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Πξόινγνο 
 
Ζ αηκφζθαηξα είλαη ν ρψξνο πνπ καο πεξηβάιιεη θαη νπζηαζηηθά καο επηηξέπεη λα 
επηβηψζνπκε. Πνιιέο θνξέο φκσο είλαη ν ρψξνο πνπ δεκηνπξγνχκε εκείο νη ίδηνη, ν 
πιηθφο ρψξνο θαη ν ηφπνο ησλ αηζζήζεσλ, ν άπινο, θαζψο φινη θαηά θαηξνχο έρνπκε 
πξνζπαζήζεη ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα «θηηάμνπκε αηκφζθαηξα». 
Δθφζνλ ε αηκφζθαηξα ζπλνδεχεη ην ρψξν, ηφηε αλακθίβνια ε αξρηηεθηνληθή, ε 
θαηεμνρήλ ηέρλε αιιά θαη επηζηήκε ρεηξηζκνχ ηνπ ρψξνπ, παξάγεη «αηκφζθαηξα», 
δειαδή ε αηκφζθαηξα γίλεηαη σο έλα βαζκφ ελζπλείδεηνο ζθνπφο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ 
ζρεδηαζκνχ.  
Δπειπηζηνχκε πσο ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί ζπκβνιή ζε κία δηαθνξεηηθή 
πξνζέγγηζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πξάμεο θαη ζε κία άιιε νπηηθή ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο 
πφιεο.  
Ζ ζπληάθηεο επηζπκεί λα επραξηζηήζεη ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή δηφηη 
εμαξρήο ζηήξημε απηφ ην ζέκα θαη παξείρε ζπλερή βνήζεηα θαη ρξήζηκεο θαηεπζχλζεηο 
ψζηε λα νινθιεξσζεί απηή ε πξνζπάζεηα.     
 

 
Ηνχληνο 2015 
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Τπεύζπλε Γήισζε πνπδαζηώλ  

 
Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη ζπνπδαζηέο έρνπκε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ 
πεξί ινγνθινπήο θαη δειψλνπκε ππεχζπλα φηη είκαζηε ζπγγξαθείο απηήο ηεο 
Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε επί νινθιήξνπ ηνπ θεηκέλνπ εμ 
ίζνπ, έρνπκε δε αλαθέξεη ζηελ Βηβιηνγξαθία καο φιεο ηηο πεγέο ηηο νπνίεο 
ρξεζηκνπνηήζακε θαη ιάβακε ηδέεο ή δεδνκέλα. Γειψλνπκε επίζεο φηη νπνηνδήπνηε 
ζηνηρείν ή θείκελν ην νπνίν έρνπκε ελζσκαηψζεη ζηελ εξγαζία καο πξνεξρφκελν 
απφ Βηβιία ή άιιεο εξγαζίεο ή ην δηαδίθηπν, γξακκέλν αθξηβψο ή παξαθξαζκέλν, ην 
έρνπκε πιήξσο αλαγλσξίζεη σο πλεπκαηηθφ έξγν άιινπ ζπγγξαθέα θαη έρνπκε 
αλαθέξεη αλειιηπψο ην φλνκά ηνπ θαη ηελ πεγή πξνέιεπζεο. 
 
 
 
                                                  Οη ζπνπδαζηέο 
 
                                                (Ολνκαηεπψλπκν) 
 
 
                                                       
                                                    (Τπνγξαθή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Από το “marketing” στο σχεδιασμό της σύγχρομης πόλης.  

Μια εμαλλακτική ιδέα...  

atmospherics   
 

 
 
Πεξίιεςε 
 
Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε απνηειεζκαηηθήο 
εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ, αλαθεξφκελε ζηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν “atmospherics”, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 
πφιεο, έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ πξνζέγγηζε ησλ “atmospherics” φπσο 
αλαιχεηαη ζην ζχγρξνλν marketing. 
Σν έλαπζκα γηα απηή ηελ εξγαζία πξνέξρεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηεο 
ζπληάθηε γηα ηε ζεσξία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηαπηνρξφλσο γηα ην 
ζρεδηαζκφ ηεο ζχγρξνλεο πφιεο, ζεσξψληαο φηη απνηεινχλ δχν ζεκαληηθά πεδία 
εθαξκνγήο ηεο αξρηηεθηνληθήο. ηφρνο πνπ ηίζεηαη κέζα απφ ηελ εξγαζία είλαη ε 
δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο πνπ αθελφο λα αλαιχεη ηα “atmospherics” απφ αξρηηεθηνληθή 
άπνςε θαη αθεηέξνπ λα εμεηάδεη ηε ζρέζε θαη ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ πνιενδνκηθφ 
θαη αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ. 
Ζ Γηπισκαηηθή δηαξζξψλεηαη ζε δχν βαζηθά κέξε, 1ν θαη 2ν πνπ πεξηγξάθνληαη 
αθνινχζσο: 
− Σν 1ν κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη πξνθαηαξθηηθφ θαη επεμεγεκαηηθφ, έρεη   
        γεληθφ ηίηιν: «Ζ ζεσξία ησλ “atmospherics”» νπζηαζηηθά εηζάγεη ζηε  
        ζπιινγηζηηθή ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ μεθηλψληαο απφ ην markeing. 
− Σν 2o κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ είλαη ην θχξην θαη κεγαιχηεξν κέξνο, έρεη 
        γεληθφ ηίηιν: «Σα “atmospherics” ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 
        πφιεο» πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή δηεξεχλεζε αμηνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο 
        ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πξάμε, εζηηάδνληαο ζηνλ πνιενδνκηθφ 
        θαη αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο πφιεο βάζεη φζσλ 
        αλαιχζεθαλ ζην 1ν κέξνο. 
Σν 1ν κέξνο πεξηιακβάλεη 2 θχξηα θεθάιαηα, (α) θαη (β) πνπ πεξηγξάθνληαη 
αθνινχζσο: 
− ην θεθάιαην (α) παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
        κέζα απφ  ηε ζεσξία ηνπ marketing, αλαιχνληαο εηδηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 
        ηελ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή.  
−  ην θεθάιαην (β) θαηεγνξηνπνηνχληαη νη αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο, δειαδή ηα 
        εξγαιεία  πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο θαη αλαιχεηαη ε 
        εθαξκνγή ηνπο ζην  ζρεδηαζκφ εκπνξηθψλ ρψξσλ θαη ε ςπρνινγηθή επίδξαζή 
        ηνπο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια παξαδείγκαηα.  
Σν 2ν κέξνο πεξηιακβάλεη 5 θχξηα θεθάιαηα, (α), (β), (γ),(δ) θαη (ε) πνπ 
πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο: 
− ην θεθάιαην (α) γίλεηαη κία ζχληνκε, αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο   
        αξρηηεθηνληθήο πνπ  απνδεηθλχεη κέζα απφ επηιεγκέλα κλεκεία ηεο ηε 
        δηαρξνληθή παξνπζία ηεο «αηκφζθαηξαο» ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν   
        αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο, εηζάγνληαο καο νκαιά ζηα επφκελα θεθάιαηα.  
− ην θεθάιαην (β) επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε εκπνξηθνχ θαη αζηηθνχ ρψξνπ, δειαδή 
        ην ζεσξεηηθφ «πέξαζκα» απφ ην θαηάζηεκα ζηελ πφιε, εληνπίδνληαο ηηο 
        αλαινγίεο πνπ  ζπλδένληαη κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ ζρεδηαζκφ θαη 
        πξνεηνηκάδνληαο ην επφκελν θεθάιαην. 
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− ην θεθάιαην (γ), πνπ είλαη ην βαζηθφηεξν θεθάιαην φιεο ηεο εξγαζίαο, νη 
        αηκνζθαηξηθέο  κεηαβιεηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην επίπεδν ηνπ αζηηθνχ θαη 
        αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο πφιεο θαη αλαιχεηαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ 
        ζηνλ ρξήζηε ηεο πφιεο, δίλνληαο θαηάιιεινπο παξαιιειηζκνχο κε ηνλ ηξφπν 
        εθαξκνγήο ηνπο ζηνπο εκπνξηθνχο ρψξνπο θαη ρξεζηκνπνηψληαο επηιεγκέλα 
        παξαδείγκαηα απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη  πξνηάζεηο 
        εθαξκνγήο αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πφιεσλ. 
− ην θεθάιαην (δ) εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο «βηηξίλαο» ζηε ζχγρξνλε πφιε, ηα 
        ζηνηρεία πνπ ηε  ζπλζέηνπλ θαη ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί θαη επεξεάδεη ηνλ  
        πνιίηε κέζα απφ ηελ πιηθή θαη ηελ άπιε ππφζηαζή ηεο.  
− ην θεθάιαην (ε) δηεξεπλάηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο ζηελ 
        πεξίπησζε ηεο Αζήλαο θαη αλαιχεηαη κέζσ ηνπ ελδεηθηηθνχ παξαδείγκαηνο κε 
        πνηνλ ηξφπν δχλαηαη ε αμηνπνίεζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ 
        ρξεζηκνπνηψληαο ελ κέξεη ζηνηρεία απφ ηε κεζνδνινγία SWOT Analysis πνπ 
        βξίζθεη εθαξκνγή ζην marketing. 
Ζ Γηπισκαηηθή είλαη θαηά βάζε ζεσξεηηθή, εξεπλεηηθή θαη ρξεζηκνπνηεί 
βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, έληππεο θαη ειεθηξνληθέο. Ζ ζεσξεηηθή αλάιπζε 
ππνζηεξίδεηαη κε επνπηηθφ πιηθφ, εηθφλεο, πίλαθεο, ζρέδηα πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο 
απφ δηαδηθηπαθή αλαδήηεζε θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην εκπινπηίδεηαη αθφκε κε 
ζθίηζα θαη πξνηάζεηο πνπ απνηεινχλ πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο ηεο ζπληάθηξηαο.  
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Δηζαγσγή 
 
Ο φξνο “atmospherics” εληνχηνηο δελ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ αξρηηεθηνληθή. 
Άξρεηαη σο ζεκείν αλαθνξάο ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπ marketing, πνπ φκσο 
αλαγλσξίδνπλ πσο ν ζρεδηαζκφο ησλ εκπνξηθψλ ρψξσλ ζε φια ηα επίπεδα, πιηθφο 
θαη άπινο, είλαη θνκβηθφ ζηνηρείν γηα κία επηηπρεκέλε πξνζέιθπζε ηνπ 
θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, δειαδή γηα λα κεηαηξέςεη ηελ επίζθεςε ζε πσιήζεηο.  
ε απηή ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα δηεξεπλεζνχλ ηα “atmospherics” ζε ζρέζε κε ην 
ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο, δειαδή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ φπνπ ν πνιενδνκηθφο 
ρεηξηζκφο ζπλδπάδεηαη κε ηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε, κέρξη ην επίπεδν ηεο 
ζρεδηαζηηθήο κηθξνθιίκαθαο, αλαδεηψληαο ην αλ ηα “atmospherics” εθαξκφδνληαη ήδε 
ζηηο ζχγρξνλεο, βηψζηκεο πφιεηο θαη πνηφ είλαη ην ζθαηξηθφ πεδίν ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε 
απηφ ην επίπεδν, κε απψηεξν ζηφρν πάληνηε ηελ επίηεπμε πνηφηεηαο δσήο.   
Απνηειεί δηαπίζησζε πσο ε ζπιινγηζηηθή ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ, αθφκε θαη 
σο κέξνο ηνπ marketing, εηδηθά ζηελ Διιάδα δελ είλαη επξέσο γλσζηή θαη 
εθαξκνζκέλε, ζε αληίζεζε κε ην εμσηεξηθφ, φκσο ε νπζία ηνπ δεηήκαηνο έγθεηηαη ζην 
φηη ελ γέλεη ε αξρηηεθηνληθή, ζηνπο θαζεκεξηλνχο ρεηξηζκνχο ηεο, φρη κφλν ζήκεξα 
αιιά θαη αλέθαζελ, ρξεζηκνπνηεί - ελδερνκέλσο κε άγλνηα ησλ δεκηνπξγψλ - ηηο 
αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο. 
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1. Ο εκπνξηθόο ρώξνο ζην ζύγρξνλν marketing 
 
1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 
Δίλαη γεγνλφο πσο ην αλζξψπηλν είδνο θαζψο εμειίζζεηαη πνιηηηζκηθά, ηείλεη λα δεη, 
λα εξγάδεηαη θαη γεληθά λα ιεηηνπξγεί ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα ηερλεηά 
πεξηβάιινληα, ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηαπηφρξνλα αληηκεησπίδεηαη κε ακθηιεγφκελεο 
πξνζεγγίζεηο. πλεπψο, ζηαδηαθά θαηά ηελ εμέιημε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, νη 
θαηαζθεπέο πιεξνχλ πξψηα ηηο βαζηθέο βηνινγηθέο αλάγθεο θαη αξγφηεξα 
επεθηείλνληαη ζε έλα πνιππινθφηεξν ζχζηεκα εθπιήξσζεο αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε, 
πνπ είλαη ςπρνινγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο.  
Ζ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ είλαη παλάξραηα θαη 
απερεί, ζηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο δνκέο. 
Σαπηφρξνλα, ην δίδπκν πσιεηήο - αγνξαζηήο ζπλεπάγεηαη έλα νιφθιεξν πιαίζην 
αλάπηπμεο κηαο ζρέζεο πνπ ηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν κπνξεί λα ζπλίζηαην ζην 
ιεγφκελν «αληαιιαθηηθφ εκπφξην», αξγφηεξα ξπζκηδφηαλ απφ ην θνηλφ λφκηζκα θαη 
ζήκεξα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ, πιηθψλ θαη άπισλ, πνπ ζρεδηάδνληαη λα 
ιεηηνπξγνχλ ψζηε ν πξψηνο (πσιεηήο) λα επηηχρεη κέγηζην, πιηθφ θαη άπιν, θέξδνο 
απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ δεχηεξν (αγνξαζηή), ν νπνίνο φκσο ζην ζχγρξνλν 
θιίκα κηαο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο έρεη απνθηήζεη ιφγν, άπνςε θαη θπξίσο 
πνιιαπιφηεηα επηινγψλ.  
Οη εκπνξηθνί ρψξνη έρνπλ χςηζηε αμία ζηελ αξραηφηεηα θαη ηε ξσκατθή πεξίνδν, δηφηη 
είλαη παξάιιεια νη ρψξνη φπνπ δηακνξθψλεηαη ε αληίιεςε γηα ηα θνηλά θαη ε πνιηηηθή 
ζηάζε. ηνπο αλαηνιηθνχο πνιηηηζκνχο, πρ. ζηνλ ηζιακηθφ θφζκν, νη δηάθνξνη ηχπνη 
αγνξψλ είλαη ζπρλά ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ θαηαζθεπέο, φπνπ ε θαζεκεξηλή επαθή 
επαγγεικαηία - πειάηε απνθηά κία «ηεξνηειεζηία» ζηελ νπνία ε φιε ζπδήηεζε πεξί 
ηεο ζρέζεο πξντφληνο - ηηκήο (δδ. ην ιεγφκελν «παδάξεκα») δίλεη θαη ην ζηίγκα κηαο 
δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο.   
ην λεφηεξν επξσπατθφ θφζκν νη κεγάιεο αγνξέο, θπξίσο ζε Αγγιία θαη Γαιιία, 
ζπλνςίδνπλ ηηο αξρηηεθηνληθέο θαηλνηνκίεο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη 
ηαπηφρξνλα ηελ πνξεία πξνο ηελ εμέιημε θαη ηελ πνηφηεηα. ην ζχγρξνλν θφζκν, 
θπξίσο ζηε Β. Ακεξηθή, εκπνξηθνί ρψξνη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, ηα ιεγφκελα Mall, 
εθθξάδνπλ ηε ξνπή πξνο ηνλ θαηαλαισηηζκφ, ζε έλα θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 
ηερλεηφ πεξηβάιινλ, φπνπ «αγνξάδσ, άξα ππάξρσ».  
Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη πσο ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 
εμειίζζεηαη ζε έλα δεδνκέλν ρψξν κε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή. Ζ εηθφλα ηνπ 
εκπνξηθνχ ρψξνπ επηδξά ζηε ςπρνζχλζεζή καο, φπσο επηδξά αληίζηνηρα ην θηήξην 
θαηνηθίαο ή εξγαζίαο καο ή κία ππαίζξηα αζηηθή δηακφξθσζε. Ζ αξρηηεθηνληθή δελ 
θαηαζθεπάδεη απιψο, εζειεκέλα ή θαη αζπλείδεηα, ζπλήζσο φκσο εθ πξνζέζεσο, 
παξάγεη λφεκα θαη ελ πνιινίο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηηο επηινγέο καο, επνκέλσο 
απνηειεί εξγαιείν ζηα ρέξηα απηνχ πνπ ηε ζρεδηάδεη θαη ηε ρξεζηκνπνηεί.  
 
 



Από το “marketing” στο σχεδιασμό της σύγχρομης πόλης.  

Μια εμαλλακτική ιδέα...  

atmospherics   
 

 
 

 
Δηθφλα 1:Δζσηεξηθφ ζην Μπεδεζηέλη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 
 

 
Δηθφλα 2:Σν θηήξην ησλ Galeries Lafayette 
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1.2 Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ «νιηθνύ πξντόληνο» 
Οη επαγγεικαηίεο ζην παξειζφλ έηεηλαλ λα κελ απνδέρνληαη ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ 
θαηαζθεπή θαη ελ γέλεη ηε ζπλνιηθή κνξθή ηνπ εκπνξηθνχ ρψξνπ σο ζηξαηεγηθφ 
εξγαιείν πσιήζεσλ, δηφηη έρνληαο πξαθηηθή, ιεηηνπξγηθή ζθέςε, δελ θαηαλννχζαλ ηε 
«ζησπειή» επηθνηλσληαθή δηάιεθην θαη ην ζπκβνιηζκφ ηεο ιεγφκελεο «αηκφζθαηξαο» 
ηνπ ρψξνπ, ε νπνία παξάγεηαη κέζα απφ πξνζεθηηθά επηιεγκέλα εξγαιεία 
ζρεδηαζκνχ.   
Ο Kotler πξνιέγεη πσο κειινληηθά νη επηρεηξεκαηηθνί ζρεδηαζηέο ζα 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε «ρσξηθή αηζζεηηθή» ελζπλείδεηα θαη απνηειεζκαηηθά, φπσο ήδε 
είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηηκή, ηε δηαθήκηζε, ηελ πξνψζεζε, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο 
θαη άιια επηρεηξεκαηηθά εξγαιεία1.   
Μία βαζηθή ζχγρξνλε εμέιημε ζηελ πξνζέγγηζε ησλ επαγγεικαηηψλ είλαη ε 
αλαγλψξηζε πσο ην θνηλφ, ζηηο αγνξαζηηθέο ηνπ επηινγέο, αληαπνθξίλεηαη ζε 
πεξηζζφηεξα απφ απηφ θαζαπηφ ην πιηθφ πξντφλ ή ηελ παξερφκελε ππεξεζία, 
δειαδή ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζπλήζσο «νιηθφ πξντφλ» (total product) ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ππεξεζία, εγγχεζε, ζπζθεπαζία, δηαθήκηζε, θφζηνο, επραξίζηεζε, 
εηθφλα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλνπλ ζε απηφ νη εηαηξείεο. Βαζηθφ κέξνο ηνπ 
«νιηθνχ πξντφληνο» είλαη ν ρψξνο πνπ απηφ είλαη πξνκεζεχζηκν ή θαηαλαιψζηκν. ε 
θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν ρψξνο, ή θαιχηεξα ε «αηκφζθαηξα» ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγεί κε 
πςειφηεξν βαζκφ επηξξνήο ζηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ θαηαλαισηή απφ ην ίδην ην 
πξντφλ, κε άιια ιφγηα: «ην πξσηαξρηθφ πξντφλ είλαη ε αηκφζθαηξα»2.  
 
 

 
Δηθφλα 3:Σα 5 Ps ηνπ ζχγρξνλνπ Marketing 
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1.3 Ο εκπνξηθόο ρώξνο ζηελ επνρή ηνπ επαγγεικαηηθνύ αληαγσληζκνύ 
Οη εκπνξηθνί ρψξνη είδακε πσο παξαδνζηαθά εζηίαδαλ ζην πξντφλ, ελψ αξγφηεξα 
απνθηνχλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε νη ινηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη 
θπζηθά ην πξνζσπηθφ. ην ζεκεξηλφ αληαγσληζκφ, νη πσιεηέο δπζθνιεχνληαη λα 
δηαθνξνπνηήζνπλ ην εηαηξηθφ ηνπο πξνθίι βαζηδφκελνη απνθιεηζηηθά ζην πξντφλ, ηελ 
ηηκή, ηε δηαθήκηζε ή ηνλ ηφπν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Πιένλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ 
παξφκνηαο πνηφηεηαο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη απφ αληαγσληζηηθέο 
εηαηξείεο, ν εκπνξηθφο ρψξνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, δηφηη απφ κφλνο ηνπ πξνζθέξεη 
κνλαδηθή επθαηξία γηα ρεηξηζκφ ησλ επηινγψλ ηνπ θαηαλαισηή. Ίζν 
ειαρηζηνπνηνχληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ εκπνξηθψλ αληαγσληζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ 
πνηφηεηα ή ηελ ηηκή, ηφζν ν θαηαλαισηήο αλαδεηά εηδηθφηεξα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 
γηα λα απνθαζίζεη, πρ. ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηελ πξνζσπηθφηεηα 
ηνπ επαγγεικαηία ή ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ελφο θαηαζηήκαηνο.  
Οη αγνξαζηέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζέζεηο, πξνζσπηθέο ή 
θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη θπζηθά εηζνδήκαηα, φκσο έρνπλ δχν θνηλά ζεκεία 
αλεμαηξέησο3: 
1  Δπηζπκνχλ λα βξίζθνπλ ηα πξντφληα πνπ ρξεηάδνληαη ζε πςειή ζρέζε 
        πνηφηεηαο - ηηκήο. 
2  Δπηζπκνχλ λα απνιακβάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ζε έλα αμηνπξεπέο πεξηβάιινλ.  
Ζ δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ, ραξαθηεξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο γίλεηαη επηηαθηηθή 
αλάγθε θαη δηακνξθψλεη θαη ην ζπλνιηθφ επηθνηλσληαθφ πξνθίι ηεο εηαηξείαο, 
ιακβάλνληαο ππφςηλ πσο κία ζεηηθή αγνξαζηηθή εκπεηξία δεκηνπξγεί 
ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο πνπ ζα κείλνπλ «πηζηνί» ζηελ ίδηα εηαηξεία. Αληίζηνηρα 
φκσο, ε αξλεηηθή αγνξαζηηθή εκπεηξία έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο, θαζψο ζε απηή 
ηελ πεξίπησζε ζεκαληηθή κεξίδα ησλ πειαηψλ δελ εθθξάδεη παξάπνλα, απιά 
αιιάδεη ηελ εηαηξεία απφ ηελ νπνία πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα. Δπνκέλσο, ζηε 
δηακφξθσζε κηαο ζρέζεο κεηαμχ ζρεδηαζκνχ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κία θαίξηα 
παξάκεηξνο γηα ην ζρεδηαζκφ, είλαη απηφ πνπ ζπλήζσο εθθξάδεηαη κε ηε θξάζε: 
“make the difference”4. Οη πσιεηέο αλαγλσξίδνπλ πσο ε αληαγσληζηηθή ηνπο δχλακε 
εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα παξέρνπλ πςειή πνηφηεηα ζε αλάινγε 
αηκφζθαηξα θαηαζηήκαηνο5.  
Ζ δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα λα θεξδίζεη 
ν επαγγεικαηίαο ηνλ θαηαλαισηή, επνκέλσο ζην ζχγρξνλν marketing ν 
θαηαλαισηήο θαη φρη ην πξντφλ γίλεηαη θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. Μεηαηξέπεηαη απφ 
απιφ αγνξαζηή ζε ελεξγφ πξφζσπν ηεο δηαδηθαζίαο, απνθηά ζηα κάηηα ηνπ 
επαγγεικαηία θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζρεδηαζηή πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα λα 
δηακνξθψζεη ην ρψξν, πξνζσπηθφηεηα θαη ζπλαηζζήκαηα.  
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1.4 Ζ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο επηινγέο ησλ 
θαηαλαισηώλ 
Πξνζθάησο έρνπλ γίλεη επηηπρείο πξνζπάζεηεο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ αθελφο νη 
ςπρνινγηθνί κεραληζκνί πνπ θαζνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη αθεηέξνπ νη 
επηρεηξεζηαθέο θαη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 
δεκηνπξγεζνχλ νη εκπεηξίεο ηεο ζηνρεπκέλεο νκάδαο πειαηψλ6. Οη έξεπλεο 
απνδεηθλχνπλ πσο ην πεξηβάιινλ αγνξάο κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 
παξάγνληα επηξξνήο ηεο πξφζιεςεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ αγνξαζηψλ κέζα ζε 
απηφ7. Γηα παξάδεηγκα, είλαη γεληθά απνδεθηφ πσο ην εμσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε 
ιεγφκελε «βηηξίλα» είλαη ε πξψηε εηθφλα πνπ ζα απνθηήζεη ν ππνςήθηνο πειάηεο 
γηα ην θαηάζηεκα θαη έρεη δπλαηφηεηα λα ηνλ πξνζειθχζεη ζην εζσηεξηθφ ή λα ηνλ 
απνηξέςεη. 
Οη επαγγεικαηίεο αληηιακβάλνληαη πσο ε αηκφζθαηξα ηνπ ρψξνπ δεκηνπξγεί 
ηθαλνπνηεκέλνπο ή αληηζηνίρσο δπζαξεζηεκέλνπο πειάηεο, επνκέλσο ν ηξφπνο πνπ 
ιεηηνπξγεί ν ρψξνο ζηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε είλαη θξίζηκνο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 
επηηπρία. Δθφζνλ νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη απφ εξεζίζκαηα, ηφηε ε δεκηνπξγία 
ειθπζηηθήο αηκφζθαηξαο είλαη ζηνηρείν ζηξαηεγηθνχ marketing θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ 
εκπνξηθψλ ρψξσλ κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ επηηπρίαο - απνηπρίαο, άξα 
εάλ νη πσιεηέο θαηαλνήζνπλ πψο ν ρψξνο επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή εκπεηξία 
κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. 
Σν πεξηβάιινλ ηνπ θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα εκπλεχζεη ζην θνηλφ ζπλαηζζήκαηα 
ελδπλάκσζεο, δηέγεξζεο, ραιάξσζεο, ζεηηθήο ζηάζεο θαη φια απηά κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ. Δάλ ν αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο είλαη 
ζσζηφο, ηφηε δεκηνπξγείηαη κία επράξηζηε αγνξαζηηθή εκπεηξία, ρσξίο ν 
θαηαλαισηήο ζπρλά λα αληηιακβάλεηαη ην ιφγν8.  

 
Δηθφλα 4:Ππξεηψδεηο αγνξέο ζε πνιπθαηάζηεκα ζην Παξίζη. 
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1.5 Από ηελ θαηαλόεζε ζην ζρεδηαζκό... 
Γπλεηηθά νη εηαηξείεο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγνχλ αγνξαζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα 
ηζνξξνπεί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο9: 
1  Να πξνζειθχεη θαηαξρήλ ην θνηλφ. 
2 Να δηεγείξεη ηηο αηζζήζεηο εληζρχνληαο επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα. 
3  Να δηεπθνιχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο. 
χκθσλα κε ηνλ Kotler ζην ζρεδηαζκφ ηεο αηκφζθαηξαο ηίζεληαη νξηζκέλα 
εξσηήκαηα10: 
1 Πνηφ είλαη ην επηζπκεηφ αγνξαζηηθφ θνηλφ (target audience); 
2 Σί αλαδεηά ην ελ ιφγσ θνηλφ απφ ηελ εκπεηξία κηαο αγνξάο; 
3 Πνηά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηζπκεηή αγνξαζηηθή εκπεηξία 
        ηνπ θνηλνχ; 
4 Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη θαιχηεξν απφ  απηφ πνπ παξέρνπλ νη 
        αληαγσληζηέο; 
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο «αηκφζθαηξαο» ηνπ ρψξνπ είλαη λα κεηαηξέςεη ηηο πξνζέζεηο θαη 
επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ζε πξαγκαηηθέο αγνξέο11. Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 
ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ νη πξνζέζεηο θαη πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςηλ. Κάζε πειάηεο έρεη πξνζσπηθέο αμίεο θαη απνδεθηέο πνηφηεηεο 
θαη επηζπκεί λα θαιχπηνληαη απφ ην θαηάζηεκα πνπ επηιέγεη, επνκέλσο ην 
ζηνρεπκέλν θνηλφ ηνπ επαγγεικαηία πξέπεη λα αηζζάλεηαη πσο νη αμίεο πνπ αλαδεηά 
εθπξνζσπνχληαη ζην θαηάζηεκα πνπ επηζθέπηεηαη12.  
 

 
Δηθφλα 5: Δλδεηθηηθφ δηάγξακκα αλάιπζεο ησλ αληαγσληζηψλ θαη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 
                target group. 
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1.6 Ζ νπζία ηνπ ζρεδηαζκνύ 
Ζ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο είλαη δσηηθή γηα ηελ νηθνλνκία γηαηί επεξεάδεη ηελ 
αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, επνκέλσο ν ζρεδηαζκφο ησλ ρψξσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 
έρεη κεηαβιεζεί ζε επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα κε ηνπο δηθνχο ηεο νξηζκνχο θαη ηε 
κεζνδνινγία ηεο. Ο ζρεδηαζκφο εκπνξηθψλ ρψξσλ είλαη έλαο αλεξρφκελνο θιάδνο 
ζηνλ ηνκέα ηνπ design. Μεηά ηηο ΖΠΑ θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία αθνινπζεί γνξγά, ελψ ε 
ππφινηπε Δπξψπε θαη ε Διιάδα επίζεο πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ.  
Ο ζρεδηαζκφο γίλεηαη φιν θαη πην ζχλζεηνο, θαζφηη ελζσκαηψλεη αξρέο θαη ζεσξίεο 
απφ ηελ ςπρνινγία, ηελ εξγνλνκία, ηελ θνηλσληνινγία ή ηε ζεκεησηηθή. Ίια απηά 
εληέιεη φκσο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλαλ αξκνληθφ ζρεδηαζκφ πνπ απαληά 
ζηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ηνπ θαηαλαισηή13. Δθφζνλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
ρψξνπ, πιηθά θαη άπια, πνπ αλαθέξνληαη επίζεο θαη σο «αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο» 
(atmospheric variables) είλαη πνιιαπιέο, ν επαγγεικαηίαο ή ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα 
δηαθξίλνπλ πνηέο είλαη νη πην ζεκαληηθέο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο πξνζέζεηο 
δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο, ρσξίο λα παξαγλσξίδνπλ ην ξφιν ησλ 
ππνινίπσλ14. Δίλαη γλσζηφ γηα παξάδεηγκα πσο θαηαζηήκαηα πςεινχ θχξνπο κε 
αληίζηνηρν πνηνηηθφ ζρεδηαζκφ ζην εζσηεξηθφ, δεκηνπξγνχλ έλα αίζζεκα 
εληππσζηαζκνχ ην νπνίν νη πειάηεο ζεσξνχλ πσο ζπλδέεηαη κε κία εηθφλα πψιεζεο 
πνηνηηθνχ εκπνξεχκαηνο θαη ηφηε νη πειάηεο πείζνληαη επθνιφηεξα απφ ηνπο 
πσιεηέο. 
Σν θαηάζηεκα επηηπγράλεη βέιηηζην απνηέιεζκα φηαλ φιεο νη «αηκνζθαηξηθέο 
κεηαβιεηέο» είλαη ζπλεπείο πξνο ηε γεληθή εηθφλα ηεο εηαηξείαο, ιακβάλνληαο ππφςηλ 
πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε πνιιαπιά 
επίπεδα, παξάγνληαο απνηειέζκαηα πνπ ζπρλά δε κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ή λα 
πξνζδηνξηζηεί ε επίδξαζή ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο15.  
Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ ν Kotler θάλεη κία ζεκαληηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 
«επηδησθφκελε αηκφζθαηξα» (intended atmosphere) θαη ζηελ «αληηιακβαλφκελε 
αηκφζθαηξα» (perceived atmosphere)16. Ζ πξψηε είλαη ε αηκφζθαηξα πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηηο πνηφηεηεο ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ, ε δεχηεξε είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε 
πειάηε, δηφηη αθνξά ηηο πνηφηεηεο πνπ αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα 
παξακνλήο ηνπ ζην ρψξν, δειαδή ε πξφζεζε δεκηνπξγίαο κηαο αηκφζθαηξαο είλαη 
δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηειηθψο πξνζιακβαλφκελε αηκφζθαηξα κέζσ ηεο εκπεηξίαο. H 
αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή ζηε δηακνξθσκέλε αηκφζθαηξα είλαη ελ κέξεη ειεγρφκελε 
θαη πξνζδηνξηδφκελε, δηφηη ππεηζέξρεηαη, φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη παξαθάησ, ν 
πξνζσπηθφο παξάγνληαο.  
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Δηθφλα 6: Γηάγξακκα πνπ επεμεγεί ηελ πνιππινθφηεηα ζρεδηαζκνχ εκπνξηθψλ ρψξσλ. 

 
Δηθφλα 7: Δζσηεξηθφ θαηαζηήκαηνο Prada ζην Dubai. 
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2.  Ζ γέλεζε ηνπ όξνπ 
 
Ο Kotler πξψηνο θαηλνηνκεί πξνηείλνληαο ηε ρξήζε ηνπ φξνπ “atmospherics” γηα λα 
πεξηγξάςνπκε «ηνλ ζθφπηκν ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ ψζηε λα πξνθιεζνχλ 
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο» ή εηδηθφηεξα «ηελ πξνζπάζεηα 
ζρεδηαζκνχ εκπνξηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ 
ζπλαηζζεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ πειάηε πνπ ζα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα 
αγνξψλ» θαη ζπλερίδεη δηεπθξηλίδνληαο πσο ηερληθά ν φξνο «αηκφζθαηξα» δελ είλαη 
παξά «ν αέξαο πνπ πεξηβάιιεη κία ζθαίξα», φκσο κεηαθνξηθά πεξηγξάθεη επίζεο 
ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ17. Αο κελ μερλάκε πσο ε χπαξμε ηεο 
«αηκφζθαηξαο» νπζηαζηηθά επηηξέπεη ζηε Γε λα είλαη θαηνηθήζηκε απφ ηνλ άλζξσπν. 
Ζ αηκφζθαηξα απαληά ζε φιεο ηηο αηζζήζεηο πιελ ηεο γεχζεο, δειαδή ζηελ φξαζε, 
ηελ αθνή, ηελ αθή, ηελ φζθξεζε, θαη απηή ε δηαπίζησζε έρεη εθαξκνγέο ζηνλ 
αηκνζθαηξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ, σζηφζν ην απνηέιεζκα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη θαη γεπζηηθέο 
εκπεηξίεο απφ ην παξειζφλ. Σα αηκνζθαηξηθά ζηνηρεία, φπσο αλαθέξζεθε, είλαη 
πιηθά θαη άπια θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά δηφηη αιιειεπηδξνχλ.   
Να ζεκεησζεί φηη εθηφο ηνπ φξνπ “atmospherics” έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 
δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα θαη άιινη φξνη πνπ εθθξάδνπλ 
παξαπιήζηα δεηήκαηα, φπσο18: “shelf space studies”, “environmental psychology”, 
“servicescapes”.  
Δηδηθά ν φξνο “servicescapes” πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Bitner είλαη ζπλνιηθφο θαη 
αλαθέξεηαη ζην  πεξηβάιινλ φπνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θαη αιιειεπηδξά ε 
εηαηξεία κε ηνλ πειάηε19. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη: 
1  Δμσηεξηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ.  
2  Δζσηεξηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ. 
3  Λνηπά πιηθά ραξαθηεξηζηηθά, πρ. επαγγεικαηηθέο θάξηεο.  

 
Δηθφλα 8: Γηαζηάζεηο θαη επίπεδα ηεο «αηκφζθαηξαο» ηνπ ρψξνπ. 
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3. Ζ ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή 
 
3.1 Σν κνληέιν S-O-R θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηνλ αηκνζθαηξηθό ζρεδηαζκό 
Οη Mehrabian & Russell πξνηείλνπλ ην κνληέιν STIMULUS - ORGANISM - 
RESPONSE (S-O-R)20 ην νπνίν έρεη πηνζεηεζεί απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 
ςπρνιφγνπο θαη δεηθλχεη πψο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ εζσηεξηθή 
δηάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ δεκηνπξγψληαο θαηαζηάζεηο πνπ 
πεξηγξάθνληαη απφ δίπνιν πξνζέγγηζεο / απνθπγήο (approach / avoidance). 
χκθσλα κε απηφ ην παξάδεηγκα έλα εξέζηζκα (S) πνπ πξνθαιεί κία εθηίκεζε εθ 
κέξνπο ηνπ δέθηε (Ο) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία ζπκπεξηθνξηθή αληίδξαζε (R). Ο 
δέθηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ν ππνςήθηνο πειάηεο.  
Ο αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο επεξεάδεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 
δεκηνπξγψληαο έλα ζεκείν πξνζνρήο, δηαδίδνληαο έλα κήλπκα θαη έρνληαο έλα 
επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γειαδή ν αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο νπζηαζηηθά δεκηνπξγεί 
εξεζίζκαηα πνπ δπλεηηθά κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πσιήζεηο. Δπνκέλσο νη 
εηαηξείεο πξνζπαζνχλ κέζα απφ ην ρεηξηζκφ ησλ αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ λα 
ρεηξηζηνχλ ηελ παξερφκελε αγνξαζηηθή εκπεηξία ησλ πειαηψλ εληζρχνληαο 
ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο θαη ηαπηφρξνλα απνδπλακψλνληαο ζπκπεξηθνξέο 
απνθπγήο21.  

 
Δηθφλα 9: ρεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ Mehrabian & Russell. 
 

