τη μη διάσπασή τους, όπως και στη περίπτωση των Αισθητικών Δασών (όπως και ΣτΕ 

2233/1979). Η δημιουργία κτισμάτων στο άλσος αναιρεί τον κατά χρήση προορισμό του, όπως και η 

πολεοδόμηση στα αισθητικά δάση (όπως και ΣτΕ 533/2003).  
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 Η εγκατάσταση δασικής βλάστησης (αναδάσωση) είναι ένα αξιόλογο στοιχείο αισθητικής φυσιογνωμίας του άλσους 

(όπως και Ν.Δ. 86/1969 & Ν. 998/1979) και ένας παράγοντας αισθητικής αξίας (όπως και Ν. 1335/1983, Ν. 

1650/1986) και αισθητικής απόλαυσης. Αποδίδεται στη δασική βλάστηση (με την αναδάσωση) αισθητική αξία 

ως μαρτυρία ανθρώπινης πολιτιστικής δραστηριότητας (όπως και Ν. 3028/2002).  

 Η πόλη, ως δημιούργημα του πολιτισμού, σχεδιάζεται ως τέχνη και ως φύση (όπως και ΣτΕ 2233/1979).   

  

ΣτΕ 3360/2005  

 Στοιχεία της αισθητικής φυσιογνωμίας του φυσικού τοπίου είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μορφής και του 

αναγλύφου και οι φυσικοί σχηματισμοί (κορυφογραμμές, ακρωτήρια κ.λ.π.), η αυτοτέλεια και μοναδικότητά 

του, η ποικιλότητα και αρμονία των συστατικών του στοιχείων. Στο τοπίο αισθητικής αξίας διατηρούνται 

αδιατάρακτα και αναλλοίωτα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και εφαρμόζονται παραδοσιακές μορφές χρήσης 

γης. «Αισθητική αξία» αποδίδεται στην αρμονική σύνθεση των στοιχείων των φυσικών οικοσυστημάτων με τα 

ανθρωπογενή στοιχεία, ως μια οπτική εμπειρία και στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

και φυσικών διεργασιών (όπως και Ν. 1650/1986).     

  Τα αισθητικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (παραλιακών τοπίων, δασών, φυσικών σχηματισμών) βρίσκονται 

σε στενή αλληλεξάρτηση με εκείνα του πολιτιστικού (γεωργία, τουρισμός) σε μια εύθραυστη ισορροπία, και 

αποτελούν μέρος της ιδιαίτερης ταυτότητας και της ιστορικής φυσιογνωμίας της περιοχής (όπως και Ν. 

1561/1985).  

  

ΣτΕ 1445/2006:  

  Ως αισθητικά στοιχεία του πολιτιστικού αγαθού (κτίσματος) εκτιμώνται ότι είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία της μορφής 

του (απλότητα, λιτότητα και σαφήνεια), ό,τι ιστορικά και πολιτιστικά αντιπροσωπεύει αυτό, όπως και η 

σύνδεσή του με την ιστορική μνήμη και τη συλλογική ταυτότητα.   

  Η αλλοίωση της αρχικής του μορφής μειώνει την αισθητική του αξία.  

  Ο τρόπος θεώρησης και αντιμετώπισης του φυσικού περιβάλλοντος και των χρήσεών του, της χωρικής πυκνότητας 

και του σχεδιασμού των πόλεων, όπως και η αξία που δίνεται σ’ αυτά, είναι στάσεις που αποτελούν πηγή 

ταυτότητας για τον άνθρωπο.  

   

ΣτΕ 601/2007 :  

Στοιχεία αισθητικής αξίας είναι: Η σύνθεση, η μορφή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βλάστησης και του 

αναγλύφου των φυσικών οικοσυστημάτων και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του τοπίου (όπως και ΣτΕ 2805/1997, 

2164/1994) που την καθορίζουν η ενότητα, αυτοτέλεια, ιδιαιτερότητα και μοναδικότητά του.  

Η διάσπαση της οργανικής ενότητας και της οικολογικής συνοχής επιφέρει αλλοίωση της μορφής των αισθητικών 

στοιχείων του, διαταραχή της σύνθεσης της οπτικής εμπειρίας, οπτική ρύπανση και αισθητική βλάβη. Ο 

χωροταξικός σχεδιασμός έχει σκοπό τη μη διάσπαση και διατήρηση της αισθητικής φυσιογνωμίας του τοπίου.   

Η διατήρηση του οργανικά ενιαίου δασικού τοπίου προκειμένου να διατηρηθούν αναλλοίωτα και ν’ αναδειχτούν τα 

αισθητικά του στοιχεία και η ομορφιά της άγριας χλωρίδας, πανίδας και γεωμορφικών σχηματισμών του, 

επεκτείνεται και πέραν των αισθητικών δασών και των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Αφορά και 

ευαίσθητα παραλιακά φυσικά γεωσυστήματα των οποίων τα είδη χλωρίδας, πανίδας και τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της βλάστησης και του αναγλύφου είναι φυσικά αγαθά με παραδοσιακή αισθητική αξία και 

αποτελούν φυσική κληρονομιά (όπως και Ν. 1335/1983, Ν. 1650/1986, Ν. 1734/1987, ΣτΕ 2304/1995, 

1320/2001 και 2785/1993) και των οποίων τα ιδιαίτερα τοπικά φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά έχουν 

ιδιαίτερη αισθητική σημασία (όπως και Ν. 1634/1986).  
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                       Από το επιστημονικό σύγγραμμα: Η Αναψυχή στα Δάση: 

Τα στοιχεία που αναφέρουμε από το σύγγραμμα αυτό θεωρούμε ότι βρίσκουν εφαρμογή 

στη Νομολογία: 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ: 

Δασικό τοπίο είναι μια σύνθεση βλάστησης, ζώων, γεωμορφικών σχηματισμών, υδάτινου στοιχείου και διάφορων 

τεχνικών έργων και κατασκευών σε ενιαία εικόνα μέσα στο δασικό χώρο που προβάλλεται στον ορίζοντα (σελ. 

183).   

Εθνικός Δρυμός είναι μια μεγάλη έκταση όπου τα είδη, το περιβάλλον τους και οι γεωμορφικοί σχηματισμοί 

προσφέρουν ένα φυσικό τοπίο μεγάλης ωραιότητας ή παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αναψυχή και ένα ή 

περισσότερα οικοσυστήματα δεν έχουν υποστεί αλλοίωση από ανθρώπινη εκμετάλλευση και εξουσίαση. Οι 

αρμόδιες Αρχές παίρνουν μέτρα για τη προστασία των αισθητικών τους χαρακτηριστικών. Οι επισκέπτες 

επιτρέπεται να εισέρχονται για σκοπούς έμπνευσης, εκπαίδευσης, πνευματικής καλλιέργειας και αναψυχής 

(σελ. 48-49).    

Δάσος αναψυχής είναι μια μικρή ή μεγάλη έκταση όπου το τοπίο, η βλάστηση, τα ζώα, οι γεωμορφικοί 

σχηματισμοί και τα ρέοντα ή στάσιμα νερά είναι μεγάλης αισθητικής αξίας.   

      Απαραίτητα στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε Δάσος αναψυχής είναι: Η ωραιότητα του τοπίου, η ωραιότητα 

και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν η βλάστηση και τα ζώα, η ποιότητα και αφθονία του υγρού στοιχείου.   

      Με βάση τις αρχές της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης του δασικού τοπίου το Δάσος αναψυχής είναι δυνατόν να 

διαμορφωθεί τεχνητά σε τοπίο φυσικών καλλονών χωρίς να περιορίζονται οι υπόλοιπες λειτουργίες του 

δάσους σε υπολογίσιμο βαθμό. Έτσι, τα Δάση αναψυχής αποτελούν: 1) χώρους, όπου ο άνθρωπος προχωρεί 

στην έντεχνη και σκόπιμη ανάπτυξή τους διαμορφώνοντας το τοπίο για ευχάριστη, άνετη και ασφαλή 

παραμονή, περιήγηση και δραστηριοποίηση και 2) ως λειτουργία και ανάπτυξη, ένα είδος οικονομικής 

δραστηριότητος, με προϊόν το αγαθό της αναψυχής. Οι επισκέπτες επιτρέπεται να εισέρχονται για σκοπούς 

έμπνευσης, εκπαίδευσης και πνευματικής καλλιέργειας (σελ. 55-56).   

Εθνικός υγρότοπος είναι μια μεγάλη επίπεδη έκταση όπου χερσαία και αβαθή υδάτινα οικοσυστήματα που δεν 

έχουν υποστεί ουσιώδη αλλοίωση απ’ την εξουσίαση και διακατοχή του ανθρώπου διαδέχονται το ένα το άλλο 

με διάφορη έκταση και σε ποικίλα σχήματα κι έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τη κυριαρχία του νερού ως 

ρυθμιστικού βιολογικού παράγοντα, τα δε απαντώμενα εκεί είδη φυτών και ζώων παρουσιάζουν επιστημονικό 

και διδακτικό ενδιαφέρον ή ακόμη προσφέρουν ένα φυσικό τοπίο μεγάλης αισθητικής αξίας. Οι Αρχές έχουν 

εκδηλώσει τη βούλησή τους να προστατεύσουν και να συντηρήσουν τα αισθητικά χαρακτηριστικά τους. Οι 

επισκέπτες επιτρέπεται να εισέρχονται για σκοπούς αναψυχής, έμπνευσης, πνευματικής καλλιέργειας και 

εκπαίδευσης. 

Ο περιηγητής του Δάσους αναζητά να ικανοποιήσει μια ποικιλία επιθυμιών και αναγκών του, να αναζωογονηθεί 

μέσα στο υγιεινό και ήρεμο περιβάλλον του δασικού χώρου, να εμπνευστεί μέσα στην απαράμιλλη ομορφιά 

μιας ισορροπημένης και δημιουργικής φύσης, να βρει απόλυτη ικανοποίηση με την άθληση, το κυνήγι, το 

ψάρεμα, τη κατάκτηση απόκρημνων κορυφών, τη πραγματοποίηση ευχάριστων περιπάτων, μέσα στα συνεχώς 

εναλλασσόμενα ωραία δασικά τοπία (σελ. 47).  

Η αισθητική αξία του τοπίου επηρεάζει τη ποιότητα της δασικής αναψυχής.  

 

Η Αισθητική αναφέρεται στην οπτική αρμονία των στοιχείων του δασικού τοπίου, δηλ. της διαμόρφωσης του 

εδάφους, της βλάστησης, των νερών και του ορίζοντα.   

Η αισθητική εντύπωση και κατά συνέπεια η ικανοποίηση του επισκέπτη-θεατή προκαλείται είτε από ένα στοιχείο, 

είτε απ’ τη σύνθεση στοιχείων τοπίου, τον συνδυασμό οπτικών στοιχείων τοπίου, όπως π.χ. είναι η γη με τη 
τοπογραφική διαμόρφωση, η βλάστηση, τα ζώα, τα νερά και οι κατασκευές του ανθρώπου με τις 

χαρακτηριστικές έννοιες της μορφής, της γραμμής, του χρώματος και της υφής που αποτελούν και τα βασικά 

στοιχεία σύνθεσης του δασικού τοπίου.   
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Σημαντικότατος συντελεστής της αισθητικής αξίας του δασικού τοπίου και ισχυρός πόλος έλξης είναι το ν ε ρ ό  

(λίμνες, καταρράκτες, υδάτινα ρεύματα) (σελ. 304-305). Υδάτινα ρεύματα, εντυπωσιακές υδατοπτώσεις, 

λίμνες, που διακόπτουν τη συνέχεια της δασοκάλυψης, αυξάνουν σημαντικά την αισθητική αξία του Δάσους.   

Φυσικός παράγων που αποτελεί πολύτιμο αισθητικό στοιχείο του δασικού τοπίου σε ένα Δάσος Αναψυχής και 

επηρεάζει την αισθητική αξία του είναι η τ ο π ο γ ρ α φ ι κ ή διαμόρφωση. Επιβλητικά στοιχεία του τοπίου 

αποτελούν οι ισχυρές κλίσεις, οι βαθιές χαράδρες, οι απότομα ορθούμενοι ορεινοί όγκοι. Η διαδοχή 

επιφανειών με μεγάλες και μικρές κλίσεις βελτιώνει τη ποιότητα της θέας (βάθος και ποικιλία) και συνεπώς τη 

περιηγητική αξία του Αισθητικού Δάσους.  

Ο βασικότερος αισθητικός παράγοντας του δασικού τοπίου είναι  η  β λ ά σ τ η σ η.  

     Η μορφή, η υφή, το χρώμα και η διάρθρωσή της κατά είδη, αποτελούν δημιουργικά στοιχεία της αισθητικής 

του τοπίου (σελ. 183). Οι δασοσυστάδες στα δάση αναψυχής αποτελούν το γενικό πλαίσιο του τοπίου από 

πλευράς αρχιτεκτονικής (σελ. 200). Η βλάστηση μπορεί να προβάλλει ή να πλαισιώνει αξιόλογους 

γεωμορφολογικούς σχηματισμούς κι απ’ αυτή εξαρτάται η αισθητική αξία του τοπίου.  

Η δασική βλάστηση είναι ο παράγων που εγγυάται την αισθητική αποτίμηση και είναι φυσικό αγαθό διότι μέσω 

αυτής διαφυλάττονται οι αισθητικές αξίες.  

Ως οπτική εντύπωση: Η δενδρώδης βλάστηση των ελληνικών δασών αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ειδών και 

ποικιλιών που δημιουργούν στο παρατηρητή ποικίλες και μεταβαλλόμενες με το χρόνο εντυπώσεις, 

οφειλόμενες: στο διάφορο χρώμα των φύλλων, του φλοιού, ή των λουλουδιών τους, στη διάφορη υφή του 

φυλλώματος (τα κωνοφόρα έχουν γενικά αραιή, ενώ τα πλατύφυλλα πυκνή υφή), στη διάφορη γενική μορφή 

και διάταξη της κόμης (σφαιροειδής της βαλανιδιάς, κωνοειδής της ελάτης, κολωνοειδής του ορθόκλαδου 

κυπαρισσιού, και πλήθος από ενδιάμεσες καταστάσεις και παραλλαγές), στο διάφορο μέγεθος, ύψος, ή 

διάμετρο, στα διάφορα αυξητικά χαρακτηριστικά (μονόκορμα  κωνοφόρα, πολύκορμα παραβλαστάνοντα 

πλατύφυλλα). Η μίξη δένδρων κατ’ άτομα ή ομάδες από διάφορα είδη, ηλικίες, χρώματα και μεγέθη είναι 

προτιμότερη από αισθητικής πλευράς απ’ τη παρουσία στο τοπίο μιας δενδρώδους βλάστησης ομοιόμορφης σε 

όλα τα χαρακτηριστικά της (σελ. 184-185).  

 

Πολλές φορές επιβάλλεται να γίνει ειδικός χειρισμός της δασικής βλάστησης με σκοπό να δημιουργηθεί και να 

συντηρηθεί εκείνο το φυσικό σκηνικό πλαίσιο το οποίο ενδείκνυται από αισθητική άποψη (σελ. 44).  

Πολλές φορές οι ανθρώπινες επεμβάσεις με σκοπό τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δρυμών ή 

υγροτόπων αποβλέπουν ειδικότερα στα εξής : 

♦   Να εμποδίσουν τη φυσική προοδευτική εξέλιξη των οικοσυστημάτων σε στάδια που δεν έχουν ενδιαφέρον και 
οδηγούν στην εξαφάνιση προγενέστερων με μεγάλο οικολογικό ή εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. 

♦   Να συντηρηθούν τα πολυάριθμα ιδιαίτερα οικολογικά περιβάλλοντα για φυτά και ζώα με αισθητικό ενδιαφέρον. 

♦   Να διατηρηθούν μνημειακά δένδρα μεγάλης ηλικίας. 

♦   Να βελτιώσουν την αισθητική του τοπίου (σελ. 340-342).  

  

Για να εκτιμήσουμε την αισθητική αξία και τη συμβολή των χειρισμών της βλάστησης στη διαμόρφωση του 

δασικού τοπίου πρέπει να έχουμε υπόψη τις τρεις βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής του δασικού τοπίου που 

επηρεάζουν την αισθητική εντύπωση του ανθρώπου στη θέα του περιβάλλοντός του.  

Στις έννοιες αυτές αναφέρονται οι Νόμοι και η Νομολογία.  

Αυτές οι έννοιες είναι:    

α) Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του τοπίου ο οποίος το προσδιορίζει:  

     Είναι η ολοκληρωμένη οπτική εντύπωση που δημιουργείται απ’ την ιδιαίτερη οπτική σύνθεση των στοιχείων 

του από άποψη μορφής, γραμμής, χρώματος και υφής. Είναι ο συνθετικός χαρακτηριστικός τύπος τοπίου που 

εμφανίζεται σαν νησίδα μέσα στη περίμετρο του οπτικού πεδίου και σε συνέχεια του δασικού τοπίου που 

αποτελεί το γενικό πλαίσιο.  
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Τύποι δασικού τοπίου: 

 Πανοραμικό δασικό τοπίο, με θέα απεριόριστη, δηλ. επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες π.χ. θάλασσα, ελαφρά 

λοφώδεις λιβαδικές εκτάσεις ή απομακρυσμένες οροσειρές.  

 Δασικό τοπίο με αντικείμενο ή αντικείμενα χαρακτηριστικής μορφής, π.χ. ένα επιβλητικό βουνό ή ένα δένδρο 

σε μια γυμνή επίπεδη πεδιάδα τα οποία ασκούν ιδιαίτερη κυριαρχική αισθητική επίδραση στο τοπίο που πρέπει 

να παραμείνει ανόθευτη ή να υποστεί ελαφρές αλλοιώσεις ή και βελτιώσεις χωρίς να καταστραφεί η 

ωραιότητα της σύνθεσης της φύσης.  