 
Δηθφλα 10: ρεκαηηθφ δηάγξακκα πνπ δείρλεη πψο ε αηκφζθαηξα δεκηνπξγεί πηζαλφηεηα 
αγνξάο. 
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3.2 Σν δίπνιν πξνζέγγηζεο / απνθπγήο (approach / avoidance) 
ην παξαπάλσ κνληέιν22 ε ζπκπεξηθνξηθή αληαπφθξηζε ηνπ θαηαλαισηή νπζηαζηηθά 
εθθξάδεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα πιεζηάζεη ή λα απνκαθξπλζεί απφ ζπγθεθξηκέλν 
πεξηβάιινλ. «Πξνζέγγηζε» λνείηαη ε παξακνλή, εμεξεχλεζε, αιιειεπίδξαζε θαη 
αλαγλψξηζε ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, έρνληαο δηακνξθψζεη θαιή εληχπσζε θαη κε ηελ 
πξφζεζε κειινληηθήο επηζηξνθήο ζε απηφ, ηελ ψξα πνπ σο "απνθπγή" λνείηαη 
αθξηβψο ην αληίζεην, δειαδή ε έθθξαζε δπζαξέζθεηαο, αλεζπρίαο, βαξηεζηεκέλεο 
δηάζεζεο θαη ελφριεζεο, κε πξφζεζε απνρψξεζεο, ρσξίο δηάζεζε επηζηξνθήο. Ζ 
απφθξηζε ηνπ θαηαλαισηή εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 
γηα λα πξνβιεθζεί ην ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγείηαη θαη νη κειινληηθέο ηνπ 
αληηδξάζεηο.   
χκθσλα κε ηνπο Hoffman & Turley ην δίπνιν πξνζέγγηζεο / απνθπγήο (approach / 
avoidance) έρεη 4 παξακέηξνπο23: 
1  Παξακνλή ή απνρψξεζε. 
2 Δμέηαζε ή αδηαθνξία. 
3  Δπηθνηλσλία ή αδηαθνξία. 
4  Ηθαλνπνίεζε ή απνγνήηεπζε. 
Σν παξαπάλσ πεξηβαιινληηθφ ςπρνινγηθφ κνληέιν πεξηγξάθεη 3 δηαζηάζεηο πνπ 
εθθξάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή δηάζεζε24:  
1 Δπραξίζηεζε (pleasure). 
2 Γηέγεξζε (arousal). 
3 Κπξηαξρία (dominance). 
Ο ζπλδπαζκφο ησλ 3 απηψλ ςπρνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο 
ζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο, θαηεπζχλνληαο ην άηνκν ζην αλ ζα παξακείλεη ζε έλα 
πεξηβάιινλ ή φρη, δειαδή αλ ζα πηνζεηήζεη ζπκπεξηθνξά πξνζέγγηζεο ή απνθπγήο.  
 
 
 
3.3  Από ηελ «αηκόζθαηξα» ζηηο πσιήζεηο 
Ο Kotler αλαιχεη πψο ε αηκφζθαηξα ηνπ ρψξνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα 
δηελέξγεηαο κηαο αγνξάο κέζσ κηαο αιπζίδαο δηαδνρηθνχ αηηίνπ - απνηειέζκαηνο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζε 4 ζηάδηα25: 
1  Πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο. 
2 Απνζηνιή κελπκάησλ. 
3 Γηέγεξζε ζεηηθψλ πξνο ην πξντφλ αληηδξάζεσλ. 
4 Μεηαηξνπή ηεο επηζπκίαο ζε απφθαζε αγνξάο ηνπ πξντφληνο. 
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1.  Ζ ζεκαζία ησλ αηκνζθαηξηθώλ κεηαβιεηώλ 
 
Ο Friesner ππνζηεξίδεη πσο 3 βαζηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή  
ζπκπεξηθνξά26:  
1 Υξφλνο (time). 
2 Σφπνο (place). 
3 πλζήθεο (conditions). 
χκθσλα κε ηνπο Hoffman & Turley νη αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο (atmospheric 
variables) έρνπλ πνιιαπιφ ξφιν θαη πην ζπγθεθξηκέλα27: 
1 Απμάλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο έξεπλαο γηα ην πξντφλ ειαρηζηνπνηψληαο ην ξίζθν 
        ησλ αγνξψλ. 
2 Απνθηνχλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο εθηηκήζεηο πνηφηεηαο πνπ δηεμάγνπλ νη 
        θαηαλαισηέο, φηαλ ε πξν-αγνξάο πιεξνθφξεζε είλαη πεξηνξηζκέλε. 
3  Πξνθαινχλ αηζζήκαηα επθνξίαο κεηψλνληαο ην ξίζθν αγνξάο. 
4  Γηεπθνιχλνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
5 Γηεπθνιχλνπλ ηελ επηινγή θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο, απμάλνληαο ηελ 
        πηζαλφηεηα κηαο επηηπρνχο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο. 
6  Γηεπθνιχλνπλ ηε ξνή δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο, απμάλνληαο ηελ 
        απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ ππεξεζηψλ. 
7  Υεηξίδνληαη ηαπηνρξφλσο δηαθνξεηηθνχο πειάηεο, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ 
        πηζαλφηεηα κηαο ζχγθξνπζεο θαηά ηε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο. 
8  Δληζρχνπλ ηελ αληίιεςε ηεο ηππνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ. 
9  Υξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ εθείλνη λα δηακνξθψζνπλ 
        αληίιεςε θαη πξνζδνθίεο απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 
Χζηφζν ηίζεηαη θαη κία δηαθνξεηηθή παξάκεηξνο πνπ αθνξά ην γεληθφηεξν ζέκα ηνπ 
ζρεδηαζκνχ ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο ζήκεξα. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ 
παξέρεη ν θαηεπζπλφκελνο ρσξηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε γεληθεπκέλε ρξήζε ησλ 
αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ ζηα εκπνξηθά πεξηβάιινληα, αλακθίβνια εγείξεη θαη ην 
εζηθφ δήηεκα ηνπ έληερλνπ «ρεηξηζκνχ» ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ κε ζηφρν ην 
εκπνξηθφ θέξδνο28.  
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2. Σαμηλόκεζε επηπέδσλ αηκνζθαηξηθνύ ζρεδηαζκνύ 
 
O Kotler ππνζηεξίδεη πσο ε αηκφζθαηξα ζπλίζηαηαη απφ 3 βαζηθνχο παξάγνληεο29: 
1  Σελ (εμσηεξηθή) αξρηηεθηνληθή ηνπ θαηαζηήκαηνο σο θηεξηαθή θαηαζθεπή. 
2  Σν ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ (design). 
3  Σελ αηκνζθαηξηθή ππφζηαζε ηεο βηηξίλαο. 
Οη Yalçin & Kocamaz δηαρσξίδνπλ ην δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ ηνπ θαηαζηήκαηνο 
ζε 2 κέξε30:  
1 Σν εμσηεξηθφ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη κε ειεγρφκελεο κεηαβιεηέο, πρ. ν 
        θπθινθνξηαθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ ξπζκίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα. 
2 Σν εζσηεξηθφ, δειαδή ν νξαηφο εκπνξηθφο ρψξνο απφ κέζα θαη ε αληίιεςε 
        πνπ δίλεη.   
Αληίζηνηρα θαηά ηνπο Hoffman & Turley ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε 
ζπκπεξηθνξά αλαιχεηαη ζε 3 δηαθξηηά ζεκεία πνπ βεβαίσο αθνξνχλ θαη αληίζηνηρα 
επίπεδα ζρεδηαζηηθήο επεμεξγαζίαο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο31: 
1 Αξρηηεθηνληθφο ληεηεξκηληζκφο, δειαδή ηελ άκεζε ζρέζε δνκεκέλνπ 
        πεξηβάιινληνο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαπηχζζεηαη ή δηακνξθψλεηαη εληφο 
        ηνπ. 
2 Πεξηβαιινληηθέο δπλαηφηεηεο, δειαδή φηη ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί 
        πεξηνξηζκνχο, αιιά φρη απαγνξεπηηθέο πξννπηηθέο, σζηφζν κέζσ απηψλ 
        δηακνξθψλεη ζπκπεξηθνξέο. 
3  Πεξηβαιινληηθή πηζαλφηεηα, δειαδή ηελ πηζαλνηηθή ζρέζε κεηαμχ 
        πεξηβάιινληνο θαη αληίδξαζεο ηνπ ρξήζηε.  
Καζίζηαηαη ζαθέο πσο ν αξρηηεθηνληθφο, αζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ην εκπνξηθφ design 
έρνπλ θνηλά ζεκεία: θαηαλφεζε ηεο αηζζεηεξηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ γεληθνχ concept θαη ηξφπνο πνπ απηά ζα έρνπλ επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα, φπσο θαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηε 
δπλαηφηεηα δηάζεζεο ζπγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ χπαξμε ελφο 
δεδνκέλνπ πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ32.  
Σν marketing εζηηάδεη θπξίσο ζηε ζρέζε πεξηβάιινληνο - ζπλαηζζήκαηνο θαη 
ρξεζηκνπνηεί ζε δηαβαζκηζκέλα επίπεδα ζρεδηαζκνχ, πρ. απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ ή 
απφ ην εμσηεξηθφ ζην εζσηεξηθφ ρξεζηκνπνηψληαο ηα κηθξν-ραξαθηεξηζηηθά (micro-
characteristics) δειαδή ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 
δεκηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλε αηκφζθαηξα, πρ. ρξψκα, κνπζηθή, θσηηζκφο, ήρνο, 
θιπ33. Σα αηκνζθαηξηθά ζηνηρεία κέζσ ηνπ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπο κπνξνχλ 
λα έρνπλ ηφζε επίδξαζε ζηνλ θαηαλαισηή, φζε θαη ηα πξντφληα απφ κφλα ηνπο.  
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Δηθφλα 11: «Αηκνζθαηξηθφο» ζρεδηαζκφο πξνψζεζεο πξντφλησλ ζε εζηηαηφξην ζηελ 
Κνπεγράγε. 
 

 

3. Αλάιπζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε αηκνζθαηξηθώλ  
      κεηαβιεηώλ 
 
Οη Turley & Milliman θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο ζε 5 
θαηεγνξίεο34: 
1 ηνηρεία ζρεδηαζκνχ εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 
2 ηνηρεία ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 
3 ηνηρεία εζσηεξηθήο δηάηαμεο / δηαξξχζκηζεο. 
4 ηνηρεία πξνβνιήο / πξνψζεζεο.  
5 ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζε κεηαβιεηέο αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 
Σνλίδνπλ επίζεο, φπσο ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ, πσο νη αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο 
επεξεάδνπλ ηνπο πειάηεο, αιιά θαη ην πξνζσπηθφ πνπ αιιειεπηδξά κε απηνχο. ην 
αθφινπζν δηάγξακκα δίλνπλ ππνθαηεγνξίεο ζρεδηαζκνχ γηα ηα 1-5 θαη ζπλδένπλ ην 
δηάγξακκα κε ην κνληέιν S-O-R φπσο εθθξάδεηαη κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ 
ζηνπο πειάηεο θαη ζην πξνζσπηθφ.  
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Δηθφλα 12:  Γηάγξακκα γηα ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ.  
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4. Ζ δηάηαμε θαη επεμεξγαζία ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ 
 
4.1 Ο ξόινο ηεο δηαξξύζκηζεο  
Ζ δηαξξχζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ (store layout),  ν ηξφπνο δειαδή πνπ ην θαηάζηεκα 
επηιέγεη λα ηνπνζεηήζεη ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 
ιεηηνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη βαζηθφ ζηνηρείν ζρεδηαζκνχ. Απαηηείηαη κία ηζνξξνπία, 
ψζηε ην θαηάζηεκα λα κε γίλεηαη35: 
1 Υανηηθφ δηφηη δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζην θνηλφ. 
2 Πνιχπινθν, δηφηη αδπλαηεί ηειηθά λα κεηαδψζεη ηα κελχκαηα πνπ επηζπκεί. 
3 Τπεξαπινπζηεπκέλν, δηφηη δίλεη ηελ εληχπσζε φηη παξέρεη πεξηνξηζκέλεο 
        επηινγέο.  
Σν γεληθφ ζρέδην, ε θάηνςε, πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ 
ρψξνπ θαη φια λα είλαη ζπκβαηά κε ηελ εηθφλα πνπ επηζπκεί λα «πεξάζεη» ε εηαηξεία 
ζηνλ πειάηε, εθφζνλ έρεη εξεπλήζεη θαη αμηνινγήζεη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ζηνρεπκέλνπ θνηλνχ.  
Οη βαζηθφηεξνη ζηφρνη ηεο δηαξξχζκηζεο είλαη36: 
1 Ζ δηεπθφιπλζε ηνπ πειάηε πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηε δηακφξθσζε  
        ξνήο - θπθινθνξίαο. 
2 Ζ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. 
3 Ζ απνηειεζκαηηθή θαη εξγνλνκηθή δηαρείξηζε. 
4 Ζ πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. 
Σν ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαιείηαη λα επηιχζεη δεηήκαηα φπσο: 
1 Θέζε εηζφδσλ - εμφδσλ. 
2 Αληαπφθξηζε κε εμσηεξηθφ ρψξν (πρ. ρψξνο ζηάζκεπζεο, νδηθφ δίθηπν). 
3 Άμνλεο - ππξήλεο θίλεζεο (πρ. αλειθπζηήξεο, θιηκαθνζηάζηα). 
4 Γηάηαμε εμνπιηζκνχ ηνπνζέηεζεο πξντφλησλ (πρ. ξάθηα, ςπγεία, πάγθνη). 
5 Καηαλνκή ινηπψλ ρψξσλ εμππεξέηεζεο (πρ. ηακεία, θαζηζηηθά, WC). 
6 Εεηήκαηα αζθαιείαο (πρ. έμνδνη θηλδχλνπ). 
7 Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο απνζήθεπζεο πξντφλησλ (πρ. καθξηά απφ θπζηθφ 
        θσηηζκφ). 
Βαζηθή αξρή είλαη ν θαηαλαισηήο λα δηαθξίλεη εχθνια ην εκπφξεπκα, δηφηη ηφηε 
απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα αγνξάζεη. Ο ζπλεηφο ζρεδηαζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ 
βνεζά ηνπο θαηαλαισηέο λα κεηαθηλεζνχλ ζσζηά εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη λα 
θαηαλνήζνπλ ηε ζήκαλζή ηνπ. Γηα λα είλαη κία εζσηεξηθή δηάηαμε επηηπρεκέλε 
απαηηείηαη ζσζηή ζήκαλζε θαη πξνζαλαηνιηζκφο, αιιά θαη απνηειεζκαηηθή 
ρσξνζέηεζε, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα πξνζεγγίδεη επηηπρψο ην θαηάζηεκα θαη ηα 
πξντφληα37. 
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4.2 Σύπνη δηαηάμεσλ εζσηεξηθνύ 
Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 3 βαζηθά ζρέδηα θάηνςεο38: 
1 Ο ηχπνο ηεο «εζράξαο» (grid), δειαδή κία ζπκκεηξηθή νξζνγσληθνχ ηχπνπ 
        δηεπζέηεζε, ζπλήζεο ζηα Supermarkets, πνπ θαζηζηά ην εζσηεξηθφ απιφ θαη 
        ιεηηνπξγηθφ, δηεπζεηψληαο  γξακκηθά ηεο ξνέο θίλεζεο.   
2 Ο «ειεχζεξνο» ηχπνο (free form) δειαδή κία δπλακηθνχ ηχπνπ δηάηαμε κε 
        αθαλνληζηία κεγεζψλ θαη κνξθψλ ζηα ζηνηρεία εζσηεξηθνχ εμνπιηζκνχ, πνπ 
        δίλεη άκεζε επαθή θαη πξφζβαζε κε φιν ην ρψξν θαη κεγηζηνπνηεί ηνλ ρξφλν 
        παξακνλήο ζην θαηάζηεκα39. 
3 Ο ηχπνο «κπνπηίθ» (boutique / racetrack) δειαδή ε δηακφξθσζε ηδηαίηεξσλ 
        ζεκαηηθψλ  ελνηήησλ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ζε πιεγκαηηθή ζρέζε κεηαμχ 
        ηνπο, πνπ δεκηνπξγνχλ μερσξηζηή αγνξαζηηθή εκπεηξία, ελζαξξχλνληαο ηελ 
        επίζθεςε ζε θάζε επηκέξνπο νκάδα πξντφλησλ.  
 

 
Δηθφλα 13: Δζσηεξηθφ θαηαζηήκαηνο ZARA ζηε Νέα Τφξθε. 
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4.3 H κεγηζηνπνίεζε ηεο επαθήο θαηαζηήκαηνο - πειάηε 
Ο ζηφρνο ελφο επηηπρεκέλνπ εζσηεξηθνχ είλαη ν πειάηεο λα έξρεηαη ζε επαθή κε φιν 
ην θαηάζηεκα. Σα πνιπθαηαζηήκαηα ζρεδηάδνπλ πεξηβάιινληα γηα λα 
κεγηζηνπνηήζνπλ ην θέξδνο ζε θάζε πηέξπγα, θάζε ηνκέα, θάζε πξντφλ. 
πγθξνηεκέλα επηδηψθνπλ ν πειάηεο λα δηαζρίδεη φιν ην θαηάζηεκα γηα λα 
πξνκεζεπηεί αθφκε θαη ειάρηζηα πξντφληα, δηφηη πεξλψληαο δίπια απφ δηάθνξα 
πξντφληα πνπ δε ζρεδίαδε λα αγνξάζεη κπνξεί λα ηνπ δεκηνπξγεζεί έλα αίζζεκα πνπ 
λα ελεξγνπνηήζεη κηα επηζπκία ή λα ζπκεζεί πσο ρξεηάδεηαη θαη θάηη αθφκα40.  
ηε δηαξξχζκηζε «εζράξαο» βαζηθά πξντφληα θαη πξντφληα γλσζηψλ εηαηξεηψλ 
ηνπνζεηνχληαη ζηα άθξα ησλ πηεξχγσλ, ελζαξξχλνληαο ηνλ πειάηε λα δηαζρίζεη 
θαηά κήθνο νιφθιεξε πηέξπγα, άξα «εθηίζεηαη» ζε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 
επηπιένλ αγνξάο, ζχκθσλα  κε ηελ αξρή φηη: «πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο 
ζα πξνθαιέζνπλ ηειηθά παξάιιειε αγνξά ηνπο».  
Ζ ρξήζε ηεο «ηζρπξήο πηέξπγαο» ζπλίζηαηαη ζηνλ «θαηαηγηζκφ» κηαο πηέξπγαο απφ 
ην ίδην πξντφλ, ζπλήζσο απφ ην stock ηνπ θαηαζηήκαηνο, πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε 
πσο ην πξντφλ βξίζθεηαη ζε ρακειή ηηκή, ιφγσ ηεο ππεξζπγθέληξσζεο, ζε ζρέζε κε 
ηελ πξνβνιή πνιιψλ πξντφλησλ ζε κηθξέο πνζφηεηεο έθαζην41.  
Δηδηθέο, «έμππλεο» ηερληθέο ρσξνζέηεζεο πξντφλησλ κεγηζηνπνηνχλ ηηο αγνξέο 
επελδχνληαο ζε απηφ πνπ νλνκάδνπκε κε-πξνγξακκαηηζκέλε αγνξά. πλήζσο ζε 
απηφ ην πιαίζην ηα βαζηθά πξντφληα δελ ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηελ είζνδν, ψζηε ν 
θαηαλαισηήο ζηε δηαδξνκή ηνπ λα έξζεη ζε επαθή κε άιια πξντφληα εθηφο απφ απηά 
πνπ έρεη πξαγκαηηθά ζθνπφ λα αγνξάζεη ή ηα πξντφληα «απζφξκεηεο» αγνξάο (πρ. 
θαξακέιεο) ηνπνζεηνχληαη ζηα ηακεία ζπλαιιαγψλ, δηφηη ζε απηή ηε ζέζε είλαη 
πηζαλφηεξν λα δηεγείξνπλ ηελ επηζπκία αγνξάο.  

 
Δηθφλα 14: Γηάγξακκα κε ηνπο 3 βαζηθνχο ηχπνπο εζσηεξηθήο δηάηαμεο θαηαζηήκαηνο. 
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Δηθφλα 15: Γηάηαμε πξντφλησλ ζε θαηάζηεκα πψιεζεο ηξνθίκσλ ζην Toronto.  

 

 
Δηθφλα 16: Δζσηεξηθφ Supermarket δηάηαμεο ηχπνπ «εζράξαο» ζηηο ΖΠΑ. 
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5. Ο θσηηζκόο 
 
5.1 Γεληθά 
Ο θσηηζκφο πξνζεγγίδεηαη σο κέζνδνο πνπ επεξεάδεη ην ζπλεηδεηφ θαη ην 
αζπλείδεην, ηε δηάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ζηα πεξηβάιινληα ιηαληθήο πψιεζεο, 
βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο, δεκηνπξγεί ελζνπζηαζκφ θαη ζεηηθή επίδξαζε 
ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή θαη δηεπθνιχλεη ηελ επαθή θαη 
εμέηαζε ηνπ εκπνξεχκαηνο.  
Οη θσηεηλνί ρψξνη θαίλνληαη ειθπζηηθφηεξνη απφ ηνπο ζθνηεηλνχο, θαζψο νη 
άλζξσπνη έιθνληαη απφ ην θσο. Σν θσο κεηαηνπίδεη ην πεδίν ελδηαθέξνληνο ζηα 
πξντφληα, ν θαηαλαισηήο ππφ ζπλζήθεο άπιεηνπ θσηφο είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα 
εμεηάζεη θαη λα αγγίμεη ην πξντφλ, παξά ππφ ζπλζήθεο ακπδξνχ θσηηζκνχ42. Δπίζεο, 
ππφ δπλαηά επίπεδα θσηηζκνχ ηα πξντφληα «δείρλνπλ» πην ειθπζηηθά απφ φηη ππφ 
θαζεζηψο πεξηνξηζκέλνπ θσηφο.  
χκθσλα κε ηνπο Quartier & Christiaans & Van Cleempoel ην θσο επεξεάδεη ηελ 
ςπρηθή δηάζεζε θαη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή, γεγνλφο πνπ 
αληαλαθιάηαη ζηηο αγνξαζηηθέο επηινγέο, δειαδή ζηελ πξνηίκεζε ελφο πξντφληνο 
έλαληη άιινπ, ζην ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζην θαηάζηεκα θαη θπζηθά ζηηο πσιήζεηο ζε 
δεδνκέλν πεξηβάιινλ43. 
Οη ζπλζήθεο θσηηζκνχ κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηε δηάζεζε θαη ηνλ ηφλν ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, πρ. ππφ ρακειφ 
θσηηζκφ νη πειάηεο κηινχλ ρακειφθσλα, ην πεξηβάιινλ γίλεηαη αληηιεπηφ κε 
κεγαιχηεξε επηζεκφηεηα θαη νη ξπζκνί ζεσξνχληαη πην αξγνί, ελψ ππφ άπιεην 
θσηηζκφ απμάλεηαη ν ζφξπβνο ζην εζσηεξηθφ, επλνείηαη ε θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή 
κεηαμχ πειαηψλ θαη πξνζσπηθνχ θαη ην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη πην αλεπίζεκν, 
ζπλαξπαζηηθφ θαη ραξσπφ44. 
 

 
Δηθφλα 17:  Γηάγξακκα γηα ηνλ ηξφπν επηξξνήο ηνπ θσηηζκνχ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  
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5.2 Ζ κειέηε θσηηζκνύ 
Ζ κειέηε θσηηζκνχ είλαη κία αλεμάξηεηε κειέηε κε εηδηθέο απαηηήζεηο θαη 
πξνδηαγξαθέο. Ζ ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ θσηηζκνχ απνδεηθλχεηαη φηη κπνξεί λα 
θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ηνπ θαηαλαισηή ζηε βηηξίλα πξνζθαιψληαο ηνλ λα 
αλαθαιχςεη ην πξντφλ, βάζεη θαη ηεο ζεσξίαο πξνζέγγηζεο - απνθπγήο45. ην 
πιαίζην κηαο κειέηεο θσηηζκνχ εκπνξηθνχ ρψξνπ ππάξρεη ζπλήζσο δηαθνξά 
πξνζέγγηζεο αλάκεζα ζε έλαλ θαηαζθεπαζηή ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ θαη ζε έλαλ 
αλεμάξηεην ζρεδηαζηή. Ο θαηαζθεπαζηήο θαηά θαλφλα πηζηεχεη ζηελ έληαζε ηνπ 
θσηφο (lux) θαη πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηηο ζθηέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ν 
εηδηθφο ζρεδηαζηήο - ζχκβνπινο θσηηζκνχ πξνζεγγίδεη ην θσο πεξηζζφηεξν σο 
ζθαηξηθφ απνηέιεζκα θαη πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έληαζε αλάκεζα ζην ζθνηάδη 
θαη ην θσο46.  

 
Δηθφλα 18: Supermarket ζην Dusseldorf, φπνπ ν θσηηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ πςειή πνηφηεηα 
ζρεδηαζκνχ. 
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6. Ζ κνπζηθή 
 
Παξφηη ζπλήζσο νη πειάηεο δελ αληηιακβάλνληαη ηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο, απηή 
θαηεπζχλεη ζπρλά ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληφο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο θαη κπνξεί απφ κφλε ηεο λα δηαθνξνπνηήζεη δχν θαηά ηα άιια 
παξφκνηνπο εκπνξηθνχο ρψξνπο, αξθεί λα είλαη ζην θαηάιιειν πιαίζην, δειαδή 
ζπκβαηή κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
Ζ κνπζηθή είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζε έλα πιαίζην ζπκπεξηθνξάο πνπ 
πεξηιακβάλεη πσιήζεηο, δηέγεξζε αγνξαζηή, ρξφλν παξακνλήο, ξνέο θίλεζεο εληφο 
θαηαζηήκαηνο, νπηηθά εξεζίζκαηα παξφηη ζπλήζσο ην θνηλφ δε ζπλαηζζάλεηαη ηελ 
επηξξνή ηεο κνπζηθήο47. Σν ζσζηφ κνπζηθφ ππφβαζξν κεηαηξέπεη θάζε αγνξά ζε 
επράξηζηε εκπεηξία θαη είλαη επηθεξδέο γηα ηελ εηαηξεία. Ζ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο 
εμαξηάηαη απφ αηνκηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ειηθία θαη νη κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ 
πειάηε θαη απφ ηα κνπζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ν ξπζκφο, ε έληαζε, αλ 
πξνέξρεηαη απφ ην background, θιπ. Ζ ρξήζε νηθείαο ή άγλσζηεο κνπζηθήο ή 
κνπζηθήο ζπλδεδεκέλεο κε εκπεηξίεο ή έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, κπνξεί λα έρεη 
ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα ζηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ48.  
Παξαηεξείηαη πσο ν ρξφλνο παξακνλήο ησλ πειαηψλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο 
κε ηελ έληαζε ηεο κνπζηθήο, δειαδή κνπζηθή ζε έληνλν tempo δξαζηεξηνπνηεί ηνπο 
πειάηεο, ελψ κνπζηθή ζε αξγφ tempo παξαηεξείηαη φηη ζπλεπάγεηαη πην αξγή θίλεζε 
ησλ πειαηψλ, δειαδή νη πειάηεο ηειηθά δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξε ψξα εληφο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο49. Δπνκέλσο, ε κνπζηθή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ έιεγρν ηεο ξνήο 
θαη ηεο θπθινθνξίαο εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο50. Ζ ρξήζε κνπζηθήο επεξεάδεη θαη ηελ 
εληχπσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο51.  
Έρνη κνπζηθήο ζην background είλαη βαζηθή πξνζζήθε ζε φια ηα πνιπζχρλαζηα 
πεξηβάιινληα ιηαληθνχ εκπνξίνπ, φπσο ηα Supermarkets, δεκηνπξγψληαο 
«αηκφζθαηξα» θαη ηαπηφρξνλα θαιχπηνληαο κε κνπζηθέο λφηεο θαη νξηζκέλνπο 
αλεπηζχκεηνπο ήρνπο, πρ. ηελ πιήξσζε ησλ ξαθηψλ κε πξντφληα52. Ζ κνπζηθή 
δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ςπρηθή επεμία ή θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή, ηφζν ζην 
πξνζσπηθφ, φζν θαη ζηνπο πειάηεο, γη’ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ θαη ζε ηδηαίηεξνπο 
ρψξνπο, φπσο πρ. ηλζηηηνχηα νκνξθηάο, γπκλαζηήξηα, απνδπηήξηα, θιπ.  
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Δηθφλα 19: Δζσηεξηθφ θαηαζηήκαηνο ππνδεκάησλ ηεο εηαηξείαο Camper ζηε Granada. 

 
 

7. Ζ «βηηξίλα» σο εκπνξηθό θαη επηθνηλσληαθό εξγαιείν 
 
Ζ βηηξίλα απνηειεί ηελ πξψηε επαθή ηνπ πειάηε - θαηαλαισηή κε ην θαηάζηεκα θαη 
κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε απνηειεζκαηηθφ κέζν δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πξνψζεζεο ησλ 
πξντφλησλ θαη ζπλεπψο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ, θαζψο θαηά ηε γλσζηή εηαηξεία 
Louis Vuitton: «φια είλαη ζέκα έιμεο θαη πψιεζεο»53. 
Ζ βηηξίλα δελ «πνπιά» πξντφληα, αιιά θάλεη κία δήισζε, κεηαθέξεη έλα λφεκα. Μία 
κειεηεκέλε ζην ζρεδηαζκφ ηεο εμσηεξηθή, αξρηηεθηνληθή πξφζνςε θαηαζηήκαηνο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε έλα αλαγλσξίζηκν εκπνξηθφ ζήκα θαη κία βηηξίλα πνπ πξέπεη λα είλαη 
απνπιαλεηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη ςπραγσγηθή, δειαδή «πξνθιεηηθή»54, δηεγείξνπλ 
ζπλαηζζήκαηα ζηνλ θαηαλαισηή.  
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία κία βηηξίλα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο 
ππφινηπεο, πξνζδίδεη αλαγλσζηκφηεηα ζηελ εηαηξεία θαη θαηνρπξψλεηαη σο αλψηεξε 
επηρεηξεκαηηθά είλαη: 
1 Ο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε ηελ είζνδν θαη ηνλ αζηηθφ ηζηφ.  
2 Σα πιηθά θαη ε επίηεπμε δηαθάλεηαο. 
3 Οη αμηνπνηήζηκεο δηαζηάζεηο. 
4 Ο θσηηζκφο. 
5 Σν ρξψκα. 
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Δηθφλα 20: Καηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ηερλνινγίαο Apple, φπνπ φινο ν ρψξνο κεηαηξέπεηαη ζε 
«βηηξίλα». 

 
Δηθφλα 21: Βηηξίλα ζε θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο GANT θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηε 
Βνπδαπέζηε.  
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8 Γεπηεξεύνπζεο θαη κε-ειεγρόκελεο αηκνζθαηξηθέο 
      κεηαβιεηέο 
 
Σα εκπνξηθά πεξηβάιινληα είλαη πνιχπινθα θαη πεξηιακβάλνπλ έλα πιήζνο 
ζηνηρείσλ πνπ πξννξίδνληαη λα παξάγνπλ εξεζίζκαηα πνπ εθιακβάλνληαη 
αλεμάξηεηα ή ζπλνιηθά απφ ηνλ θαηαλαισηή. Οη επαγγεικαηίεο δελ ειέγρνπλ φια ηα 
δεδνκέλα πνπ εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ θαηαλαισηή, πρ. δελ ειέγρνπλ απφιπηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ άιισλ 
θαηαλαισηψλ ή ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, πνπ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
επηρείξεζεο ίζσο είλαη θξίζηκεο.  
ηνηρεία εμσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ φπσο ε γεληθή πξσηνηππία ηεο κνξθήο, ε εηθφλα 
ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ - βηηξηλψλ, ν ρψξνο ζηάζκεπζεο, ε ηνπνζεζία ηνπ 
θαηαζηήκαηνο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο αγνξαζηέο. ηνηρεία ζήκαλζεο θαη 
πξνβνιήο φπσο εηδηθά ξάθηα, posters, θάξηεο, ζήκαηα, επηηνίρηεο δηαθνζκήζεηο, θιπ, 
δηεγείξνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαηαλαισηή. 
Σν ρξψκα επεξεάδεη ην ξπζκφ αγνξψλ, ηνλ ρξφλν παξακνλήο, ηε δηέγεξζε θαη 
αλάπηπμε επράξηζησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηελ 
πηζαλφηεηα κία βηηξίλα ιηαληθήο πψιεζεο λα πξνζθαιέζεη ηνλ θαηαλαισηή. Σα 
ρξψκαηα κπνξεί λα έρνπλ νπζηψδε ξφιν ζηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή, δηφηη 
ζπλδένληαη κε θνπιηνχξεο θαη ππνθνπιηνχξεο, αιιά θαη κε ζπκβνιηθά λνήκαηα πνπ 
απνδίδνπλ δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί ζηα ρξψκαηα, πρ. ην κπιε, πξάζηλν θαη ιεπθφ 
ζπλάδνπλ κε ηελ εξεκία, ηελ επγέλεηα θαη ηελ επηφηεηα, ελψ ην θίηξηλν, ρξπζφ, 
πνξηνθαιί, θφθθηλν θαη κσβ ζπλδένληαη κε αηζζεζηαθά, δσεξά θαη έληνλα κελχκαηα .   
Ζ φζθξεζε είλαη κία πνιχ ηζρπξή αίζζεζε δηφηη δηεγείξεη ζπλαηζζήκαηα. Ζ κπξσδηά 
είλαη ηδηαίηεξε κεηαβιεηή, θαζψο πεξηέξγσο γίλεηαη αληηιεπηή ε παξνπζία ή απνπζία 
ηεο55. Δπνκέλσο ε κπξσδηά κπνξεί λα γίλεη κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο θαηαζηήκαηνο 
ή κηαο εκπνξηθήο θίξκαο θαη απνηειεί εμαηξεηηθά δπλακηθφ ζηνηρείν, δηφηη κπνξεί λα 
αλαζχξεη αλακλήζεηο. 
Ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην design φπσο έξγα ηέρλεο, δηπιψκαηα ή 
δηαθξίζεηο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηε γεληθή εηθφλα ηνπ 
πεξηβάιινληνο πψιεζεο, φπσο θαη ε ρξήζε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο, πρ. Teletext 
services, δηαδξαζηηθέο νζφλεο, νζφλεο ηειεφξαζεο εηδηθά ζην ρψξν ησλ ηακείσλ πνπ 
ακβιχλνπλ ην αίζζεκα ηεο παξαηεηακέλεο, άζθνπεο αλακνλήο, θιπ56.  
Ζ ηαθηνπνίεζε θαη δηάηαμε ησλ πξντφλησλ ζηα ξάθηα, ε θαζαξηφηεηα ησλ ξαθηψλ θαη 
ηνπ δαπέδνπ είλαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην γεληθφ επίπεδν θαζαξηφηεηαο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζηελ πξφζεζε αγνξάο ηνπ 
θαηαλαισηή57.  
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9. Ο αλζξώπηλνο παξάγνληαο 
 
9.1 Δπίπεδα επηξξνήο  
Σα αηκνζθαηξηθά ζηνηρεία ζπλίζηαληαη ζην πεξηβάιινλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ζηνπο 
θνηλσληθνχο παξάγνληεο. χκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ςπρνιφγνπο νη 
πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά επεξεάδνληαο ηνπο 
αλζξψπνπο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ58. Ζ αηκφζθαηξα επεξεάδεη ην 
αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Καηά ηνπο Turley & Milliman νη 
παξεπξηζθφκελνη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο αληηδξνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε 2 
ηξφπνπο59: 
1  Αιιειεπίδξαζε αγνξαζηηθνχ θνηλνχ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
2  Αιιεινεπηξξνέο κεηαμχ ησλ πειαηψλ. 
 
 
 
9.2 Ο ξόινο ηεο πξνζσπηθόηεηαο 
Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε αγνξαζηή είλαη μερσξηζηή θαη απηφ πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςηλ ζην ζρεδηαζκφ, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη θαζέλαο έρεη μερσξηζηή 
αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο επηζπκίεο, ηε γλψζε, ηηο 
θαηαβνιέο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο Stone πξνηείλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αγνξαζηψλ60: 
1 Οηθνλνκηθφο (economic). 
2 Αηνκηθεπκέλνο (personalizing). 
3 Ζζηθφο (ethical). 
4 Απαζήο (apathetic). 
Μία δεδνκέλε αηκφζθαηξα κπνξεί λα έρεη πνιχ δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζε 
δηαθνξεηηθά άηνκα ή νκάδεο. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ αιιειεπηδξά κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ σο αλεμάξηεηεο πξνζσπηθφηεηεο, θαζνξίδνληαο ηηο 
αληηδξάζεηο ηνπο. Υξψκαηα, κνπζηθή, ζθελέο θαη άιιεο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο 
κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε πειάηε. Αθφκε 
θαη ζε κία κηθξή πεξηνρή, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, πνιηηηζκνί θαη αμίεο θαη 
απηά επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ θάζε πειάηε κέζα ζε έλα ρψξν.  
Δπνκέλσο κία δεδνκέλε αηκνζθαηξηθή κεηαβιεηή ζε δεδνκέλν ηφπν θαη ρξφλν 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο ζε δηαθνξεηηθά κεκνλσκέλα 
άηνκα ή νκάδεο, πρ. ζε εθήβνπο ή ειηθησκέλνπο. Οη γπλαίθεο θαη νη ειηθησκέλνη 
πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνπο άλδξεο θαη ηνπο λένπο, επνκέλσο εμάγεηαη φηη 
νη γπλαίθεο θαη νη ειηθησκέλνη είλαη πην θξηηηθνί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηαζηεκάησλ 
θαη ζηηο αγνξαζηηθέο ηνπο απνθάζεηο61. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πξφθιεζε γηα θάζε εκπνξηθφ δηαρεηξηζηή 
(manager) είλαη λα απμήζεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θνηλνχ εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 
ρσξίο λα ππεξβεί ην φξην πέξα απφ ην νπνίν ν πειάηεο αηζζάλεηαη άβνια. Κάζε 
άηνκν έρεη δηθή ηνπ άπνςε πεξί ηεο έλλνηαο ηνπ «πνιπζχρλαζηνπ» ή «αζθπθηηθνχ» 
ρψξνπ. Ζ αίζζεζε είλαη θαζαξά ςπρνινγηθή, κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα αλά άηνκν62. 
Δπίζεο δηαθνξεηηθή αληίιεςε έρνπλ γηα ηελ ππεξζπγθέληξσζε αηφκσλ ζε θιεηζηφ  
ρψξν άηνκα απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη απηφ πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη ππφςηλ, αλάινγα κε ηηο επηζπκεηέο νκάδεο επηξξνήο. 
 
 
9.3 Ο ξόινο ηνπ πσιεηή 
Ζ πνηφηεηα αιιειεπίδξαζεο πειαηψλ - πξνζσπηθνχ ιακβάλεηαη ππφςηλ φηαλ 
αμηνινγείηαη ε αγνξαζηηθή εκπεηξία63. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο πνπ επηιέγεη ν 
πσιεηήο κπνξεί ππνζπλείδεηα λα πείζεη ηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη, ελψ ν 
βαζκφο επαγγεικαηηζκνχ ηνπ πσιεηή επεξεάδεη ηε γεληθφηεξε αληίιεςε πεξί ηεο 
πνηφηεηαο θαη αμίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Οη πσιεηέο έρνπλ δξαζηηθφ ξφιν ζηελ 
αγνξαζηηθή εκπεηξία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Ζ «πεηζψ» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
πσιεηήο είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ηα επηρεηξήκαηα ή ηα κελχκαηα πνπ δηεγείξεη 
ππνζθειίδνπλ ηελ πξνζσπηθή, πξνυπάξρνπζα αληίιεςε ηνπ αγνξαζηή. Πσιεηέο εθ 
θχζεσο θηιηθνί θαη εξγαδφκελνη ζε έλα θαηάζηεκα πνπ πξνσζεί πςειφ βαζκφ 
θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, δεκηνπξγνχλ πην επράξηζην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ ζεηηθή 
δηέγεξζε θαη νη ίδηνη.  
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην αγνξαζηηθφ θνηλφ πξνθχπηεη σο πνιπ-
θξηηεξηαθή αλάιπζε ζηελ νπνία βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 
θαηαζηήκαηνο, φκσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε έρεη ην θνηλφ σο πξνο ην ξφιν ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζε θαηαζηήκαηα κε πςειφ “prestige” θαη δηαθνξεηηθή ζε θαηαζηήκαηα 
ηχπνπ “discount”64. ηα πξψηα κείσζε ζηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ δελ επεξεάδεη 
απαξαηηήησο ηηο αγνξαζηηθέο επηινγέο, ελψ ζηα δεχηεξα αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ηνπ 
πξνζσπηθνχ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ αγνξαζηηθή πξφζεζε ησλ πειαηψλ. Δπνκέλσο 
ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ 
ρψξνπ, παξφηη δελ εληάζζεηαη ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ή ην εζσηεξηθφ design 
ηνπ ρψξνπ, νπφηε ε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί ζηνηρείν 
αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ65.  
εκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο θαη ε επίζεκε ελδπκαζία πνπ θαζηεξψλεη ην 
θαηάζηεκα, αλ ππάξρεη. Ζ ελδπκαζία θαη νη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ δεκηνπξγνχλ 
ζπκβνιηθά λνήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ππνβάιινληαο ηελ εληχπσζε ηεο αμηνπηζηίαο ή λα βειηηψζνπλ ηελ αηζζεηηθή εηθφλα 
ηεο εηαηξείαο.  
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Δηθφλα 22: Παιαηφ θηήξην πνιπθαηαζηήκαηνο ΗΚΔΑ ζηε νπεδία. 
 

 
Δηθφλα 23: Τπεξζπγθέληξσζε θνηλνχ ζε θαηάζηεκα κε έληνλε επηζήκαλζε εθπηψζεσλ. 
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1. Αξρηηεθηνληθή θαη λόεκα 
 
1.1 Γεληθά πεξί ηεο αξρηηεθηνληθήο πξάμεο  
Ζ αξρηηεθηνληθή, σο πξάμε ρεηξηζκνχ ηνπ βησκέλνπ ρψξνπ, δειαδή πξάμε πνπ 
απνδίδεη αμίεο ζε ηκήκα ηνπ ρψξνπ ζην νπνίν ν άλζξσπνο έρεη εκπεηξία παξνπζίαο, 
είλαη παιηά φζν θαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο. Απηή ε αξρηηεθηνληθή πξάμε, πνπ ζην 
απψηεξν παξειζφλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο βεβαίσο δελ αληαπνθξηλφηαλ ζε φηη 
αληηπξνζσπεχεη γηα ηε ζεκεξηλή επνρή ν φξνο «θηεξηαθή θαηαζθεπή», είλαη 
νπζηαζηηθά πξάμε κεηαηξνπήο ηνπ πθηζηάκελνπ θπζηθνχ ρψξνπ, δειαδή ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ζε ρψξν αξρηηεθηνληθφ. Αξρηηεθηνληθφο επνκέλσο είλαη 
νπνηνζδήπνηε ρψξνο έρεη «θηινμελήζεη» ηελ αλζξψπηλε παξνπζία, εθφζνλ ε 
αλζξψπηλε παξνπζία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαηνίθεζεο 
θαη αλάπηπμεο, αλάινγσλ θάζε θνξά ηνπ εθάζηνηε βαζκνχ εμέιημεο ηνπ αλζξσπίλνπ 
είδνπο.  
Οη ππνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε εμππεξεηνχλ βηνινγηθέο, 
ςπρνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλάγθεο θαη νξηνζεηνχληαη 
πάληνηε κέζα ζην αλάινγν πνιηηηζκηθφ ηνπο ζπγθείκελν. Γηα ην ιφγν απηφ, φιεο νη 
κνξθέο αξρηηεθηνληθήο είλαη ζεκαληηθέο, φκσο νη ζηνηρεηψδεηο «θαηαζθεπέο» ησλ 
καθξηλψλ ρξφλσλ, ειάρηζηα βεβαίσο κειεηεκέλεο δηφηη ηα ζσδφκελα θαηάινηπα είλαη 
ζπλήζσο απνζπαζκαηηθά γηα λα ηηο αλαζπλζέζνπλ, παξνπζηάδνπλ εμέρνπζα 
ζεκαζία, θαζψο απνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε αιιά θαη ηνλ ηξφπν κηαο πξσηνγελνχο 
ζπλδηαιιαγήο κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θπζηθνχ θφζκνπ, κέζα απφ ηελ νπνία ν 
άλζξσπνο, έζησ θαη αζπλείδεηα, απνδίδεη λφεκα ζηηο πιηθέο ηνπ δεκηνπξγίεο.   

 
Δηθφλα 24: Ζ «αηκφζθαηξα» πνπ δεκηνπξγεί ην ρξψκα ζην ζπήιαην ηεο Altamira.  
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1.2 Σν λόεκα ζηελ αξρηηεθηνληθή 
Ζ δεκηνπξγία κηαο ζπγθεθξηκέλεο «αηκφζθαηξαο» απνηειεί νπζηψδε ζηφρν ηεο 
αξρηηεθηνληθήο πξάμεο. Οπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, αθφκε θαη νη απινχζηεξεο ηνπ 
είδνπο, απαληνχλ ζε νξηζκέλα θαίξηα εξσηήκαηα: 
1 Γηα πνηφλ πξννξίδεηαη ε θαηαζθεπή; 
2 Πνηέο αλάγθεο θαιχπηεη; 
3 Πφζν ζεκαληηθή είλαη; 
3 Πνηά ζπλαηζζήκαηα εκπλέεη; 
4 Πφζν ζα δηαξθέζεη ζην ρξφλν; 
5 Πψο ζα θαηαζθεπαζηεί; 
Ο «αξρηηέθηνλαο», ρξεζηκνπνηψληαο επξχηεξα ηνλ φξν, έζησ θαη ππνζπλείδεηα, 
θαιείηαη λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα θαη απαληψληαο νπζηαζηηθά δηακνξθψλεη ην 
πιαίζην αιιειεπίδξαζεο κηαο θαηαζθεπήο κε ην πθηζηάκελν θαη ην κεηαγελέζηεξν 
πεξηβάιινλ ηεο, δειαδή πξνζδίδεη ζην νηθνδφκεκα κηα ζπγθεθξηκέλε «αηκφζθαηξα».  
Γε λνείηαη αξρηηεθηνληθή ρσξίο λφεκα, παξφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηφ δελ ήηαλ 
ζηηο αξρηθέο πξνζέζεηο ηνπ κειεηεηή, ζπλήζσο φκσο ν αξρηηέθηνλαο, κέζα απφ απηφ 
πνπ θαιείηαη «θεληξηθή ζπλζεηηθή ηδέα» νπζηαζηηθά επηιχεη ην εξψηεκα πνπ αθνξά 
ζηελ «αηκφζθαηξα» ηεο θαηαζθεπήο. Οη ζεκαληηθφηεξνη αξρηηέθηνλεο ζρεδηάδνπλ εθ 
πξνζέζεσο, δειαδή κε λφεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία πνπ πεξηγξάθεη ε 
έλλνηα ησλ “atmospherics” θαη πνιιά άιια, γηα ην ιφγν απηφ ηα θηήξηά ηνπο κέλνπλ 
ζηελ ηζηνξία.  
Χο πξνο ην λφεκα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 2 πεξηπηψζεηο: 
1 Σν «εμσ-λφεκα» δειαδή ηελ μεθάζαξε πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ελφο θηεξίνπ 
        πνπ είλαη πιήξσο αληηιεπηή θαη αλαγλσξίζηκε θαη ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί 
        σο «θαηαδήισζε». 
2 Σν «επη-λφεκα» δειαδή έλα δεχηεξν επίπεδν λνεκαηνδφηεζεο, κία κεηα-
αθήγεζε, πνπ  πνιιάθηο δελ είλαη άκεζα αληηιεπηή, αιιά γίλεηαη αληηιεπηή κέζα 
απφ ηελ αιιειεπίδξαζε  κε ηνλ ρξήζηε ηνπ θηεξίνπ θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ 
πξνθαιεί θαη ζα κπνξνχζε λα  πεξηγξαθεί σο «ζπλδήισζε». 
Καη νη δχν πεξηπηψζεηο λνεκαηνδφηεζεο κηαο θαηαζθεπήο είλαη ελίνηε δεισηηθέο ηνπ 
ηδηαίηεξνπ χθνπο αξρηηεθηνληθήο γξαθήο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δεκηνπξγνχ θαη 
νπζηαζηηθά είλαη αληίζηνηρεο κε ηε δεκηνπξγία «αηκφζθαηξαο» ζε δχν επίπεδα: 
1 Ζ πξνθαλήο «αηκφζθαηξα» δειαδή ε θπζηθή αληίιεςε ησλ αηκνζθαηξηθψλ 
        κεηαβιεηψλ, φπσο πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο. 
2 Ζ αθαλήο «αηκφζθαηξα» δειαδή ε αζέαηε επίδξαζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ 
        ζρεδηαζκνχ ζηηο επηινγέο, ηηο απνθάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, 
        εληφο ή θαη κφλν ζηε ζέαζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο.  
Σν ζεκαληηθφ κε ηελ αηκφζθαηξα ελφο ρψξνπ είλαη λα κελ έρεη κφλν πξνθαλή 
απνηειέζκαηα ζηνπο ρξήζηεο, αιιά λα θαζνδεγεί έληερλα ηηο επηινγέο ηνπο, ρσξίο 
ηαπηφρξνλα λα ππνλνκεχεη ηελ ειεχζεξε βνχιεζε, ζηεξηδφκελε ζηελ αξρή πσο ε 
θαιή αξρηηεθηνληθή πάληνηε μερσξίδεη θαη ν ρξήζηεο ζα αηζζαλζεί ηε δηαθνξά κέζα 
απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε δηάζεζε.   
Αλ εμεηάζνπκε έλα επξέσο γλσζηφ θηήξην, πρ. ην θηήξην ηνπ Διιεληθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ, πξφθεηηαη γηα ην παιαηφ θηήξην ησλ Αλαθηφξσλ επί δηαθπβέξλεζεο 
Ίζσλα. Δίλαη κία νγθψδεο, ζπκκεηξηθή, βαξηά θαηαζθεπή, λενθιαζηθή κνξθνινγίαο 
θαη ζπγθεθξηκέλα αθνινπζψληαο ην δσξηθφ ξπζκφ, κε επηβιεηηθά πξφππια εηζφδσλ 
θαη φςεηο πνπ δηακνξθψλνληαη πάλσ ζε έλαλ απζηεξφ θάλαβν θελψλ - πιήξσλ.  
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Πξνθαλψο ην θηήξην κέζσ ησλ δηαζηάζεσλ, ηεο κνξθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπ 
παξάγεη κία αηκφζθαηξα ζηηβαξφηεηαο θαη απζηεξφηεηαο, δίλνληαο θαη ην πξφηππν 
ηεο ζηάζεο ηνπ πνιίηε απέλαληη ζηελ εμνπζία, δειαδή εκπηζηνζχλε, ζεβαζκφο αιιά 
θαη δένο απέλαληη ζην επηβιεηηθφ νηθνδφκεκα θαη ζε απηφ πνπ εθθξάδεη. ε έλα 
δεχηεξν επίπεδν αθήγεζεο ε ζηέγαζε ελφο δεκνθξαηηθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζην 
λενθιαζηθφ θηήξην πνπ ζρεδηάζηεθε εμαξρήο σο βαζηιηθή θαηνηθία ππαηλίζζεηαη ηε 
ζπλέρεηα ηεο εμνπζίαο θαη ηε ζχλδεζε ηεο λεφηεξεο Διιάδαο κε ην θιαζηθφ παξειζφλ 
ηεο ζην νπνίν «παηά» ν λενθιαζηθηζκφο θαη ην εζληθφ αθήγεκα ηνπ 19νπ αηψλα. 
Γειαδή ην ελ ιφγσ θηήξην παξάγεη κία «αηκφζθαηξα» πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 
θαη σο κέζν ρεηξαγψγεζεο γηα ηνλ πνιίηε. Απηή είλαη κία ζεκαληηθή δπλακηθή ηεο 
αξρηηεθηνληθήο, ε ρξήζε πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην 
ζθνπφ ηεο.  
Ζ αηκφζθαηξα ινηπφλ ησλ θηεξίσλ θαη ε επίδξαζή ηεο ζηνλ άλζξσπν έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ζηφρνη φπσο ελδεηθηηθά: 
1 Να δηαθνξνπνηεζεί ν θάηνρνο ηνπ θηεξίνπ έλαληη ησλ άιισλ, δειψλνληαο ηελ 
        ηδηαίηεξε  ζέζε ή ηάμε ζηελ νπνία αλήθεη πρ. ε θαηνηθία ηνπ εγεκφλα δε κπνξεί 
        παξά λα μερσξίδεη, ψζηε εθείλνο λα θεξδίζεη ην ζεβαζκφ θαη ζαπκαζκφ ησλ 
        ππεθφσλ ηνπ.  
2 Να θαζνδεγεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ νδεγψληαο ηνλ ζε επηζπκεηέο 
        γηα ηνλ θάηνρν ηνπ θηεξίνπ επηινγέο, πρ. λα θάλεη αγνξέο απφ έλα 
        ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ ρψξν.  
3 Να εκπλεχζεη δένο θαη θφβν, απέλαληη ζηε δχλακε θαη ην κεγαιείν πνπ 
        εθθξάδεη, πρ. ην χςνο ησλ ηεηρψλ κηαο πφιεο είλαη δεισηηθφ ηεο 
        αληίζηαζεο πνπ ζα θέξεη ζηνλ ερζξφ.  
4 Να θαιιηεξγήζεη ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα, πρ. έλαο λαφο νθείιεη έλαληη ησλ 
        πηζηψλ λα είλαη  ζπλεπήο θαη δεισηηθφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δφγκαηνο πνπ 
        αληηπξνζσπεχεη.  
5 Να δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα επθνξίαο πνπ ζα παξαηείλνπλ ηελ παξακνλή ηνπ 
        ρξήζηε, πρ. έλα θηήξην εθπαίδεπζεο επηδηψθεη λα θάλεη αξεζηφ ην κάζεκα 
        ζηνπο καζεηέο.  
6 Να απνηειέζεη ζαθέο κέζν ελζχκεζεο ηνπ παξειζφληνο, πρ. έλα επηβιεηηθφ 
        ηαθηθφ κλεκείν πξνζδίδεη πζηεξνθεκία ζην πξφζσπν πνπ κλεκνλεχεη.  
7 Να αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ νηθνλνκία ζην πεξηβάιινλ ηνπ  
        πρ. έλα Μνπζείν απνηειεί εζηία πνιηηηζκνχ θαη αμηνζέαην πνπ πξνζειθχεη 
        επηζθέπηεο ζηελ πφιε.  
Αληίζηνηρα νη αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο είλαη παξνχζεο ζηηο εθηεηακέλεο αζηηθέο 
αλαπιάζεηο, ζηηο ππαίζξηεο δηακνξθψζεηο, ζηελ αμηνπνίεζε ππνβαζκηζκέλσλ 
πεξηνρψλ, ζηηο κειέηεο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηζηνξηθψλ θέληξσλ, ζηελ 
αμηνπνίεζε παξαιηαθψλ κεηψπσλ, ζην ζρεδηαζκφ ρψξσλ πξαζίλνπ, ζηελ 
απνθαηάζηαζε κλεκείσλ θαη ζπλφισλ, φπνπ ζε επξχηεξε έθηαζε ππάξρεη ε αξρηθή 
πξφζεζε πνπ δηακνξθψλεη κία θεληξηθή ηδέα θαη ηα κέζα, νη ηερληθέο, ηα 
αξρηηεθηνληθά ηερλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρία 
ηνπ ζρεδηαζκνχ.  
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ηνηρεία φπσο ν ήρνο, ην θσο, ηα πιηθά, ηα ρξψκαηα, νη πθέο, ε ζέα, νη πξνζφςεηο, ε 
ζήκαλζε, νη πξνζβάζεηο, ε θίλεζε, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, απνηεινχλ φπσο είδακε 
ζην πξνεγνχκελν κέξνο βαζηθέο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηνλ πνιενδνκηθφ θαη ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ. 

 
Δηθφλα 25: Σν εζσηεξηθφ ηνπ Neues Museum ζην Βεξνιίλν επαλαιεηηνχξγεζε κε ηηο                         
απνιχησο απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο, θαζψο ην concept ηνπ αξρηηέθηνλα David 
Chipperfield ήηαλ λα δηαηεξεζεί κέξνο ηεο θζνξάο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή 
ζηνλ πφιεκν, δεκηνπξγψληαο κία έληνλε αηκφζθαηξα κλήκεο.  
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2. Μλεκεία θαη αηκόζθαηξα 
 
2.1 Ο αηκνζθαηξηθόο ζρεδηαζκόο ζηα κλεκεηαθά θηήξηα 
Ζ αξρηηεθηνληθή ινηπφλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εκπλεχζεη ζπλαηζζήκαηα θαη λα 
θαζνδεγήζεη ζπκπεξηθνξέο εληφο ησλ θηεξίσλ, αιιά θαη εθηφο απηψλ. Οπσζδήπνηε 
ηα ζσδφκελα έξγα ηνπ παξειζφληνο, ηα κλεκεία, δελ είλαη παξά ηα ζεκαληηθφηεξα 
απφ πιεπξάο αμίαο, κνξθήο θαη θαηαζθεπήο, γηα ην ιφγν απηφ θαη θαηφξζσζαλ λα 
επηβηψζνπλ κέρξη ηηο κέξεο καο, είλαη φκσο δεισηηθά ησλ ρεηξηζκψλ ηεο 
αξρηηεθηνληθήο αλά ηνπο αηψλεο.  
ηα κλεκεία ν αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο είλαη έθδεινο. Ίιεο νη αηκνζθαηξηθέο 
κεηαβιεηέο, αιιά θαη ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά ηερλάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 
επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, ην νπνίν ζρεδφλ πάληνηε ζπλδέεηαη κε ηελ 
επηξξνή ζηελ ςπρνινγία ηνπ «άιινπ», είηε είλαη θάηνηθνο, επηζθέπηεο, πεξαζηηθφο ή 
θαη ερζξφο. Άιισζηε ηα ζεκαληηθά θηήξηα ηνπ παξειζφληνο θαηνηθνχληαλ απφ ηνπο 
ιίγνπο, αιιά είραλ αληίθηππν ζηελ ςπρνινγία ησλ πνιιψλ, ζπλεπψο νη κεγαιχηεξνη 
αξρηηέθηνλεο ζηελ ηζηνξία ζρεδίαδαλ ηα θηήξηά ηνπο κε ζηφρν κία επηζπκεηή 
αηκφζθαηξα.  

 
Δηθφλα 26: Ζ εληππσζηαθή αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγεί ν αξρηηεθηνληθφο θσηηζκφο ηεο 
Πχιεο ηνπ Βξαδεκβνχξγνπ ζην Βεξνιίλν εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε αλάπιαζε ηεο 
πεξηνρήο, ππελζπκίδνληαο πσο ήηαλ έλα απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ ζηελ πφιε.  
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2.2 Ζ «αηκόζθαηξα» ζηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ κλεκείσλ 
ήκεξα ε απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο 
αξρέο θαη κία δηεζλψο θαηνρπξσκέλε κεζνδνινγία. Ίκσο ν ρεηξηζκφο θάζε κλεκείνπ 
είλαη ηδηαίηεξνο δηφηη έρεη δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο θάζε θνξά. ηνηρεία αηκνζθαηξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ είλαη έθδεια θαη ζηηο απνθαηαζηάζεηο, πρ. ν θσηηζκφο ελφο κλεκείνπ θαη 
ε ζεαηξηθφηεηα πνπ δεκηνπξγεί, ε πξνζζήθε λέσλ θαηαζθεπψλ θαη ν ραξαθηήξαο 
ηνπο, ε δηάζηαζε παιαηνχ - ζχγρξνλνπ, ε επηινγή ηεο λέαο ρξήζεο, ην πνζνζηφ 
αλαθαηαζθεπήο, ε ζήκαλζε, ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ, νη εμππεξεηήζεηο ηνπ θνηλνχ, νη 
ζέεο απφ θαη πξνο ην κλεκείν, θιπ. Άιισζηε, ην επξχ θνηλφ δελ ελδηαθέξεηαη γηα 
εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε. Ζ αηκφζθαηξα ησλ κλεκείσλ είλαη απηή είλαη πνπ 
ηα έρεη θαηαζηήζεη πφιν έιμεο επηζθεπηψλ παγθνζκίσο. 

 
Δηθφλα 27: ην Museo di Castelvecchio ζηε Verona, o αξρηηέθηνλαο Carlo Scarpa ρσξίο λα 
«πεηξάμεη» ην ηζηνξηθφ θέιπθνο δεκηνπξγεί κε ηε ζθελνγξαθηθή δηάηαμε ησλ εθζεκάησλ, ην 
θσηηζκφ θαη ηηο λέεο θαηαζθεπέο κία «κεζαησληθή» αηκφζθαηξα, κεηαθέξνληαο ζηνλ 
επηζθέπηε ηελ εκπεηξία ηνπ νρπξσκαηηθνχ απηνχ κλεκείνπ.  
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3. «Μαζήκαηα» από ηελ ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο 
 
3.1 Πξντζηνξηθά κλεκεία θαη λόεκα 
Καηά ηνλ Frank Lloyd Wright, πξσηνπφξν, δηεζλή αξρηηέθηνλα ζηηο απαξρέο ηνπ 
κνληεξληζκνχ: “Architecture is the scientific art of making structure express ideas”. 
Θα επηρεηξήζνπκε ινηπφλ κία δηαδξνκή ζηελ ηζηνξία, αλαδεηψληαο ηελ αηκφζθαηξα 
ησλ κλεκείσλ θάζε επνρήο θαη ην λφεκα πνπ επηθνηλσλνχζαλ ζηνλ θφζκν ηεο 
επνρήο ηνπο, αιιά θαη ζήκεξα.  
Ζ πξψηε γλσζηή αλζξψπηλε θαηνηθία πξνέξρεηαη απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θαη είλαη 
έλαο ιίζηλνο θπθιηθφο νρπξσκαηηθφο πχξγνο κε θαηνηθία, δειαδή ίζσο ην 
απινχζηεξν γεσκεηξηθφ ζρήκα66. Ζ πξντζηνξία σζηφζν είλαη γλσζηή θπξίσο γηα ηα 
κεγαιηζηθά κλεκεία ηεο, αλ θαη γηα πνιιά ε ζεκαζία ηνπο δελ έρεη απνζαθεληζηεί 
πιήξσο, φπσο πρ. ην Stonehenge επίζεο ζε θπθιηθή δηάηαμε, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε 
κία αλνηθηή έθηαζε δεκηνπξγψληαο κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο κηα επηβιεηηθή αηκφζθαηξα 
θαη ηε δηάζεζε λα ζπγθεληξσζεί πιήζνο γχξσ ηνπο. Ο θνζκηθφο ζπκβνιηζκφο ησλ 
ηεξάζηησλ νγθφιηζσλ, ησλ “menhir”, εθθξάδεη ηελ πξσηνγελή άξζξσζε αλάκεζα 
ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν ππαηληζζφκελνο ηελ αλφξζσζε ηνπ 
πξψηνπ67.  

 
Δηθφλα 28: Σν Stonehenge, «αηκφζθαηξα» πνπ πξνθαιεί δένο ζηε κέζε ηνπ πνπζελά.  
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Οη πξντζηνξηθέο θαηαζθεπέο είλαη θπξίσο κεγαιηζηθέο δηφηη ζηελ φςε ησλ ηεξάζηησλ 
δφκσλ πνπ δεκηνπξγνχλ εληππσζηαθφ ζχλνιν αληηθαηνπηξίδεηαη ε δχλακε ηεο 
επνρήο, πρ. ζηα θπθιψπεηα ηείρε ησλ πξντζηνξηθψλ Αθξνπφιεσλ ή δηαησλίδεηαη 
ζηνπο αηψλεο ε πζηεξνθεκία ηνπ εγεκφλα, πρ. ζην ζνισηφ ηάθν ηνπ Αηξέσο πνπ 
απνηειεί θαη ζεκαληηθφ ηερληθφ επίηεπγκα ηεο κπθελατθήο αξρηηεθηνληθήο, ελψ αιινχ 
ν ζπκβνιηζκφο είλαη έληνλνο, φπσο πρ. ζηε κπθελατθή Πχιε ησλ Λεφλησλ, θαζψο 
ζπλεηξκηθά ε ζέαζε ηνπ «βαζηιηά» ησλ δψσλ λα «θπιάεη» ηελ Πχιε, παξαπέκπεη 
ζηελ εμνπζία ηνπ βαζηιηά ησλ Μπθελψλ, πξνθαιψληαο ην θφβν πνπ ζα δηαθαηείρε 
φζνπο ηελ πεξλνχζαλ ζην παξειζφλ.  
Απφ ηελ πξντζηνξία ίζσο ην πην αλαγλσξίζηκν κλεκείν είλαη νη Ππξακίδεο, έλα 
γεσκεηξηθφ ζρήκα ζπλδεδεκέλν κε ηε ζηηβαξφηεηα θαη ηε ζπκκεηξία, ηελ 
απζηεξφηεηα θαη ηελ ηζνξξνπία, έλαο θαζαξφο φγθνο πνπ μεθηλά απφ ην ηεηξάγσλν 
γηα λα θζάζεη ζην κεδέλ, καζεκαηηθά αθξηβήο θαη αθαηξεηηθφο, κία ηεξάζηηα 
αξρηηεθηνληθή πξάμε ηνπνζεηεκέλε ζηελ απεξαληνζχλε ηεο εξήκνπ, πξντφλ κηαο 
ζρεκαηνπνηεκέλεο αξρεηππηθήο ζθέςεο68. Πνηά αηκφζθαηξα φκσο εκπλένπλ νη 
Ππξακίδεο ζηελ επνρή ηνπο; Σν πιήζνο ιίζσλ πνπ ηηο δνκνχλ δελ είλαη παξά κία 
κηθξνγξαθία ηνπ δεζπνηηθνχ αηγππηηαθνχ θξάηνπο πνπ ππαθνχεη κφλν ζηνλ έλα 
άξρνληα θαη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηα 4 ζεκεία ηνπ νξίδνληα απνδεηθλχνληαο ην εχξνο 
ηεο δχλακήο ηνπ.  

 
Δηθφλα 29:  Ζ επηβιεηηθή «Πχιε ησλ Λεφλησλ». 
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Δηθφλα 30: Οη 6 Ππξακίδεο ζηε Νεθξφπνιε ηεο Γθίδα ζηελ Αίγππην.  

 

 
3.2 «Τπνκλήζεηο» από ηελ αξραηόηεηα 
ηελ αξραηφηεηα, νη λανί, θπξίσο νη θιαζηθνί, πνπ θαηά γεληθή νκνινγία εθθξάδνπλ ην 
απφγεην αξκνλίαο, απνηεινχλ ηδαληθά παξαδείγκαηα αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ, 
δηφηη ε θαηλνκεληθά απφιπηε ζπκκεηξία θαη ξπζκηθή επαλάιεςε αλαηξείηαη απφ ηηο 
ιεγφκελεο «εθιεπηχλζεηο»69, δειαδή αδηφξαηεο νπηηθά επεκβάζεηο, νη νπνίεο ζην 
ζχλνιν δεκηνπξγνχλ αηκφζθαηξα ελφο δσληαλνχ, εχξπζκνπ, παιιφκελνπ 
νξγαληζκνχ θαη φρη ελφο ζηαηηθνχ δνκήκαηνο, εκπλένληαο ηνλ ζαπκαζκφ κέζα απφ 
ηελ πςειή αηζζεηηθή αμία ησλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ ζχλδεζε ησλ θηφλσλ κε ηα 
αγάικαηα ησλ θνχξσλ ή ηνπ ησληθνχ θίνλα κε ηα αγάικαηα θνξψλ είλαη εκθαλήο, ν 
δε θίνλαο κε ην ηέρλαζκα ησλ ξαβδψζεσλ απνθηά θίλεζε, δηεχζπλζε θαη ξπζκφ70. 
Απνθνξχθσκα ην Δξέρζεην, φπνπ ε επθπήο επηινγή ην ζηαηηθφ ξφιν θηφλσλ λα 
αλαιάβνπλ πξαγκαηηθά αγάικαηα πξνζδίδεη κία αηκφζθαηξα αλζξψπηλεο θιίκαθαο 
πνπ είλαη ηαπηφρξνλα κεγαιεηψδεο.  
 
 
 
 

                                                           

 



Από το “marketing” στο σχεδιασμό της σύγχρομης πόλης.  

Μια εμαλλακτική ιδέα...  

atmospherics   
 

 
 
ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, θηήξηα φπσο πρ. νη ζηνέο κεγάινπ κήθνπο φπσο ε ηνά 
ηνπ Αηηάινπ, ρξεζηκνπνηψληαο απιά θαη κφλν ηηο δηαζηάζεηο δίλνπλ ηελ αίζζεζε φηη 
επεθηείλνληαη ζην άπεηξν, ελψ έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απηή ηε θνξά 
απφ ηελ πνιενδνκία, ην «Ηππνδάκεην ζχζηεκα», πνπ γελληέηαη κελ ζηελ θιαζηθή 
επνρή, γεληθεχεηαη φκσο αξγφηεξα, ρξεζηκνπνηεί έλα βαζηθφ ζρήκα κε θνζκηθφ 
ζπκβνιηζκφ, ην ηεηξάγσλν γηα λα παξάμεη κία αηκφζθαηξα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 
θπθινθνξηαθήο άλεζεο ζηελ πφιε71.  
Ηδηαίηεξν ξφιν δηαδξακαηίδεη ζηελ αξραηφηεηα ε Αγνξά72, ην θαηνπηλφ “Forum” ησλ 
Ρσκαίσλ. Δίλαη ηφπνο ζπγθέληξσζεο θνηλνχ, φπνπ εθηφο απφ ηηο αγνξαπσιεζίεο 
αγαζψλ ππάξρνπλ θηήξηα πνπ εμππεξεηνχλ ζξεζθεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, 
φπσο θαη ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ιήςε 
απνθάζεσλ, δειαδή ππάξρεη κία γεληθφηεξε αηκφζθαηξα πνπ πξνζθαιεί ηνλ 
άλζξσπν ζηε δεκφζην ρψξν ηεο Αγνξάο, κεηαηξέπνληαο έλα ρψξν θαηεμνρήλ 
ζπλπθαζκέλν κε ην εκπφξην ζε θέληξν ηεο δεκφζηαο δξαζηεξηφηεηαο, γεγνλφο πνπ 
απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ζηελ πφιε, ζηελ ηνκή ησλ δχν βαζηθψλ θάζεησλ 
αμφλσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ θαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ 
θηηζκάησλ.  

 
Δηθφλα 31:  Σν Δξέρζεην κε ηελ πξφζηαζε ησλ Καξπάηηδσλ.  
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Δηθφλα 32:  Σν “Forum Romanun”, κλεκεηαθφο ζρεδηαζκφο θαη κεγαιεηψδεο αηκφζθαηξα πνπ 
θαζηζηά ηελ Αγνξά ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ηεο πφιεο.  

 
 
3.3 Ζ «αηκόζθαηξα» ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Μεζαίσλα 
ην Μεζαίσλα ηα κλεκεία είλαη θπξίσο ζξεζθεπηηθά, φκσο ν θνζκνινγηθφο 
ζπκβνιηζκφο πνπ απνθηνχλ νπζηαζηηθά εθθξάδεη δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 
κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο. ην Βπδάληην ε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ είλαη θπθιηθή θαη 
απηφ ζηε λανδνκία έρεη σο ζπλέπεηα ν ρψξνο λα απαιιάζζεηαη απφ ην πιηθφ ηνπ 
πεξίβιεκα πξνζπαζψληαο λα εθθξάζεη ηελ νιφηεηα ηνπ ζχκπαληνο, ελψ ζηε Γχζε 
ε θξαηνχζα γξακκηθή αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ επηβάιιεη ηε δηαθάλεηα, ψζηε ν γνηζηθφο 
λαφο επελεξγεί σο πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ ζε χςηζην βαζκφ73.  
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν ρεηξηζκφο κηαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο αηκνζθαηξηθήο 
κεηαβιεηήο φπσο ην θσο. ην Ναφ ηεο Αγίαο νθίαο, αξηζηνχξγεκα ηεο βπδαληηλήο 
λανδνκίαο, ηα 40 παξάζπξα ζην ηχκπαλν ηνπ ηξνχιινπ δεκηνπξγνχλ κε ην άπιεην 
θσο ηελ εληχπσζε φηη ν ηξνχιινο «αλαξηάηαη» απφ ηνλ νπξαλφ74, δίλνληαο αίζζεζε 
έληνλεο πλεπκαηηθφηεηαο θαη θαηάλπμεο75, ελψ ζε έλαλ γνηζηθφ θαζεδξηθφ ην θσο 
πιεκκπξίδεη απφ παληνχ ην εζσηεξηθφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια αξρηηεθηνληθά 
ζηνηρεία, φπσο πρ. ηηο ηεξάζηηεο αληεξίδεο ή ηα βέιε ησλ θσδσλνζηαζίσλ πνπ 
«θεχγνπλ» πξνο ηνλ νπξαλφ, δεκηνπξγεί εληχπσζε ζξεζθεπηηθνχ δένπο. 
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Δηθφλα 33: Ο ηξνχιινο ηεο Αγίαο νθίαο.  
 

 
Δηθφλα 34: Σν εζσηεξηθφ ηνπ Καζεδξηθνχ ηεο Reims ζηε Γαιιία.  
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3.4 Από ηελ Αλαγέλλεζε κέρξη ην λενθιαζηθηζκό 
Ζ Αλαγέλλεζε ζπιιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ, αθνινπζεί κία 
νπκαληζηηθή πξνζέγγηζε ζέηνληαο ζην θέληξν φισλ ηνλ «άλζξσπν», αλαδεηά ηελ 
ηδαληθή θαη ηέιεηα κνξθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κία γεληθή γεσκεηξηθνπνίεζε ζηελ 
αξρηηεθηνληθή πνπ εθθξάδεη ηελ ηδαληθή θνζκηθή ηάμε θαη αξκνλία, ελψ αξγφηεξα, 
ζηελ επνρή ηνπ Μπαξφθ, δεκηνπξγνχληαη θηήξηα πιαζκέλα απφ εζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο δπλάκεηο76, κέρξη ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα θαη ην λενθιαζηθηζκφ φπνπ ε 
επηζηξνθή ζηελ θιαζηθή αξραηφηεηα νπζηαζηηθά ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηνπ ηέινπο 
ησλ ηζηνξηθψλ ξπζκψλ.  
Δηδηθφηεξα ζηελ Αλαγέλλεζε πξσηεχνλ είλαη ν ξφινο ησλ αλαινγηψλ, ηεο ζπκκεηξίαο 
θαη ηεο θαλνληθφηεηαο, πνπ ελίνηε δεκηνπξγεί κία επηβιεηηθή αηκφζθαηξα κφλν απφ 
ην κέγεζνο θαη ηε ξπζκηθή επαλάιεςε φκνησλ ζηνηρείσλ, πρ. ζην εληππσζηαθήο 
πξφζνςεο Palazzo Pitti.  
Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε πνιενδνκία ηεο επνρήο. Παξαηεξψληαο πρ. ηελ παζίγλσζηε 
Πιαηεία ηνπ Βαηηθαλνχ, πξντφλ δηεξγαζηψλ αηψλσλ, βιέπνπκε πσο απιά γεσκεηξηθά 
ζηνηρεία δίλνπλ ηελ επηζπκεηή αηκφζθαηξα ζξεζθεπηηθνχ κεγαιείνπ ζε έλα ρψξν πνπ 
πιεκκπξίδεη ελίνηε απφ πξνζθπλεηέο: ν γξακκηθφο άμνλαο πνπ νδεγεί θαηεπζείαλ 
ζηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ θαη ε θπθιηθή κπαξφθ θηνλνζηνηρία κε ηνλ θεληξηθφ 
νβειίζθν πνπ επηηείλεη απηή ηελ πνξεία. 
Αιιά θαη νη δηακνξθψζεηο ππαίζξησλ ρψξσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο, πρ. νη θήπνη ζην 
Αλάθηνξν ησλ Βεξζαιιηψλ ρξεζηκνπνηνχλ αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο ζε κία 
θπηνηερληθή δηακφξθσζε, θαη ζηνηρεία αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ φπσο ην ρξψκα, 
ην λεξφ, ηα κνηίβα, ην αζηηθφ πξάζηλν, γηα λα παξάμνπλ κία κεγαιεηψδε ζχλζεζε 
εμσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ θαηά βάζε ζέιεη λα ππνζηεξίμεη κέζα απφ ηε ζπκκεηξία θαη 
ην κέγεζνο ηε δχλακε θαη ην θχξνο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο.  

 
Δηθφλα 35: Ζ πξφζνςε ηνπ Palazzo Pitti ζηε Φισξεληία.  
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Δηθφλα 36: Ζ «αηκφζθαηξα» ζηελ Πιαηεία ηνπ Βαηηθαλνχ πιεκκπξηζκέλε απφ θφζκν. 