 Περικλειόμενο δασικό τοπίο, μικρές επίπεδες χερσαίες ή υδάτινες επιφάνειες, π.χ. λιβάδια ή λίμνες, που 

περικλείονται από μια συνέχεια ομάδων αντικειμένων μέσα στο δάσος, ή από δένδρα στα κράσπεδα δάσους ή 

από κατακόρυφα βραχώδη πρανή ή απ’ τα απότομα πρανή μιας λίμνης. Μέσα στο περικλειόμενο τοπίο τα 

αντικείμενα χαρακτηριστικών μορφών παίρνουν ιδιαίτερη έμφαση και σημαντικότητα εξαιτίας του ότι το 

οπτικό πεδίο περιορίζεται απ’ τα πέριξ ορθούμενα επίπεδα. Τα αντικείμενα χαρακτηριστικών μορφών που είναι 

σε συνέχεια και κοντά το ένα με το άλλο μέσα στο περικλειόμενο τοπίο οδηγούν τις δυο αυτές έννοιες σε μια 

αμφίρροπη σχέση κυριαρχίας - υποταγής.  

 Εστιακό ή αξονικό δασικό τοπίο, όπου οι βραχώδεις στενώσεις κοιτών υδάτινων ρευμάτων, οι χαραδρώσεις με 

χαρακτηριστική και διάφορη βλάστηση από εκείνη των πλαγιών, οι δρόμοι μέσα σε δάση, δηλ. οπουδήποτε η 

τοπογραφική διαμόρφωση και η μορφή και συγκρότηση της βλάστησης κατευθύνουν το βλέμμα του 

παρατηρητή προς ένα ή μια σειρά σημείων και το τοπίο γίνεται περισσότερο αισθητό όσο αυξάνει η απόσταση 

απ’ τη θέση του παρατηρητή. Αντικείμενα χαρακτηριστικής μορφής στον άξονα ή στο σημείο συγκλίσεως 

τονίζουν ακόμη περισσότερο το εστιακό τοπίο.  

 Εστεγασμένο δασικό τοπίο που γίνεται αντιληπτό απ’ τον παρατηρητή όταν συμβαίνει ο δρόμος στον οποίο 

κινείται να έχει κι από τις δυο πλευρές δενδροστοιχίες που συγκομώνονται πάνω από το δρόμο. Αισθητική 

εντύπωση υψηλής ποιότητας δημιουργείται στη περίπτωση που υπάρχει μια αρμονική διαδοχή των διαφόρων 

παραλλαγών ενός εστεγασμένου δασικού τοπίου. Τέτοιες παραλλαγές διακρίνουμε ανάλογα με: την εναλλαγή 

των ειδών δένδρων και χρωμάτων, τη σύνθεση της βλάστησης, τη πυκνότητα, την εναλλαγή και τα επίπεδα 

κομοστέγης, το βάθος οπτικής διείσδυσης δηλ. τη πυκνότητα των κορμών και την ύπαρξη υποβλάστησης.   

Η σύνθεση, πυκνότητα και εναλλαγή της βλάστησης ως οπτική εμπειρία γίνεται αντιληπτή μέσω της 

αισθητικής απόλαυσης.    

 Δασικό τοπίο λεπτομερειών και μικρών αντικειμένων τα οποία συμμετέχουν στη σύνθεση του δασικού τοπίου, 

και γίνονται αντιληπτά από μάτι ευαίσθητο στη κρυφή ομορφιά της φύσης, όπως π.χ. διάσπαρτα μανιτάρια 

κάτω απ’ τη κομοστέγη του δάσους, λουλούδια ή θάμνοι μέσα σε ένα λιβάδι που περικλείεται από δάσος, 

υδρόβια φυτά π.χ. νούφαρα που επιπλέουν στην επιφάνεια μιας μικρής λίμνης.  

 Εφήμερο δασικό τοπίο που δημιουργείται και εξαρτάται από εφήμερες παροδικές εντυπώσεις που μπορεί να μη 

γίνουν αντιληπτές απ’ τον περιηγητή. Παράγοντες που επιδρούν στη δημιουργία εφήμερων εντυπώσεων στο 

δασικό τοπίο είναι η ανατολή ή η δύση του ήλιου, τα σύννεφα, η ομίχλη, οι παγοκρύσταλλοι ή το χιόνι πάνω 

στα δένδρα, το καθρέφτισμα των αντικειμένων στα ήρεμα νερά, οι σκιές, το λίκνισμα των δένδρων απ’ τον 

άνεμο, τα ανθοπέταλα στην επιφάνεια του εδάφους ή πάνω σε ήρεμα νερά, τα πατήματα των πουλιών πάνω 

στο χιόνι, οι φωλιές των εντόμων, τα ζαρκάδια που βόσκουν στις βουνοπλαγιές ή σε ένα λιβάδι που 

περικλείεται από δάσος, τα πουλιά πάνω στο χιόνι ή στα νερά της λίμνης.     

  

 β) Η ποικιλότητα μορφών του δασικού τοπίου, αν δηλ. το δασικό τοπίο είναι πλούσιο σε διάφορα αντικείμενα και 

σε εντυπωσιακή ποικιλία, που μαζί με το φως και την απόσταση από τον παρατηρητή επηρεάζουν τις 

αναλογίες και την αισθητική του τοπίου, π.χ. η ποικιλότητα μορφών κατά μήκος των δρόμων μέσα στο δάσος. 

Η ποικιλότητα αναφέρεται όχι μόνο στη μορφή αλλά και στο χρώμα, το μέγεθος της βλάστησης και στη 

χάραξη των δρόμων. Η διαδοχή διαφόρων μορφών ή η διαδοχή μιας ποικιλίας μορφών είναι η επιθυμητή 

ποικιλότητα από αισθητική άποψη.  

γ) Οι αλλοιώσεις του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φυσιογνωμίας του δασικού τοπίου κατά τη χρήση και 

εκμετάλλευση των φυσικών δασικών πόρων με σκοπό την ικανοποίηση των εθνικών αναγκών, όπως 

αναφέρεται και στο άρθρο 24 του Συντάγματος, π.χ. μετατροπή θαμνώνων σε ποολίβαδα ή ελαιώνες. Αυτές οι 
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αλλοιώσεις πρέπει να προσαρμόζονται στη μορφή, γραμμή, χρώμα και υφή του χαρακτηριστικού σε κάθε τύπο 

φυσικού τοπίου και στις φυσικές γραμμές της τοπογραφικής διαμόρφωσης της περιοχής.  

      (Η αισθητικοτεχνική ικανότητα του δασοτεχνικού αποδεικνύεται τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερες αλλοιώσεις 

επιφέρουν οι επεμβάσεις του στο φυσικό περιβάλλον).      

 

Η δασική διαχείριση για να επιτύχει την αισθητική σύνθεση και βελτίωση του δασικού τοπίου: 

 συμπληρώνει τη τοπογραφική διαμόρφωση,  

 εξασφαλίζει την (επιβλητική) συμμετοχή της δασικής βλάστησης και των άλλων παραγόντων τοπίου που 

εξαρτώνται απ’ αυτή, όπως η πανίδα,  

 προβάλλει ή πλαισιώνει τους αξιόλογους γεωμορφικούς σχηματισμούς με την ενδεδειγμένη μορφή της 

βλάστησης και   

 επιδρά αποφασιστικά στη δίαιτα και τη ροή των νερών,  

οφείλει δηλ. να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις αρχές της αρχιτεκτονικής και αισθητικής διαμόρφωσης του δασικού 

τοπίου.   

 

Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά στοιχεία ανάλυσης δασικού τοπίου είναι η μορφή, η γραμμή, η υφή και το χρώμα. 

Εμφανίζονται είτε μεμονωμένα είτε ως συνδυασμός, με έντονη τη παρουσία τους στο δασικό τοπίο, ώστε να 

προσελκύουν αμέσως το βλέμμα του παρατηρητή. Η έντεχνη χρησιμοποίηση και με κατάλληλο τονισμό 

αξιοποίησή τους κατά το χειρισμό των φυσικών ή βιοτικών στοιχείων των δασών και δασικών εκτάσεων 

οδηγεί σε σημαντική αισθητική βελτίωσή τους.  

Ο έντεχνος χειρισμός της βλάστησης και η προσαρμογή της διαχείρισης στις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής και 

αισθητικής διαμόρφωσης του δασικού τοπίου έχει σκοπό να προβάλλει τη κυριαρχικότητα των τεσσάρων 

αυτών κυρίαρχων στοιχείων και ενδείκνυται για τα Αισθητικά Δάση αναψυχής.     