 

 
Δηθφλα 37: Σκήκα ησλ Κήπσλ ζηα Αλάθηνξα ησλ Βεξζαιιηψλ.  
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3.5 Ζ αλαβίσζε ηνπ παξειζόληνο κέζα από ην ειιεληθό παξάδεηγκα 
H αλαθάιπςε θαη επαλα-νηθεηνπνίεζε ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο πνπ νδήγεζε ζην 
ξεχκα ηνπ λενθιαζηθηζκνχ αλάγεηαη ζηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα κε ην ιεγφκελν “Grand 
Tour” ηελ πεξηήγεζε Δπξσπαίσλ ζπλήζσο ηεο άξρνπζαο ηάμεο ζηηο αξραηφηεηεο 
αξρηθά ηεο Ρψκεο θαη κεηέπεηηα ηνπ άγλσζηνπ ηφηε ειιαδηθνχ ρψξνπ, αιιά θαη ηηο 
πξσηνβνπιίεο νξηζκέλσλ αξραηνιαηξψλ ηεο επνρήο, φπσο ν Piranesi θαη ν 
Winckelmann77.  
Θα ζηαζνχκε εηδηθά ζην ειιεληθφ παξάδεηγκα. Ο πξψηνο θαη κνλαδηθφο ξπζκφο πνπ 
γλσξίδεη ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο είλαη ν λενθιαζηθφο. Ζ αζελατθή πνιενδνκία 
θαη αξρηηεθηνληθή ηνλ 19ν αηψλα αλαδεκηνπξγνχλ κία πφιε κε ξπζκφ, ρξψκα, πθέο, 
πνπ παξαπέκπεη επζέσο ζην πξφηππν ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, κία κεγαιεηψδε 
αηκφζθαηξα πνπ αλαβηψλεη ην «έλδνμν» παξειζφλ, ψζηε έκκεζα ν ιαφο λα ηαπηηζηεί 
κε ηελ ππνηηζέκελε αξραηνειιεληθή θαηαγσγή ηνπ.  
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε ηνπ επηβιεηηθνχ ηξίπηπρνπ ζηελ νδφ 
Παλεπηζηεκίνπ: Αθαδεκία, Παλεπηζηήκην θαη Δζληθή Βηβιηνζήθε, φπνπ πρ. ζην θηήξην 
ηεο Αθαδεκίαο ε αξραηνειιεληθή πξφζνςε θαη ηα αγάικαηα επί θηφλσλ δεκηνπξγνχλ 
αηκφζθαηξα κεγαιεηψδνπο θιαζηθνχ λανχ. Άιιν παξάδεηγκα ε πξφηαζε αλέγεξζεο 
βαζηιηθψλ αλαθηφξσλ ζηελ Αθξφπνιε απφ ην Βαπαξφ αξρηηέθηνλα K. F. Schinkel, 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ζπκκεηξία, ηηο δηαζηάζεηο, ην θπζηθφ θσο, ην βξάρν θαη ην 
πξάζηλν κε αηκνζθαηξηθφ ηξφπν, ζπκίδνληαο αλαπαξάζηαζε ηεο θιαζηθήο Αζήλαο 
θαη επηρεηξψληαο επζεία ηαχηηζε αξραηφηεηαο θαη εμνπζίαο.  

 
Δηθφλα 38: Ίςεηο ηεο Αθξφπνιεο κε Αλάθηνξα ζηελ πξφηαζε ηνπ K. F. Schinkel. 
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3.6 Ζ κνληέξλα αξρηηεθηνληθή 
Ζ κνληέξλα αξρηηεθηνληθή είλαη ε εμειηθηηθή απάληεζε ζην αδηέμνδν ησλ ηζηνξηθψλ 
ξπζκψλ ζην Μεζνπφιεκν θαη κεηά ηε ζχληνκε πεξίνδν ηνπ εθιεθηηθηζκνχ. Ζ 2ε 
Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε έρεη αιιάμεη ην ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο θαη ηε κνξθή ηεο 
πφιεο, κέζα απφ ηε λέα αληίιεςε γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ λέα 
πξαγκαηηθφηεηα εθθξάδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία κε ην «Μνληέξλν Κίλεκα» 
πνπ εγθαηληάδεη ηελ αιήζεηα ηεο θαηαζθεπήο, ηηο θαζαξέο θφξκεο, ην ζπκβνιηζκφ 
κηαο ιεηηνπξγηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ αξρηηεθηνληθή επηηπγράλεη λα αληαπνθξηζεί ζην 
αίηεκα ηεο ξήμεο κε ην παξειζφλ. Ήζσο ε ζεκαληηθφηεξε αηκνζθαηξηθή κεηαβιεηή 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ηελ πεξίνδν είλαη ηα πιηθά θαη ε πθέο, κε ηε γελίθεπζε 
ηεο ρξήζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ελψ θαη ν θσηηζκφο αμηνπνηείηαη ζεκαληηθά ήδε απφ 
ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, ηδίσο ζηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ, παξάιιεια κε ηε βειηίσζε 
ηεο ηερλνινγίαο.  
Παξάιιεια ζην Μεζνπφιεκν, κία πεξίνδν έληνλσλ θαη ξαγδαίσλ πνιηηηθψλ 
εμειίμεσλ, ε θαλνληθφηεηα, ε νκνηνκνξθία θαη ην απζηεξφ χθνο νξηζκέλσλ 
αξρηηεθηφλσλ ελίνηε ζπκβαδίδεη κε ηελ αηκφζθαηξα πνπ εγθαζηδξχνπλ ηα αλεξρφκελα 
νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα ηεο επνρήο.  

 
Δηθφλα 39: To θεληξηθφ θηήξην ηεο ρνιήο ηνπ Bauhaus ζην Dessau, κε απιέο, θαζαξέο 
γεσκεηξηθέο θφξκεο εχξπζκεο αλαινγίεο δεκηνπξγεί «αηκφζθαηξα» πξαθηηθφηεηαο, 

εξγνλνκίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, εθθξάδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ζθέςεο ηνπ θηλήκαηνο. 
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Δηθφλα 40: Ο «Οίθνο ηνπ Φαζηζκνχ» έξγν ηνπ Ηηαινχ αξρηηέθηνλα Giuseppe Terragni, φπνπ 
ν επαλαιακβαλφκελνο θάλαβνο δεκηνπξγεί εηθφλα απζηεξφηεηαο, πεηζαξρίαο θαη 
νκνηνκνξθίαο, ηδαληθφο αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο γηα ην θαζηζηηθφ θαζεζηψο.  

 

 
3.7 Ζ δηεζλήο αξρηηεθηνληθή θαη νη αζηηθέο αλαπιάζεηο ζηε ζύγρξνλε επνρή 
Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ κεηακνληέξλνπ ηδηαίηεξα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απνδεηθλχεη 
πσο πιένλ ην πεδίν δξάζεο ησλ αξρηηεθηφλσλ δε γλσξίδεη ζχλνξα. Σν ιεγφκελν 
“international style”78 εμαζθείηαη απφ αξρηηέθηνλεο δηεζλνχο θήκεο θαη ν 
αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ παγθφζκησλ κεηξνπφιεσλ γηα ηελ αλέγεξζε θηεξίσλ - 
ηνπφζεκσλ εληείλεηαη, ζπλεπψο δηακνξθψλεηαη έλα ηδηφηππν marketing πνπ αθνξά 
ηα αλακελφκελα νθέιε ελφο αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ πςειήο πνηφηεηαο. ε 
επίπεδν ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθνχ ρψξνπ αθνινπζείηαη ζπρλά κία κάιινλ νιηζηηθή 
αληηκεηψπηζε, ην ιεγφκελν “total space design” πνπ παξφηη ελίνηε νδεγεί ζε 
ππεξζρεδηαζκφ, παξάγεη «αηκφζθαηξα» πνπ θαζειψλεη, ηδίσο κε ηελ ρξήζε 
ζηνηρείσλ φπσο ν θσηηζκφο, ηα ρξψκαηα, ηα λέα πιηθά θαη νη πθέο, θιπ.  
Απφ ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα θαη έθηνηε πνιιαπιαζηάδνληαη ηα παξαδείγκαηα ησλ 
πφιεσλ πνπ απνθηνχλ θήκε θαη επηζθεςηκφηεηα ή αιιάδνπλ ξηδηθά ηε δεκφζηα 
«αηκφζθαηξά» ηνπο ράξηλ ελφο θηεξίνπ, ζπλήζσο πνιηηηζηηθήο ρξήζεο, ή κηαο 
εθηελνχο αλάπιαζεο ζην θπζηθφ ή ηζηνξηθφ ηνπο απφζεκα, φπσο πρ. ε Ίπεξα ηνπ 
Sydney, ην Μνπζείν Guggenheim ζην Bilbao, ε αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο La Villette 
ζην Παξίζη, ε Tate Modern ζε έλα απνθαηεζηεκέλν εξγνζηάζην ζην Λνλδίλν, θιπ. 
Παξφκνηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πάληα ζπλέπεηεο θαη ζε πνιενδνκηθφ επίπεδν, 
αμηνπνηνχλ αηκνζθαηξηθά ζηνηρεία, δειαδή ζπληζηνχλ δείγκαηα αηκνζθαηξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ.   
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Δηθφλα 41: Δληππσζηαθή αμηνπνίεζε αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ην θπζηθφ θσο, ην 
λεξφ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θηεξίσλ θαη επίζηξσζεο ηνπ δαπέδνπ θαη ε ζπκκεηξία, απφ ηνλ 
δηεζλνχο θήκεο αξρηηέθηνλα Louis Kahn, ζην Salk Institute, πνπ δεκηνπξγεί κία κπζηεξηψδε,  
ππνβιεηηθή αηκφζθαηξα ζε εμσηεξηθφ ρψξν.  
 

 
Δηθφλα 42: Ο αξρηηέθηνλαο Tadao Ando, γλσζηφο γηα ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ην εκθαλέο ζθπξφδεκα, δεκηνπξγεί ηελ «Δθθιεζία ζην λεξφ», έλα Ναφ κε αηκφζθαηξα 
ήξεκεο θαηάλπμεο, φπνπ πξσηεχνληα ξφιν έρνπλ αηκνζθαηξηθά ζηνηρεία φπσο ην λεξφ, ην 
θσο, ε ζέα, νη πθέο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  
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Δηθφλα 43: Ζ Ίπεξα ηνπ Sydney, απφ ηα δηαζεκφηεξα έξγα ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο 
παγθνζκίσο, απνδεηθλχεη πσο έλα ηδηαίηεξα αμηφινγν θηήξην κπνξεί λα αλαβαζκίζεη ηελ 
αηκφζθαηξα κηαο νιφθιεξεο πφιεο θαη είλαη ηδαληθφ παξάδεηγκα θηεξίνπ φπνπ βαζηθά ην 
ζρήκα θαη αθνινχζσο ε ζέζε θαη ν θσηηζκφο γίλνληαη εξγαιεία αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

 

 
Δηθφλα 44:  Ο δηάζεκνο Θφινο ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ ζην Λνλδίλν, απφ ηνλ αξρηηέθηνλα 
Norman Foster, εληππσζηαθφ παξάδεηγκα «αηκνζθαηξηθήο» αλάπιαζεο ελφο κλεκείνπ, κε 
θχξηεο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο ζρεδηαζκνχ ην θσο, ηε ζθηά, ηε κνξθή θαη ηα πιηθά, 
κέηαιιν θαη γπαιί, κε απνηέιεζκα έλα πεξηβάιινλ πνπ «απνγεηψλεη» ηελ επηζθεςηκφηεηα 
ηνπ Μνπζείνπ. 
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1 Αλαθεθαιαίσζε 
 
ην 1ν κέξνο παξνπζηάζακε ηελ έλλνηα “atmospherics” απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ 
ζχγρξνλνπ marketing πνπ κεηαμχ άιισλ αζρνιείηαη αθελφο κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ 
θπζηθνχ ζρεδηαζκνχ ελφο ρψξνπ πξνψζεζεο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 
(αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο) θαη αθεηέξνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ζρεδηαζηηθέο ή άιιεο 
επηινγέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη 
λα θαηεπζχλνπλ εληέρλσο ηηο αγνξαζηηθέο επηινγέο ηνπ θνηλνχ. Σειηθά θαηαιήμακε 
πσο ν αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί έλα πνιχ ηζρπξφ εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ 
ζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επίζεο ην design ησλ εκπνξηθψλ ρψξσλ 
εμειίζζεηαη ζε ηδηαίηεξν αληηθείκελν ηνπ ζχγρξνλνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ.  
ην 2ν κέξνο επηρεηξήζακε αξρηθά κία επζχλνπηε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν πνπ ε 
αξρηηεθηνληθή έρεη θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν επηξξνήο θαη επηβνιήο 
θαηεπζχλνληαο ηηο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο θαη ελ γέλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ. 
Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο ηα ζεκαληηθά θηήξηα ζηελ ηζηνξία, ηα κλεκεία δειαδή, 
απφ ηα νπνία θαη αληιήζεθαλ ηα παξαδείγκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε καο, 
αλέθαζελ ιεηηνχξγεζαλ  σο εθθξαζηέο κηαο θπξίαξρεο ηδενινγίαο θαη ζηάζεο δσήο 
θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ απινχ αλζξψπνπ ππήξμε θαηαιπηηθή, 
φζν θαηαιπηηθή είλαη θαη ε εληχπσζε πνπ δίλνπλ ζήκεξα ζηνλ επηζθέπηε. ην ηέινο 
ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάζηεθε ε εθδνρή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζήκεξα, φπνπ ην 
“international style” ή ην “total space design” θαηαθέξλνπλ λα θαζειψζνπλ ηνλ 
άλζξσπν κέζα απφ έλαλ νιηζηηθφ ζρεδηαζκφ, πνπ δεκηνπξγεί ρψξνπο απφ φπνπ 
θπξηνιεθηηθά «δελ ζέιεηο λα θχγεηο», απαληψληαο ζε πνιιαπιέο αλάγθεο κε θχξηα 
ηελ νηθνλνκηθή, αθνχ επελδχνληαη πιένλ ηεξάζηηα πνζά ζηνλ αξρηηεθηνληθφ 
ζρεδηαζκφ θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ marketing πξέπεη λα γίλεη απφζβεζε.  
Φαηλνκεληθά ηα δχν θεθάιαηα είλαη αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο, θάζε άιιν φκσο παξά 
απηφ ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη ην βαζηθφ ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε 
παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ηα “atmospherics” ζην ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο, 
νπφηε θαηά βάζε αλαθεξφκαζηε ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ θαη εηδηθφηεξα ζε 
εθείλν ην ζρεδηαζκφ πνπ παξάγεη ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο «ραίξεζαη λα δεηο», γεγνλφο 
ζαθέζηαηα ζπλδεφκελν κε ην marketing θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ 
ε θαιή αξρηηεθηνληθή κεηαθξάδεηαη ζε πνηφηεηα δσήο, αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ θέξδνο 
γηα φζνπο επαγγεικαηίεο ή πφιεηο ηελ έρνπλ εκπηζηεπηεί.  
Δπνκέλσο ε πξνζέγγηζή καο αθνινπζεί κία δηαδνρηθή πνξεία πνπ μεθηλά απφ ηε 
ζρέζε marketing θαη αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζπλερίδεη εμεηάδνληαο ην λφεκα ηεο 
«αηκφζθαηξαο» ζηελ ίδηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηνηνπηνηξφπσο εηζάγεη ζην θχξην 
κέξνο, δειαδή ηε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 
πφιεο. 
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2 ηάδηα ζρεδηαζκνύ γηα ηελ πόιε 
 
Ο ζρεδηαζκφο ελφο θηεξίνπ κπνξεί λα δηαηξεζεί ζηα αθφινπζα ζηάδηα: 
1 Σν θηήξην ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ   ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ 
2 Σν θηήξην ζην βαζηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ    ΓΔΝΗΚΑ ΥΔΓΗΑ 
3 Σν θηήξην ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπ    ΥΔΓΗΑ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ 
Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πφιε αθνινπζεί κία αληίζηνηρε δηαδηθαζία, επηκεξηδφκελε ζε 3 
ζηάδηα79: 
1 Ζ πφιε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο  ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (Ρ) 
2 Ζ πφιε ζην βαζηθφ ηεο ζρεδηαζκφ    ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ 
                                                                                     ΥΔΓΗΟ (ΓΠ) 
3 Ζ πφιε ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο    ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 
                                                                                     (ΠΜ) 

 
Δηθφλα 45: Σν πθηζηάκελν (2012) ΓΠ Γήκνπ Αζελψλ. 
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Ζ νπζία ηνπ δηαδνρηθνχ επηκεξηζκνχ ζε θάζε πεξίπησζε εθθξάδεη ηνλ επηκεξηζκφ ζε 
ζηάδηα ζπλζεηηθήο ζθέςεο θαη επίιπζεο αληίζηνηρσλ δεηεκάησλ πνπ αθνινπζεί ηελ 
πξσηνγελή ηεξαξρία «απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ», νξηζηηθνπνηψληαο ζε θάζε ζηάδην 
δεδνκέλα απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα επφκελα.  
Αληίζηνηρα πξνο ηνλ θηεξηαθφ ζρεδηαζκφ, ην ζηάδην (2) είλαη ην βαζηθφ θαη ζηνλ 
πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, δηφηη θαηαξρήλ ζην ΓΠ δηαθαίλνληαη φιεο νη πξνζέζεηο 
ζρεδηαζκνχ ζε αζηηθφ επίπεδν θαη ηίζεληαη νη παξάκεηξνη πνπ αθνινχζσο ζα 
εμεηδηθεχζνπλ ην ΓΠ ιεπηνκεξψο κε ηηο ΠΜ ζε θάζε ζεκείν ηεο πφιεο.  
Ο αζηηθφο ζρεδηαζκφο βεβαίσο είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθε δηαδηθαζία, δηφηη αθνξά 
έλαλ πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ απφ φηη έλα θηήξην, επνκέλσο ππεηζέξρνληαη 
δηάθνξνη παξάγνληεο θαη ζπρλά αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα φισλ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ (stakeholders).  
Οξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ εμεηάδεη έλαο ζθαηξηθά επηηπρεκέλνο ζρεδηαζκφο γηα ηελ 
πφιε είλαη: 
1 Ζ γεσκνξθνινγία θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε. 
2 Οη επηθξαηνχζεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.  
3 Ζ θνηλσληθή δνκή, ε δεκνγξαθηθή θαηαλνκή θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηνλ 
        πιεζπζκφ.. 
4 Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ηνκείο παξαγσγήο. 
5 Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  
6 Σν επξχηεξν ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν.  
7 Ζ πνιενδνκηθή θαη ινηπή ζρεηηθή λνκνζεζία. 
8 Σν θπζηθφ θαη πιηθφ, πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο άκεζεο θαη επξχηεξεο 
        πεξηνρήο.   
9 Ζ θξαηνχζα ζηελ πεξηνρή αξρηηεθηνληθή θαη θαηαζθεπαζηηθή πξνζέγγηζε.  
Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ ηφζν ζηελ πεξίπησζε κηαο πφιεο πνπ ζρεδηάδεηαη εθ ηνπ 
κεδελφο ή κηαο πθηζηάκελεο πφιεο πνπ επεθηείλεηαη, φζν, θαη ελδερνκέλσο 
πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε απηή, γηα κία πφιε πνπ απνθαζίδεη λα εθπνλήζεη θαη 
λα εθαξκφζεη κειέηεο ηνπηθψλ ή επξχηεξσλ επεκβάζεσλ αζηηθήο αλάπιαζεο.  
Δθφζνλ φιεο νη παξαπάλσ παξάκεηξνη απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία δπλεηηθά 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ επθνξία 
πνπ απνιακβάλεη ν ρξήζηεο πνπ δεη, δξαζηεξηνπνηείηαη ή απιά επηζθέπηεηαη ηελ 
πφιε, ηφηε ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο «αηκφζθαηξαο» ηεο πφιεο, ζπλεπψο 
ινγίδνληαη θάιιηζηα σο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο. Δπηζεκαίλνπκε πσο νη 
παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ δελ απνηεινχλ πξνβιήκαηα, αιιά «επθαηξίεο» πνπ αλ 
αμηνπνηεζνχλ θαηάιιεια ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εηθφλα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη 
ηαπηφρξνλα ζα θαηεπζχλνπλ ζεηηθά θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηδησηηθνχ, ν νπνίνο 
αιιειεπηδξά κε ηνλ δεκφζην, πρ. κία πφιε κε έληνλν εδαθηθφ αλάγιπθν δεκηνπξγεί 
δπζθνιίεο πξφζβαζεο, φκσο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ηνπ 
αλαγιχθνπ, φπσο ηα ζεκεία ζέαο, κε παξεκβάζεηο αλάπιαζεο, ζπλεπψο βειηηψλεη 
ηελ αηκφζθαηξά ηεο.  
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3 Αλαινγίεο εκπνξηθνύ θαη αζηηθνύ ρώξνπ  
 
Σν βαζηθφ δήηεκα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ηεο 
ζεσξίαο ησλ “atmospherics” απφ ην marketing ζηε ζχγρξνλε πφιε, φρη απαξαίηεηα 
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιενδνκηθφ ζχλνιν, αιιά ελ γέλεη ζηνλ πνιενδνκηθφ θαη 
αξρηηεθηνληθφ ηεο ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη ε εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο παξφκνησλ 
εθαξκνγψλ. Έδε έγηλαλ, θπξίσο κέζσ νξηζκέλσλ παξαδεηγκάησλ λχμεηο πνπ 
αθνξνχλ ηελ πφιε, σζηφζν ζε επίπεδν κηαο απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζέγγηζεο 
πξέπεη λα επεθηείλνπκε ηελ έξεπλα ζηα αθφινπζα δεηήκαηα:  
1 Πνηφο ν παξαιιειηζκφο ελφο θαηαζηήκαηνο κε κία πφιε; 
2 ην ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο ππεηζέξρνληαη δεηήκαηα “marketing” θαη 
        “management” θαη πψο απηά ιεηηνπξγνχλ ζε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά 
        πεξηβάιινληα; 
3 Πνηά ηα ζηνηρεία αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ ππάξρνπλ, ιεηηνπξγνχλ θαη 
        έρνπλ πεδίν εθαξκνγήο ζε κία πφιε θαη πψο θαηεγνξηνπνηνχληαη απηά, 
        δειαδή ζε αληηπαξαβνιή κε ηηο  αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο πνπ αλαιχζεθαλ 
        ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαζηήκαηνο: 
 − Οη αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο ελφο θαηαζηήκαηνο είλαη ίδηεο κε απηέο κηαο 
                πφιεο; 
 − Τπάξρνπλ αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ 
                πφιε; 
4 Χο πξνο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο πφιεο, 
        φπσο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη: 
 − Δληνπίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ ηελ Διιάδα θαη ην 
                εμσηεξηθφ; 

− Τπάξρνπλ ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο θπξίσο ειιεληθψλ πφιεσλ πνπ 
κπνξνχλ κεξηθψο ή πιήξσο λα αλαβαζκηζηνχλ ελζσκαηψλνληαο θαη 
αμηνπνηψληαο ηα “atmospherics”; 

Χο πξνο ην εξψηεκα (1) πνπ αθνξά ζηνλ παξαιιειηζκφ εκπνξηθνχ ρψξνπ θαη 
πφιεο θαη είλαη αιιειέλδεην κε ην δήηεκα (2), παξαηεξνχκε φηη δπλεηηθά ε πφιε 
παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά θαηαζηήκαηνο, φπσο: 
1 παξμε ζρεδίνπ γεληθήο δηάηαμεο πνπ κπνξεί λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε 
        πνιενδνκηθή ή  αξρηηεθηνληθή (ζην θαηάζηεκα) ινγηθή, πρ. ηππνδάκεην, 
        ειεχζεξν, θιπ.  
2 Ηεξάξρεζε ιεηηνπξγηψλ θαη ρξήζεσλ γεο αληίζηνηρα κε ηελ ηαμηλφκεζε 
        πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην θαηάζηεκα.   
3 χζηεκα πξφζβαζεο θαη ηεξάξρεζεο θπθινθνξίαο εληφο ηεο πφιεο, δειαδή 
        ζπγθνηλσλίεο θαη ππνδνκέο, αλάινγν κε ην ζχζηεκα θπθινθνξίαο θαη ξνήο 
        εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  
4 Γηακφξθσζε κηαο θαηάιιειεο «βηηξίλαο», πιηθήο θαη άπιεο, φπσο ζα 
        εμεηάζνπκε παξαθάησ, πνπ πξνδηαζέηεη ζεηηθά ηνλ επηζθέπηε.  
5 Αμηνπνίεζε κε-ειεγρφκελσλ κεηαβιεηψλ, πρ. θπζηθφ πεξηβάιινλ ή 
        ρσξνζέηεζε κε βάζε ηελ επηζπκία ειέγρνπ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ.  
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Σα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη κεηαμχ άιισλ απνζθνπνχλ ζηελ νηθνλνκηθή, αιιά θαη 
γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο πφιεο, δειαδή ζπληζηνχλ δήηεκα “marketing” ηεο πφιεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα:  
1 Αχμεζε θεξδψλ ησλ επαγγεικαηηψλ: 
 −  Μέζσ ηεο εζσηεξηθήο αγνξαζηηθήο θίλεζεο.  
 − Μέζσ φισλ ησλ εηδψλ ηνπξηζκνχ.  
2 Πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηηο ππνδνκέο. 
3 Αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
4 Μείσζε ηεο εγρψξηαο αλεξγίαο θαη αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ.  
6 Βειηίσζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή θαη δεκνγξαθηθή 
        άλνδν.  
7 Βηψζηκε επέθηαζε ηεο πφιεο θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ έληαμεο.  
Παξαηεξνχκε πσο ε ζχλδεζε κηαο πφιεο κε έλα θαηάζηεκα είλαη εθηθηή θαη 
κπνξνχκε απφ ηα “atmospherics” ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο λα θζάζνπκε ζε ιχζεηο 
πνηφηεηαο γηα ηελ πφιε. 

 
Δηθφλα 46: Ζ ηνά ζην απνθαηεζηεκέλν θηήξην ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ, κε αιιαγή 
ρξήζεο ζε  εκπνξηθφ θέληξν ΑΣΣΗCA απφ ην γξαθείν Κίδε, πνπ κε ην θνκςφ ζηέγαζηξν θαη 
ηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ φπσο ν θσηηζκφο θαη ε δηακφξθσζε 
ηνπ δαπέδνπ κεηαηξέπεηαη ζε ηδηαίηεξν ρψξν. 
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4 Πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ 
      ζρεδηαζκνύ 
 
Σν βαζηθφ ζθεπηηθφ κε ην νπνίν ζα ζπλδέζνπκε ηε ζεσξία ησλ “atmospherics” κε ηνλ 
αζηηθφ ζρεδηαζκφ είλαη ν παξαιιειηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, φπσο 
ππνδεηθλχεηαη παξαθάησ: 

 
Δηθφλα 47: Γηάγξακκα παξαιιειηζκνχ ζηφρσλ ζρεδηαζκνχ θαηαζηήκαηνο - πφιεο. 

 
Μία πφιε φπσο θαη έλα θαηάζηεκα δεκηνπξγνχληαη εμαξρήο ή πξνυπάξρνπλ, νπφηε 
ζηε δεχηεξε πεξίπησζε θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθνί βαζκνί ειεπζεξίαο ηεο επέκβαζεο 
ζρεδηαζκνχ αλαιφγσο κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
απνηειέζκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
Δηθφλα 48: Πεξηπηψζεηο επέκβαζεο γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο θαηαζηήκαηνο θαη κηαο πφιεο. 

 
Ζ πεξίπησζε (1) ελδερνκέλσο εθθξάδεη ηελ «ηδαληθή» πεξίπησζε, ηελ επηζπκία ηνπ 
«θιαζηθνχ» ζρεδηαζηή, δηφηη πξφθεηηαη γηα αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία «ελ ιεπθψ», 
εμαξηψκελε βεβαίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνπέδνπ / ρψξνπ, ηνπο φξνπο θαη 
πεξηνξηζκνχο δφκεζεο θαη ηε ινηπή λνκνζεζία. Χζηφζν ε πην ελδηαθέξνπζα 
πεξίπησζε πηζηεχνπκε είλαη ε 2Γ, δηφηη ππεηζέξρεηαη ε ζπλαξπαζηηθή δπζθνιία ηνπ 
πθηζηάκελνπ ρψξνπ, είηε πξφθεηηαη πεξί αζηηθφ πεξηβάιινλ είηε πεξί θηεξηαθνχ 
θειχθνπο, ελψ ν φξνο «απνθαηάζηαζε» ππαηλίζζεηαη ηελ παξνπζία ζηνηρείσλ πνπ 
ηεθκεξηψλνπλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα, πρ. αξρηηεθηνληθφ κλεκείν, δηαηεξεηέν θηήξην, 
ηζηνξηθφ θέληξν, θιπ. Ζ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηεο πφιεο απφ κφλε ηεο αλ 
ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά ζα εηζθέξεη ζηε δηακφξθσζε κηαο αηκφζθαηξαο, φπσο ζα 
εμεηάζνπκε θαη παξαθάησ. 
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Δηθφλα 49: Δηθφλα απφ ην εζσηεξηθφ ελφο Καζεδξηθνχ ηνπ 15νπ αηψλα ζηελ Οιιαλδία πνπ 
κεηαηξάπεθε ζε βηβιηνπσιείν, δεκηνπξγψληαο κνλαδηθή αίζζεζε ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπ.   

 
Δηθφλα 50: Ζ αλάπιαζε ζηελ φςε παιαηψλ απνζεθψλ ζε ζπλνηθία ηνπ Παξηζηνχ πνπ έρνπλ 
κεηαηξαπεί ζε θαηαζηήκαηα, παξάγνληαο έλα αηκνζθαηξηθφ κέησπν πνηνηηθνχ ζχγρξνλνπ 
ζρεδηαζκνχ. 
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5 ρέζε αηκνζθαηξηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη «αεηθόξνπ» 
      αλάπηπμεο 
 
H έλλνηα ηεο αεηθνξίαο είλαη αξθεηά ζχγρξνλε. Ζ «βηψζηκε» ή «αεηθφξνο» αλάπηπμε 
(sustainable development) πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν 
άλζξσπνο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ επηηπρψο ζε φια 
ηα επίπεδα, ρσξίο σζηφζν νη ελέξγεηεο απηέο λα ππνλνκεχνπλ ην κέιινλ ηεο 
αλζξσπφηεηαο. 
Ζ «αεηθνξία» έξρεηαη σο απάληεζε ζηε βηνκεραλνπνίεζε θαη ζηελ αζξφα 
θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηνπ πιαλήηε, απαληψληαο ζην δίιεκκα: 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε VS πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε 
ηελ «ηζφξξνπε» αλάπηπμε πνπ δεκηνπξγεί πνηφηεηα δσήο. ηνλ ηνκέα ηνπ 
ζρεδηαζκνχ απηφ εθθξάδεηαη πρ. κε ην κνληέιν ηεο «πξάζηλεο» πφιεο, ηα θηιηθά 
ΜΜΜ ηε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή, θιπ.  
ην ζεκείν απηφ εληνπίδεηαη ε ζχλδεζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ 
«αεηθνξία», δηφηη ζηφρνο ηνπ πξψηνπ είλαη ε δεκηνπξγία πνηνηηθνχ θαη 
αλαβαζκηζκέλνπ ρψξνπ πνπ «πξνθαιεί θαη πξνζθαιεί» ηνλ ρξήζηε. Δπεθηείλνληαο 
ην ζπιινγηζκφ, κία πφιε πνπ αμηνπνηεί θαηάιιεια ηηο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο 
ζπκβάιινληαο ζηελ πνηφηεηα δσήο είλαη θαη ρψξνο «αεηθνξίαο» ζρεδηαζκέλνο κε 
ζπλέπεηα θαη γλψζε. Παξφκνηα πφιε ζα είλαη θαη αλαπηπμηαθά αμηνπνηήζηκε θαη απηφ 
είλαη απνιχησο ζεκηηφ ζην πιαίζην ηεο βησζηκφηεηαο.  
Παξάιιεια, ν αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο κηαο πφιεο νθείιεη λα έρεη θαη κειινληηθφ 
νξίδνληα, ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ «αεηθνξία», πρ. ε ππνδεηγκαηηθή αμηνπνίεζε 
ελφο παξαιηαθνχ κεηψπνπ ιακβάλεη ππφςηλ αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο , φπσο ν 
ήρνο, ην ρξψκα ηεο ζάιαζζαο, ν θσηηζκφο, ε δηαδξνκή, θιπ., ηαπηφρξνλα φκσο 
πξνζηαηεχεη ην κέησπν απηφ απφ κειινληηθή θαηαζηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, πρ. ηε 
δεκηνπξγία κηαο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο, πνπ ζαθψο ζα ήηαλ πην θεξδνθφξα, αιιά 
ζα επξφθεηην γηα κνλνκεξή πξνψζεζε ζπκθεξφλησλ.  
 

 
Δηθφλα 51: Σν «ηξίπηπρν» βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 



Από το “marketing” στο σχεδιασμό της σύγχρομης πόλης.  

Μια εμαλλακτική ιδέα...  

atmospherics   
 

 
 
6 “Atmospherics” & “Space - Syntax” 
  
Ζ ζεσξία “Space - Syntax” είλαη κία ζεσξία ρψξνπ θαη έλα ζχλνιν αλαιπηηθψλ, 
κεηξήζηκσλ θαη πεξηγξαθηθψλ εξγαιείσλ πνπ εμεηάδνπλ ρσξηθέο δεκηνπξγίεο, φπσο 
πφιεηο, θηήξηα, εζσηεξηθά θηεξίσλ, ππαίζξηεο δηακνξθψζεηο, δηεξεπλψληαο ηε ζρέζε 
κεηαμχ αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο80. Ζ ζεσξία ζα 
κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί σο «πληαθηηθφ ηνπ Υψξνπ». θνπφο ηεο ζεσξίαο είλαη ε 
αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ψζηε λα θαηαλνεζεί ην θνηλσληθφ λφεκα ησλ ρψξσλ θαη πσο 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο, δειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ρψξνο 
ππνβάιιεη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο81. Ζ έξεπλα θαη θαηαλφεζε ηεο πξφζιεςεο 
ηνπ ρψξνπ γίλεηαη κε ζηφρν λα εθαξκνζηνχλ ιχζεηο ζρεδηαζκνχ πνπ λα είλαη 
ζπκβαηέο κε ηνλ ηξφπν πνπ νη ρξήζηεο νηθεηνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν.  
Γηα παξάδεηγκα φηαλ ε Tate ηνπ Λνλδίλνπ απνθάζηζε λα ζρεδηάζεη λέεο αίζνπζεο 
εθζέζεσλ ρξεζηκνπνίεζε ηε ζεσξία απηή γηα λα θαηαγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ηηο 
δηαδξνκέο επηζθεπηψλ κέζα ζην πθηζηάκελν θηήξην, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν πνπ 
πξνζιακβάλνπλ ην ρψξν θαη θηλνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε απηφλ, ψζηε ε λέα 
πηέξπγα ησλ πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ λα ελζσκαησζεί θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 
ηξφπν θαη λα ζπλδεζεί νξγαληθά κε ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηνπ θηεξίνπ82.  
Πψο ζπλδέεηαη απηή ε ζεσξία κε ηε ρξήζε ησλ “atmospherics” ζην ζρεδηαζκφ ηεο 
πφιεο; Βαζηθή αξρή ηνπ “Space - Syntax” είλαη φηη ν ρψξνο επηδξά πάλσ ζηελ 
αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηε ζεσξία ησλ 
“atmospherics”. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επέκβαζε ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο 
πφιεο αθνινπζεί κία έξεπλα φπσο απηή ηνπ “Space - Syntax” ηφηε έρνληαο 
θαηαγξάςεη ηνλ ηξφπν πνπ νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηελ πφιε ηνπο θαη φηη 
ππάξρεη ζε απηήλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο γηα λα 
παξέκβνπκε κε πνιενδνκηθέο θαη αξρηηεθηνληθέο βειηηψζεηο θαη πξνζζήθεο ζε 
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία.  
Γηα παξάδεηγκα αλ ζε κία ειιεληθή πφιε ζψδεηαη ηκήκα ησλ βπδαληηλψλ ηεηρψλ θαη νη 
άλζξσπνη αξέζθνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δξφκν πνπ δηέξρεηαη πεξηκεηξηθά απφ 
ηα ηείρε, φκσο ε πεξηνρή είλαη γεληθά ππνβαζκηζκέλε, νπφηε κπνξνχκε κε έλαλ 
«αηκνζθαηξηθφ» λπρηεξηλφ θσηηζκφ ηνπ κλεκείνπ ή κε δηαπιάηπλζε ηνπ πεδνδξνκίνπ 
θαη ρξήζε θηιηθφηεξνπ πιηθνχ επίζηξσζεο ή κε έλα γξακκηθφ έξγν ππαίζξηαο ηέρλεο 
λα αιιάμνπκε ηελ «αηκφζθαηξα» ηνπ δξφκνπ, αθελφο αλαδεηθλχνληαο ην κλεκείν θαη 
αθεηέξνπ ηθαλνπνηψληαο ην έκκεζν αίηεκα ησλ αλζξψπσλ λα απνθηήζνπλ πνηφηεηα 
ζε έλα πνιπζχρλαζην άμνλα θίλεζεο πεδψλ.  
Αληίζηνηρα, αλ ε θαηαγξαθή απνδείμεη φηη νη άλζξσπνη δε ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ 
θεληξηθφ άμνλα, φπνπ ήηαλ αλακελφκελν λα είλαη πνιπζχρλαζηνο, ηφηε κπνξνχλ λα 
δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα θαη επίζεο πνηά είλαη ηα αμηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ θαη πνηέο 
αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηνλ θάλνπλ 
δεκνθηιέζηεξν, πρ. αλ ιείπεη ην αζηηθφ πξάζηλν λα γίλεη κία δελδξνθχηεπζε, φπνπ 
ιακβάλνληαη ππφςηλ δεηήκαηα φπσο ε ζθίαζε ή ην ρξψκα ησλ θχιισλ.  
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Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ηα “atmospherics” δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνπο 
εκπνξηθνχο ρψξνπο θαη ην marketing, αιιά έρνπλ άκεζεο ή έκκεζεο ζπλδέζεηο κε ηνλ 
ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο. Ζ ίδηα ε ζεσξία ηνπ “Space - Syntax” ζπλδέεηαη επίζεο έκκεζα 
κε ην marketing, δηφηη πάληνηε νη ρψξνη έρνπλ θαη εκπνξηθφ ραξαθηήξα, νπφηε κπνξεί 
θάιιηζηα λα εθαξκνζηεί ζε έλα θαηάζηεκα ιηαληθήο πνπ επεθηείλεηαη ή ζε κία 
κεηαηξνπή θηεξίνπ ζε θαηάζηεκα.  
 
 

 
Δηθφλα 52: Δθαξκνγή space - syntax ζην εζσηεξηθφ ηνπ Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ. 
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1 Ζ ζύγρξνλε πόιε   
 
1.1 Γεληθά 
ην θεθάιαην απηφ, πνπ είλαη θαη ην βαζηθφηεξν ηεο εξγαζίαο, δε ζα αλαιχζνπκε επί 
ζπλφινπ ηελ έλλνηα ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ, αιιά ζα 
ζπλδέζνπκε ηελ πφιε κε ηε ζεσξία ησλ “atmospherics” εμεηάδνληαο πψο ε ζεσξία 
ησλ αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ ζπλδέεηαη θαη κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή ζην 
ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο δίλνληαο παξάιιεια:  
1 Τινπνηεκέλα παξαδείγκαηα. 
2 Πξνηάζεηο εθαξκνγήο γεληθέο ή γηα ζπγθεθξηκέλεο πφιεηο. 
Γηεπθξηλίδνπκε φηη αθφκε θαη δηεζλψο ν φξνο “atmospherics” δελ έρεη θαηνρπξσζεί σο 
εηδηθή νξνινγία θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ αζηηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ, 
παξφηη πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ε «αηκφζθαηξα» γηα λα πεξηγξάςεη ην 
ζρεδηαζκέλν απνηέιεζκα. Αλαθεξφκαζηε ινηπφλ ζην είλαη δπλαηφλ θαη πψο ζα 
έπξεπε λα νξγαλψλεηαη ε πφιε ζε ζρέζε κε ηηο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο, νπφηε 
παξφηη ε πξνηεηλφκελε δηάξζξσζε ησλ ελνηήησλ αθνινπζεί ελ πνιινίο ηε ινγηθή ηνπ 
αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε θαζεκία ησλ πεξηπηψζεσλ ζα επηδηψθεηαη ε ζχλδεζε κε ηα 
“atmospherics”. 
πγθεθξηκέλα ηα επίπεδα αλάπηπμεο ηεο έξεπλάο καο παξνπζηάδνληαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα: 

 
Δηθφλα 53: Δπίπεδα δηεξεχλεζεο ησλ “atmospherics” ζηελ πφιε. 

 

 
1.2 Δπηδηώμεηο κηαο ζύγρξνλεο πόιεο     
Ίπσο αλαιχζακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ππάξρεη αλαινγία κεηαμχ ησλ 
επηδηψμεσλ ηεο πφιεο θαη ελφο εκπνξηθνχ ρψξνπ ιηαληθήο πψιεζεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα θαηαξρήλ ε εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ηνλ εκπνξηθφ ρψξν ζηνρεχεη ζηα 
αθφινπζα σο: 
1 Να δηαηεξήζεη ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο ηεο. 
2 Να δηεπξχλεη ην πειαηνιφγηφ ηεο. 
3 Να έξζεη ζε ζεηηθή επαθή κε ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. 
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Καηά αληηζηνηρία κία ζχγρξνλε πφιε πξνζπαζεί:  
1 Να δηαηεξήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ θαη ελεξγνχλ 
        επαγγειακηηθά εληφο ηεο πφιεο.    
2 Να απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα θαηνηθήζνπλ ή 
        λα αλαπηχμνπλ επαγγεικαηηθή δξάζε ζηελ πφιε.    
3 Να απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ θάζε είδνπο πνπ γλσξίδνπλ ηελ πφιε 
        θαη απνθνκίδνπλ κία επράξηζηε εκπεηξία.  
Απφ ηελ αληηζηνηρία (3) βιέπνπκε φηη νη επηζθέπηεο ηεο πφιεο είλαη αλάινγνη φρη ησλ 
ηαθηηθψλ πειαηψλ ελφο θαηαζηήκαηνο, αιιά φζσλ έρνπλ γλσξίζεη ην θαηάζηεκα θαη 
ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ θηινζνθία θαη είλαη θαηαξρήλ ηθαλνπνηεκέλνη, αλεμάξηεηα 
απφ ην αλ ε ηθαλνπνίεζε ζα εθθξαζηεί θαη αγνξαζηηθά, πρ. ε βηηξίλα ελφο 
θαηαζηήκαηνο πνπ καο εληππσζηάδεη ζα καο νδεγήζεη πηζαλφηαηα ζε ζεηηθά ζρφιηα 
γηα ην θαηάζηεκα ζην πεξηβάιινλ καο, δειαδή εκκέζσο δηαθεκίδνπκε ηελ εηαηξεία, 
αθφκε θη αλ δελ είρακε ρξφλν λα επηζθεθηνχκε ην εζσηεξηθφ, θαη νκνίσο αλ 
πεξλψληαο ζηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ απφ κία άγλσζηε ζε εκάο πφιε αληηθξίζνπκε 
ζεηηθέο εηθφλεο, ζαθψο δε ζα γίλεη απηφ αηηία λα κεηαθνκίζνπκε ζε απηήλ, φκσο 
ελδερνκέλσο ζα αλαθέξνπκε ηηο ζεηηθέο καο εληππψζεηο ζηνπο νηθείνπο καο.  
Καηά βάζε ινηπφλ κία ζχγρξνλε πφιε έρεη ζηφρν ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο, αιιά θαη ζε επξχηεξν πιαίζην, δειαδή: 
1 Κάιπςε ζε πςειφ επίπεδν αλεμαηξέησο φισλ ησλ βαζηθψλ βηνινγηθψλ 
        αλαθγψλ: ζίηηζε, ζηέγαζε, εθπαίδεπζε, πγεία, αζθάιεηα, ζπγθνηλσλίεο, 
        απαζρφιεζε, θιπ.    
2 Γπλαηφηεηεο θάιπςεο πην εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ, πρ. φιεο νη πφιεηο δελ 
        δηαζέηνπλ  Χδείν ή Μεηξφ.  
3 πλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θάιπςε ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 
        αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πρ. ρψξνη πξαζίλνπ, ρξψκα ζηελ πφιε, κείσζε 
        πεξηβαιινληηθψλ ζνξχβσλ, κνπζηθά δξψκελα, θηιηθέο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, 
        εζεινληηθέο δξάζεηο.  
4 Γηεπθφιπλζε ηεο νινθιήξσζεο επηδηψμεσλ ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ 
        αλζξψπσλ, πρ. κία  πφιε κε πνιχ πςειφ ΜΟ δσήο δελ πξνσζεί ηηο γλσξηκίεο 
        κεηαμχ ηεο λενιαίαο, κία πφιε κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο δε ζα 
        ζηεξίμεη έλαλ θαιιηηέρλε πνπ δεκηνπξγεί street art.  
Γεληθά ν φξνο «πνηφηεηα δσήο» ζεκαίλεη πσο ν πνιίηεο αηζζάλεηαη ηθαλνπνηεκέλνο, 
αζθαιήο θαη απηάξθεο κέζα ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ θαη έρεη ηα ερέγγπα λα 
αθνινπζήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ - αλεμάξηεηα βεβαίσο απφ ηελ πξνζσπηθή επηδίσμε 
ηεο επηπρίαο, δηφηη απηφ δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ ηφπν δσήο, δειαδή σο πξνο 
ηελ πφιε: 
1 Γελ έρεη ιφγν λα θχγεη αλ βξίζθεηαη ήδε ζε απηήλ. 
2 Δπηζπκεί λα έξζεη ζηελ πφιε κφληκα ή πξνζσξηλά αλ δε βξίζθεηαη ζε απηήλ. 
3 Παξαθηλεί θαη άιινπο αλζξψπνπο ζηα (1) θαη (2).  
Μηα ηειεπηαία παξαηήξεζε: ε πφιε νθείιεη πάληα λα αλαθέξεηαη ζηνλ άλζξσπν, λα 
ζέβεηαη ηελ θιίκαθά ηνπ, λα «αθνπκπά» ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο, απηφο άιισζηε 
είλαη ν ξφινο ηεο «αηκφζθαηξαο» ηεο πφιεο, φπσο ε πξαγκαηηθή αηκφζθαηξα 
ππάξρεη γηα λα καο πξνζηαηεχεη. θνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πφιεο δελ πξέπεη λα 
είλαη ε ππεξβνιή, νχηε ν εληππσζηαζκφο κέζα απφ ηνλ ππεξζρεδηαζκφ, ην κέγεζνο 
ή ηνλ πινχην ηεο θαηαζθεπήο, δηφηη έηζη ράλεηαη ε νπζία θαη κέλεη κία επηθαλεηαθή 
«αηκφζθαηξα» ε νπνία δε κπνξεί λα καο θξαηήζεη γηα πνιχ. 
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Δηθφλα 54:  Ζ ππεξάλσ ηνπ αλζξψπνπ θιίκαθα ζε πφιεηο φπσο ην Dubai, «αηκνζθαηξηθφ» 
ζίγνπξα, φκσο μεπεξλά ηελ ππεξβνιή.  

 
 
1.3 Ζ «πξάζηλε» πόιε  
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο 
αλάπηπμεο ζρεηίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
ε ηειεπηαία κε ηελ πνηφηεηα δσήο. Ζ «πξάζηλε πφιε» πξνθαλψο δελ είλαη απιά κία 
πφιε κε έληνλε παξνπζία αζηηθνχ πξαζίλνπ, είλαη κία νηθνινγηθή πφιε κε ηα εμήο 
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 
1 Υξεζηκνπνηεί θηιηθέο, «πξάζηλεο» ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο, 
        φπσο: 
 −  Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο. 
 − Μείσζε παληφο είδνπο ξχπσλ θαη εξγνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 
 − Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή θαη έιεγρνο δφκεζεο. 
 − Έπηα κέζα κεηαθίλεζεο.  
2 Οη θάηνηθνη ιεηηνπξγνχλ κε νηθνινγηθή λννηξνπία ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.  
        Οη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο «πξάζηλεο» πφιεο είλαη ζε 4 επίπεδα: 
1 ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. 
2 ηελ ςπρνινγία ησλ θαηνίθσλ. 
3 ηελ «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο. 
4 ηελ εηθφλα ηεο πφιεο πξνο ηα έμσ.  
πλεπψο ε «πξάζηλε» πφιε είλαη ηφπνο πνπ μεθάζαξα επηζπκεί ν νπνηνζδήπνηε λα 
επηζθεθηεί θαη ίζσο αθφκε θαη λα κεηνηθήζεη κφληκα. ηελ πεξίπησζή καο κάιηζηα γηα 
πξψηε θνξά ν φξνο «αηκφζθαηξα» απνθηά θπξηνιεθηηθή ζεκαζία, δειαδή 
αλαθεξφκαζηε ζε έλαλ πην πγηεηλφ αέξα πνπ αλαπλένπλ νη πνιίηεο. 
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Ζ χπαξμε «πξάζηλσλ» ηερλνινγηψλ απνηειεί ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 
πφιεο θαη πξέπεη λα ηπγράλεη αληίζηνηρεο πξνβνιήο, πρ. ε αληηθαηάζηαζε ησλ 
παιαηψλ ιεσθνξείσλ κε λέα θηιηθά ζην πεξηβάιινλ φηαλ ζπλεηειέζζε αξρηθά ζηελ 
Αζήλα ζεσξήζεθε ζεκαληηθή θαηλνηνκία γηα ηε ρψξα καο. Παξφια απηά ε ειιεληθή 
πφιε ζε επίπεδν πξαθηηθήο θαη λννηξνπίαο βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ ελαξκφληζή 
ηεο κε ηα θξάηε ηεο βφξεηαο θαη θεληξηθήο Δπξψπεο.  
 

 
Δηθφλα 55: Ζ 5 πην «πξάζηλεο» πφιεηο παγθνζκίσο.  
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2 Σν πνιενδνκηθό ζρέδην 
 
2.1 Ζ γεσ-κνξθνινγία ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ 
Χο γεσκνξθνινγία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ νξίδνπκε ηε θπζηθή ή θαη «θαηαζθεπαζκέλε» 
γεσγξαθία ηνπ ηφπνπ, ε νπνία θαη αλαθέξεηαη: 
1 ηηο πςνκεηξίεο θαη ηε δηαβάζκηζή ηνπο. 
2 ηνλ πδάηηλν νξίδνληα, πρ. παξνπζία ζάιαζζαο, δηέιεπζε πνηακνχ, χπαξμε 
        θπζηθήο ή  ηερλεηήο ιίκλεο, ειεχζεξα ξέκαηα, θιπ. 
3 ηα θπζηθά «εκπφδηα» πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηα (1), (2), πρ. έλαο απφηνκνο 
        ιφθνο ζηε κέζε ηεο πφιεο.  
4 ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πρ. έλα δάζνο ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηα πνιενδνκηθά 
        φξηα ηεο πφιεο ή κηα πεξηνρή πξνζηαηεπφκελνπ νηθνζπζηήκαηνο.  
Καηαξρήλ ζεσξνχκε ηε γεσκνξθνινγία ηεο πφιεο σο κε-ειεγρφκελε κεηαβιεηή, 
παξφηη ν άλζξσπνο έρεη θαηεμνρήλ επέκβεη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κεηαηξέπνληάο 
ην ζε αζηηθφ, γηα λα πξνζαξκφζεη θπξίσο ηηο πςνκεηξίεο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ζηηο 
αλάγθεο πνπ απαηηεί ε αλέγεξζε θηεξίσλ θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, πρ. κε 
θαηαζηξνθή βξαρσδψλ εμαξκάησλ ηνπ εδάθνπο. Σαπηφρξνλα έρεη επέκβεη θαη ζηνλ 
πδάηηλν νξίδνληα, πρ. κε επεθηάζεηο ζην ζαιάζζην κέησπν ή εθηξνπή πδάηηλσλ 
δηαδξνκψλ.  

 
Δηθφλα 56: Αλεθνξηθά δξνκάθηα ζηε ηζηνξηθή ζπλνηθία Αλαθηψηηθα ζηελ Πιάθα. 
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Δθφζνλ ε πφιε δε κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ξηδηθά ην αλάγιπθφ ηεο - θαη 
ζθεπηφκελνη βάζεη ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο απηφ δε ζα ήηαλ απνδεθηφ - 
ηφηε ζα πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπηεί κεηαηξέπνληαο ηηο αδπλακίεο ή δπζθνιίεο ζε 
ζεηηθά ζεκεία, ψζηε ην αλάγιπθν λα ιεηηνπξγήζεη πξαγκαηηθά σο αηκνζθαηξηθή 
κεηαβιεηή θαη φρη λα είλαη κία ζηαηηθή θαηάζηαζε φπνπ ε πφιε πξνζπαζεί λα 
πξνζαξκνζηεί, πρ. κία πφιε κε έληνλεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζα έρεη πνιιά ζεκεία 
εληππσζηαθήο ζέαο θαη κπνξεί λα ηα αλαδείμεη κε δεκηνπξγηθέο δηαδξνκέο πεξηπάηνπ 
εθεί φπνπ είλαη νχησο ή άιισο δχζθνιν λα θηλεζεί ην απηνθίλεην, έλα πνηάκη δίλεη 
ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα παξφρζηεο αλαπιάζεηο κε ρψξνπο αλαςπρήο, ζηελ θνξπθή 
ελφο ιφθνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί έλα έξγν ηέρλεο, θιπ.   
Ζ γεσκνξθνινγία ηεο πφιεο ζπλδέεηαη επίζεο κε κία κε-ειεγρφκελε κεηαβιεηή πνπ 
δελ είλαη άιιε απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Σν κηθξνθιίκα ηεο πφιεο, ε πγξαζία, 
ηα επίπεδα βξνρφπησζεο, νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο, επεξεάδνπλ ηελ 
ςπρνινγία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ θαζεκεξηλφηεηα, αθφκε θαη ηελ επηινγή 
επαγγέικαηνο, πρ. ζε κία πφιε φπνπ βξέρεη φιν ην ρξφλν δχζθνια ζα επηβηψζεη κία 
ππαίζξηα αγνξά.  
Ζ επηπεδφηεηα εθηφο απφ νπηνπηθή δελ παξνπζηάδεη θαη ελδηαθέξνλ, ελψ ε έληνλε 
κνξθνινγία πξνζθέξεη επθαηξίεο αμηνπνίεζεο. Ίπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο θάπνηεο κεηαβιεηέο δελ είλαη απφιπηα δηαρεηξίζηκεο. Απηή ε 
παξάκεηξνο απνηειεί ηε ιεγφκελε «γνεηεία ηνπ απξφβιεπηνπ».   

 
Δηθφλα 57: Ο ηζρπξφο, αηκνζθαηξηθφο ξφινο ηεο ζάιαζζαο ζην Vancouver ηνπ Καλαδά.  
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2.2 Μνξθή θαη δηάξζξσζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ 
Ο πνιενδνκηθφο ηζηφο δείρλεη ηνλ ηξφπν δηάξζξσζεο ηεο πφιεο θαη ηελ θπθινθνξία 
κέζα ζε απηήλ θαη είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ δηεξγαζηψλ θαη αλαπηχμεσλ ζηελ 
δηάξθεηα εμέιημεο ηεο πφιεο. Σν αζηηθφ πιέγκα, δειαδή ε απεηθφληζε ησλ νδηθψλ 
αμφλσλ θαη ησλ ΟΣ κπνξεί εχζηνρα λα παξαιιειηζζεί κε ηελ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε 
ελφο θαηαζηήκαηνο ζεσξψληαο πσο: 

1 Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη νη άμνλεο ηεο πφιεο θαη 
δηαβαζκίδνληαη ζε ζπνπδαηφηεηα.   

2 Οη ρψξνη θαη θαηαζθεπέο πξνψζεζεο θαη δηάζεζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη 
ηα πιήξε ηεο πφιεο, νη δνκήζηκνη ρψξνη. 

Ίπσο ζην θαηάζηεκα φια ηα πξντφληα δελ έρνπλ ηελ ίδηα αμία - ζεκαζηνινγηθά φρη 
νηθνλνκηθά - έηζη θαη ζηελ πφιε φια ηα ζεκεία δελ πεξηιακβάλνπλ ίζεο ζεκαζίαο 
ιεηηνπξγίεο, πρ. ηα ξάθηα κε ηα πην δηαθεκηζκέλα πξντφληα αληηζηνηρνχλ ζηα ΟΣ κε 
ζεκαληηθά αζηηθά θηήξηα, έλα ηεξάζηην ξάθη κε παξφκνηα πξντφληα κηθξφηεξεο 
πξνβνιήο αληηζηνηρεί ζε κία πεξηνρή ακηγνχο θαηνηθίαο, ηα θεληξηθά ζεκεία ηνπ 
θαηαζηήκαηνο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην θνηλφ κνηάδνπλ κε ηηο πιαηείεο ηεο πφιεο.  
 
 

 
Δηθφλα 58: Σν αζηηθφ πιέγκα ηνπ Παξηζηνχ, πξαγκαηηθά εληππσζηαθήο πνιππινθφηεηαο. 
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Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη πνιενδνκηθνχ ηζηνχ: 
1 Σν «ηππνδάκεην» ζχζηεκα δειαδή έλα πιέγκα νξηδφληησλ θαη θάζεησλ αμφλσλ 
        κε απφιπηε ζπκκεηξία θαη νκνηφκνξθα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, 
        εθαξκνζκέλν ζε ειιεληθέο πφιεηο απφ ηελ αξραηφηεηα83, πνπ παξαπέκπεη 
        ζην ζχζηεκα ηχπνπ «εζράξαο» ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
2 Σν «αθηηληθφ» ζχζηεκα δειαδή έλαο ηζρπξφο ππξήλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν 
        επεθηείλεηαη κε  δηαδνρηθνχο δαθηπιίνπο ε πφιε δηαηεξψληαο θεληξηθά ηεο 
        βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, ζπκίδεη  θαηάζηεκα φπνπ ηα θνξπθαία εκπνξεχκαηα είλαη 
        ηνπνζεηεκέλα ζε πεξίνπηε ζέζε θαη  πεξηκεηξηθά δηαηάζζνληαη ηα ππφινηπα.  
3 Σν ζχζηεκα «ειεχζεξεο αλάπηπμεο» ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιενδνκηθή 
        αθαλνληζηία, δείγκα  κηαο δπλακηθήο θαη φρη ζπγθξνηεκέλεο επέθηαζεο ηεο 
        πφιεο, ζπλεζέζηεξα ζηα ηζηνξηθά  θέληξα πνπ παξαιιειίδεηαη κε ηνλ 
        «ειεχζεξν» ηχπν δηάηαμεο θαηαζηήκαηνο.   
4 Ζ «γξακκηθή» πφιε, δειαδή έλαο θεληξηθφο άμνλαο κε παξάπιεπξε ή ζε κηθξφ 
        βάζνο αλάπηπμε, θπξίσο ζε κηθξέο πφιεηο, πνπ κνηάδεη κε έλα επίζεο κηθξφ 
        θαηάζηεκα κε κνλαδηθφ δηάδξνκν, εθαηέξσζελ ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηνχληαη ηα 
        πξντφληα.  

 
Δηθφλα 59: θαξίθεκα κε ηνπο 4 αλαθεξφκελνπο ηχπνπο πνιενδνκηθνχ ηζηνχ.  
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Ίπσο ζε έλα πνιπ-θαηάζηεκα ζπλεζίδεηαη έλαο ζπλδπαζκφο δηαηάμεσλ έηζη θαη ε 
πφιε ζπαλίσο ππαθνχεη ζε έλα κφλν πνιενδνκηθφ ζχζηεκα αζηηθήο νξγάλσζεο, 
ηδίσο φζν επεθηείλεηαη. Αλ ζθνπφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο είλαη κέζα απφ ηε 
δηάηαμε λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε παληνχ - πνιιέο θνξέο επηβάιινληαο ηε 
δηέιεπζε ηνπ θαηαλαισηή κπξνζηά απφ ηα ξάθηα θαη δειεάδνληάο ηνλ κε πνιιαπιέο 
αγνξαζηηθέο επηινγέο - ζθνπφο ηεο πνιενδνκηθήο δηάξζξσζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ 
είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ, πξάμε αζπδεηεηί πην ζχλζεηε. Ζ 
πξνζβαζηκφηεηα θαη ε εχθνιε θαηαλφεζε ηεο πφιεο είλαη ην θιεηδί γηα έλαλ επηηπρή 
ζρεδηαζκφ ζε επφκελε θιίκαθα πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ «αηκφζθαηξά» ηεο, ρσξίο 
φκσο απηφ λα απνηειεί κνλφδξνκν επηινγήο ηνπ «ηππνδάκεηνπ» ζπζηήκαηνο.  
Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ λα γίλεηαη 
θαηαλνεηφ εάλ πρ. ν ρξήζηεο πιεζηάδεη ζην θέληξν ή απνκαθξχλεηαη απφ απηφ θαη 
γεληθά ε πνιενδνκηθή νξγάλσζε λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, 
αιιηψο παξαπιεξνθνξεί θαη νδεγεί ζε πξνβιήκαηα. Ζ ειεχζεξε αλάπηπμε έρεη θαη 
απηή ηε γνεηεία ηεο, κάιηζηα ε πεξηπιάλεζε ζην αθαλφληζην πιέγκα κηαο παιηάο 
γεηηνληάο κπνξεί λα είλαη πνιχ αηκνζθαηξηθή, φκσο κία πφιε ζπλνιηθά 
«κπεξδεκέλε» δελ είλαη ειθπζηηθή.  

 
Δηθφλα 60: Αεξνθσηνγξαθία ηεο Βαξθειψλεο κε εκθαλή ηε δηαθνξά ζηελ «ειεχζεξε 
αλάπηπμε» ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ γχξσ απφ ην ιηκάλη θαη ζην απζηεξφ «ηππνδάκεην» κε ηηο 
γεσκεηξηθέο ραξάμεηο ηεο ζχγρξνλεο επέθηαζεο.  
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Δηθφλα 61: Ζ Palmanova ζηε ΒΑ, πεξίπησζε «αθηηληθήο» πφιεο πνπ ηνπιάρηζηνλ απφ ςειά 
ζε πξνζθαιεί λα ηελ αλαθαιχςεηο. 

 
 
2.3 ύζηεκα θπθινθνξίαο (νδηθό δίθηπν) θαη ζηάζκεπζεο  
Ζ θπθινθνξία ζηελ πφιε θαη ζην θαηάζηεκα είλαη εχθνιν λα ζπζρεηηζηνχλ. Ζ 
εκπεηξία απφ ηελ ειιεληθή πφιε απνδεηθλχεη πσο ε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη 
θαηαιπηηθή θαη πσο ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα δελ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 
ππεξβνιή ηεο ρξήζεο απηήο, αιιά θαη ζε έλα κε ζσζηά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα 
θπθινθνξίαο πνπ ζπλερψο δηνγθψλεηαη.  
Σν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ζρεδφλ φισλ ησλ κεγάισλ πφιεσλ, αιιά ζηελ Διιάδα 
ηνπιάρηζηνλ θαη πνιιψλ επαξρηαθψλ είλαη ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο πφιεο γηα 
πξνθαλείο πξαθηηθνχ θαη ςπρνινγηθνχο ιφγνπο θαη ππνβαζκίδεη ηελ «αηκφζθαηξά» 
ηεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο. Απνηειεί δε ππνινγίζηκε αηηία λα αδπλαηνχλ πνιινί 
άλζξσπνη λα δήζνπλ πρ. ζηνπο αζελατθνχο δήκνπο.  
Πηζηεχνπκε πσο έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα θπθινθνξίαο ζηνηρεησδψο πξέπεη λα 
επηηπγράλεη: 
1 Καηάιιειε θαηαλνκή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε βαζηθέο αξηεξίεο, ζπιιεθηήξηεο 
        νδνχο θαη  ηξηηεχνλ δίθηπν.  
2 Δπαξθή πιάηε δξφκσλ θαη δηάζεζε αξηζκνχ ισξίδσλ αλάινγα κε ηνλ 
        θπθινθνξηαθφ θφξην.  
3 ·ιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθήο θνξάο ησλ δξφκσλ (κνλήο / δηπιήο 
        θαηεχζπλζεο) θαη ησλ δηαδξνκψλ πνπ δεκηνπξγεί ε θνξά ηνπο.  
4 Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε θνκβηθά ζεκεία ηεο πφιεο. 
5 Απνζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ.  
6 Γπλαηφηεηα παξάθακςεο ηεο πφιεο κέζσ πεξηθεξεηαθψλ νδψλ. 
Οη επηδηψμεηο απηέο βξίζθνπλ αληαπφθξηζε θαη ζην θαηάζηεκα, πρ. φινη νη δηάδξνκνη 
δελ έρνπλ ην ίδην πιάηνο, ηα βαζηθά πξντφληα είλαη επηζπκεηφ λα είλαη πξνζβάζηκα 
κε εχθνιεο, απιέο δηαδξνκέο, κία ππεξζπγθέληξσζε αηφκσλ ζε κηθξφ ρψξν ιφγσ 
αλεπαξθψλ απνζηάζεσλ δηέιεπζεο πνπ αλαγθάδεη ζε «ζηξίκσγκα» πνιιέο θνξέο 
ζηα ξάθηα δεκηνπξγεί αξλεηηθέο εληππψζεηο, θιπ.  
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Ζ πφιε δε ζηακαηά πνηέ λα εμειίζζεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη φκσο νη πθηζηάκελνη 
άμνλεο παξακέλνπλ ίδηνη, πρ. δε κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηηο ισξίδεο θπθινθνξίαο 
θαηαξγψληαο ηα πεδνδξφκηα φπσο δε κπνξνχκε λα κεγαιψζνπκε έλα θαηάζηεκα κε 
δεδνκέλεο δηαζηάζεηο, άξα απαηηείηαη αλαδηάξζξσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ ράξηε 
έρνληαο σο νδεγφ καο ηε δηαπίζησζε πσο ν πνιίηεο πάληα ζέιεη λα θζάλεη εχθνια 
θαη γξήγνξα ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ.  
Ζ ζηάζκεπζε είλαη επίζεο ζνβαξφ δήηεκα θαη άκεζα ζπζρεηηδφκελν κε ηελ 
θπθινθνξία. Αλ έλα θαηάζηεκα ηελ επηιχεη κε ππαίζξην parking ζηελ πφιε ε επίιπζε 
ζπλνιηθά είλαη δπζθνιφηεξε. Ζ χπαξμε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ηνπ 
απηνθηλήηνπ, φηαλ ζηνλ αληίπνδα ε δπζθνιία εχξεζεο ζηάζκεπζεο είλαη ζνβαξφ 
κεηνλέθηεκα εηδηθά ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζπλεπψο πξνθχπηεη δίιεκκα επηινγψλ. Ζ 
βέιηηζηε ιχζε θαηά ηε γλψκε καο ζα επηηχγραλε ηα παξαθάησ: 
1 Πεξηνξηζκφο ή ηνπηθή απαγφξεπζε ηνπ απηνθηλήηνπ, πρ. απνκάθξπλζε απφ ην 
        ηζηνξηθφ θέληξν πνπ έηζη ζα επαλαθηήζεη θαη «αηκφζθαηξα» παξειζφληνο.  
2 Δμαζθάιηζε ζηάζκεπζεο ζηα ηκήκαηα επηηξεπφκελεο ρξήζεο θαη ηδίσο ζηα 
        φξηα πεξηνρήο απαγφξεπζεο.  
3 Δθηεηακέλν δίθηπν πεδφδξνκσλ. 
4 Πνηνηηθέο ππεξεζίεο ΜΜΜ.  
Πηζηεχνπκε πσο κία πφιε κε ηδαληθή «αηκφζθαηξα» πξέπεη: 
1 Να κελ αληηκεησπίδεη γεληθφ πξφβιεκα ζηάζκεπζεο. 
2 Να κε ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ζηάζκεπζε φιν ην πνιενδνκηθφ θαη εκπνξηθφ ηεο 
        θέληξν δηφηη έηζη πξνθαιεί ηεξάζηηα επηβάξπλζε ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο 
        ην πεξηβάιινλ. 
3 Να δηαζέηεη ππνρξεσηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζηα θηήξηα θαηνηθηψλ. 
4 Να κε θαηαθιχδεηαη απφ αδφκεηα νηθφπεδα πνπ παξέρνπλ ρψξνπο ζηάζκεπζεο 
        έλαληη ζπρλά ππέξκεηξνπ αληηηίκνπ.  
5 Να δηαζέηεη δεκνηηθνχο, αζθαιείο θαη δσξεάλ ρψξνπο ζηάζκεπζεο.  
6 Να ζπλδπάδεη ηα parking κεγάιεο έθηαζεο κε ρψξνπο πξαζίλνπ.  
Γπζηπρψο ε ειιεληθή πφιε αδπλαηεί λα επηηχρεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ, 
επνκέλσο ν ζρεδηαζκφο κηαο πνιηηηθήο γηα ηε ζηάζκεπζε ζα ήηαλ νπζηαζηηθή 
ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία ζεηηθήο «αηκφζθαηξαο». Αο κε μερλάκε ηέινο πσο ε 
αλέγεξζε θιεηζηψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηελ πφιε κε νξηζκέλα 
κνληέξλα θηήξηα πνπ ζα ηελ αλαβαζκίζνπλ κέζα απφ ηελ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή 
ηνπο.   
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Δηθφλα 62: Αληζφπεδνο θφκβνο ζηε Shanghai κε λπθηεξηλφ θσηηζκφ. 
 

 
Δηθφλα 63: «Αηκνζθαηξηθφ» θηήξην ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ζηε Seoul. 
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2.4 Γίθηπν θίλεζεο πεδώλ 
Μία πφιε θαλείο δε ηε γλσξίδεη αλ δελ ηελ πεξπαηήζεη θαη δελ πεξηεγεζεί ζηνπο 
θξπθνχο ηφπνπο ηεο, φρη κφλν ζηα θαλεξά ηεο ζεκεία. Απηφ είλαη πιήξσο αδχλαην 
λα ζπκβεί κέζα απφ έλα απηνθίλεην, δηφηη νδεγψληαο βιέπνπκε απιψο, δελ 
αληηιακβαλφκαζηε ζε βάζνο ζέηνληαο ζε εθαξκνγή φιεο ηηο αηζζήζεηο γηα λα 
θαηαιάβνπκε ηελ πφιε. Ίηαλ ν αζηηθφο ρψξνο ζρεδηάδεηαη κε γλψκνλα πξψηα ην 
απηνθίλεην θαη φρη ηνλ άλζξσπν είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα απνηχρεη.  
Χο δίθηπν θίλεζεο πεδψλ ελλννχκε ην ζχζηεκα θαη πιέγκα νδηθψλ αμφλσλ πνπ 
επηιέγνπλ νη πεδνί γηα ηελ θίλεζή ηνπο κέζα ζηελ πφιε, ην νπνίν παξνπζηάδεη 
δηαβαζκίζεηο ζεκαζίαο φπσο θαη ην δίθηπν θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ, δειαδή θαη γηα 
ηνπο πεδνχο νξηζκέλνη άμνλεο είλαη πην ζεκαληηθνί ή πην δεκνθηιείο, επεηδή πρ. είλαη 
πην ήζπρνη ή έρνπλ θαηαζηήκαηα ή δηαζέηνπλ θαξδχ πεδνδξφκην κε δελδξνθχηεπζε, 
θιπ. ηφρνη ελφο δηθηχνπ θίλεζεο πεδψλ είλαη: 
1      Να παξέρεη αζθάιεηα.  
2      Να νδεγεί εχθνια θαη γξήγνξα ζηα θνκβηθά ζεκεία ηεο πφιεο κε πεξπάηεκα. 
3 Να απνδεζκεχεηαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, απφ ηα απηνθίλεηα.  
4 Να ζπλδπάδεηαη κε θαηάιιειεο δηακνξθψζεηο θαη παξνρέο πνπ θαζηζηνχλ ην 
        πεξπάηεκα επράξηζην, πρ. θαζηζηηθά, ζεκεία ζέαο, ππαίζξηα ζηέγαζηξα, θιπ. 
5 Να ηθαλνπνηεί ην «βιέκκα» ηνπ πεξηπαηεηή, θάηη πνπ πξσηίζησο επηηπγράλεηαη 
        κε ηα κέησπα ησλ θηεξίσλ ζηνπο νδηθνχο άμνλεο.  
6 Να έρεη επαξθέο πιάηνο δηέιεπζεο γηα φινπο, πρ. γνλείο κε παηδηά ζε θαξφηζη, 
        ειηθησκέλνη θαη φρη απαγνξεπηηθέο θιίζεηο γηα κεγάιε απφζηαζε.  

 
Δηθφλα 64: Ο πεδφδξνκνο Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ, εηδπιιηαθή «αηκφζθαηξα» ζε ζηπι 
παιηάο Αζήλαο.  
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Θα θάλνπκε ηελ εμήο δηεπθξίλεζε: έλα δίθηπν θίλεζεο πεδψλ δελ πεξηιακβάλεη 
απνθιεηζηηθά πεδφδξνκνπο ή νδνχο ήπηαο θπθινθνξίαο, σζηφζν δε λνείηαη κία 
«αηκνζθαηξηθή» πφιε λα αγλνεί ηελ αμία ησλ πεδφδξνκσλ γηα φζνπο επηιέγνπλ ην 
πεξπάηεκα σο ηξφπν κεηαθίλεζεο, γηα ηνπο πνδειάηεο, ηηο ηδηαίηεξεο νκάδεο, πρ. 
παηδηά, ειηθησκέλνη, ΑκεΑ, θιπ.  
Πεδφδξνκνο φκσο δε ζεκαίλεη απιά νδφο απνθιεηζηηθήο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη δελ 
αξθεί κία απαγνξεπηηθή πηλαθίδα. εκαληηθφ ζθάικα ηδίσο ζηελ ειιεληθή πφιε είλαη 
φηη νη πεδνδξνκήζεηο δε γίλνληαη ζηε βάζε ελφο ζπλνιηθνχ πνιενδνκηθνχ 
ζρεδηαζκνχ θαη αληαπφθξηζεο πρ. κε νδηθέο αξηεξίεο, πιαηείεο, ΜΜΜ, αιιά 
αληηζέησο είλαη απνζπαζκαηηθέο ή άζθνπεο, ελψ αξρηηεθηνληθά εμαληινχληαη ζε 
επηζηξψζεηο κε άιια πιηθά ρσξίο θακία ηδηαηηεξφηεηα.  
Πνιχ δηαθνξεηηθή «αηκφζθαηξα» δεκηνπξγνχλ νη νξγαλσκέλνη ζε δίθηπν πεδφδξνκνη 
ζηα ηζηνξηθά θέληξα θαη νη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλνη πεδφδξνκνη, φπσο πρ. ν 
πεδφδξνκνο ηεο νδνχ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ ή ηκήκα ηεο νδνχ Δξκνχ ζηελ Αζήλα. 
Ο πξψηνο απνηειεί έλα ήπην, αιιά δσληαλφ αζηηθφ πεξηβάιινλ, ζπλδεδεκέλνο ζηελά 
κε ηηο αξραηφηεηεο θαη ην Νέν Μνπζείν Αθξφπνιεο, ν δεχηεξνο έρεη αλαγλσξηζηεί σο 
ε «θαξδηά» ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ.  
Οη πεδφδξνκνη απνηεινχλ πξαγκαηηθή αλαπλνή γηα ηνπο πνιίηεο θαη ζπκβάιινπλ 
ελεξγά ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο, δηεπθνιχλνληαο ηηο αγνξέο κέζα απφ ραιαξή 
πεξηήγεζε ζηηο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ. ε πεξηπηψζεηο εθηεηακέλσλ 
πεδνδξνκήζεσλ ζηα ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπιαζε 
φςεσλ ησλ θηεξίσλ, φπσο πρ. ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Πξάγαο, ε «αηκφζθαηξα» 
πνπ πξνθχπηεη είλαη ηδαληθή, ζπκβάιιεη ζηε γεληθφηεξε επθνξία, θηλεηηθφηεηα, ηελ 
πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε. 
Απνξνχκε επνκέλσο γηαηί ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη 
έλα ηέηνην δίθηπν.  

 
Δηθφλα 65: Γηαζηαχξσζε γηα πεδνχο ζε εκπνξηθφ θέληξν ζην Brisbane ηεο Απζηξαιίαο. 
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Δηθφλα 66: La Rambla, ν δηαζεκφηεξνο δξφκνο ηεο Βαξθειψλεο πάληα ζθχδεη απφ θίλεζε 
θαη δσή.  