♦ Η μορφή είναι η τρισδιάστατη τοπογραφική μορφή, η συνδυασμένη παρουσία αντικειμένων που εμφανίζονται 

συνενωμένα, σε αντίθεση με το δυσδιάστατο σχήμα. Γεωλογικοί σχηματισμοί, όπως ο λόφος του Λυκαβηττού 

στην Αθήνα, οι βράχοι των Μετεώρων, η κορυφή του Άθω στη Χαλκιδική, δίνουν την έννοια της μορφής. Η 

μορφή, το περίγραμμα, η σιλουέτα του κάθε αντικειμένου, προβάλλεται καλύτερα ως προς το μέγεθος, 

απομονώνεται, διακρίνεται και διαφοροποιείται με την αντίθεση. Σημαντική πηγή αντιθέσεων αποτελεί η 

βλάστηση. Με την εγκατάσταση βλάστησης κατά μήκος των ρευμάτων ή τη δασοκάλυψη σε γυμνές πλαγιές ή 

κορυφές λόφων, μπορεί να τονιστεί η τοπογραφική διαμόρφωση του τοπίου και να προβληθούν ή να 

βελτιωθούν μορφές με αισθητική αξία. Αντίθετα, η κάλυψη μιας έκτασης με συνεχή, ομοιόμορφη, ομήλικη, 

ομοιόχρωμη δασική βλάστηση, χωρίς διακοπή της συνέχειας της κομοστέγης, τείνει να εξαφανίσει την έννοια 

του τρισδιάστατου στο δασικό τοπίο και να αντικαταστήσει τη μορφή με το σχήμα του τμήματος της 

δενδρώδους βλάστησης που καλύπτει το έδαφος. Φυσικά η δασική βλάστηση είναι τρισδιάστατη και όχι 

δυσδιάστατη, αλλά ωστόσο δίνει μια τέτοια οπτική εικόνα διότι εμφανίζεται σαν ένας λεπτός μανδύας, σε 

αντίθεση προς το έδαφος που καλύπτεται απ’ αυτή και που όταν είναι γυμνό από βλάστηση δίνει σαφή την 

εικόνα των υψομετρικών διαφορών μεταξύ των τμημάτων του (χαράδρες, υδροκρίτες, απότομες πλαγιές). 

Επιπλέον η δασική δενδρώδης και θαμνώδης βλάστηση προσφέρει ένα είδος κλίμακας που βοηθά στο να 

εκτιμήσουμε το μέγεθος των αντικειμένων που βλέπουμε, πράγμα που δεν το προσφέρει ούτε η ποώδης 

βλάστηση ούτε οι υπάρχοντες βράχοι.   

♦ Η γραμμή είναι η διάταξη σε μια ακολουθία που κατευθύνεται προς ένα στόχο, ή η τομή δυο επιφανειών π.χ. η 

γραμμή του υδροκρίτη, η βαθιά γραμμή χαράδρας, η γραμμή του κρασπέδου του δάσους, η γραμμή της 

όχθης μιας λίμνης, η γραμμή της κοίτης ενός υδάτινου ρεύματος, οι όρθιοι κορμοί του Δάσους κ.λ.π. Η 

γραμμή μπορεί να ορίζει σκιαγραφικά μια μορφή ή να είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο του τοπίου.  

♦ Η υφή αναφέρεται στο τρόπο που συναρθρώνονται τα διάφορα συστατικά στοιχεία του συνόλου. Στη περίπτωση 

της δασικής βλάστησης αναφέρεται στα είδη και τη συνάρθρωση των ατόμων. Το είδος υφής που κυριαρχεί, η 

υφή του φυλλώματος, των κυριότερων κλάδων, των ατόμων, ομάδων ή ολόκληρων συστάδων, ποικίλλει με 

την απόσταση του παρατηρητή.   

♦ Το χρώμα δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να διαφοροποιήσει και να διαχωρίσει τα αντικείμενα που βλέπει, 
ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτά είναι όμοια στη μορφή, τη γραμμή και την υφή. Χρώματα που 
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διακρίνονται κατά σαφή τρόπο, αποτελούν εποχικό ή παροδικό φαινόμενο π.χ. το λαμπερό πράσινο χρώμα 

του φυλλώματος των δένδρων της ποώδους βλάστησης την άνοιξη, το έντονο κίτρινο πορτοκαλί ή κοκκινωπό 

φύλλωμα των φυλλοβόλων πλατυφύλλων το φθινόπωρο, το γαλάζιο των νερών κάτω από καθαρό ουρανό 

κ.λ.π. Το χρώμα είναι η βασική εκδήλωση του φωτός και εκφράζεται με την απόχρωση (χροιά) και τον τόνο. 

Οι αποχρώσεις στο δασικό τοπίο συνήθως δεν εμφανίζονται με σαφή χρώματα αλλά αποτελούν ισχυρή ή 

περιορισμένη φόρτιση ορισμένων αποχρώσεων που καταλήγουν να είναι οπτικά κυριαρχικές σε σχέση με τις 

πιο κοινές στη φύση, ελαφρά γκριζωπές μέχρι ισχυρά σκοτεινές. Τέτοιες αποχρώσεις που κατά κάποιον τρόπο 

διαφοροποιούνται, οφείλονται στη παρουσία του άσπρου, μαύρου, ή άλλων χρωμάτων τα οποία αποδίδονται 

με όρους όπως το πράσινο κυπαρισσί, το λαδοπράσινο της χαλέπιας πεύκης, το γκριζοπράσινο του 

κυπαρισσιού της Αριζόνας, το ορφνό του εδάφους. Οι χρωματικές αντιθέσεις τόνου επηρεάζουν σημαντικά τις 

σχέσεις και το βαθμό διάκρισης ανάμεσα σε μορφές και σχήματα: Το γυμνό έδαφος έχει πιο ανοιχτό χρώμα 

από το θαμνοκαλυμμένο ή δενδροκαλυμμένο, σε σπάνιες μόνο περιπτώσεις πιο σκοτεινό, ο ποοτάπητας είναι 

πιο ανοιχτού χρώματος απ’ τη συστάδα θάμνων ή δένδρων, τα πλατύφυλλα δένδρα είναι γενικά πιο ανοιχτού 

χρώματος απ’ τα κωνοφόρα. 

 

Οι βασικοί κανόνες της αισθητικής (προβολής) του δασικού τοπίου απ’ τους οποίους εξαρτάται ποιο απ’ τα 

κυρίαρχα στοιχεία επικρατεί, η μορφή, η γραμμή, η υφή, ή το χρώμα, είναι: η αντίθεση, η διαδοχή, η αξονική 

διάταξη, η σύγκλιση, η συγκυριαρχία και η πλαισίωση.   

Με τους κανόνες αυτούς αναλύουμε & αξιολογούμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώριμα του τοπίου.  

α) Οι ισχυρές οπτικές αντιθέσεις μορφής, γραμμής, υφής και χρώματος π.χ. οι αντιθέσεις χρώματος ή τόνου της 

βλάστησης, προβάλλουν τα αντικείμενα στο δασικό τοπίο. Κατά την εισαγωγή αντικειμένων στο δασικό τοπίο, 

ο δασοτεχνικός οφείλει να γνωρίζει ότι αυτά πρέπει να εναρμονίζονται προς το περιβάλλον και να 

προβάλλονται με αρμονική αντίθεση προς αυτό. Οι αρμονικές και εντυπωσιακές οπτικές αντιθέσεις 

δημιουργούν αισθητική βελτίωση του Δάσους π.χ. οι πρόσκαιρες επεμβάσεις ή οι αποψιλωτικές υλοτομίες με 

τις οποίες δημιουργούνται γυμνές από δασική βλάστηση επιφάνειες μέσα σε Δάσος με πυκνή υφή βλάστησης, 

επηρεάζουν τη μορφή του δασικού τοπίου και προκαλούν ισχυρές αντιθέσεις αλλά και ευχάριστη εντύπωση 

στον περιηγητή. Όταν οι επεμβάσεις αυτές συνδυάζονται με φυσικά ανοίγματα δίνουν την εντύπωση 

συνέχειας μορφών, γραμμής, υφής και χρώματος του φυσικού τοπίου.  

β) Η αισθητική του δασικού τοπίου βελτιώνεται απ’ τις αλλαγές και μεταβολές του, τη διαδοχική και προοδευτική 

παρεμβολή ποικίλων συνδυασμών μορφών, χρωμάτων, φωτισμού, υφής, ανοιγμάτων, κ.λ.π., αν δηλ. μπορεί 

να δώσει στον περιηγητή ικανοποίηση απ’ την απόλαυση μιας διαδοχής ποικίλων τέτοιων εικόνων κατά τη 

διαδρομή του στο δασικό τοπίο κυρίως κατά μήκος των δρόμων. Τέτοιες μεταβολές μπορεί ν’ αφορούν την 

υφή ή τον φωτισμό, τη ποικιλία θέας σε διαφορετικό βάθος ή με αντιθέσεις, μπορεί να είναι διαφορές στη 

ποιότητα των συνθέσεων, στη θερμοκρασία ή τις εδαφικές κλίσεις, ή να είναι ποικίλες συνθετικές μορφές 

αντικειμένων, χώρου και ορίζοντα.       

Η διαδοχή στη διαχείριση δασικού τοπίου ή δασικού οικοσυστήματος έχει δυο όψεις:  

1. τη διαδοχή τύπων τοπίου  και  2. τη διαδοχή εμπειριών.  

1. Η αισθητική αξία των αντιθέσεων μορφών, γραμμής, υφής, ή χρώματος στο δασικό χώρο εξαρτάται απ’ την 

εντύπωση (εμπειρία) που προκαλεί η συνέχειά τους, η επανάληψη της κυριαρχίας τους, η διαδοχή σειράς 

παρόμοιων οπτικών εντυπώσεων ή εικόνων.   