 
 
 
2.5 Υξήζεηο γεο θαη αζηηθέο ιεηηνπξγίεο 
Οη βαζηθέο ρξήζεηο γεο φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ είλαη νη 
εμήο84: 
1 Ακηγήο θαηνηθία. 
2 Γεληθή θαηνηθία.  
3 Πνιενδνκηθφ θέληξν.  
4 Με-νρινχζα βηνκεραλία - βηνηερλία.  
5 Ορινχζα βηνκεραλία - βηνηερλία. 
6 Υνλδξηθφ εκπφξην. 
7 Σνπξηζκφο  - αλαςπρή. 
8 Διεχζεξνη ρψξνη - αζηηθφ πξάζηλν.  
9 Κνηλσθειείο ρψξνη. 
Σν ΓΠ νξίδεη ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο αλά ΟΣ ή νκάδεο ΟΣ ιακβάλνληαο 
ππφςηλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηηο αλαπηπμηαθέο επηδηψμεηο ηεο πφιεο. Δίλαη 
πξνθαλέο πσο θάπνηεο ρξήζεηο πξέπεη λα ζπλδένληαη θαη θάπνηεο άιιεο είλαη κεηαμχ 
ηνπο αζχκβαηεο.   
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Ζ θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο κπνξεί εχζηνρα λα παξαιιειηζηεί κε ηε ρσξνζέηεζε 
ησλ δηάθνξσλ πξντφλησλ ελφο θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο, πρ. ζε έλα Supermarket ζε 
μερσξηζηέο ζέζεηο θαηαλέκνληαη ηα δηαζέζηκα είδε πξνο πψιεζε, θξεαηηθά, 
γαιαθηνθνκηθά, θξνχηα θαη ιαραληθά, ηππνπνηεκέλα ηξφθηκα, θαιιπληηθά, θξαζηά, 
θιπ.     
Ζ ηεξάξρεζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο εμππνλνεί ηελ 
πξφζεζε ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ marketing ιηαληθήο αληίζηνηρα λα 
πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο ή αγαζά ζπζρεηίδνληαο ηε ζέζε ηνπο κε ηε 
γεληθφηεξε δηάξζξσζε ηεο πφιεο ή ηνπ θαηαζηήκαηνο. ηελ πφιε ε πξνθαλήο 
θίλεζε λα ζεσξεζεί πρ. ε επξχηεξε πεξηνρή ηνκήο ησλ βαζηθψλ αμφλσλ σο 
πνιενδνκηθφ θέληξν ζπλεπάγεηαη θαη αληίζηξνθε ινγηθή πνξεία, δειαδή ν ρψξνο 
πνπ απνδίδεηαη απηή ε ρξήζε γεο νθείιεη λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια γηα λα 
ιεηηνπξγεί φλησο σο πνιενδνκηθφ θέληξν.  
χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ππνζηεξίδνπλ ηε γεληθφηεξε αλάκεημε ησλ ρξήζεσλ γεο, 
ψζηε εηδηθά ζηηο κεγάιεο πφιεηο λα κελ παξαηεξείηαη ππεξζπγθέληξσζε ζην θέληξν 
ηεο ψξεο αηρκήο θαη εγθαηάιεηςε κεηά ην απφγεπκα. Καη’ αληηζηνηρία έλα θαηάζηεκα 
πνπ ζπληνληζκέλα θαη φρη βεβαίσο άηαθηα αλακεηγλχεη δηαθνξεηηθέο νκάδεο 
πξντφλησλ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηπιένλ ή ελαιιαθηηθψλ αγνξψλ. Οη ιεηηνπξγίεο 
ηεο πφιεο είλαη πνιπζχλζεηεο θαη αιιεινεπεξεάδνληαη, δειαδή ε δηνίθεζε κπνξεί λα 
ζπλδέεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, ν αζιεηηζκφο κε ηελ αλαςπρή, θιπ. Ο επηηπρήο 
ζπζρεηηζκφο ρξήζεσλ δεκηνπξγεί ζηελ πφιε «αηκφζθαηξα» ιεηηνπξγηθήο αξκνλίαο 
θαη φρη έλα ιεηηνπξγηθφ ράνο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηηο 
αζρνιίεο θαη ηελ ςπρνινγία ησλ αλζξψπσλ.  
ηελ πεξίπησζε πνπ κία ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ζπλεζέζηεξα εθπεθξαζκέλε κε 
αληίζηνηρν θηήξην, πρ. Γεκαξρείν ή Καζεδξηθφο, θαηαιακβάλεη ην θέληξν ηεο πφιεο, 
φπσο πρ. ζηελ θεληξηθή πιαηεία Ναππιίνπ δεζπφδεη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ηφηε 
δπλεηηθά δείρλεη θαη έλαλ αλάινγν πξνζαλαηνιηζκφ. Αο θαληαζηνχκε πσο ζα 
αληηδξνχζακε ζηε ζέα κηαο θεληξηθήο πιαηείαο πνπ θαηαιακβάλεηαη πρ. απφ ην 
θηήξην ηεο Δθνξίαο ή ησλ Γηθαζηεξίσλ. Ζ ηππηθή ιχζε πνπ ζέιεη ζηελ ειιεληθή πφιε 
ζρεδφλ φια ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο καδεκέλα ζηελ θεληξηθή πιαηεία 
δελ είλαη παλάθεηα, αληίζεηα έρεη σο απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ησλ 
άιισλ πφισλ έιμεο.  
Ζ θαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πφιεο είλαη ελ κέξεη δείγκα ηεο επηθξαηνχζαο 
λννηξνπίαο θαη ιακβάλεηαη ππφςηλ απφ φζνπο ζθέθηνληαη ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο 
ζηελ πφιε. θεπηφκελνη ζηε ινγηθή ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ 
παξαγλσξίδνπκε πσο ζε πθηζηάκελεο πφιεηο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ήδε 
ρσξνζεηεκέλεο θαη δχζθνια αιιάδνπλ εθφζνλ ππάξρνπλ θαη δεδνκέλεο θηεξηαθέο 
ππνδνκέο πνπ ηηο ζηεγάδνπλ, κπνξνχκε φκσο πάληα λα πξνβνχκε ζε δηνξζσηηθέο 
θηλήζεηο, φπσο λα εκπινπηίζνπκε ειιεηπείο ιεηηνπξγίεο ή λα απνκαθξχλνπκε ηηο 
νρινχζεο θαη πξνβιεκαηηθέο.  
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2.6 Κνηλόρξεζηνη θαη θνηλσθειείο ρώξνη   
«Κνηλφρξεζηνη» είλαη νη ρψξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα δεκφζηα ρξήζε ρσξίο αλέγεξζε 
θηεξίσλ, δειαδή πξαθηηθά ηα αζηηθά πάξθα, νη πιαηείεο θαη γεληθά νη ειεχζεξνη 
δεκφζηνη ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα αλεγείξνληαη πεξηνξηζκέλεο θαηαζθεπέο 
γηα εμππεξέηεζε ησλ αλζξψπσλ, πρ. ζηέγαζηξα, αλαςπθηήξην, θεξθίδεο, θιπ.  
«Κνηλσθειείο» είλαη νη ρψξνη πνπ πξννξίδνληαη γηα αλέγεξζε θηεξίσλ θνηλσθεινχο 
ραξαθηήξα, πρ. ζρνιεία, θαζψο θαη νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ήδε πεξηέρνληαη θηήξηα 
απηήο ηεο θαηεγνξίαο, δειαδή αλαθεξφκαζηε ζηα θηήξηα δεκφζηαο ρξήζεο.  
Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ ρψξσλ απηψλ ζπρλά παξακεξίδεηαη ππέξ ηεο αλνηθνδφκεζεο 
εκπνξεχζηκσλ θηεξίσλ, φκσο ε παξνπζία ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπεκέλε 
ιεηηνπξγία ηεο πφιεο θαη δείρλεη πσο ε πφιε έρεη νξγαλσηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, 
ψζηε λα εθπιεξψλνληαη φιεο νη αλάγθεο, πρ. κία βαζηθή αλάγθε άπινπ ραξαθηήξα, ε 
ςπραγσγία, ζπλδέεηαη κε ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Απηφ ζπκβάιιεη ζηε 
δεκηνπξγία «αηκφζθαηξαο» επράξηζηεο θαη θηιηθήο πξνο ηνλ άλζξσπν. 
Εεηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ ζην ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ ρψξσλ είλαη: 
1 Ζ έθηαζή ηνπο αλαθνξηθά πξνο ηελ έθηαζε ηεο πφιεο. 
2 Ζ πξφβιεςε γηα χπαξμε απνζέκαηνο ρψξσλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ επέθηαζε 
        ηεο πφιεο, πρ.  φηαλ εληάζζεηαη ζην ζρέδην έλα λέν ηκήκα θάπνηα νηθφπεδα 
        ππνρξεσηηθά ζα δεζκεπηνχλ γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο.  
3 Ζ ζρέζε ηνπο κε ηηο άιιεο ρξήζεηο θαη θχξηα κε ηελ θαηνηθία θαη ην εκπφξην.  
4 Οη ππνδνκέο πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο θαηαξρήλ ρψξνπο,  
        πρ. έλα πάξθν  δελ είλαη απιψο έλα δελδξνθπηεκέλν νηθφπεδν κε έλα 
        ζηληξηβάλη ζην θέληξν, ρξεηάδεηαη θάπνηεο πξνζζήθεο γηα λα πξνζειθχζεη 
        ηνλ θφζκν.    

 
Δηθφλα 67: Άπνςε απφ ηνλ πξφηππν δεκνηηθφ παηδφηνπν Φινίζβνπ ζην Παιαηφ Φάιεξν. 
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Ζ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ κε ηζνθαηαλνκή 
αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο πφιεο, ππνδειψλεη ελδηαθέξνλ ηεο πφιεο γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ, πρ. δε ζα είρακε πνιχ δηαθνξεηηθή εηθφλα γηα ηελ Αζήλα 
αλ ζε θάζε ΟΣ πεξηνρήο ακηγνχο θαηνηθίαο ππήξρε έλα κηθξφ πάξθν, ε θιαζηθή 
«παηδηθή ραξά» θαη παηδηθφο ζηαζκφο γηα ηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ΟΣ; Οη αδφκεηνη ρψξνη ηεο πφιεο δε ζπληζηνχλ απψιεηεο ζηηο 
δπλαηφηεηεο δφκεζεο. Πνιιέο θνξέο ε πνηφηεηα πξνθχπηεη κέζα απφ έιεγρν ηεο 
πνζφηεηαο.  

 
Δηθφλα 68: Πάξθν θπθινθνξηαθήο αγσγήο Διεπζίλαο, κία αμηέπαηλε πξσηνβνπιία. 
 

 
Δηθφλα 69: θαξίθεκα ελδεηθηηθήο πξφηαζεο γηα έλα ΟΣ πεξηνρήο θαηνηθίαο ζε κεγάιε 
ειιεληθή πφιε.   
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2.7 Πόινη έιμεο 
Πφινη έιμεο είλαη - φπσο ην πεξηγξάθεη θαη ε νλνκαζία ηνπο - εθείλα ηα ζεκεία ηεο 
πφιεο πνπ απνηεινχλ ειθπζηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηνπο θαηνίθνπο ή ηνπο 
επηζθέπηεο θαη δηαθεκίδνληαη απφ ηελ πφιε. Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ: 
1 Πιαηείεο. 
2 Αζηηθά πάξθα. 
3 Υψξνπο κνπζηθψλ ή ζεαηξηθψλ εθδειψζεσλ ή ενξηψλ, ππαίζξηνπο ή θιεηζηνχο. 
4 Πεδφδξνκνπο ζε ζπλδπαζκφ κε δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίνπ θαη αλαςπρήο.  
5 Δκπνξηθά θέληξα, θηεξηαθά ή πνιενδνκηθά. 
6 πγθεληξσκέλνπο ρψξνπο εζηίαζεο ή δηαζθέδαζεο.  
7 Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιεηζηέο ή ππαίζξηεο.  
8 Μλεκεία, κνπζεία θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.  
9 εκεία εληππσζηαθήο ζέαο.  
Ζ ιίζηα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θαη πεξαηηέξσ. Σα εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ην 
ζρεδηαζκφ ησλ πφισλ έιμεο είλαη: 
1 Πφζνπο ηέηνηνπο ρψξνπο δηαζέηεη ε πφιε; 
2 Πνχ βξίζθνληαη θαη πψο ζπλδένληαη κε ηηο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο; 
3 Πφζν εχθνια είλαη πξνζβάζηκνη; 
4 Πφζν γλσζηνί είλαη ζην επξχ θνηλφ; 
5 Πψο ηνπο πξνβάιιεη θαη ηνπο αμηνπνηεί ε πφιε; 
6 Τπάξρεη νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα ππεξθαιχπηνληαο ην θφζηνο 
        ζπληήξεζήο ηνπο; 

 
Δηθφλα 70: Άπνςε απφ ηελ θεληξηθή Πιαηεία ηεο Λάξηζαο.  
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Οη πφινη έιμεο απφ κφλνη ηνπο δελ αξθνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ «αηκφζθαηξα» 
δηφηη νη επηζθέπηεο δελ εκθαλίδνληαη απφ ην πνπζελά, πξέπεη λα ζπληξέρνπλ 
θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, πρ.  έλα πάξθν είλαη ηδαληθφο πξννξηζκφο ζε κία δεζηή 
εκέξα ή γηα έλαλ απνγεπκαηηλφ πεξίπαην, φκσο αλ δελ έρεη ρψξν ζθηάο, έλα 
θαζηζηηθφ ή έλα θνληηλφ πεξίπηεξν λα δξνζηζηεί παξάιιεια ν επηζθέπηεο, ηφηε ζα 
απνγνεηεπηεί θπζηθά θαη δελ ζα μαλαπάεη.  
Πέξα απφ ηα πξνθαλή ε πφιε κπνξεί λα ζρεδηάζεη θαη άιινπο πφινπο έιμεο πνπ λα 
ηελ θάλνπλ ηδηαίηεξε, εάλ θαηαθέξεη λα αθνπγθξαζηεί ηηο αλάγθεο, επηζπκίεο θαη 
ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, κφληκνπ θαη πεξηζηαζηαθνχ, πρ. κία πιαηεία κε εηδηθφ 
ρψξν θαηάιιειν γηα skate-board, κία θξήλε εληππσζηαθά θσηηζκέλε κε πφζηκν 
λεξφ, κία εμέδξα κέζα ζηε ζάιαζζα, κία αλαζθαθή θαιπκκέλε κε πξνζηαηεπηηθφ 
γπαιί επί ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηφ ην πεξπάηεκα θαη ε ζέα ζην εζσηεξηθφ θαη δεθάδεο 
άιιεο επηινγέο.  
Ίπσο ν επαγγεικαηίαο ζην θαηάζηεκα αλαδεηεί εθείλν ην ζρεδηαζκφ πνπ κέζα απφ 
ηηο κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ζα ηνλ δηαθνξνπνηήζεη απφ ηνπο άιινπο θαη ηειηθά απηή είλαη 
ε ηδηαίηεξε «αηκφζθαηξα» ηεο επηρείξεζήο ηνπ, έηζη θαη ζηελ πφιε, ζπρλά είλαη νη 
θαηλνκεληθά αζήκαληνη ηφπνη πνπ θαηαιήγνπλ λα θάλνπλ ηε δηαθνξά.    

 
Δηθφλα 71: Ο πεδφδξνκνο ηεο νδνχ Αδξηαλνχ ζην Θεζείν ζθχδεη ζρεδφλ πάληα απφ 
επηζθέπηεο, κε ζέα απφ ηε κία πιεπξά ηα κέησπα απνθαηεζηεκέλσλ λενθιαζηθψλ θηεξίσλ 
θαη απφ ηελ άιιε ηηο αξραηφηεηεο θαη ηηο γξακκέο ηνπ ΖΑΠ, πξνζθέξεη κεηαμχ άιισλ θαη 
είζνδν ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο αξραίαο Αγνξάο.  
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3 Τπνδνκέο ηεο πόιεο 
 
3.1 Αζηηθέο ππνδνκέο 
Χο αζηηθέο ππνδνκέο λννχληαη ελδεηθηηθά: 
1 πγθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη: 
 ― ΜΜΜ εληφο πφιεο. 
 ― Γίθηπν εμσηεξηθήο πξνζβαζηκφηεηαο, πρ. ιηκάλη, αεξνδξφκην, θιπ.  
 ― Οδηθφ δίθηπν, πρ. απηνθηλεηφδξνκνη, θφκβνη, εζσηεξηθφ δίθηπν πφιεο, 
                θιπ. 
2 Αζηηθά δίθηπα πνπ πεξηιακβάλνπλ: 
 ― Τδξνδφηεζε θαη απνρέηεπζε. 
 ― Ζιεθηξνδφηεζε θαη δεκφζην θσηηζκφ.  
 ― Ππξφζβεζε. 
3 Αζηηθφ πξάζηλν, ην νπνίν δε λνείηαη σο ππνδνκή κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαζθεπήο, 
        αιιά σο ζηνηρείν ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ απνηειεί αλαγθαία ππνδνκή ηεο 
        πφιεο θαη δε κπνξεί λα ππνβαζκηζηεί. 
4 Γίθηπα επηθνηλσληψλ, πρ. δίθηπν ηειεφξαζεο, θηλεηήο ηειεθσλίαο, δνξπθνξηθφ, 
        θιπ.  
Οξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ ππνδνκέο αθνξνχλ ηηο κεγάιεο πφιεηο, πρ. 
αεξνδξφκην, ελψ άιιεο ζεσξνχληαη δεδνκέλεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο πφιεηο ρσξψλ ηνπ 
δπηηθνχ θφζκνπ, πρ. απνρέηεπζε. ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπνπ νη 
πεξηζζφηεξεο πφιεηο πξνήιζαλ απφ άλαξρεο επεθηάζεηο εληαγκέλεο χζηεξα κε 
ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηα ζρέδηα πφιεσλ, νη ππνδνκέο δε ζπκβαδίδνπλ πάληα κε 
ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ πφιεσλ, θπξίσο σο πξνο ηα κεγέζε, ηελ πνηφηεηα θαη ηε 
δπλαηφηεηα πιεζπζκηαθήο θάιπςεο πνπ παξέρνπλ.  

 
Δηθφλα 72: Σν θηήξην ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ Λακίαο, απφ ηα πην ζχγρξνλα ζηελ 
Διιάδα. 
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Ίηαλ ε πφιε δηαζέηεη πξνκειεηεκέλεο επαξθείο ππνδνκέο θαη θπξίσο φηαλ απηέο 
ζρεδηάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηελ εθηηκψκελε ζε βάζνο ρξφλνπ έθηαζή ηεο, ηφηε 
κπνξεί λα πείζεη πσο είλαη ελ δπλάκεη ηθαλή λα εμαζθαιίζεη κία πνηφηεηα δσήο ζηε 
βάζε ελφο κειινληηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη θαη νη νηθνγέλεηεο, πρ. 
αλ ε πφιε είλαη πξνζβάζηκε απνθιεηζηηθά κέζσ ελφο παιαηνχ, επηθίλδπλνπ, 
επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, απηφ, παξφηη δελ είλαη απνιχησο ειεγρφκελε κεηαβιεηή 
απφ ην δήκν, ιεηηνπξγεί απνζαξξπληηθά γηα κφληκε εγθαηάζηαζε, ελψ εάλ πρ. κία 
κηθξή επαξρηαθή πφιε έρεη ζηαζεξή αεξνπνξηθή ζχλδεζε κε Αζήλα θαη 
Θεζζαινλίθε, ηφηε είλαη πην πηζαλφ λα πξνζειθχζεη άηνκα απφ ηα δχν κεγάια 
αζηηθά θέληξα γηα εξγαζία.  
Γηα λα θάλνπκε ηελ αληηπαξαβνιή κε ηα “atmospherics” ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα 
ιηαληθήο αξθεί λα θαηαλνεζεί πσο ε πφιε δελ είλαη έλα ηεξάζηην ζπγθξφηεκα 
θαηνηθηψλ φπσο αθξηβψο ην θαηάζηεκα δελ εθιακβάλεηαη απιψο σο έλα απέξαλην 
ξάθη. Αο θαληαζηνχκε πνηά εληχπσζε ζα είρακε πρ. γηα έλα θαηάζηεκα αθξηβψλ 
εηδψλ έλδπζεο πνπ δε δηαζέηεη WC πειαηψλ θαη αληίζεηα πφζν ζεηηθή ζα ήηαλ ε 
γλψκε καο πρ. γηα έλα βηβιηνπσιείν κε θαζηζηηθά ζηα νπνία κπνξείο λα δηαβάζεηο 
ειεχζεξα θάζε βηβιίν, ρσξίο ππνρξεσηηθά λα ην αγνξάζεηο θαη κε ειεχζεξν Wi-Fi ζε 
φινπο ηνπο ρψξνπο. 
Παξφκνηεο ππνδνκέο θαηαζηήκαηνο θαη πφιεο φπσο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ δελ 
είλαη πάληα απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ θαηνίθσλ ή γηα ηελ 
νινθιήξσζε κηαο αγνξάο, φκσο ζηε ζχγρξνλε επνρή είλαη κάιινλ αδηαλφεην λα κελ 
ππάξρνπλ.    

 
Δηθφλα 73: Ο απνθαηεζηεκέλνο θαη ελ ιεηηνπξγία, εληππσζηαθφο ζηαζκφο ΟΔ ζην Βφιν 
πνπ πξαγκαηηθά ζε πξνζθαιεί λα ηαμηδέςεηο κε ηξέλν.   
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Δηθφλα 74: Ζ δεχμε Ρίνπ - Αληηξξίνπ απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πην «αηκνζθαηξηθά» ειιεληθά 
ηερληθά έξγα. 

 
 
3.2 Κηεξηαθέο ππνδνκέο  
Χο θηεξηαθέο ππνδνκέο ινγίδνληαη ελδεηθηηθά: 
1 Σα θηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο βαζηθέο αζηηθέο ππνδνκέο σο 
        αλαθέξζεθαλ, πρ. έλα αεξνδξφκην ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλεη αίζνπζα 
        αλακνλήο επηβαηψλ, φκσο ηα duty-free θαηαζηήκαηά ηνπ κπνξεί λα είλαη 
        ειάρηζηα ή λα απνπζηάδεη εζηηαηφξην εληφο αεξνδξνκίνπ. 
2 Σα θηήξηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ινηπέο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο, δειαδή: 
 ― Γηνίθεζε. 
 ― Δθπαίδεπζε. 
 ― Τγεία. 
 ― Αζθάιεηα. 
 ― Θξεζθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο. 
 ― Φπραγσγία. 
 ― Αζιεηηζκφο. 
Φπζηθά δε λνείηαη πφιε ρσξίο πρ. δεκνηηθφ ζρνιείν, ή αζηπλνκηθφ ηκήκα, φκσο νη 
θηεξηαθέο ππνδνκέο ππφ ην πξίζκα ηεο «αηκφζθαηξαο» πνπ δεκηνπξγνχλ ειέγρνληαη 
θαη σο πξνο: 
 ― Σν πιήζνο ζπγθξηηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηε δηαζπνξά ηεο πφιεο. 
 ― Σν κέγεζνο σο πξνο ηνπο ζπλνιηθά εμππεξεηνχκελνπο αλζξψπνπο. 
 ― Σελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
 ― Σελ πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή. 
 ― Σνλ αξρηηεθηνληθφ ηνπο ζρεδηαζκφ. 
 ― Σελ πνιενδνκηθή ηνπο ρσξνζέηεζε.  
Ζ παξαπάλσ ιίζηεο ζεκαίλνπλ πσο εάλ κία κηθξή πφιε 10.000 θαηνίθσλ δηαζέηεη 
πρ. δεκνηηθή αθαδεκία πνδνζθαίξνπ ζπλδπαδφκελε κε γήπεδα 5Υ5 θαη έλα άιζνο, 
ηφηε ππεξηεξεί εκθαλψο σο πξνο ηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ, φκσο εάλ δελ έρεη 
αθφκε ΚΔΠ ηφηε δελ ζπδεηάκε πεξί αξλεηηθήο «αηκφζθαηξαο» αιιά πεξί 
ζηνηρεησδψλ ειιείςεσλ θαη επζπλψλ θαηαξρήλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
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Δηθφλα 75: Σν λέν Ννζνθνκείν Αγξηλίνπ κε πςειή πνηφηεηα αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ.  
 

 
Δηθφλα 76: ρνιηθφ ζπγθξφηεκα ζηελ Αιβαλία, αξρηηεθηνληθή πνπ ζπκβάιιεη εκθαλψο ζηελ 
επράξηζηε  «αηκφζθαηξα» κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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Δίλαη γεγνλφο φηη ζε επίπεδν πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ νη εθηηκψκελεο ειάρηζηεο 
ππνδνκέο ηεο πφιεο θαζνξίδνληαη αθνινπζψληαο πξφηππα πνπ έρνπλ ζεκείν 
αλαθνξάο ηελ πιεζπζκηαθή έθηαζε θαη ηε δεκνγξαθηθή εθηίκεζε, πρ. αλ ε 
παξαπάλσ πφιε 10.000 θαηνίθσλ επηβάιιεηαη λα έρεη έζησ θαη κία λνζνθνκεηαθή 
κνλάδα βαζηθψλ ηκεκάησλ, κία κηθξφηεξε κφιηο 5.000 θαηνίθσλ κπνξεί λα 
εμππεξεηείηαη κε θέληξν πγείαο. ρεδηάδνληαο φκσο ηηο ππνδνκέο κε ηε ινγηθή κίαο 
αηκνζθαηξηθήο θαη φρη ηππηθήο πφιεο ζεσξνχκε αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη ππφςηλ 
ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 
1 Οη πεξηζηαζηαθέο απμνκεηψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, πρ. θνηηεηέο, ζηξαηεχζηκνη, 
        ηνπξηζκφο, παξαζεξηζκφο, θαη πσο ζα ππεηζέξζνπλ απνηειεζκαηηθά ζην 
        ζρεδηαζκφ ησλ ππνδνκψλ, δειαδή αλ ε πφιε ηξηπιαζηάδεη ηνλ πιεζπζκφ 
        ηεο ην θαινθαίξη, πξέπεη απηφο λα είλαη ν πιεζπζκφο αλαθνξάο, αιιηψο 
        ηίζεληαη αθφκε θαη δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.  
2 Ζ δεκνγξαθηθή ππξακίδα, πρ. κία πφιε πνπ απμάλεη ζηαζεξά ην λεαληθφ 
        πιεζπζκφ ηεο ζα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξεο ππνδνκέο εθπαίδεπζεο.  
3 Οη ηδηαηηεξφηεηεο, ν ραξαθηήξαο θαη νη επαγγεικαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ.  
4 Ζ αλαγθαηφηεηα εμππεξέηεζεο θαη άιισλ πεξηνρψλ πνπ ζα έρεη ζεηηθέο 
        επηπηψζεηο θαη  ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο.  
Οη αζηηθέο θαη θηεξηαθέο ππνδνκέο ζπλαξηψληαη άκεζα θαη έκκεζα κεηαμχ ηνπο 
απνδεηθλχνληαο ην βαζκφ απηάξθεηαο ηεο πφιεο ζηελ εμππεξέηεζε θαζεκεξηλψλ 
αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ ηεο θαη απηφο ν ξφινο ηεο πφιεο είλαη θνκβηθφο ζηελ ηειηθή 
επηινγή ηεο γηα εξγαζία, αιιά θπξίσο γηα εγθαηάζηαζε θαη δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο.  

 
Δηθφλα 77: Βηνθιηκαηηθφ Κνιπκβεηήξην ζηελ Καξδίηζα, αξρηηεθηνληθή πνπ εμππεξεηεί ηελ 
αηζζεηηθή ηεο πφιεο θαη ην πεξηβάιινλ, αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο.  
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4 πγθνηλσλία, επηθνηλσλία, κεηαθνξέο 
 
4.1 Δμσηεξηθή πξνζβαζηκόηεηα ζηελ πόιε   
Οη ηξφπνη θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζηελ πφιε, φπσο θαη ζε έλα θαηάζηεκα, είλαη 
κεξηθψο ειεγρφκελεο κεηαβιεηέο, φκσο αξθεηά ζεκαληηθέο θαζψο ζηε ζχγρξνλε 
επνρή ππάξρεη γεληθή απαίηεζε γηα επαξθέο ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν θαη 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνζηάζεσλ σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν.  
Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη ζηνηρείν πνηφηεηαο ηεο πφιεο θαη 
απνδεηθλχεη πσο ε πφιε απνηειεί δεκνθηιή εζληθφ ή δηεζλή αλαιφγσο πξννξηζκφ. 
Αληηζηξφθσο φηαλ ε πφιε πξνβαίλεη ζε θηλήζεηο γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν 
πξνζβάζηκε ηφηε βειηηψλεη ηελ εηθφλα ηεο ζην θνηλφ.  
Αζθαιψο ε αεξνπνξηθή ζχλδεζε είλαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, φκσο δε κπνξνχλ 
φιεο νη πφιεηο λα απνθηήζνπλ αεξνδξφκην. Ζ αθηνπιντθή θίλεζε παξνπζηάδεη 
πξνβιήκαηα εηδηθά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη εληέιεη ηα ΜΜΜ πνπ ε πφιε κπνξεί λα 
επεξεάζεη πξνο φθειφο ηεο είλαη ε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε θαη ηα ππεξαζηηθά 
ιεσθνξεία.  
Αλ ζεσξήζνπκε κία κεζαίνπ κεγέζνπο επαξρηαθή πφιε, πρ. ηα Σξίθαια, είλαη 
πξνθαλέο πσο δε κπνξεί λα δηαζέηεη αεξνδξφκην, βξίζθεηαη πνιχ καθξηά απφ ην 
θνληηλφηεξν αεξνδξφκην ή ιηκέλα, άξα θχξηα επηινγή ζα ήηαλ κάιινλ λα επελδχζεη 
ζε πνηνηηθή ππεξαζηηθή ζχλδεζε σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο αλέζεηο ησλ 
ιεσθνξείσλ. Αλ δε κπνξεί θάπνηνο λα απνθχγεη έλα πνιχσξν ηαμίδη, ηφηε αλακέλεη 
λα ππάξμνπλ ζπλζήθεο ψζηε λα θαηαζηεί επράξηζην θαη ε πφιε νθείιεη λα επελδχζεη 
ζε απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. Οη ζπγθνηλσλίεο δελ είλαη ηφζν άκεζν ζηνηρείν ηεο 
αζηηθήο «αηκφζθαηξαο», φπσο πρ. έλα εληππσζηαθφ θηήξην ζην θέληξν ηεο πφιεο ή 
κία παξαιηαθή αλάπιαζε, φκσο ε ζεκαζία ηνπο γίλεηαη αληηιεπηή θαη απνηηκάηαη ζε 
βάζνο ρξφλνπ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά.   
 
  
4.2 Σα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΜΜΜ) εληόο πόιεο 
Γηα ηα ΜΜΜ ζα κπνξνχζε λα γίλεη εκπεξηζηαησκέλε, εθηελήο αλάιπζε, φκσο ζα 
μεθεχγακε απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο. Άιισζηε ηεξάζηηα ζπδήηεζε 
εμειίζζεηαη απφ θαηξφ ζηηο κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 
ηνπο, αιιά ρσξίο ζεκαληηθφ απνηέιεζκα, κε εμαίξεζε ίζσο ηελ Αζήλα, πνπ παξά ηα 
ζνβαξά θπθινθνξηαθά πξφβιεκαηά ηεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε αθνξκή θαη ηνπο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004 έρεη επελδχζεη κεξηθψο ζε λέεο ιχζεηο 
απνζπκθφξεζεο, φπσο ην ΜΔΣΡΟ. Θα εμεηάζνπκε ηξφπνπο ψζηε ηα ΜΜΜ απφ κία 
ρξεζηηθή αλαγθαηφηεηα ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηελ επηθνηλσληαθή 
«αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο.  
Καηαξρήλ ηα αζηηθά ΜΜΜ δηαρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 
1 ηαζεξήο ηξνρηάο. 
 − ΜΔΣΡΟ. 
 − ΣΡΑΜ. 
 − Ζιεθηξηθφο ηδεξφδξνκνο. 
2 Με-ζηαζεξήο ηξνρηάο.  
 − Αζηηθά Λεσθνξεία. 
 − ΣΑΥΗ.  
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Καηά ηε γλψκε καο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ΜΜΜ πνπ ιεηηνπξγεί ζσζηά 
είλαη: 
1 Αζθάιεηα, θνηλνχ, εξγαδνκέλσλ, ζηαζκψλ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 
2 Σαρχηεηα, εμαξηψκελε κεξηθψο απφ ην δίθηπν θαη ηνλ θπθινθνξηαθφ θφξην γηα 
        ηα ΜΜΜ κε-ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη θπζηθά απφ ην ηερληθφ επίπεδν ησλ κέζσλ. 
3 Αμηνπηζηία, σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ηππηθψλ 
        δεζκεχζεσλ πξνο ην επηβαηηθφ θνηλφ.  
Δίλαη πξνθαλέο θαη πξνθχπηεη απφ ηελ θαζεκεξηλή καο εκπεηξία πσο φηαλ πρ. κία 
ιεσθνξεηαθή γξακκή είλαη κνλίκσο ππεξπιήξεο επηβαηψλ πέξα απφ ην 
επηηξεπφκελν φξην ή δελ ηεξνχληαη θαη’ εμαθνινχζεζε νη αλαγξαθφκελνη ζηηο 
ζηάζεηο ρξφλνη δηέιεπζεο, ηφηε δεκηνπξγείηαη άζρεκε εηθφλα γηα ηελ πεξηνρή 
εμππεξέηεζεο θαη γηα ηελ πφιε, κε δχν βαζηθέο ζπλέπεηεο: 
1 Αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θαζψο δελ ππάξρεη άιιε επηινγή.  
2 Απνγνήηεπζε ηνπ θνηλνχ πνπ ζηαδηαθά επηιέγεη σο έκκεζε «ηηκσξία» λα κελ 
        θαηαβάιιεη ην θφκηζηξν ηεο κεηαθίλεζεο, πξάμε κε ηελ νπνία είκαζηε αληίζεηνη.  

 
Δηθφλα 78: Σα βαζηθά ΜΜΜ ηνπ θπθινθνξηαθνχ ράξηε ηεο Αζήλαο. 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο καο ζα πξνηείλνπκε νξηζκέλεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο γηα ηε 
βειηίσζε ηδίσο αζηηθψλ ιεσθνξείσλ, πνπ θαηά γεληθή νκνινγία πάζρνπλ. Απηέο 
ελδεηθηηθά είλαη νη εμήο: 
1 χζηεκα αλαγγειίαο αθίμεσλ ζηηο ζηάζεηο θαη εθηηκψκελνπ ρξφλνπ γηα 
        επφκελεο αθίμεηο.  
2 πλερήο πιεξνθφξεζε γηα ηε δηαδξνκή, ηηο ζηάζεηο, ηνπο εθηηκψκελνπο 
        ρξφλνπο ή ηελ θπθινθνξία, θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ζε νζφλεο εληφο ησλ 
        ιεσθνξείσλ ή ησλ ζπξκψλ. 
3 εκαληηθή κείσζε ησλ εηζηηεξίσλ - πξνθαλψο είλαη θξαηηθή απφθαζε - θαη 
        εηδηθέο παξνρέο ζηηο «επαίζζεηεο» νκάδεο θνηλνχ, πρ. άλεξγνη, 
        πνιχηεθλνη, ψζηε λα απνηειεί αληηθίλεηξν  ζηε ιαζξεπηβίβαζε. 
3 Φηιηθφ θαη εμππεξεηηθφ πξνζσπηθφ κε γλψζε ηνπιάρηζηνλ αγγιηθψλ θαη εηδηθή  
        ελδπκαζία. 
4 χζηεκα θιηκαηηζκνχ ζε θάζε ΜΜΜ.   
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5 Δληαηηθνί έιεγρνη ψζηε ηα έζνδα λα πξνθχπηνπλ επαξθή ρσξίο απμήζεηο 
        εηζηηεξίσλ. 
6 Γηαθήκηζε ησλ ΜΜΜ ζηηο ζηάζεηο θαη εληφο ησλ ιεσθνξείσλ ή ησλ ζπξκψλ.  
7 πλερέο σξάξην θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, αλ φρη γηα θάζε γξακκή, 
        ηνπιάρηζηνλ γηα αξθεηέο, θάηη πνπ ζα εθηηκήζνπλ ηδηαίηεξα λπθηεξηλνί 
        εξγαδφκελνη θαη λενιαία.  
8 εβαζκφο θαη πξνζηαζία ησλ ιεσθνξεηνισξίδσλ θαη ησλ εηδηθψλ 
        δηαζηαπξψζεσλ.  

 
Δηθφλα 79: Υάξηεο κε ην ηεξάζηην δίθηπν ΜΔΣΡΟ ζην Παξίζη, πνιχ «θησρφ» θαληάδεη απηφ 
ηεο Αζήλαο.  

Ίια ηα ΜΜΜ έρνπλ θπζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη ε επηινγή γίλεηαη 
βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε ζε θάζε κεηαθίλεζε, πρ. ην ΜΔΣΡΟ 
ππεξηεξεί ζαθέζηεξα ιφγσ ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ, αιιά θηλείηαη θάησ απφ ηελ 
πφιε, ελψ ην ΣΡΑΜ παξφηη είλαη πην «αηκνζθαηξηθφ» αλαπηχζζεη κηθξέο ηαρχηεηεο 
θαη πξνζθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα κεηαθηλήζεηο αλαςπρήο. Αλ αμηνινγήζνπκε πρ. ηελ 
παξαιηαθή δηαδξνκή ηνπ ΣΡΑΜ ζηελ Αζήλα ηφηε ζπλδπαζηηθά κε ηε γξακκή ηνπ 
ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ζηελ παξαιηαθή ιεσθφξν είλαη ηδαληθή επηινγή γηα αλάιαθξε, 
θαινθαηξηλή κεηαθίλεζε ή πξφζβαζε ζηηο θνληηλέο παξαιίεο, γη’ απηφ θαη ην θαινθαίξη 
είλαη πνιχ δεκνθηιέο. 
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Ζ ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ΜΔΣΡΟ ηεο Αζήλαο, αλ θαη αθφκε έλα κηθξφ κέξνο 
ηεο πφιεο εμππεξεηείηαη, πξαγκαηηθά κεηακφξθσζε εδψ θαη πάλσ απφ κία δεθαεηία 
ηελ πξσηεχνπζα θαη πέηπρε λα γίλεη ζπζηαηηθφ ηεο «αηκφζθαηξάο» ηεο. Αληίζεηα ε 
Θεζζαινλίθε, φπνπ ε θαηαζθεπή ηνπ ΜΔΣΡΟ έρεη αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξήζεη 
αληηκεησπίδεη ζνβαξφ ζέκα, κε δηαζέηνληαο θαλέλα ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο.  
πλήζσο φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε ΜΜΜ δε ζπκπεξηιακβάλνπκε ηα ΣΑΥΗ, πνπ σζηφζν 
έξρνληαη αθξηβψο λα θαιχςνπλ ηηο ειιείςεηο ησλ πξψησλ. Σν ΣΑΥΗ γεληθά ζεσξείηαη 
είδνο πνιπηειείαο. ηελ Διιάδα ηα πςειά ζήκεξα θφκηζηξα ησλ ΣΑΥΗ ζε πεξίνδν 
θξίζεο, δε ζπλδπάδνληαη πάληα κε αλάινγεο ππεξεζίεο, φπσο πρ. επαξθήο γλψζε 
ηνπιάρηζηνλ αγγιηθψλ, εηδηθή ελδπκαζία, ζπγθεθξηκέλν ηχπν απηνθηλήηνπ. ε άιιεο 
πφιεηο, φπσο πρ. ζην Λνλδίλν ηα ΣΑΥΗ δεκηνπξγνχλ άιιε «αηκφζθαηξα» θαη δελ 
είλαη ηπραίν φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πφιε έρνπλ επαλεηιεκκέλα βξαβεπζεί85.  

 
Δηθφλα 80: Σα «θιαζηθά» καχξα ινλδξέδηθα ΣΑΥΗ, ζπκίδνπλ θάηη απφ άιιε επνρή. 
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Δηθφλα 81: Σν ΣΡΑΜ ζε πεδφδξνκν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.  