2. Μεγάλη σημασία για την αισθητική του τοπίου έχει ο τρόπος με τον οποίο ο παρατηρητής βλέπει τα 

αντικείμενα, με ποιο τρόπο βρίσκεται αντιμέτωπος στη θέα των αντικειμένων. Αισθητική απόλαυση προκαλεί η 

διαδοχή οπτικών εντυπώσεων.  

γ) Η αξονική διάταξη ή ο άξονας ως κανόνας ανάπτυξης του τοπίου συγκεντρώνει τη προσοχή του παρατηρητή 

στο τέρμα του, όπου μπορεί να υπάρχουν εντυπωσιακά μνημειακά ανθρώπινα κατασκευάσματα ή σπάνια 

δημιουργήματα της φύσης ή και στην οπτική λεωφόρο που οδηγεί στο τέρμα. Παράλληλα, όταν δημιουργείται 

αρμονική αντίθεση, διαδοχή και πλαισίωση που προσφέρει η βλάστηση από κατάλληλα είδη, τότε η αξονική 

σύνθεση που στοχεύει στη προβολή του εντυπωσιακού αντικειμένου στο τέρμα του άξονα, ενισχύει τη 

προβολή του αντικειμένου και επιτυγχάνεται έτσι το μέγιστο της αισθητικής εμπειρίας ή εντύπωσης.    
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δ)  Σημείο ή θέση σύγκλισης στο δασικό τοπίο υπάρχει γενικά όταν κύρια χαρακτηριστικά της τοπογραφικής 

διαμόρφωσης του εδάφους (χαράδρες, υδροκρίτες), χρωματικές γραμμές ή χαρακτηριστική υφή της 

βλάστησης, τείνουν να συγκεντρώσουν τη προσοχή του παρατηρητή σ΄ ένα σημείο ή σε μια μικρή επιφάνεια. 

Έτσι, αποτελούν ιδανικούς τόπους για να τοποθετηθούν χαρακτηριστικά κτίσματα που προκαλούν το 

ενδιαφέρον του παρατηρητή.  

ε) Συγκυριαρχία, τρικυριαρχία ή πολυκυριαρχία υπάρχει όταν δυο, τρεις ή περισσότερες όμοιες χαρακτηριστικές 

μορφές ή αντικείμενα όμοιας χαρακτηριστικής μορφής που βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο προβάλλονται 

αρκετά στη γενική σύνθεση του τοπίου και δημιουργούν έναν οπτικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε αντικείμενα 

όμοιας χαρακτηριστικής μορφής και μια σύνθεση συμμετρίας δασικού τοπίου που πολλές φορές δεν ταιριάζει 

στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αλλά και που είναι αισθητικά κατώτερο εκείνου που χαρακτηρίζεται απ’ την 

κυριαρχία ενός μόνο αντικειμένου ή μορφής. 

 στ) Πλαισίωση με την οποία -όπως συμβαίνει στη περίπτωση του πλαισίου ζωγραφικού πίνακα- χαρακτηριστικά 

αντικείμενα ή ειδική τοπογραφική διαμόρφωση, όπως τα κράσπεδα ή η κομοστέγη δάσους, οι δενδροστοιχίες, 

οι ανακλαστικές υδάτινες επιφάνειες, ή τα απόκρημνα βραχώδη πρανή, πλαισιώνουν συνθετικές εικόνες του 

δασικού τοπίου και κατευθύνουν το βλέμμα του παρατηρητή στον χώρο που περικλείεται απ’ αυτά τα 

αντικείμενα. Με την έντεχνη δημιουργία τέτοιων πλαισίων και κατάλληλο χειρισμό της βλάστησης η αισθητική 

αξία των Δασών βελτιώνεται, καθόσον επηρεάζεται σημαντικά η ποιότητα της αισθητικής εντύπωσης που 

προκαλείται στον παρατηρητή.   

Τα τέσσερα κυρίαρχα στοιχεία του δασικού τοπίου (μορφή, γραμμή, υφή, χρώμα) έχουν επίδραση πάνω στο 

βαθμό προβολής των αντικειμένων και κατά συνέπεια επηρεάζουν το μέγεθος της αισθητικής εντύπωσης και 

εμπειρίας.  

Ο βαθμός προβολής των αντικειμένων εξαρτάται απ’ την επίδραση και άλλων παραγόντων πάνω στα στοιχεία αυτά 

όπως: η κίνηση, το φως, η εποχή του έτους, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, η απόσταση, η θέση του 

παρατηρητή κ.λ.π.   

1) Το φως: Στο δασικό τοπίο που χαρακτηρίζεται απ’ την έντονη διαφοροποίησή του από τόπο σε τόπο κατά τη 

διάρκεια της ημέρας και του έτους, είναι δυνατό να παρατηρήσει κανείς μια ατελείωτη σειρά από εικόνες 

διάφορης αισθητικής αξίας, ανάλογα με τις σε κάθε τόπο και χρόνο συνθήκες φωτισμού.  

      Όλα τα αντικείμενα μέσα στο δασικό τοπίο ανακλούν άμεσα ή έμμεσα το φως του ήλιου. Η μορφή, η γραμμή, 

η υφή και το χρώμα τους προβάλλονται και γίνονται αντιληπτά απ’ τον παρατηρητή με τις αντιθέσεις που 

δημιουργεί το φως που ανακλάται πάνω στις διάφορες επιφάνειές τους. Έτσι, με τη γνώση της φύσης του 

φωτός και των οπτικών αποτελεσμάτων του μπορούμε να καθορίσουμε την αισθητική της θέας. Η έκθεση ως 

προς τον ορίζοντα και η κλίση του εδάφους διαφοροποιούν τις συνθήκες φωτισμού του τοπίου π.χ. βόρειες 

εκθέσεις είναι συνήθως σκοτεινότερες απ’ τις νότιες, δυτικής εκθέσεως πλαγιές σκοτεινότερες κατά τις 

πρωινές ώρες και φωτεινότερες κατά τις απογευματινές απ’ τις ανατολικής εκθέσεως πλαγιές. Οι σκιές 

βοηθούν με οπίσθιο φωτισμό να τονιστεί η μορφή των αντικειμένων λόγω των μεγαλυτέρων αντιθέσεων 

ανάμεσα σε επιφάνειες που σκιάζονται και φωτίζονται άμεσα. Με πλάγιο φωτισμό προκαλείται κυριαρχία της 

γραμμής (γραμμή σκιάς) που δημιουργεί οπτικό βάθος και προσθέτει αισθητική δύναμη.  

2) Η εποχή του έτους: Το φθινόπωρο οι αλλαγές στο χρώμα των φύλλων των φυλλοβόλων πλατυφύλλων 

αυξάνουν την αισθητική αξία του δασικού τοπίου διότι δυναμώνουν τη προβολή των μορφών του. Την άνοιξη 

η λαμπρότητα του πράσινου χρώματος των φύλλων είναι δυνατόν να έχει ανάλογες επιδράσεις πάνω στην 

αισθητική αξία του δασικού τοπίου. Στο χιονισμένο δασικό τοπίο όπου κυριαρχεί η μορφή και η γραμμή (ή 

σχήμα) ο περιηγητής απολαμβάνει το δασικό τοπίο με τις ιδιαίτερης ωραιότητας αντιθέσεις και συνθέσεις του.                 

3) Η κίνηση αποτελεί τη δυναμικότερη πηγή οπτικής κυριαρχίας στο δασικό τοπίο. Προσελκύει τη προσοχή του 

παρατηρητή όσο κανένα άλλο συστατικό του και εξασφαλίζει σημαντική αισθητική βελτίωση. Το ανθρώπινο 

μάτι μπορεί να αντιληφθεί τη κίνηση σε αφάνταστα μεγάλη απόσταση ή και πλευρικά όπου άλλα φαινόμενα 

που προκαλούν γενικά εντύπωση ελάχιστα γίνονται αντιληπτά. Τα νερά στους καταρράκτες, τα νερά που 

κυλούν στις κοίτες των ρευμάτων, τα κινούμενα σύννεφα στον ορίζοντα, οι σταγόνες της βροχής που 

πέφτουν, τα άγρια ζώα που τρέχουν μέσα στο Δάσος, τα πουλιά που πετούν κ.λ.π. προσθέτουν κίνηση στο 

τοπίο και αυξάνουν τη ποιότητα της αισθητικής εντύπωσης και εμπειρίας. Γι αυτό, η ανάπτυξη και αξιοποίηση 

του νερού και του πληθυσμού των άγριων ζώων εξασφαλίζει σημαντική αισθητική βελτίωση.  
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Η χάραξη και κατασκευή δρόμων και μονοπατιών πρέπει να εξασφαλίζει άνεση, ασφάλεια και συνεχείς εκπλήξεις 

στη θέα μιας ποικιλίας μορφών τοπίου (ποικιλία βλάστησης και τοπογραφικής διαμόρφωσης, εναλλαγές στη 

σύνθεση τοπίου, προβολή εντυπωσιακών γεωμορφικών σχηματισμών, φευγαλέες κινήσεις ζώων και πουλιών) 

με την αρμονική σύνθεση της μορφής, γραμμής, υφής και χρώματος του δασικού τοπίου σε ωραίες εικόνες 

που η βλάστηση, τα νερά και η τοπογραφική διαμόρφωση προσφέρουν σε άπειρους συνδυασμούς (σ. 169-

179).     