 
 
4.3 Γίθηπν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ      
Με ηνλ φξν «ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο» ελλννχκε ηε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ησλ 
κεηαθνξηθψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ κε ζηφρν ηελ ακεζφηεξε, ηαρχηεξε θαη 
απνηειεζκαηηθφηεξε κεηαθνξά αλζξψπσλ θαη αγαζψλ, δειαδή νπζηαζηηθά πξφθεηηαη 
γηα ζρεδηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ ψζηε λα «ζπλεξγνχλ», λα ζπλεξγάδνληαη 
κεηαμχ ηνπο πξνο φθεινο ηνπ ρξήζηε86. Οη «ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο» πξνθαλψο 
αθνξνχλ φια ηα δηαθνξεηηθά ΜΜΜ θαη ηνπο ζηαζκνχο επηβίβαζεο ζε απηά. Σα 
παξαπάλσ ζεκαίλνπλ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο 
ηαμηδηψηεο. 
Ζ Αζήλα ηα ηειεπηαία ρξφληα θηλείηαη ζην πιαίζην κηαο εξγνλνκηθήο ελνπνίεζεο ησλ 
ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο κε θεληξηθνχο ζηαζκνχο κεηεπηβίβαζεο, βξαρείεο ζπλδέζεηο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γξακκψλ, δηεπθφιπλζε αληαπνθξίζεσλ απφ πνιιά ζεκεία κε 
ην αεξνδξφκην, είλαη φκσο ζεκαληηθφ ζε απηά ηα δίθηπα λα ελζσκαησζνχλ θαη θηιηθά 
κέζα κεηαθίλεζεο, φπσο πρ. ην πνδήιαην. 
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Δηθφλα 82: Κπθινθνξηαθφο ράξηεο ΜΜΜ ζηαζεξήο ηξνρηάο Αζελψλ κε 5 ζπλνιηθά ζηαζκνχο 
αληαπφθξηζεο θαη ζπλδέζεηο κε ΟΔ, Πξναζηηαθφ ηδεξφδξνκν θαη Αεξνδξφκην.  

 
Ζ ζπλέξγεηα ησλ ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ επηδξά απνηειεζκαηηθά ζηελ 
«αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο, δηεπθνιχλνληαο απίζηεπηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 
αλζξψπσλ θαη ηδίσο επαγγεικαηηψλ, εξγαδνκέλσλ, θνηηεηψλ θαη γεληθά φζσλ 
ππνρξεψλνληαη ζε ζπρλέο κεηαθηλήζεηο κε ηα ΜΜΜ. Οη ρξήζηεο, εηδηθά ηαμηδηψηεο κε 
απνζθεπέο, ληψζνπλ πξαγκαηηθά αλαθνχθηζε εάλ πρ. ην αεξνδξφκην ζπλδέεηαη 
απεπζείαο κε ην ηαζκφ Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ θαη κάιηζηα κε γξακκή ηχπνπ 
Express κέζσ πεξηθεξεηαθψλ νδψλ, εάλ αθξηβψο έμσ απφ θάζε ζηαζκφ ΜΔΣΡΟ 
ππάξρεη ζηάζε κεηεπηβίβαζεο ζε αζηηθά ιεσθνξεία θαη ζηαζκφο ΣΑΥΗ, εάλ φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο έρνπλ θαίξηεο αληαπνθξίζεηο, ψζηε λα κελ 
θαιχπηεη αλαγθαζηηθά πεξπαηψληαο ηελ απφζηαζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζηάζεσλ. 
ε απηά ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά θαη νη ζρεηηθνί πιεξνθνξηαθνί ράξηεο.  
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4.4 Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη κεηαθίλεζεο  
Ζ νινθιεξσηηθή παξάδνζε ηεο πφιεο ζην ΗΥ απηνθίλεην πνπ ζπληειέζηεθε κεηά ην 
’80, πιένλ έρεη εγείξεη ζνβαξέο αληηδξάζεηο, αλ φρη ηφζν ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ 
ζε ρψξεο κε πην ελεξγή νηθνινγηθή ζπλείδεζε φπσο ζηε ΒΓ Δπξψπε, ηε 
θαλδηλαβία, ηε Β. Ακεξηθή. Νέεο πνιηηηθέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνσζνχλ 
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο νη νπνίνη πηνζεηνχληαη επηηπρψο απφ φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο πφιεηο ζηνλ θφζκν θαη γίλνληαη ζεκείν αλαθνξάο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο. 
Θα ζηαζνχκε ζε δχν γλψξηκνπο: ην πνδήιαην θαη ην πεξπάηεκα. Σν πνδήιαην 
κάιινλ δε ρξεηάδεηαη ζπζηάζεηο, ην γλσξίδνπλ φινη, ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ είλαη 
πξνθαλή θαη αλαγλσξίζηκα: 
1 σκαηηθή άζθεζε.  
2 Τγεία θαη επεμία.  
3 Φπρνινγηθή ηφλσζε θαη επθνξία.  
4 Δπρέξεηα αλάγλσζεο ηεο πφιεο θαη ηνπ ηνπίνπ.  
5 Γηεπθφιπλζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο.  
6 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
7 Μεδεληθφ θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη ρακειφ θφζηνο αγνξάο θαη ζπληήξεζεο.  
8 Δχθνιε θαη άλεηε ζηάζκεπζε.    
Σν πνδήιαην αλαβαζκίδεη ηελ «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο, δηφηη δείρλεη πσο ε πφιε 
είλαη θηιηθή ζηνλ άλζξσπν θαη ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη επίζεο 
ρξεζηκνπνηψληαο πνδήιαην δίλεηαη ε επθαηξία φρη απιήο ζέαζεο, αιιά νπζηαζηηθήο 
γλσξηκίαο κε ηελ πφιε, πρ. έλα θηήξην ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ηνπ πνδειάηε θαη έρεη 
επρέξεηα επηηφπνπ λα ζηακαηήζεη θαη λα ην δεη απφ θνληά, ελψ κε ην απηνθίλεην δελ 
είλαη απηφ πάληα εθηθηφ, νπφηε ππνρξεσηηθά ζα πξνζπεξάζεη θαη ζα θχγεη.  
Σν πνδήιαην φκσο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ έλα πξαθηηθφ κέζν κεηαθνξάο, 
ζπληζηά ηξφπν δσήο. Ζ «αηκνζθαηξηθή» πφιε ζα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ γηα λα 
πξνσζήζεη κέζα απφ πνιηηηθέο ηελ θαζηέξσζή ηνπ θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα 
εμήο: 
1 Γίθηπν πνδειαηφδξνκσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο πνδειάηνπ. 
2 Πεδφδξνκνη ζπλχπαξμεο πνδειάηε θαη πεδνχ.  
3 Γεκφζηνη ρψξνη ζηάζκεπζεο πνδειάηνπ.  
4 Γηάζεζε πνδειάησλ δεκφζηαο ρξήζεο ζε θνκβηθά ζεκεία έλαληη ζπκβνιηθνχ 
        κηζζψκαηνο. 
5 Δλεξγεηηθφ “campaign” ππέξ ηνπ πνδειάηνπ, πρ. ζηα ζρνιεία.  
6 Δλζάξξπλζε ησλ πνδειαηηθψλ ζπιιφγσλ. 
7 Γηνξγάλσζε πνδειαηηθψλ εθδειψζεσλ, αγψλσλ, εθζέζεσλ, «εβδνκάδα» 
        πνδειάηνπ θαη  άιια δξψκελα πνπ ζα θέξνπλ ηε λννηξνπία γηα 
        ελαιιαθηηθέο κεηαθηλήζεηο ζηελ πφιε.  
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Χο πξνο ην (1) νη ειιεληθέο πφιεηο δε ζπγρξνλίδνληαη γνξγά κε επξσπατθέο 
πξαθηηθέο, θπξίσο αλαθνξηθά κε ην βαζηθφ θφβν ηνπ πνδειάηε, ηελ έιιεηςε 
αζθάιεηαο, κε εμαηξέζεηο σζηφζν, φπσο πρ. ην δίθηπν πνδειαηφδξνκσλ 
Καξδίηζαο87. ·λα δίθηπν πνδειαηφδξνκσλ απαηηεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηε 
ζνβαξφηεηα κηαο θπθινθνξηαθήο κειέηεο, είλαη πξνηηκφηεξν λα παξνπζηάδεη ζπλέρεηα 
θαη φρη απνζπαζκαηηθφηεηα θαη πξέπεη λα ζπλδέεη θνκβηθά ζεκεία, πφινπο έιμεο θαη 
θεληξηθνχο ζηαζκνχο ΜΜΜ κε ηελ ππφινηπε πφιε.  
Να ηνλίζνπκε επίζεο πσο ν πνδειάηεο αλακέλεηαη πξνο νπηηθή θαη ςπρηθή ηέξςε λα 
πξνηηκήζεη πνηνηηθέο δηαδξνκέο, πρ. έλαλ πνδειαηφδξνκν πνπ δηέξρεηαη κέζα απφ 
ην πάξθν ηεο πφιεο, παξάιιεια ζε έλαλ αξραηνινγηθφ ρψξν ή ζηα ηζηνξηθά ηείρε, 
δηαθνξεηηθά, αλ ε πφιε δε δίλεη ηέηνηεο δπλαηφηεηεο, κπνξεί λα επηιέμεη ην 
απηνθίλεην, ζπλεπψο κία «αηκνζθαηξηθή» πφιε έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα 
δεκηνπξγήζεη πνδειαηφδξνκνπο πνπ λα θαηαθιχδνληαη απφ ρξήζηεο.  

 
Δηθφλα 83:  Ζ Κνπεγράγε θαη γεληθά νη πφιεηο ηεο Β-ΒΓ Δπξψπεο είλαη απφ ηηο θηιηθφηεξεο 
δηεζλψο πξνο ην πνδήιαην.  
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Τπάξρεη θαη έλαο άιινο δεκνθηιήο ηξφπνο ελαιιαθηηθνχ ραξαθηήξα λα γλσξίζεηο 
ηελ πφιε, νηθνινγηθά φρη ηφζν θηιηθφο φζν ην πνδήιαην, ζίγνπξα φκσο 
«αηκνζθαηξηθφο». Ο ιφγνο γηα ηα αζηηθά ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία ή ηα κηθξά ηξελάθηα, 
πνπ έρνπλ γίλεη «ηεο κφδαο» ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Πεξηδηαβαίλνπλ ζην ηζηνξηθφ 
θέληξν ζηηο ιεγφκελεο «πνιηηηζηηθέο γξακκέο» θαη ε βφιηα ζπλδπάδεηαη κε μελάγεζε 
ζηα αμηνζέαηα. Σν κεηνλέθηεκα είλαη - ηνπιάρηζηνλ ζηελ Αζήλα - πσο ππνρξεσηηθά 
δηέξρνληαη απφ άμνλεο θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, θάηη πνπ δελ επηηξέπεη ηε κέγηζηε 
απφιαπζε ζε ψξεο αηρκήο.   
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εθεπξεηηθφηεηα ησλ νδεγψλ νδήγεζε ζε έλα αθφκε 
ελαιιαθηηθφ κέζν κεηαθίλεζεο, κε απηνθίλεην κελ, πνπ φκσο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 
ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε 
αθνξκή ηελ νδήγεζε. Πξφθεηηαη γηα ην ιεγφκελν “car-pooling”88. Μέζα απφ εηδηθή 
δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα, πιένλ θαη ζηελ Διιάδα, δίλεηαη ε επθαηξία ζε 
πηζηνπνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, απιά λα ζπληαμηδέςνπλ σο νδεγνί ή 
επηβάηεο, κνηξαδφκελνη ην θφζηνο κηαο θνηλήο δηαδξνκήο. ηελ Διιάδα βεβαίσο 
είκαζηε πην επηθπιαθηηθνί, παξά ηελ έκθπηή καο εζσζηξέθεηα, φκσο εηδηθά εμαηηίαο 
ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην ζχζηεκα απηφ ηείλεη λα γίλεηαη πην γλσζηφ. Παξά ηνπο 
ζεσξεηηθνχο «θηλδχλνπο» ε ηδέα ελφο άγλσζηνπ ζπληαμηδηψηε έρεη πάληα κία γνεηεία 
είλαη ζαλ λα ηαμηδεχεηο ζε κία πφιε πνπ δελ έρεηο δεη πνηέ.  
 
 

 
Δηθφλα 84: Σν ιεσθνξείν ηεο «πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο» Αζελψλ κε δηαθφζκεζε πνπ 
πξνβάιιεη φια φζα εθηηκάκε πσο εθπξνζσπεί ε Διιάδα γηα ηνπο άιινπο ιανχο.  
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4.5 ήκαλζε, ζεκαηνδόηεζε θαη πιεξνθόξεζε 
ε φινπο έρεη ηχρεη λα ραζνχκε ζε κία άγλσζηε πφιε θαη σο έλα βαζκφ ε γνεηεία ηνπ 
απξφζκελνπ είλαη ζειθηηθή γηαηί κπνξεί λα απνηχρνπκε ζε απηφ πνπ εμαξρήο 
αλαδεηνχζακε, αιιά λα αλαθαιχςνπκε θάηη πην ζεκαληηθφ, φκσο αλ ππάξρεη 
επείγνπζα αλάγθε κεηάβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν κία ζπγθεθξηκέλε ψξα ηφηε 
ρξεηαδφκαζηε θαζνδήγεζε, ε νπνία δε κπνξεί λα δσζεί αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο 
θάπνηνπ πεξαζηηθνχ, πξέπεη λα παξέρεηαη επηζήκσο απφ ηελ ίδηα ηελ πφιε, 
ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο πφινπο έιμεο θαη ηηο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο.   
Ζ παξνρή άκεζεο, αμηφπηζηεο πιεξνθνξίαο είλαη αλαγθαία δηαθνξεηηθά ε πφιε ζα 
απσιέζεη επηζθέπηεο πνπ δπλεηηθά απνηεινχλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ 
επαγγεικαηηψλ ηεο θαη αθφκε νη επηζθέπηεο ζα θχγνπλ κε αξλεηηθή εληχπσζε, 
δηαδίδνληαο πσο ζηελ ελ ιφγσ πφιε «αληί λα ζε δηεπθνιχλνπλ λα ηε γλσξίζεηο ζε 
πξνβιεκαηίδνπλ θαη ζε κπεξδεχνπλ». 
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο απαηηεί: 
1 Βαζηθφ πιάλν πνπ ζα πξνζδηνξίδεη φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. 
2 Δπίιπζε ηνπ ηερληθνχ ηξφπνπ πνπ ζα ελζσκαησζεί ε πιεξνθνξία κέζσ κηαο 
        θαηαζθεπήο ζηνλ αζηηθφ ρψξν.  
Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ράξηεο ηνπνζεηεκέλνη ζε θνκβηθά ζεκεία, ρξήζηκνη κελ, 
αιιά ν επηζθέπηεο δελ ςάρλεη ηφζν γηα νλφκαηα νδψλ, φζν πρ. γηα ην ηξέλν, ηελ 
παξαιία, έλα κνπζείν, έλα ππαίζξην άγαικα, αθφκε θαη έλα παξαδνζηαθφ θαθελείν 
πνπ γηα θάπνην ιφγν έγηλε ζεκείν αλαθνξάο. Ζ πφιε, δηα ησλ ππεπζχλσλ θνξέσλ, 
πξέπεη απηά λα ηα αθνπγθξαζηεί θαη λα ηα κεηαηξέςεη ζε άκεζα δηαζέζηκε 
πιεξνθνξία.   

 
Δηθφλα 85: ·μππλν, απιφ, «αηκνζθαηξηθφ» ηέρλαζκα κε κία απιή θαηαζθεπή πνπ 
πιεξνθνξεί ειεθηξνληθά γηα ηε ζέζε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 3 κεγάισλ πφιεσλ.  
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Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηξφπνη πιεξνθφξεζεο: 
1 Με επνπηηθφ πιηθφ ηνπνζεηεκέλν δεκφζηα ζε θνκςέο θαηαζθεπέο πνπ πξέπεη 
        πρ. λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάγλσζε ππφ βξνρή δηαζέηνληαο έλα κηθξφ 
        ζηέγαζηξν. Δλδεηθηηθά ε  πιεξνθνξία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 
 − Υάξηε πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα κε ηα ΜΜΜ, ηα δεκφζηα θηήξηα θάζε 
                ραξαθηήξα θαη ηα θνκβηθά ζεκεία αλαθνξάο. 
 − Υάξηε απνθιεηζηηθά πνιηηηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη δηαδξνκψλ,  
                πρ. κλεκεία, κνπζεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθά θέληξα, πνιηηηζηηθά 
                θηήξηα, θιπ.  

−  Υάξηε θαηαιπκάησλ θαη ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, πνπ δελ 
απνηειεί  επηιεθηηθή δηαθήκηζε νξηζκέλσλ επαγγεικαηηψλ, αιιά δίλεη 
πιεξνθνξία γηα ηηο  δπλαηφηεηεο θηινμελίαο πνπ δηαζέηεη ε πφιε. 
   

 − Οζφλεο πιεξνθφξεζεο, πρ. γηα δεκφζηα δξψκελα, γηα ηηο θπθινθνξηαθέο 
                ζπλζήθεο,  γηα κία εθδήισζε, έλα παλεγχξη, ηνπο εκεξήζηνπο ενξηάδνληεο, 
                ηελ ψξα ζηελ πφιε θαη ηνλ θφζκν, θιπ.  
 − Αθίζεο, ζε εηδηθνχο ρψξνπο αλάξηεζεο θαη φρη ζπνξάδελ. 
 − Δλδείμεηο θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, πρ. ζεξκνθξαζία, ειηνθάλεηα θαη 
                πγξαζία ή εθηίκεζε θαηξνχ ηηο επφκελεο ψξεο, φπνπ έρεη πνιχ 
                ελδηαθέξνλ λα γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλαθνξά ζε άιιεο πφιεηο.  
 − Ζιηαθά ξνιφγηα. 

  − Δλδείμεηο απφζηαζεο, πρ. θαληαζηείηε κία πηλαθίδα ζηελ Αζήλα, ζηελ 
                        Καπληθαξέα, πνπ λα δείρλεη θαηεχζπλζε, απφζηαζε θαη εθηηκψκελν ρξφλν 
                        άθημεο κε πεξπάηεκα ζηελ Οκφλνηα, ην χληαγκα θαη ην Μνλαζηεξάθη.  
 − Δπηηφπηα πιεξνθνξία γηα έλα ηδηαίηεξν ζεκείν ηεο πφιεο, πρ. κία πηλαθίδα 
                        κπνξεί λα  αλαθέξεηαη ζε έλα ππεξαησλφβην πιαηάλη ή ζηελ ηζηνξία ηνπ 
                        θηήηνξα κηαο θξήλεο.  

2 Απεπζείαο πιεξνθφξεζε απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ ζε ππαίζξηα stands ή αθφκε 
        θαιχηεξα ζε ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα.  
Σν design παξφκνησλ ζηαζεξψλ θαηαζθεπψλ πιεξνθφξεζεο έρεη ηδηαίηεξε αμία. 
Πηζηεχνπκε πσο πξέπεη λα είλαη αλάιαθξεο, δηάθαλεο, πνιχρξσκεο θαη λα ηξαβνχλ 
ηελ πξνζνρή ρσξίο λα εκπνδίδνπλ ηελ θίλεζε. Ηδαληθά θαη δεκνθηιή πιηθά γηα 
ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα είλαη ην κέηαιιν ζε θνκςέο κνξθέο θαη θπζηθά ην γπαιί.  
Σν δε πξνζσπηθφ, θηιηθφ, ρακνγειαζηφ, απνθιεηζηηθά πνιχγισζζν θαη κε 
ζπκβνιηθή ελδπκαζία, θαηά πξνηίκεζε λεαληθφ είλαη ην αλζξψπηλν δεκφζην 
πξφζσπν ηεο πφιεο θαη ε πφιε επελδχεη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην θνηλφ. Γελ 
ζα αξθείηαη ζην λα κνηξάδεη θπιιάδηα, ζθνπφο είλαη λα κεηαδψζεη ηελ εκπεηξία θαη 
ηελ «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο, ηελ ππφζρεζε πσο ε παξακνλή ζηελ πφιε ζα είλαη 
επνηθνδνκεηηθή θαη επράξηζηε, δίλνληαο έλαπζκα ζηνλ επηζθέπηε “to see more”.  
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Δηθφλα 86: Ληηή, αιιά κε πςειφ design πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα δξφκνπ ζην Λνλδίλν. 
 

 
Δηθφλα 87: Σνπξηζηηθφ πεξίπηεξν ζην Λνλδίλν κε θεληξηθφ ζχλζεκα: “Have a question?”. 
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H ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε έρεη πνιιαπιφ ξφιν θαη είλαη βέιηηζην λα γίλεηαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ην γεληθφηεξν πιαίζην αλάδεημεο ηεο πφιεο: 
1 Ρπζκίδεη ηελ θπθινθνξία.  
2 Δκπλέεη ζεβαζκφ πξνο ηνπο πεδνχο θαη ηηο επαίζζεηεο νκάδεο θνηλνχ,  
        πρ. ΑκεΑ.  
3 Πξνεηδνπνηεί ή απαγνξεχεη θαηά πεξίπησζε.  
4 Δμαζθαιίδεη εχξπζκε θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε, ειέγρνληαο θπθινθνξηαθέο ξνέο.  
ηελ ειιεληθή πφιε ζπρλά απνιχησο απαξαίηεηεο πηλαθίδεο ή αθφκε θαη 
ζεκαηνδφηεο είλαη επηδεηθηηθά απφληεο. Ζ πφιε πξέπεη λα αλαθαζνξίζεη ηηο 
πξνηεξαηφηεηέο ηεο, πρ. πφζν θξαηάεη έλαο ζεκαηνδφηεο δηέιεπζεο πεδψλ, πνχ 
θηλείηαη απνθιεηζηηθά ην πνδήιαην, απφ πνηφ ζεκείν θαη εμήο απαγνξεχεηαη 
θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ ζε ψξεο αηρκήο, θιπ., θαη λα ην δειψζεη έκπξαθηα, 
επηδεηθλχνληαο ππεπζπλφηεηα φζν θαη νξγάλσζε.  

 
Δηθφλα 88: Σνπξηζηηθφ πεξίπηεξν ζην Birmingham ηεο Αγγιίαο ζε πεξηνρή πεδφδξνκσλ, 
κάιινλ ιίγν «βαξηά» θαηαζθεπή, φκσο ε πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πξνζδίδεη ελδηαθέξνλ 
κέζα απφ ηε δηαθάλεηα. 
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4.6 Οη ζηαζκνί θαη νη ζηάζεηο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο (ΜΜΜ) 
ηηο κεγάιεο πφιεηο νη ζηαζκνί ΜΔΣΡΟ θαη ηξέλνπ, ηα αεξνδξφκηα θαη γεληθά θνκβηθά 
ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθηλήζεσλ επηβαηψλ έρνπλ εμειηρζεί ζε πεδίν εθαξκνγήο 
αξρηηεθηνληθήο πξσηνπνξίαο θαη πςεινχ «αηκνζθαηξηθνχ» design, ππνδειψλνληαο 
κε ηελ πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ πνιπηέιεηα ηνπ εζσηεξηθνχ αληίζηνηρν πςειφ 
επίπεδν δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη πφιεο. Αλ ζθεθηνχκε πρ. δηεζλή αεξνδξφκηα ηνπ 
θφζκνπ είλαη ζπρλά ζπλζέζεηο δηάζεκσλ αξρηηεθηφλσλ ηνπ είδνπο, φπσο ν Santiago 
Calatrava.  
ηελ Αζήλα νη ζηαζκνί ησλ επεθηάζεσλ ηνπ ΜΔΣΡΟ έρνπλ πην πξνζεγκέλν θαη 
ζχγρξνλν design απφ απηνχο πνπ απνηέιεζαλ ηνλ πξψην ππξήλα, ελψ ηδηαίηεξν 
ελδηαθέξνλ έρεη ε ελζσκάησζε απζεληηθψλ επξεκάησλ ή θαη ηκεκάησλ 
αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ ή αληηγξάθσλ γιππηηθνχ δηαθφζκνπ. Σελ ηειεπηαία 
δεθαεηία αλαθαηλίζηεθαλ φινη νη ζηαζκνί ηνπ ΖΑΠ, ελψ δπζηπρψο ν ηαζκφο 
Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ Αζελψλ παξακέλεη πνιχ θαηψηεξνο ησλ πεξηζηάζεσλ.  
Οη ζηάζεηο ησλ ΜΜΜ δελ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ίδηα πξνζνρή φζν έλαο ζηαζκφο, 
ινγηθφ βάζεη κεγέζνπο θαη ζπνπδαηφηεηαο. Παξφηη κηθξφηεξεο θαηαζθεπέο, δελ 
πξέπεη λα ακεινχκε πσο κία ζηάζε πρ. ιεσθνξείνπ πξνζθέξεη έλα πξνζσξηλφ 
θαηαθχγην ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν επηβάηεο ζα επηζπκνχζε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν 
ρξφλνο αλακνλήο. πλεπψο δχν είλαη ζεσξνχκε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεη κία ιεηηνπξγηθή ζηάζε: 
1 Πξνζηαζία απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
2 Μεηαηξνπή ηνπ ζεσξεηηθά ρακέλνπ ρξφλνπ αλακνλήο ζε επράξηζηε εκπεηξία.   

 
Δηθφλα 89: Σν εζσηεξηθφ ηεο αθεηεξίαο ηνπ ΖΑΠ Αζελψλ ζηνλ Πεηξαηά, ζε εθιεθηηθηζηηθφ 
νηθνδφκεκα εζσηεξηθά κε πςειήο αμίαο κεηαιιηθή θαηαζθεπή.  
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Γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο ζηάζεο ιεσθνξείνπ πνπ λα «ραίξεζαη γηα ηελ αλακνλή» 
πξνηείλνπκε: 
1 χγρξνλν design κε αλάιαθξα, δηάθαλα πιηθά δίλνληαο ηελ εληχπσζε ηνπ 
        εθήκεξνπ. 
2 πλερή πιεξνθφξεζε γηα ηα δξνκνιφγηα ηεο γξακκήο θαη άιιεο ζρεηηθέο 
        εηδήζεηο. 
3 Οζφλε ηειεφξαζεο πνπ ζα απαζρνιήζεη ηνπο επηβάηεο.  
4 Γπλαηφηεηα πξνκήζεηαο εηζηηεξίσλ απφ απηφκαην πσιεηή. 
5 Δπαξθέο κέγεζνο γηα αξθεηνχο θαζήκελνπο. 
6 ηέγαζε κεγαιχηεξνπ ρψξνπ, αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε επηβαηηθνχ θφξηνπ ηεο 
        γξακκήο. 
7 Υάξηεο ηνπιάρηζηνλ ηηο δηαδξνκήο κε ηα ζεκεία αληαπφθξηζεο άιισλ ΜΜΜ.    

 
Δηθφλα 90: Σεξκαηηθφο ζηαζκφο ιεσθνξείσλ ζηελ Διβεηία.  

 
Δηθφλα 91: Σν «ηπηάκελν» ζρέδην ηνπ αεξνδξνκίνπ St. Exupery ηεο Lyon απφ ηνλ Santiago 
Calatrava. 
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4.7 Πξνζβαζηκόηεηα Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ)  
ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ην 1975 o γεληθφο φξνο 
«αλάπεξνο» πεξηγξάθεηαη σο: «θάζε άλζξσπνο πνπ αδπλαηεί λα θαιχςεη κφλνο 
ηνπ, κεξηθψο ή πιήξσο, ηηο αλάγθεο ελφο θπζηνινγηθνχ αηφκνπ ή ηηο αλάγθεο ηεο 
θνηλσληθήο δσήο, ζαλ απνηέιεζκα κηαο δπζιεηηνπξγίαο είηε γελεηήζηαο είηε φρη, ζηηο 
θπζηθέο ή πλεπκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο»89. Οη αλάπεξνη έρνπλ ίδηεο αλάγθεο κε 
φινπο, φρη «εηδηθέο αλάγθεο», αιιά ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθά κέζα γηα λα ηηο 
ηθαλνπνηήζνπλ θαη εδψ πξέπεη λα ζπλδξάκεη ε πνιηηεία θαη ε πφιε.  
ην πιαίζην ηεο δηθήο καο κειέηεο δε ζα εξεπλήζνπκε ηα λνκηθά δηθαηψκαηα ησλ 
ΑκεΑ, νχηε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ, πρ. απφ ηνλ ΓΟΚ γηα ηηο ππνδνκέο 
δεκνζίσλ θηεξίσλ, ηηο νπνίεο πνιιά θηήξηα ζηελ Διιάδα αθφκε δελ πιεξνχλ. Θα 
ζρνιηάζνπκε ηελ αλζξψπηλε πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο παξαηεξψληαο πσο κία πφιε 
πνπ κεξηκλά επηζήκσο γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ δε 
κπνξεί παξά λα είλαη κία πφιε πνπ αμίδεη λα δνχκε, δηφηη απηφ δεηθλχεη πσο αλάινγε 
πνιηηηθή ζα έρεη πρ. ζε πεξηβαιινληηθά ή πνιηηηζηηθά δεηήκαηα. Ζ ζπρλή εηθφλα πρ. 
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ θαηεηιεκκέλσλ απφ ΗΥ απηνθίλεηα ή 
ΑκεΑ λα κεηαθέξνληαη «ζηα ρέξηα» γηαηί δελ ππάξρεη έλα απιφ αλαβαηφξην, 
πξνζβάιιεη ηνλ αλζξσπηζκφ καο θαη ππνβηβάδεη ηελ «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο.  
Παξάιιεια αο κε μερλάκε πσο ηα ΑκεΑ παγθνζκίσο αξηζκνχλ ζεκαληηθφ 
πιεζπζκφ. Μία πφιε πνπ ελζσκαηψλεη πνιηηηθέο δηεπθφιπλζεο θαη ζεβαζκνχ ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπο, πξνθαλψο ζα είλαη δεκνθηιήο πξννξηζκφο ηνπο θαη απηφ ζεκαίλεη 
θαη αλάπηπμε ηεο πφιεο, θαζψο εηδηθά ηα ΑκεΑ φηαλ ηαμηδεχνλ ππνρξεσηηθά 
δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κέζν ηαμηδηψηε.    

 
Δηθφλα 92: ρεδηαζκφο εμσηεξηθήο θιίκαθαο πξφζβαζεο ζε θηήξην κε ελζσκάησζε ξάκπαο 
ΑκεΑ. 
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5 ρεδηαζκόο ηνπ αζηηθνύ ππαίζξηνπ ρώξνπ 
 
5.1 Ζ ινγηθή ησλ αζηηθώλ ππαίζξησλ αλαπιάζεσλ   
Ζ επέκβαζε ζην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο είλαη πξάμε κε απήρεζε ζε φινπο ηνπο 
πνιίηεο. Δπεξεάδεη ηελ «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο, δηακνξθψλεη έλαλ ραξαθηήξα θαη 
επηθνηλσλεί κε ηνλ «έμσ θφζκν». Τπαίζξηα αλάπιαζε δελ είλαη απιά έλα θπηεκέλν 
πάξθν, έλα ζηληξηβάλη, θαζηζηηθά θαη πεδφδξνκνη, δειαδή φηη δπζηπρψο πνιχ 
πεξηνξηζηηθά αληηιακβαλφκαζηε ζηελ Διιάδα. Δίλαη ε ζρεδηαζκέλε απφδνζε ηεο 
ινγηθήο θαη ζθέςεο πνπ απαληνχλ ζην εξψηεκα: «ε πνηά πφιε επηζπκνχκε λα 
δήζνπκε;».  
Ζ επέκβαζε δηέπεηαη απφ κία θεληξηθή ηδέα - φπσο θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε 
θηεξίσλ - θαη ε ηδέα απηή νθείιεη λα απνξξέεη θαη λα είλαη ζπλεπήο πξνο ηνλ 
ραξαθηήξα ηεο πφιεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ελφο γεληθφηεξνπ αλαπηπμηαθνχ πιάλνπ 
κε κεζν-καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Γελ πξέπεη λα είλαη απνζπαζκαηηθή, αιιά νιηθή 
θαη εθηεηακέλε αλεμαξηήησο ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο. Σαπηφρξνλα πξέπεη 
λα ζέβεηαη, λα εθθξάδεη θαη λα πξνσζεί ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ, ησλ δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ θιάδσλ θαη θνηλσληθψλ 
νκάδσλ. Γίλεηαη κε θξηηήξηα αεηθνξίαο, σο ηζνξξνπεκέλε πξάμε αλάκεζα ζηελ 
αζηηθή αξκνλία θαη επξπζκία, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη 
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ηελ εθηηκψκελε νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα ηεο 
επέκβαζε. Σα έζνδα απφ ηελ παξνπζία ηνπ θνηλνχ ζε αλαπιαζζείζεο πεξηνρέο δελ 
είλαη δηφινπ επθαηαθξφλεηα.   
Ο αζηηθφο ρψξνο δε κνλνπσιεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο, αιιά εθεί ιακβάλεη ρψξα 
έλα κεγάιν κέξνο ηνπο θαη αλαπηχζζνληαη πνιιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ο 
ρεηξηζκφο ελφο ρψξνπ ζηνλ νπνίν έρνπκε φινη κεξίδην ρξήζεο δε κπνξεί παξά λα 
δηέπεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε θιίκαθα θαη λα απεπζχλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ κέζνπ 
ρξήζηε, ηνλ νπνίν ζηνρεχεη λα ηέξςεη, λα δηεπθνιχλεη, λα ηθαλνπνηήζεη.  
Ζ επθαηξία αμηνπνίεζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κπνξεί λα αλαρζεί ζε ζπγθξηηηθφ 
πιενλέθηεκα ηεο πφιεο, αλ ην εθκεηαιιεπηεί πξνο φθειφο ηεο. Βξαβεπκέλεο αζηηθέο 
αλαπιάζεηο έρνπλ γίλεη δηαθήκηζε ησλ αληίζηνηρσλ πφιεσλ θαη πξνεηνίκαζαλ ην 
έδαθνο γηα ζπλέρεηα, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε πρ. ην Hyde Park90 ζην Λνλδίλν ή ην 
«Πάξθν ησλ Δζλψλ» ζηε Ληζαβψλα91. Σέινο, αθφκε θη αλ κία ππαίζξηα δηακφξθσζε 
δελ πεξηιακβάλεη θηεξηαθά ζχλνια, εμαξηάηαη θαη αιιειεπηδξά κε ηα πθηζηάκελα θαη 
επεξεάδεη ηα αλεγεηξφκελα κειινληηθά. Ζ ζρέζε δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη 
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ είλαη κία ζρέζε αιιεινζπκπιήξσζεο θαη ε ηζνξξνπία ηεο είλαη 
ζπζηαηηθφ κηαο πγηνχο πφιεο.  
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5.2 Τιηθά επίζηξσζεο  
Καηά γεληθή νκνινγία δελ ππάξρνπλ ηα «θαιά» θαη «κε-θαιά» πιηθά, παξφηη 
νξηζκέλα εκθαλψο πιενλεθηνχλ έλαληη άιισλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά θαη 
ζπκβαηφηεηά ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε πνπ ηνπο απνδίδνπκε, ηελ επηινγή ζε 
ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πνπ ζέηνπκε, ηελ εθαξκνγή θαη ηνπο 
ζπλδπαζκνχο κε άιια πιηθά. 
Οη αζηηθέο ππαίζξηεο αλαπιάζεηο ζπλήζσο δελ αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθά θαζ’ χςνο 
φπσο πρ. έλα πνιπψξνθν θηήξην ζπλεπψο εμειίζζνληαη θπξίσο ζηηο δχν νξηδφληηεο 
δηαζηάζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα εμσηεξηθά δάπεδα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη ε 
επηινγή πιηθνχ ζπληζηά βαζηθή παξάκεηξν ζρεδηαζκνχ. Σα πιηθά επίζηξσζεο κε ην 
είδνο, ηελ πξνέιεπζε, ην ρξψκα, ην ζρήκα, ηελ πθή, ηε ζηηιπλφηεηα, ηελ 
απνξξνθεηηθφηεηα, ηηο δηαζηάζεηο, επεξεάδνπλ ην βάδηζκα, ηελ ηαρχηεηα, ηνλ ήρν, 
ηελ αίζζεζε, ην βιέκκα. Δπίζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ κνηίβα, πνιχπινθα ζρέδηα, 
ζπλδπαζκνχο πνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζπκβνιηθά, αθαηξεηηθά ή ζπλδεισηηθά ηεο 
πξφζεζεο ησλ εκπλεπζηψλ ηεο αλάπιαζεο.  
Παξάιιεια νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ή ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 
επηινγή, πρ. έλα έληνλα αλαθιαζηηθφ, πάιεπθν κάξκαξν κία θαινθαηξηλή κέξα κε 
κεγάιε ειηνθάλεηα «ζηξαβψλεη» ηνπο πεξηπαηεηέο, κία ιεία, ηερλεηή πέηξα κπνξεί 
ζε βξνρφπησζε λα πξνθαιέζεη αηχρεκα. Αιιά θαη επηπιένλ πξνδηαγξαθέο 
ζπλδένληαη κε εηδηθέο νκάδεο θνηλνχ, πρ. ν θπζηθφο θπβφιηζνο, πνιχ δεκνθηιήο γηα 
επηζηξψζεηο είλαη απαγνξεπηηθφο γηα έλαλ αλάπεξν ιφγσ ησλ δνλήζεσλ πνπ 
πξνθαιεί ζην ακαμίδην. 

 
Δηθφλα 93: Δπίζηξσζε θπβφιηζσλ ζε πεδφδξνκν ζηε Leuven ηνπ Βειγίνπ. 
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Ζ ζπκβνιηθή ιεηηνπξγία πνπ απνδίδνπκε ζηα πιηθά κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ 
θεληξηθή ηδέα πνπ ζέιεη λα «πεξάζεη» ε πφιε θαη λα ηαπηηζηεί καδί ηεο, πρ. κία 
θεληξηθή πιαηεία επηζηξσκέλε απνθιεηζηηθά κε κάξκαξν δίλεη «αηκφζθαηξα» 
πινχηνπ θαη επηζεκφηεηαο, ν θπζηθφο ιίζνο παξαπέκπεη ζε θάηη πην ηξαρχ θαη γήηλν, 
θιπ. Φαληαζηείηε αλ έρνπκε θαη κνηίβα, πρ. κία ηεξάζηηα ππαίζξηα ζθαθηέξα, πφζν 
αγαπεηή κπνξεί αλ γίλεη κία κηθξή γσληά ηεο πφιεο, άιισζηε απηφο είλαη ν ζηφρνο, 
λα ππάξμεη κία επέκβαζε πνπ ζα «ηξαβήμεη» θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θφζκν 
γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο.  

 
Δηθφλα 94: Δπίζηξσζε εμσηεξηθνχ δαπέδνπ ζηελ πφιε Letchworth ηεο Βξεηαλίαο.   