Ο τύπος και η κατασκευή των έργων του ανθρώπου (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κ.ά.) δηλ. η μορφή, η 

γραμμή, το χρώμα, πρέπει να προσαρμόζονται στα αντίστοιχα στοιχεία του φυσικού τοπίου και να 

αποφεύγονται σοβαρές αντιθέσεις (σελ. 175).    

Παρατηρούμε ότι τα φυσικά και πολιτιστικά (ανθρωπογενή) στοιχεία του τοπίου αντιμετωπίζονται ως ενιαία 

αισθητική ενότητα (ορισμός Δασικού τοπίου). Μέσα σε μια τέτοια ενιαία (οπτική) εικόνα, στοιχεία αισθητικής 

είναι αφενός οι αντιθέσεις και εναλλαγές φυσικών στοιχείων, τοπογραφικής διαμόρφωσης, βλάστησης, 

σύνθεσης τοπίου, και αφετέρου οι μη αντιθέσεις ανθρωπογενών πολιτιστικών ή τεχνητών συστατικών μερών 

του τοπίου με τα φυσικά του μέρη ως προς τη μορφή, γραμμή, χρώμα, υλικά κατασκευής κ.λ.π., και η 

αποτροπή περιβαλλοντικών διαταραχών οφειλόμενων σε μεγάλες εδαφικές κλίσεις, μεγάλα αδιαμόρφωτα 

πρανή ή μεγάλες εκσκαφές -που εκτός του ότι προκαλούν κίνδυνο διάβρωσης μειώνουν και την αισθητική 

αξία του Δάσους.  
Σε ποιες απαιτήσεις της αισθητικής του δασικού τοπίου πρέπει να ανταποκρίνονται οι παρόδιες δασοσυστάδες; Να 

μην εμποδίζεται η θέα σε εντυπωσιακά από αισθητική άποψη σημεία.    

Σε ποιες απαιτήσεις της αισθητικής του δασικού τοπίου πρέπει ν’ ανταποκρίνονται τα ρεύματα κατά μήκος της 

κοίτης τους, ή οι ορεινές χαράδρες κατά μήκος της βαθιάς γραμμής τους;  

      Να εξασφαλίζονται συνθέσεις υψηλής αισθητικής ποιότητας.   

Κατά τις αισθητικές επεμβάσεις, η διαμόρφωση της βλάστησης πρέπει:  

 να εξωραΐζει το τοπίο,  

 να το κάνει εντυπωσιακό τόσο στη γενική του σύνθεση όσο και στις λεπτομέρειές του οπτικές, 

ακουστικές, κινητικές.  

 να εξασφαλίζει καλή ορατότητα σε βάθος και πάνω σε αξιοθέατα εντυπωσιακά σημεία και αντικείμενα.  

 να ενισχύει τη κυριαρχία της μορφής χαρακτηριστικών αντικειμένων,  

 να αξιοποιεί μέσα στη γενική σύνθεση του τοπίου την υπάρχουσα τοπογραφική διαμόρφωση, τα στάσιμα 

ή τα τρεχούμενα νερά κ.λ.π.  

 να συνοδεύεται απ’ τη δημιουργία των οικολογικών εκείνων συνθηκών για την ανάπτυξη πλούσιας σε 

είδη πανίδας που δημιουργεί ξεχωριστή συγκίνηση στον περιηγητή.  

 Τα κράσπεδα (παρυφές) των δασοσυστάδων να δημιουργούν κυματοειδή κρασπεδική γραμμή με 

εντυπωσιακές συνθέσεις στα ανοίγματα και τις περικλειόμενες επιφάνειες, ποικίλες στη μορφή και το μέγεθος. 

Τα κράσπεδα των δασοσυστάδων με διάσπαρτα δένδρα, θάμνους και πόες χαρακτηριστικής μορφής σε 

αρμονική σύνθεση με βραχώδεις εξάρσεις εξωραΐζουν το δασικό τοπίο.       

Με την αραίωση της παρόδιας δασοσυστάδας βελτιώνεται η αισθητική της (μορφή, γραμμή, χρώμα, υφή) και η 

ορατότητα: με την αραίωση σε κατάλληλη γωνία ως προς τον άξονα του δρόμου και τη κατεύθυνση κίνησης 

του οχήματος εξασφαλίζεται η άνετη και χωρίς κίνδυνο ατυχήματος θέα σε γραφική λίμνη ή σε 

εντυπωσιακούς γεωμορφικούς φυσικούς σχηματισμούς, σημεία και συνθέσεις τοπίου και μια ποικίλη υφή 

βλάστησης όπου προβάλλονται φυτά εντυπωσιακά στη μορφή και το χρώμα (εικόνες στις σελ. 189-197). Η 

δυνατότητα για την σε βάθος ορατότητα στις παρόδιες δασοσυστάδες κατά μήκος των μονοπατιών μέσα στο 

δάσος είναι απαραίτητη και για έναν ακόμη πρόσθετο λόγο, εκτός από την απαίτηση να απολαμβάνει ο 

περιηγητής αμέριμνα τις ομορφιές της φύσης στο δάσος: Όταν στη διαδρομή του περιορίζεται από πλούσια 

και πυκνή ως το έδαφος βλάστηση νιώθει σαν φυλακισμένος και κυριεύεται απ’ το φόβο ότι κάποιος αόρατος 

εχθρός θα ξεπεταχτεί απ’ τη πυκνή αυτή βλάστηση (σελ.195).        

Περικλειόμενα τοπία ή ρυάκια με λεπτομέρειες και προβαλλόμενες μορφές δένδρων, θάμνων και βράχων 

εντυπωσιάζουν πολύ τον παρατηρητή. Η δημιουργία περικλειόμενων τοπίων δίνει τη δυνατότητα να τονιστεί η 

κυριαρχία της γραμμής των κρασπέδων, της χαρακτηριστικής μορφής των δένδρων και γενικά των 

αντικειμένων, της υφής της βλάστησης, του χρώματος και των χρωματικών αντιθέσεων της ποώδους 



{PA 103

βλάστησης, των αναρριχώμενων φυτών, των λουλουδιών, των δένδρων και της βλαστητικής ποικιλότητας 

των ειδών.  

Σε περιπτώσεις που οι βαθιές γραμμές της χαράδρας καταλήγουν σε περικλειόμενα τοπία και τύχει να πέσει πάνω 

τους το μάτι του περιηγητή, δημιουργούν σ΄αυτόν μια ακατανίκητη έλξη που τον οδηγεί ν΄ανακαλύψει τη 

κρυμμένη ομορφιά της φύσης στο βάθος της χαράδρας και να νιώσει ένα αίσθημα ηδονής. Αντίθετα, 

αναγεννητικά υλοτόμια που διαταράσσουν το τοπίο, με ψηλά πρέμνα κομμένα ανομοιόμορφα και με 

ακανόνιστες τομές, σε πλήρη αταξία, με σωρούς υπολειμμάτων και με έδαφος διαταραγμένο απ’ τη κίνηση 

βαρέων μηχανημάτων που δεν προστατεύονται απ’ τα βλέμματα των περιηγητών με ζώνη δασικής βλάστησης, 

προκαλούν ένα αίσθημα οδύνης στον επισκέπτη - περιηγητή του δάσους (σελ. 193, 199).   

Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο τονισμός της γραμμής στις χαράδρες όταν συμβαίνει να χαράζει τη βαθειά 

μισγάγγεια κωνοφόρου δάσους μια συστοιχία από φυλλοβόλα πλατύφυλλα που το φύλλωμά τους με το 

γυαλιστερό πράσινο χρώμα την άνοιξη και τη κίτρινη, πορτοκαλί ή κοκκινωπή απόχρωση το φθινόπωρο, σε 

αντίθεση με το βαθύ πράσινο του φυλλώματος των κωνοφόρων στις πλαγιές, γεννούν μαγευτικές εικόνες. 

Όταν στις χαράδρες αυτές υπάρχουν τρεχούμενα νερά, τα πλατύφυλλα δένδρα που είναι σε συστοιχία κατά 

μήκος της κοίτης ανακλούν το φως του ήλιου πάνω στις στιλπνές επιφάνειες των φύλλων τους και 

δημιουργούν εντυπωσιακές συνθέσεις εφήμερου δασικού τοπίου (σελ. 203).     

 

Στο 3ο επίπεδο τοπίου ο παρατηρητής διακρίνει μόνο την ορεογραμμή όπως προβάλλει στον ορίζοντα και τις 

επιφάνειες με διαφορετικό χρωματικό τόνο μέσα στη κυριαρχία μιας γκριζοκυανής απόχρωσης.  

Στο 2ο επίπεδο τοπίου ο παρατηρητής διακρίνει το περίγραμμα, την υφή της βλάστησης που δημιουργεί συνθέσεις 

τοπίου μορφών ή λεπτομερειών, τις χρωματικές αντιθέσεις των συστατικών του τοπίου και τη τοπογραφική 

διαμόρφωση που στο δασικό ορεινό χώρο δίνει μια ευχάριστη ποικιλία με την ατελείωτη ακολουθία και 

διαδοχή των χαρακτηριστικών γραμμών χαραδρών και υδροκριτών ή βραχωδών εξάρσεων χαρακτηριστικής 

μορφής (σελ. 201, 207).   

 

Η αισθητική του τοπίου απαιτεί: 

1)  Αντίθεση: 

• Με μίξη συστάδων δένδρων διαφορετικού ύψους και ηλικίας.  

• Με μίξη ειδών δένδρων διαφορετικής μορφής, χρώματος και μεγέθους φύλλων και ανθέων.  

• Με βλάστηση στις χαράδρες και τους υδροκρίτες διαφορετική απ’ τη γύρω βλάστηση για να υπάρχει 

χρωματική αντίθεση φυλλώματος, να τονίζεται η γραμμή της χαράδρας ή του υδροκρίτη και να δυναμώνει η 

εντυπωσιακή ποικιλότητα απ’ τη διαδοχή των λοφοσειρών.  

2) Ασυμμετρία: 

     Υλοτόμια τοποθετημένα ασύμμετρα στο χώρο, με ακανόνιστα σχήματα και με κυματοειδή ανομοιόμορφα 

κράσπεδα έχουν μεγαλύτερο μήκος απ’ τα ομοιόμορφα κράσπεδα και βελτιώνουν έτσι το οικολογικό 

περιβάλλον των άγριων ζώων και την ομορφιά του τοπίου.  

3) Ποικιλότητα: 

     Με διάρθρωση (τρόπο διάταξης των μερών του όλου) της ποώδους, θαμνώδους και δενδρώδους βλάστησης 

τέτοια που να δημιουργεί ποικιλότητα υφής, προβάλλονται εντυπωσιακοί φυσικοί σχηματισμοί και βελτιώνεται 

η αισθητική αξία του τοπίου και το οικολογικό περιβάλλον των άγριων ζώων (εικόνα σελ. 204, 207-209).   

 

Η δημιουργία  δ ι ά κ ε ν ω ν  στο δάσος (μη φύτευση μικρών επιφανειών όπου θα αναπτύσσονται ποώδη και 

θαμνώδη φυτά) ανταποκρίνεται στις αισθητικές απαιτήσεις (πλαισίωση, προβολή μορφών) και προσφέρει 

κατάλληλο περιβάλλον για τα άγρια ζώα τα οποία είναι ιδιαίτερα επιθυμητά.  

Με τη μη ομοιότητα από θέση σε θέση του φυτευτικού συνδέσμου των δένδρων εξασφαλίζεται η ευχάριστη κίνηση 

και παραμονή μέσα στο δάσος και η προσφορά κατάλληλων χώρων για διάφορες δραστηριότητες.                               

  

Η κίνηση ή η διαμονή στο δάσος έχει κύριο σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα απόλαυσης της φύσης.  
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Η αισθητική εντύπωση που προκαλείται απ’ το τοπίο οφείλεται στο ηλιακό φως δηλ. την κατεύθυνση και γωνία με 

την οποία πέφτουν οι ηλιακές ακτίνες πάνω στο τοπίο σε σχέση τόσο με τον παρατηρητή όσο και με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου (τοπογραφία, βλάστηση και νερά) (σελ. 283).  

 

Η αισθητική απόλαυση πηγάζει απ’ τη θ έ α συνθετικών μορφών δασικού τοπίου που με τη χαρακτηριστική 

ποικιλότητα της τοπογραφικής διαμόρφωσης και το κάλλος τους προσφέρουν συγκινητική ανάμνηση μυθικών 

προσώπων και ιστορικών γεγονότων που έχουν επηρεάσει τον πολιτισμό (σελ. 281).  

Τύπος θ έ α ς χαρακτηριστικών μορφών: Ο κατάλληλος χειρισμός της βλάστησης έτσι ώστε να μην επισκιάζει τις 

χαρακτηριστικές μορφές φυσικών σχηματισμών που είναι τα αντικείμενα θέας αλλά να τις ποικίλλει και να τις 

πλαισιώνει, συντελεί στον εξωραϊσμό και τη βελτίωση της αισθητικής της αξίας.   

Τύπος θ έ α ς περικλειόμενου τοπίου: Η θέα ενός περικλειόμενου τοπίου μέσα στο δάσος όπως είναι π.χ. μια μικρή 

λίμνη που μπορεί να συνδυάζεται με τη θέα λεπτομερειών ή τη θέα εφήμερου τοπίου, όπως νούφαρα ή 

νωχελικά κινούμενους κύκνους ή σιλουέτες δένδρων παράκτιας βλάστησης ιδιαίτερης αισθητικής αξίας που 

καθρεπτίζονται στα νερά, εξιδανικεύει το τοπίο με τη ποικίλη και πολλαπλή αισθητική εντύπωση και εμπειρία 

που προκαλεί στον παρατηρητή.       

Τύπος θ έ α ς εστιακού – αξονικό τοπίου: Η θέα αυτή στα βαθιά φαράγγια είναι εντυπωσιακή κυρίως όταν 

τονίζεται απ’ τη χρωματική αντίθεση της βλάστησης της γραμμής του άξονα απ’ τη βλάστηση των όμορων 

εκτάσεων της πλαγιάς. 

   

 

Βιβλιογραφική πηγή: 
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Από το σύγγραμμα: Δένδρα και Θάμνοι πάρκων και δενδροστοιχιών σημειώνουμε: 

  
Απ’ την αρχαιότητα, ξυλώδη φυτά χρησιμοποιούνται απ’ τον άνθρωπο για αισθητικούς σκοπούς με τεχνητή 

εγκατάσταση. Με τις ανακαλύψεις και εξερευνήσεις νέων χωρών απ’ τον 15ο ως τον 19ο αιώνα, 

ανακαλύφτηκαν νέα ξυλώδη φυτά που μεταφέρθηκαν και εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη στα πάρκα και τους 

κήπους.   

 

Τα δένδρα και οι θάμνοι (η ξυλώδης βλάστηση) είναι το ουσιαστικό αισθητικό στοιχείο της φυτοκάλυψης με 

διακοσμητική-αισθητική αξία είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμούς, ενώ οι πόες υπερτερούν σε αριθμό ειδών.  

 

Αισθητικά χαρακτηριστικά, ορισμένα με σημαντική αισθητική αξία, των ξυλωδών φυτών είναι: 

 η γενική μορφή, το σχήμα και το χρώμα του φυλλώματος δηλ. της κόμης (σε ορισμένα είδη μεγάλη 

επιβλητική κόμη και σε συνδυασμό με τις μεγάλες διαστάσεις του κορμού δημιουργούν σκιά),  

 η σπονδυλωτή διάταξη των κλαδιών,  

 το σχήμα, η διάταξη και ο αριθμός των λοβών των φύλλων,  

 οι ομάδες των βελονών των βραχυκλαδίων των κωνοφόρων,  

 το σχήμα, το χρώμα και το άρωμα των ανθέων και των ταξιανθιών, οι κρεμαστοί ίουλοι των αρσενικών 

ανθέων σε ορισμένα είδη,  

 το σχήμα και χρώμα των καρπών και οι κρεμαστές ταξικαρπίες σε διακοσμητικές μορφές,  

 οι εντυπωσιακοί κώνοι που διακοσμούν τα κλαδιά ορισμένων ειδών κωνοφόρων,  

 η κατασκευή, η υφή και το χρώμα του φλοιού (σε ορισμένα, βαθιά σχισμένος φλοιός, ή ξηρόφλοιο 

απολεπιζόμενο σταδιακά κατά λωρίδες).  

Ο συνδυασμός των ειδών και η δημιουργία πολλών, ποικίλων και εναλλασσόμενων μορφών, δομής και χρωμάτων 

φύλλων και κλαδιών δίδει έμφαση και πολυμορφισμό στην αισθητική εικόνα του πάρκου (Ο εναλλασσόμενος 

πολυμορφισμός ως αισθητική αξία). 

Η ξυλώδης βλάστηση χρησιμοποιείται για το πρασίνισμα άγονων περιοχών. Η εναλλαγή του χρωματισμού της 

βλάστησης με εκείνον του γυμνού εδάφους είναι ένα ακόμη αισθητικό στοιχείο.   

Τα δένδρα και οι θάμνοι τονίζουν την εικόνα των τεχνητών κατασκευών (φράκτες, μνημεία, έργα τέχνης, 

σιντριβάνια, τεχνητές λίμνες, εξάρσεις μικροαναγλύφου).    

Η αισθητική αξία των ξυλωδών φυτών ενισχύεται με το ύψος ως μια τρίτη διάσταση και η επιφάνεια μετατρέπεται 

έτσι σε τρισδιάστατο χώρο. Η συνύπαρξή τους με αρωματικά άνθη και οι εναλλαγές κατά τη διάρκεια του 

έτους των χρωμάτων της βλάστησης που αποτελείται απ’ τα ποώδη φυτά, τα κλαδιά και τη κόμη των δένδρων 

και θάμνων μεγιστοποιούν την ομορφιά του πάρκου.   

Τα δένδρα και οι θάμνοι ασκούν θετική επίδραση στον άνθρωπο διότι βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική του 

κατάσταση και διατηρούν την αναγκαία γι αυτόν επαφή με τη φύση.      

    

Βιβλιογραφική πηγή: 

Γερασιμίδης, Αχιλλέας, Δένδρα και Θάμνοι Πάρκων και Δενδροστοιχιών, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, τμήμα 

Δασολογίας & Φυσικού περιβάλλοντος Α.Π.Θ., τομέας προστασίας Δασών & Φυσικού περιβάλλοντος, τμήμα 

εκδόσεων, Θεσσαλονίκη: 2009-2010.     
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                Ορισμένα συνοπτικά συμπεράσματα 

              από τα συγγράμματα Δασικής Αναψυχής: 

 
Τοπίο είναι μια σύνθεση από βλάστηση, ζώα, νερά, γεωμορφολογία, ανθρώπινες κατασκευές, ως μια ενιαία εικόνα 

στον ορίζοντα. Τα φυσικά στοιχεία και οι παράγοντες του δασικού τοπίου, βλάστηση, ζώα, νερά, τοπογραφία, 

φυσικοί σχηματισμοί είναι τα αισθητικά χαρακτηριστικά του και ορισμένα έχουν σημαντική αισθητική αξία. 

Συνεπώς, τα φυσικά στοιχεία και παράγοντες του τοπίου είναι όλα όσα χαρακτηρίζουν την αισθητική του, όλα 

τα στοιχεία που συνθέτουν το τοπίο ως μια οπτική εικόνα. Τα αισθητικά στοιχεία του τοπίου είναι τα φυσικά 

και ανθρωπογενή στοιχεία που το απαρτίζουν.  

Αισθητική, με την έννοια της οπτικής εικόνας των στοιχείων τοπίου ως μιας ωραίας σύνθεσης και της ποιότητας 

θέας μέσα στο δάσος στο πεδίο που γίνεται αντιληπτό με τις αισθήσεις, δυνάμενο ν’ αποτελέσει μια αισθητική 

εμπειρία, είναι η αρμονία των στοιχείων που γίνονται αντιληπτά ως μια ενιαία εικόνα. Η αρμονία αυτή είτε 

υπάρχει στις συνθέσεις στοιχείων στη φύση είτε δημιουργείται με ανθρώπινες επεμβάσεις δηλ. διαμορφώσεις 

της φύσης σύμφωνα με τις αρχές, τα μέσα και τα πρότυπα της αισθητικής και αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης 

τοπίου.   

Άρα, η αισθητική αξία αφορά την οπτική αρμονία των ποικίλων συνθέσεων: 

• της αναλλοίωτης απ’ τον άνθρωπο φύσης,  

• της έντεχνα διαμορφωμένης απ’ τον άνθρωπο φύσης στη βάση των ανθρώπινων αισθητικών προτύπων (των 

προτύπων της τέχνης).  

      

Τα φυσικά στοιχεία και παράγοντες του δασικού τοπίου, διαχειρίζονται ως στοιχεία μιας έντεχνης αρμονικής 

σύνθεσης σε ωραίες εικόνες, ως στοιχεία που συνθέτουν ένα ενιαίο αρμονικό σύνολο θεωρούμενο ως έργο 

τέχνης, ως ζωγραφικός πίνακας, που είναι δυνατόν να γίνει αντικείμενο αισθητικής αποτίμησης. Επειδή είναι 

στοιχεία αισθητικής αποτίμησης είναι αγαθά καθόσον μέσω αυτών διαφυλάττεται η δυνατότητα για αισθητική 

κρίση και αξιολόγηση δηλ. διαφυλάττονται οι ίδιες οι αισθητικές αξίες.    

 

Στοιχεία αισθητικής εμπειρίας και απόλαυσης είναι: 

♦  Το τοπίο, ως ενιαία οπτική σύνθεση, μοναδική και ιδιαίτερη,  

♦  Τα επιμέρους στοιχεία τοπίου, ως ιδιαίτερη κινητική, ακουστική ή οπτική σύνθεση.  

♦  Οι αρμονικές αντιθέσεις και εναλλαγές των ποικίλων και άπειρων συνθέσεων μορφών, διάρθρωσης και 
χρωμάτων των τρισδιάστατων αντικειμένων τοπίου. 

♦  Οι εναλλασσόμενες μορφές δομής και χρωμάτων των ειδών βλάστησης και τμημάτων των δένδρων στα πάρκα 
-άλση θεωρούμενα ως στοιχεία αισθητικής εικόνας. 

Ο συνδυασμός των στοιχείων φύσης και τοπίου παρέχει απεριόριστη ποικιλία αισθητικών εντυπώσεων απ’ τις 

οποίες πηγάζει η αισθητική απόλαυση. Με τη διαδοχή των οπτικών εντυπώσεων, τη θέα ποικίλων μορφών 

τοπίου και με τη προβολή εντυπωσιακών σχηματισμών, συνθέσεων και κινήσεων στο τοπίο προκαλείται η 

αισθητική απόλαυση. Η Φύση ως οπτική εντύπωση και εμπειρία είναι τα τρισδιάστατα φυσικά αντικείμενα. Ο 

παράγοντας κίνηση, οι κινητικές και ακουστικές λεπτομέρειες των αντικειμένων του τοπίου, οι εναλλαγές του 

φωτισμού, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, η εποχή του έτους, ο παράγοντας «θέα» που επηρεάζεται απ’ την 

απόσταση και τη θέση των αντικειμένων σε σχέση με τον παρατηρητή, προβάλλουν τα αντικείμενα με 

ποικίλους τρόπους και μαζί με τη ποικιλία μορφών και χρωμάτων δημιουργούν άπειρους συνδυασμούς που 

επηρεάζουν την οπτική εντύπωση. Η Φύση -όπως και η Τέχνη- έχει απεριόριστη ποικιλία συνδυασμών και δεν 

στερείται σε σχέση μ’ αυτή ποικιλίας συνδυασμών.   
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Στοιχεία αισθητικής τοπίου είναι: 

    η δημιουργία διακένων στο δάσος,  
 οι ανόμοιοι φυτευτικοί σύνδεσμοι των δένδρων,  

 τα ακανόνιστα και ανομοιόμορφα σχήματα υλοτομίων και κρασπέδων,  

 η ασυμμετρία στο χώρο. Μια συμμετρική σύνθεση αντικειμένων όμοιας μορφής δεν προδίδει ιδιαίτερο και 

μοναδικό χαρακτήρα στο τοπίο, ενώ δημιουργεί οπτικό ανταγωνισμό που δεν είναι αισθητικά επιθυμητός.  

  

Με τις ανθρώπινες επεμβάσεις για την αισθητική βελτίωση του φυσικού τοπίου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 

για να αναπτυχθούν τα επιθυμητά αισθητικά στοιχεία και να αυξηθεί η φυσική ομορφιά: 

 Επιλέγεται ως ωραία σύνθεση εκείνη η οποία παρέχει τη μέγιστη αισθητική αρμονία και ικανοποίηση βάσει των 

αρχών της αρχιτεκτονικής του τοπίου. Οι ωραίοι συνδυασμοί και συνθέσεις της φύσης παραμένουν ανόθευτοι. 

 Ακόμη και με αραιώσεις και αφαίρεση της βλάστησης αφήνεται ελεύθερη η θέα σε εντυπωσιακούς φυσικούς 

σχηματισμούς και προβάλλονται ή πλαισιώνονται τα στοιχεία με τη μεγαλύτερη αισθητική αξία. Δηλ. αισθητική 

αξία έχει η τελική σύνθεση.  

 Δημιουργούνται διάκενα και ανομοιόμορφα ή ασύμμετρα κράσπεδα στο δάσος για να βελτιωθεί η φυσική 

ομορφιά και το οικολογικό περιβάλλον των ζώων τα οποία είναι αισθητικά στοιχεία απολύτως επιθυμητά. 

Δημιουργούνται κατάλληλες οικολογικές συνθήκες για ανάπτυξη ειδών με αισθητική αξία, ακόμη και με 

διακοπή της εξελικτικής διαδικασίας που οδηγεί σε στάδια ήσσονος αισθητικής αξίας.  

 Διατηρείται αναλλοίωτη η ιδιαίτερη χαρακτηριστική φυσιογνωμία και ο ιδιαίτερος τύπος τοπίου. Η εισαγωγή 

νέων αντικειμένων πρέπει να δημιουργεί μια αρμονική οπτική σύνθεση με τον φυσικό χώρο που αποτελεί το 

φυσικό σκηνικό πλαίσιο. Συνεπώς, μέσα στα συνταγματικά πλαίσια, οι αλλοιώσεις ή επεμβάσεις πρέπει να 

προσαρμόζονται στον ιδιαίτερο τύπο φυσικού τοπίου και τα ιδιαίτερα τοπογραφικά και φυσιογραφικά 

χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