 
 
5.3 Αζηηθόο θσηηζκόο 
Γηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο θσηηζκνχ: 
1 Φσηηζκφο πνπ θαιχπηεη ηελ πξνθαλή αλάγθε ηεο επαξθνχο φξαζεο φηαλ δελ 
        ην επηηξέπεη ην θπζηθφ θσο θαη ηθαλνπνηεί απαηηήζεηο αζθαιείαο, πρ. ζην 
        πεξπάηεκα ζε εμσηεξηθφ  ρψξν ή ζηε ρξήζε κηαο θιίκαθαο.  
2 Φσηηζκφ πνπ δεκηνπξγεί «αηκφζθαηξα» θαη ηδίσο ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο 
        βαζηθφο θσηηζκφο κπνξεί λα γίλεη «αηκνζθαηξηθφο» αλ θαη απηφ γίλεηαη φκνηα 
        θαη κε κία θαηάιιειε  ππεξβνιή  θσηηζκνχ.  
ε έλα δεδνκέλν θαηαζθεπαζκέλν πεξηβάιινλ ην θπζηθφ θσο δεκηνπξγεί 
ζπγθεθξηκέλε ζθίαζε θαη ελαιιαγέο θσηφο θαη ζθηάο πνπ ζπλερψο αιιάδνπλ, απηφ 
είλαη ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ ήιηνπ. ηνλ ήιην φκσο δε κπνξνχκε λα επέκβνπκε, 
ελψ ν ηερλεηφο θσηηζκφο έρεη ιακπξφ ζηελ θπξηνιεμία πεδίν πεηξακαηηζκνχ.  
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Δηθφλα 95: «Αηκνζθαηξηθφο» θσηηζκφο πνπ θαζειψλεη ζε ππεξζχγρξνλα θηήξηα ζηε 
Valencia.  

 

 
Δηθφλα 96: Δληππσζηαθφο αξρηηεθηνληθφο θσηηζκφο ζην Γεκαξρείν ηνπ San Francisco, κε 
απίζηεπηε αλάδεημε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ θηεξίνπ.  
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Ο ηερλεηφο θσηηζκφο είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ηεο ζθελνγξαθίαο ζην ζρεδηαζκφ. 
Μαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θαληαζηηθνχο θφζκνπο, λα θαηεπζχλνπκε 
εληέρλσο ηνλ πεξηπαηεηή, λα ππνβάιινπκε ζπλαηζζήκαηα ραξάο, επθνξίαο, 
αγαιιίαζεο, θφβνπ, έληαζεο, έθπιεμεο, λα δψζνπκε άιιν ρξψκα ζην αζηηθφ 
πεξηβάιινλ, λα εκπλεχζνπκε ξνκαληηζκφ θαη εξεκία, λα νλεηξνπνιήζνπκε, λα 
αλαδείμνπκε ην αθαλέο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ή λα εμαθαλίζνπκε ην πξνθαλέο, λα 
ππεξηνλίζνπκε ή λα αηνλίζνπκε, λα γίλνπκε ζπκβνιηθνί ή θπξηνιεθηηθνί ή αθφκε θαη 
θξηηηθνί, θαη γεληθά λα αιιάμνπκε άξδελ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ζην πέξαζκα απφ ηελ 
εκέξα ζηε λχρηα, κφιηο αθξηβψο «αλάςνπλ ηα θψηα». Απηφ δελ είλαη παξά κία 
ππεξπαξαγσγή «αηκφζθαηξαο» δειαδή ν θσηηζκφο αλ ηνλ δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά - 
άιισζηε ν ζχκβνπινο θσηηζκνχ είλαη εηδηθή επηζηήκε - απνηειεί πνιπηηκφηαηε 
αηκνζθαηξηθή κεηαβιεηή θαη φιεο νη κειέηεο αλάδεημεο ηνλ αληηκεησπίδνπλ κε 
ζνβαξφηεηα.  

 
Δηθφλα 97: Ζ αληηπαξαβνιή ηνπ θσηηζκέλνπ Νένπ Μνπζείνπ Αθξφπνιεο ζηνλ επίζεο 
θσηηζκέλν  Παξζελψλα θαη ππνκλήζεηο ζηελ ηέρλε ηεο αξραηφηεηαο κε θσηεηλέο πξνβνιέο 
παξαζηάζεσλ αγαικάησλ επί ηνπ θηεξίνπ, πξαγκαηηθά ηδαληθφ ζθεληθφ γηα λα πξνβάιιεη ηε 
δπλακηθή ηεο Αζήλαο, ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο.  
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Πεδίν εθαξκνγήο ελφο «αηκνζθαηξηθνχ» θσηηζκνχ κπνξεί λα γίλεη φιε ε πφιε θαη 
θπξίσο ηα παξαθάησ: 
1 Γίθηπν θίλεζεο πεδψλ θαη θαιχηεξα αλεμάξηεηα απφ ηνλ νδηθφ θσηηζκφ γηα 
        απηνθίλεηα.  
2 Γεκφζηα θηήξηα.  
3 Μλεκεία θαη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηδίσο αθξνπφιεηο θαη ηείρε.  
4 Μνληέξλεο θαηαζθεπέο.  
5 Θαιάζζην κέησπν θαη γεληθά δηακνξθψζεηο κε ζηνηρείν λεξνχ.  
6 Τπαίζξηα γιππηά. 
Δηδηθά ν θσηηζκφο ηζηνξηθψλ ηνπνζεζηψλ εμειίζζεηαη επίζεο ζε ηδηαίηεξε επηζηήκε 
θαη ν ηξφπνο θσηηζκνχ ησλ κλεκείσλ είλαη αληηθείκελν έξεπλαο δηφηη εληάζζεηαη ζην 
πιαίζην απνθαηάζηαζεο ηνπο. Σα θσηηζκέλα κλεκεία πξνζειθχνπλ πνιχ θφζκν, 
άιισζηε φινη απνιακβάλνπλ πρ. έλα ξνκαληηθφ πεξίπαην δίπια ζηηο αξραηφηεηεο ή 
έλα λενθιαζηθφ πνπ είλαη εκθαλείο ηε λχρηα νη κνξθνινγηθέο ηνπ ιεπηνκέξεηεο ή κία 
κηζνθσηηζκέλε κεζαησληθή ζηνά.  
Ο ζρεδηαζκφο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ είλαη εηδηθφ αληηθείκελν design θαη κπνξεί λα 
δψζεη πνιχ «αηκνζθαηξηθά» απνηειέζκαηα, φηαλ πρ. δεκηνπξγεί θσηηζηηθά πνπ 
κηκνχληαη ηε θχζε ή θαζεκεξηλά αληηθείκελα.   
Χζηφζν ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ζεκεία πνπ ν θσηηζκφο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 
φπσο φηαλ: 
1 Καηαλαιψλεη ππεξβνιηθά άζθνπε ελέξγεηα, πρ. ρξεζηκνπνηεί δαπαλεξή 
        ηερλνινγία.  
2 Γε ιακβάλεη ππφςηλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πρ. αλ ππεξθσηηζηεί έλα δαζχιιην, 
        ηα πνπιηά ζα εμαθαληζηνχλ.  
3 Γεκηνπξγεί επηθίλδπλεο ζηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ αληηζέζεηο. 
4 πλνδεχεηαη απφ νγθψδεηο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ απνθξχπηνληαη.  

 
Δηθφλα 98: Φσηηζηηθά δξφκνπ ζε ζηπι «νκπξέιαο» ζηε Νέα Τφξθε.  
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5.4 Αζηηθό πξάζηλν  
Θεσξνχκε δεδνκέλν πσο θάζε άλζξσπνο ζα ήζειε «πξάζηλα» ηκήκαηα ζηελ πφιε 
ηνπ. Σν αζηηθφ πξάζηλν ζηηο ειιεληθέο πφιεηο ζπλήζσο εμαληιείηαη ζηηο γξακκηθέο 
δελδξνθπηεχζεηο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ζε κηθξά πάξθα. Δθηεηακέλεο «πξάζηλεο» 
αλαπιάζεηο αζηηθψλ πεξηνρψλ ζπαλίδνπλ.  
Σα νθέιε απφ ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ είλαη πνιιαπιά γηα ηελ πφιε ζηελ αηζζεηηθή, 
ηελ νηθνινγία, ηελ πγεία, ηελ ςπρνινγία, ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο «αηκφζθαηξαο» ππέξ 
κηαο πνηφηεηαο δσήο πνπ ηζνξξνπεί απέλαληη ζηελ πίεζε ηεο αλνηθνδφκεζεο ησλ 
ελαπνκείλαλησλ ηκεκάησλ ηεο πφιεο.    
Οξηζκέλεο πξνηάζεηο καο γηα ηνλ «αηκνζθαηξηθφ» ζρεδηαζκφ κηαο πεξηνρήο 
πξαζίλνπ είλαη: 
1 πλνιηθφο, φρη απνζπαζκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζχλδεζε κε ην ΓΠ. 
2 παξμε θπηνηερληθήο κειέηεο, πρ. γηαηί λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ εδψδηκα 
        θπηηθά είδε; 
3 Υξψκα θαη πνηθηιία ζηελ αλάπιαζε, πρ. ινπινχδηα θαη δέληξα δηαθφξσλ 
        κνξθψλ.  
4 ·ληαμε βαζηθψλ ππνδνκψλ γηα ηε ζηάζε, ηνλ πεξίπαην, ηελ αλαςπρή.  
5 πλδπαζκφο κε ζηνηρεία λεξνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξαπνκπή ζηε θχζε.  
6 πληήξεζε θαη θξνληίδα ηνπ ρψξνπ.         
  

 
Δηθφλα 99: Πάξθν κε ηνπιίπεο ζηελ Lisse ηεο Οιιαλδίαο.  
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Δηθφλα 100:Δθηεηακέλε «πξάζηλε» παξφρζηα αλάπιαζε ζηε Μαδξίηε.   
 

 
Δηθφλα 101:Δηθφλα απφ ηνλ Δζληθφ Κήπν, φπνπ θπξηαξρεί ε ζπκκεηξία θαη επξπζκία. 
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Τπάξρνπλ δηεζλψο εληππσζηαθά παξαδείγκαηα αζηηθψλ πάξθσλ, φπσο πρ. ην 
παζίγλσζην Park Güell ζηε Βαξθειψλε92, έξγν ηνπ πνιχ ηδηαίηεξνπ αξρηηέθηνλα 
Antonio Gaudí, πνπ ζπλδπάδεη ην αζηηθφ πξάζηλν κε κία νλεηξηθή «αηκνζθαηξηθή» 
θαηάζηαζε ε νπνία ζπκίδεη έληνλα «παξακχζη». Αιιά θαη ν Δζληθφο Κήπνο ζηελ 
Αζήλα είλαη πνιχ θαιφ παξάδεηγκα αζηηθνχ ρψξνπ πξαζίλνπ κε έλα ραξαθηήξα πην 
απζηεξφ, επίζεκν, γεσκεηξηθφ πνπ παξαπέκπεη ζηελ επνρή ηνπ αζελατθνχ 
λενθιαζηθηζκνχ.  
 
 
5.5 Ήρνο θαη κνπζηθή ζηελ πόιε   
Αλαθεξζήθακε ζηελ επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηνπο πειάηεο ελφο θαηαζηήκαηνο 
ιηαληθήο. Ζ παξνπζία κνπζηθψλ ήρσλ ζηελ πφιε είλαη βεβαίσο κία δηαθνξεηηθή 
θαηάζηαζε. Ζ κνπζηθή βξίζθεηαη παληνχ ζηε δσή καο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 
ςπρνζχλζεζε θαη ηηο πνιηηηζκηθέο καο θαηαβνιέο, επηηξέπεη ςπρνζσκαηηθή αλάηαζε 
θαη δίλεη ξπζκφ, δσληάληα θαη έληνλν ζπλαίζζεκα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο.  
Αο θαληαζηνχκε κηα πφιε πνπ πιεκκπξίδεη απφ κνπζηθέο, πρ. ππαίζξηεο ζπλαπιίεο 
ζην πάξθν, ζηελ απνβάζξα ή θάησ απφ ην ζειελφθσο, εξαζηηερληθά ζπγθξνηήκαηα, 
δεκνηηθή θπιαξκνληθή ζε εθδειψζεηο, απηνζρέδηεο κπάληεο ζην δξφκν λα παίδνπλ 
αγαπεκέλα, γλσζηά ηξαγνχδηα, κνπζηθνί απφ δηάθνξεο καθξηλέο ρψξεο λα 
εκπινπηίδνπλ ην ερεηηθφ κσζατθφ ηεο πφιεο κε ηνπο ηδηαίηεξνπο ήρνπο ηεο δηθήο 
ηνπο παηξίδαο, ήρνπο απφ ην Χδείν λα «γεκίδνπλ» ηελ πιαηεία, αθίζεο γηα καζήκαηα 
κνπζηθήο, θιπ.   

 
Δηθφλα 102:Τπαίζξηα ζπλαπιία ζηε ηγθαπνχξε, δίπια ζηε ζάιαζζα, κε κία κνληέξλα 
θαηαζθεπή λα θαιχπηεη ηελ νξρήζηξα.  

 
 
 
 

                                                           

http://www.parkguell.cat/en/
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Θα κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε θαη πην επθπείο ηξφπνπο λα κπεη ε κνπζηθή ζηε δσή 
καο, φπσο πρ. απαιά αθνχζκαηα ζε έλαλ πεδφδξνκν κε ρακειφ λπρηεξηλφ θσηηζκφ 
ή γηαηί λα κελ παίδεη κνπζηθή κέζα απφ κεγάθσλα ζηηο ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ θαη 
ζηνπο ρψξνπο αλακνλήο θνηλνχ ζηα δεκφζηα θηήξηα; Παξφκνηεο αζπλήζηζηεο 
θηλήζεηο ζα δεκηνπξγνχζαλ ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά κηαο κνπζηθά «αηκνζθαηξηθήο» 
πφιεο. 
Παξάιιεια ε κνπζηθή είλαη άξξεθηα δεκέλε κε ην ρνξφ θαη ν ρνξφο είλαη αιεζηλά 
ηέιεην κέζν θαιιηέξγεηαο ζψκαηνο θαη ςπρήο θαη αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ 
ζρέζεσλ. Ζ εηθφλα κηαο πφιεο πνπ μαθληθά πρ. κία νκάδα θαιιηηερλψλ ή θαη 
θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ ρνξεχεη ζην κέζν κηαο πιαηείαο ππφ ηνπο ήρνπο δσληαλήο 
κνπζηθήο ππνδειψλεη κία μέγλνηαζηε πφιε πνπ δίλεη παξάζηαζε γηα ηελ ίδηα.  
Βεβαίσο ν ήρνο δελ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε κνπζηθή. Μπνξεί κία πφιε, πρ. 
έζησ θαη ζε έλα ηκήκα ηεο λα αληηθαηαζηήζεη ηα ςπρνθζφξα θνξλαξίζκαηα απφ ηνλ 
ήρν ηνπ αλέκνπ θαη ην ζξφηζκα ησλ δέληξσλ ή ηνλ αρφ ηεο ζάιαζζαο. Ζ ερεηηθή 
παξνπζία ηεο θχζεο ζηελ πφιε είλαη επίζεο αζπλήζηζηε, πξνθαιεί εξεκία, 
ραιάξσζε θαη απνθιηκάθσζε ηεο ςπρηθήο έληαζεο. Γηα λα ζπλνςίζνπκε ζε κία 
«αηκνζθαηξηθή» πξνζέγγηζε ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη 
θακία απφ ηηο αηζζήζεηο.  

 
Δηθφλα 103:Πιαλφδηα κνπζηθή κπάληα ζε δξφκν ζην Παξίζη.  
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5.6 Σν λεξό σο ζηνηρείν ζρεδηαζκνύ 
Σν λεξφ σο ζηνηρείν αζηηθήο ππαίζξηαο αλάπιαζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δχν 
βαζηθνχο ηξφπνπο: 
1 Με ελζσκάησζε ζηνηρείσλ λεξνχ ζε ηερλεηά αζηηθά πεξηβάιινληα, φπσο 
        ελδεηθηηθά: 
 − ηληξηβάληα. 
 − Κξήλεο ή άιιεο ππαίζξηεο γιππηηθέο κνξθέο κε λεξφ.     
 − Τπαίζξηνη πίδαθεο λεξνχ. 
 − Πηζίλεο. 
 − Πεξηνρέο λεξνχ γεσκεηξηθήο κνξθήο.  
 − Καλάιηα λεξνχ ηερλεηά κε πηζαλή εθηξνπή θπζηθψλ πδάηηλσλ ξνψλ.  
2 Αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο λεξνχ, δειαδή ηεο ζάιαζζαο, ησλ 
        πνηακψλ ή ιηκλψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο πφιεο. 

 
Δηθφλα 104:Ζ Νέα Παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο, κία ππνδεηγκαηηθή αμηνπνίεζε παξαιηαθνχ 
κεηψπνπ, φπνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή πνιιέο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο θαη εκπινπηίδεηαη ε 
πφιε κε ζηνηρεία πνπ πξαγκαηηθά ηεο έιεηπαλ.  
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Χο πξνο ην (1) νη επεκβάζεηο κπνξεί λα είλαη ηνπηθέο, πρ. ην παζίγλσζην θεληξηθφ 
ζηληξηβάλη, αλ θαη δελ ππνζηεξίδνπκε ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ηνπ αζηηθνχ 
ζρεδηαζκνχ ή γεληθφηεξεο θαη ζπλδπαζηηθέο. ηελ πεξίπησζε απηή ζπλεξγνχλ κε 
άιιεο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο, φπσο πρ. ην αζηηθφ πξάζηλν ή νη θηεξηαθέο 
ππνδνκέο.  
Χο πξνο ην (2) ε θπζηθή παξνπζία λεξνχ είλαη πξαγκαηηθά επινγία γηα ηελ πφιε δηφηη 
πξνζθέξεη αζχγθξηηα κεγαιχηεξεο ζπγθνηλσληαθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη πνιενδνκηθέο 
πξννπηηθέο. Γελ είλαη ηπραίν πσο απφ φιεο ηηο κεγάιεο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο, 
πρ. Λνλδίλν, Παξίζη, Ρψκε, Βεξνιίλν, Μαδξίηε, δηέξρεηαη θαη έλα πνηάκη θαη είλαη 
άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ πφιε, φπσο πρ. ην δίδπκν Παξίζη - εθνπάλαο ή 
Λνλδίλν - Σάκεζεο. Αληίζεηα ε παξάινγε λεφηεξε πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Αζήλαο 
θάιπςε ή εμαθάληζε ηειείσο ηα ηζηνξηθά πδάηηλα θαλάιηα ηεο, πνιιά 
ρξνλνινγνχκελα απφ ηελ αξραηφηεηα93. Γεκνθηιείο είλαη νη παξφρζηεο αλαπιάζεηο 
γξακκηθνχ ηχπνπ κε αξθεηνχο ρψξνπο πξαζίλνπ, ιεηηνπξγίεο εζηίαζεο - αλαςπρήο 
θαη θηήξηα πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα ή αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

 
Δηθφλα 105:Ζ Square Victoria Montréal ηνπ Καλαδά, κε ζρεδηαζκφ πνπ ρσξίο λα είλαη 
εμεδεηεκέλνο πξνζθαιεί κε ηελ απιφηεηά ηνπ θαη ηε δηαθξηηηθή παξνπζία ηνπ λεξνχ ζε 
κηθξνχο πίδαθεο.  
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Ζ ζάιαζζα πξνζθέξεη εμαηξεηηθή δπλακηθή ηδίσο φηαλ δελ ππάξρεη εκπνξηθφ ιηκάλη 
κέζα ζην θέληξν ηεο πφιεο. Γεληθά νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ππνρξεσηηθά 
επηβαξχλνπλ ηνλ αζηηθφ ρψξν θαη πηζηεχνπκε θαιχηεξα λα απνδεζκεχνληαη απφ 
θεληξηθέο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο.  
Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα αλάπιαζεο παξάιηνπ κεηψπνπ είλαη ε Νέα Παξαιία 
Θεζζαινλίθεο πνπ ζπλδπάδεη κε «αηκνζθαηξηθφ» ηξφπν ζάιαζζα, ζέα, δηαδξνκή 
πεξηπάηνπ ή πνδειάηνπ θαη εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο θξαηψληαο, ζσζηά θαηά ηε 
γλψκε καο, ηελ παξαιηαθή ιεσθφξν καθξηά απφ ην ζαιάζζην κέησπν. Αληίζεηα ζηελ 
«παιηά» παξαιία ε δηέιεπζε ηνπ απηνθηλήηνπ νπζηαζηηθά δηαθφπηεη ηε ζχλδεζε 
πφιεο - ζάιαζζαο θαη ε ελαπνκέλνπζα παξαιηαθή δηαδξνκή έρεη πνιχ κηθξφ 
πιάηνπο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο θπθινθνξηαθέο ξνέο πεδψλ θαη πνδειάησλ.  
Άιια παξφκνηα παξαδείγκαηα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πρ. απφ ηελ Αζήλα ηε Νέα 
Μαξίλα Φινίζβνπ κε έληνλα εκπνξηθφ ραξαθηήξα θαζψο ζπγθεληξψλεη πνιιά 
θαηαζηήκαηα θαη ρψξνπο εζηίαζεο - αλαςπρήο θαη ηκήκα ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ 
ηεο Βνχιαο πνπ ζπλδπάδεη πξάζηλν θαη δηαδξνκή πεξηπάηνπ δίπια ζηε ζάιαζζα.  

 
Δηθφλα 106:Πξφηαζε γηα ηε δηακφξθσζε παξαιηαθνχ κεηψπνπ ζε εγθάξζηα ηνκή, πνπ ζα 
κπνξνχζε λα βξεη εθαξκνγή πρ. ζηελ «παιηά» παξαιία Θεζζαινλίθεο.  
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Δηθφλα 107:Ζ «Πιαηεία Νεξνχ» ζην Rotterdam.  

 
 
5.7 Πόιε θαη ρξώκα 
Σν ρξψκα βξίζθεηαη παληνχ ηξηγχξσ καο θαη είλαη ηφζν θαζεκεξηλή ε θξάζε «βάιε 
ρξψκα». Αο εμεηάζνπκε ινηπφλ ην ρξψκα σο αηκνζθαηξηθή κεηαβιεηή ηεο πφιεο. Ζ 
ρξσκαηηθή πνηθηιία δελ αθήλεη θαλέλα αζπγθίλεην, καγλεηίδεη ην βιέκκα θαη θεξδίδεη 
ηηο εληππψζεηο, κεηακνξθψλεη ηε δηάζεζε, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εηθφλα ηεο πφιεο 
ππφ ην ειηαθφ θσο θαη ππφ ζθηά ή ζπλλεθηά, πξνζθέξεη άπεηξνπο ζπλδπαζκνχο.  
Γεληθά σο ρξψκα ηείλνπκε λα ζεσξνχκε κφλν ην ρξψκα βαθήο ησλ πξνζφςεσλ 
θηεξίσλ, φκσο νη εθαξκνγέο ρξψκαηνο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ είλαη πνιχ 
εθηελέζηεξεο, ελδεηθηηθά: 
1 Δμσηεξηθέο επηθάλεηεο θηεξίσλ. 
2 Δπηινγή πιηθψλ επίζηξσζεο εμσηεξηθψλ δαπέδσλ ή επηθάιπςεο φςεσλ.  
3 Υξψκα ζηνλ θσηηζκφ. 
4 Δπηινγή ρξψκαηνο θπηψλ ζηηο αλαπιάζεηο πξαζίλνπ.  
5 Τπαίζξηεο ζπλήζσο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, πρ. ζηέγαζηξα, ζηάζεηο,  θαζηζηηθά, 
        θιπ. 
6 Γεκφζηαο ρξήζεο απηνθίλεηα, πρ. ιεσθνξεία θαη ΣΑΥΗ. 
7 Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο.  
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Οηηδήπνηε πιηθφ έρεη ρξψκα θαη επνκέλσο δε κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε θάηη πνπ 
ππνρξεσηηθά ππάξρεη παληνχ. Βεβαίσο ε αζπιιφγηζηε ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο κπνξεί 
λα δεκηνπξγήζεη θαη δπζαξκνληθά πεξηβάιινληα, γηα ην ιφγν απηφ ρξεηάδεηαη 
πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο, ψζηε ε πφιε λα βξεη «ηα ρξψκαηά ηεο», εθθξάδνληαο είηε 
ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ θαηνίθσλ ηεο, είηε κηα πνιηηηθή αιιαγήο δεκφζηνπ θιίκαηνο, 
πρ. κία ρξσκαηηθά «κνπληή» πφιε πηζαλφηαηα δελ ζα πξνζειθχζεη ηνπο αλζξψπνπο 
θνηλσληθά, ελψ κία «πνιχρξσκε» πφιε γεληθά ζα εληππσζηάζεη αθφκε θαη άηνκα 
απφ άιια αζηηθά πεξηβάιινληα.  
Χζηφζν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, φπσο ηνλίζηεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο, πσο ε επηθξαηνχζα αληίιεςε γηα ηα ρξψκαηα παξνπζηάδεη 
δηαθνξέο κεηαμχ πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθψλ αλζξψπσλ, θπξίσο απφ άιιεο επείξνπο, 
νπφηε ηδίσο κία πνιπ-πνιηηηζκηθή πφιε είλαη θξίκα λα έρεη θησρφ ρξσκαηνιφγην, 
θαζψο ζηε ζπιινγηζηηθή καο κέζα απφ ηελ πξφζιεςε ησλ ρξσκάησλ 
πξαγκαηνπνηείηαη θαη ηδενινγηθή δχκσζε.  

 
Δηθφλα 108:«Αηκνζθαηξηθφ» κέησπν θηεξίσλ ζηελ πφιε Wroclaw ηεο Πνισλίαο, φπνπ ηε 
δηαθνξά δελ ηελ θάλεη ηφζν ε αξρηηεθηνληθή κνξθνινγία, νχηε ε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε 
δηαηήξεζεο, αιιά ε έληνλε ρξσκαηηθή πνηθηιία ησλ πξνζφςεσλ 
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5.8 Σέρλε θαη αζηηθόο ζρεδηαζκόο  
Ζ ηέρλε δελ έρεη πξαθηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα, φκσο ν ξφινο ηεο είλαη παγθφζκηα 
αλαγλσξηζκέλνο θαη ζεκαληηθφηαηνο γηαηί εθπιεξψλεη αηζζεηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη 
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, εμσξαΐδεη ηελ πφιε θαη δηεπξχλεη πλεπκαηηθά ηνπο 
αλζξψπνπο. Γχν βαζηθέο κνξθέο ζπκκεηνρήο ηεο ηέρλεο ζηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ 
κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε΅ 
1 Σε ιεγφκελε “street art” κέξνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην graffiti. 
2 Σελ ππαίζξηα «επίζεκε» θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θπξίσο κε: 
 −  ·ξγα γιππηηθήο. 
 − Land art, πνπ απαηηεί ρψξνπο κεγάιεο έθηαζεο. 
 − Δγθαηαζηάζεηο (installations).  
H “street art” είλαη απξφζκελε, εληππσζηαθή, καγλεηίδεη ην βιέκκα θαη ζπγθεληξψλεη 
ηνλ θφζκν, ηδίσο ζε έξγα 3D πνπ δεκηνπξγνχλ επί ηνπο εδάθνπο ή θαη επί θηεξίσλ 
θαληαζηηθνχο θφζκνπο, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο δηέξρεηαη ζπρλά έθπιεθηνο απφ ηελ 
εθεπξεηηθφηεηά ηνπο ν ηπραίνο πεξηπαηεηήο. Σν graffiti είλαη δπλακηθή κνξθή ηέρλεο 
θαη δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ζπλζήκαηα ή άιινπο αηζζεηηθνχο βαλδαιηζκνχο. 
Πνιιά θηήξηα έρνπλ ζθνπίκσο απνθηήζεη αμηνπξφζεθηα graffiti, φπσο πρ. ην 
ακαμνζηάζην ηεο νδνχ Πεηξαηψο ζηελ Αζήλα, ζπρλά κε ζπκβνιηθφ ή θνηλσληθφ 
λφεκα, αλαβαζκίδνληαο αηζζεηηθά ζπλήζσο «ηπθινχο» ηνίρνπο.  

 
Δηθφλα 109:“3D street art” ζε ππαίζξην θεζηηβάι ηνπ είδνπο ζηε Μφζρα.   
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Γηαθεθξηκέλνη γιχπηεο ή άιινη θαιιηηέρλεο πξνζθαινχληαη επηζήκσο απφ ηηο πφιεηο 
γηα λα εκπινπηίζνπλ θαη λα νκνξθχλνπλ κε ππαίζξηα έξγα ηέρλεο πιαηείεο, πάξθα, 
ζηαπξνδξφκηα, δεκφζηα θηήξηα, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δίλνληαο ελίνηε θαη ην ζηίγκα 
κηαο ηδενινγηθήο ζηάζεο ηεο πφιεο ή απιά εθθξάδνληαο ηελ θαιιηηερληθή ηνπο 
άπνςε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πρ. ην γπάιηλν γιππηφ ηνπ «Γξνκέα» ζηελ Αζήλα ή 
ηηο «Οκπξέιεο» ζηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο.  
Σν θαιιηηερληθφ πεξηβάιινλ ηεο πφιεο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο θαη «αηκφζθαηξα» 
εγθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηηερληθψλ, θνηλσληθψλ ή «ελαιιαθηηθψλ» νκάδσλ, 
αιιά θαη πξνζθαιεί επηζθέπηεο πνπ επηζπκνχλ λα ζαπκάζνπλ έλα δηάζεκν έξγν 
ηέρλεο, άκεζα πξνζβάζηκν απφ ηνλ αζηηθφ ρψξν θαη φρη «θιεηζκέλν» ζην κνπζείν.   

 
Δηθφλα 110:Σεξάζηησλ δηαζηάζεσλ ππαίζξην γιππηφ ηνπ Κψζηα Βαξψηζνπ ζε πφιε ηεο 
Διβεηίαο πνπ ζπκβνιίδεη ηελ αλάγθε ηεο επηθνηλσλίαο. 

 
 
5.9 Μηθξέο παξεκβάζεηο νπζίαο 
«Οχθ ελ ησ πνιιψ ην εχ» έιεγαλ νη αξραίνη θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην γλσζηφ 
απηφ ξεηφ γηα λα εμαίξνπκε ηε ζεκαζία απιψλ κηθξψλ πξάμεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ 
πνπ δεκηνπξγνχλ ηε δηαθνξά κέζα απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο. Ζ πφιε δε κπνξεί λα θάλεη 
ηα πάληα θαη πξέπεη λα έρνπκε πίζηε ζηε ζπκκεηνρηθή δξάζε ηνπ πνιίηε κέζα απφ 
ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηε ζπιινγηθφηεηα, πνπ δεκηνπξγνχλ «αηκφζθαηξα» 
θνηλσληθήο νκνξθηάο.    
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Απιέο πξάμεηο δελ είλαη δχζθνια εθαξκφζηκεο πρ. απφ θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, 
απφ κία νηθνγέλεηα, κία γεηηνληά ή έλα ζρνιείν. Δλδεηθηηθά δίλνπκε νξηζκέλεο 
πξνηάζεηο: 
1 Γεκηνπξγία απιψλ, δεκφζησλ «βηβιηνζεθψλ», πρ. έλα κηθξφ μχιηλν θνπηί 
        αλαξηεκέλν απφ έλα δέληξν, φπνπ γείηνλεο αληαιιάζζνπλ ηα βηβιία ηνπο 
        θαη είλαη πξνζβάζηκν απφ φινπο.  
2 Μηθξέο θπηεχζεηο, πρ. έλα παξηέξη κε ινπινχδηα ζε έλαλ πεδφδξνκν, πξντφλ  
        εζεινληηθήο εξγαζίαο κηαο νκάδαο.  
3 Σνπνζέηεζε ξακπψλ γηα αλαπήξνπο ζε φια ηα καγαδηά κηαο γεηηνληάο. 
4 Απηνζρέδηα ππαίζξηα θαζηζηηθά, πρ. απφ θνξκνχο δέληξσλ.  
5 Γσληέο ζίηηζεο θαη θξνληίδαο αδέζπνησλ δψσλ.  
Μέζα απφ παξφκνηεο πξάμεηο νη άλζξσπνη, εηδηθά ζε λεαξέο ειηθίεο, νηθεηνπνηνχληαη 
ην δεκφζην ρψξν θαη καζαίλνπλ λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ θαη λα ηνλ αλαδεηθλχνπλ φπσο 
αθξηβψο θαη ηνλ ηδησηηθφ, ζπλεπψο αλαπηχζζεηαη ζπιινγηθά έλαο ζεβαζκφο γηα ηελ 
πφιε θαη κία αίζζεζε επζχλεο γηα ην δεκφζην ρψξν, φπσο θαη πλεχκα ζπλεξγαζίαο 
κε θνηλφ ζηφρν. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε πφιε νθείιεη λα ελζαξξχλεη παξφκνηεο 
πξάμεηο θαη λα ηηο πξνβάιεη, αθφκε θαη αλ ηππηθά ε λνκνζεζία κπνξεί λα κελ 
επηηξέπεη ηδησηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ αζηηθφ ρψξν, πηνζεηψληαο ηελ άπνςε πσο ν 
δεκφζηνο ρψξνο αλήθεη ζε φινπο, δίλνληαο θαιφ παξάδεηγκα ζηνπο πνιίηεο, θαη 
θξνληίδνληαο θπζηθά λα κε ραζεί ην κέηξν. Σν πην νπζηψδεο δελ είλαη ν πιηθφο 
εκπινπηηζκφο ηεο πφιεο κε ζηνηρεία πνπ ζίγνπξα ιείπνπλ, αιιά ε δεζηή 
«αηκφζθαηξα» πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο.  

 
Δηθφλα 111:Απηνζρέδηεο ιηιηπνχηεηεο «βηβιηνζήθεο» ζην Βεξνιίλν, πνπ κεηαηξέπνπλ ζηελ 
θπξηνιεμία έλα «θνχηζνπξν» ζε ρψξν γλψζεο.  
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5.10 Ζ ζέα, κία άπιε αμία  
Ζ ζέα κέζα ζηελ πφιε αθνξά 3 πεξηπηψζεηο: 
1 Θέαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 
2 Θέαζε ησλ αμηφινγσλ θαηαζθεπψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ δνκεκέλνπ 
        πεξηβάιινληνο.  
3 πλδπαζηηθή ζέαζε ησλ (1) θαη (2) πνπ είλαη ζπλεζέζηεξε.     
Χο πξνο ην (1) ε πφιε πξέπεη: 
1 Να κε βιάπηεη, αιιά λα πξνζηαηεχεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα κελ ην 
        εμαθαλίδεη απφ  ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο. 
2 Να αμηνπνηήζεη ηε δπλαηφηεηα πνηνηηθήο επαθήο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κέζα 
        απφ ηελ ίδηα ηε δνκή θαη ηηο πνηνηηθέο αζηηθέο ηεο δηακνξθψζεηο, δειαδή λα 
        πξνζεγγίζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ.    
Χο πξνο ην (2) βεβαίσο κέζα απφ ηελ πνιενδνκία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο παξάγεη 
κνξθέο πνπ ηθαλνπνηνχλ ην ζεαηή ή αλαδεηθλχεη πξνυθηζηάκελεο, πνπ ζπληζηνχλ ηελ 
αξρηηεθηνληθή ηεο θιεξνλνκηά. Σα ζεκεία απφιαπζεο ηεο ζέαο γεληθά έρνπλ νξηζκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 
1 Τςφκεηξν.  
2 Απφζηαζε απφ ηηο ξνέο απηνθηλήησλ. 
3 Μεησκέλε ζηάζκε ζνξχβνπ.  
4 Πξνζέγγηζε λεξνχ ή πξαζίλνπ.      

 
Δηθφλα 112:Πιαηεία Αξηζηνηέινπο ζηε Θεζζαινλίθε, ε ζέα ζηε ζάιαζζα απφ ςειά.  
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Βεβαίσο θαληαζηηθή ζέα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη ε νπηηθή θπγή αλάκεζα ζε δχν 
κηθξήο απφζηαζεο ππθλνδνκεκέλα ΟΣ ζε έλα ιηκάλη, ε κία απιή ηαξάηζα 
κνλνθαηνηθίαο, αιιά νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ζπλδέζεη ηε ζέα κε ην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, πρ. έλαο θαηαπξάζηλνο ινθίζθνο, ην ειηνβαζίιεκα δίπια ζηε ζάιαζζα, 
ε παλνξακηθή άπνςε ελφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ν πξσηλφο θαθέο απέλαληη απφ ην 
γεηηνληθφ πάξθν.  
Ζ απιφηεηα ηεο ζέαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςπρηθή ηθαλνπνίεζε θαη επθνξία πνπ 
πξνθαιεί ηελ θαηαηάζνπλ αξθεηά πςειά ζηηο άπιεο αμίεο κηαο «αηκνζθαηξηθήο» 
πφιεο. Ζ επίζεκε πφιε είλαη αλαγθαίν λα γλσξίδεη ηνπιάρηζηνλ ηα δεκφζηα ζεκεία 
πνπ πξνζθέξνπλ ζέα θαη θχξηα απηά πνπ πξνηηκά ν θφζκνο, θαη λα ηα αμηνπνηεί. Ζ 
ζέα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πξνψζεζεο ηεο πφιεο γηαηί πρ. νη επηζθέπηεο 
επίζεο πνηέ δε κέλνπλ αζπγθίλεηνη ζηελ πξννπηηθή απφιαπζεο κηαο θαληαζηηθήο 
ζέαο θαη ηελ αλαδεηνχλ, νη πεξηνρέο ζέαο πξνβάιινληαη ζηνπο ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, 
ηα θαηαιχκαηα θαη νη ρψξνη εζηίαζεο κε ζέα έρνπλ πάληα αθξηβφηεξεο ηηκέο, θιπ. 
Δπηζεκαίλνπκε φκσο πσο επηβάιιεηαη δηαθξηηηθφηεηα ζηηο επεκβάζεηο, ψζηε ν 
ππεξζρεδηαζκφο λα κελ θαηαπλίμεη ηελ νπζία κία φκνξθεο ζέαο, πνπ είλαη έλα 
«κπαιθφλη ζηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ».  

 
Δηθφλα 113:Ζ παλνξακηθή ζέα ζηελ πφιε θαη ηε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο, απφ ηηο ιίγεο ζηελ 
Διιάδα πνπ ζπλδπάδνπλ ηδαληθά θπζηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ πεξηβάιινλ.  
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6 Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο πόιεο 
 
6.1 Γεληθά      
Ζ «αηκνζθαηξηθή» δπλακηθή ηεο αξρηηεθηνληθήο δε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε κλεία θαζψο 
είλαη ζαθέο πσο ν ξφινο ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ απιή θάιπςε 
ησλ αλαγθψλ καο ζε θηεξηαθέο ππνδνκέο. Έδε κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο 
έλλνηαο “atmospherics” ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο πξνβιήζεθε θαη αλαιχζεθε ε αμία 
ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζηεκάησλ, ηφζν σο πξνο 
ηηο πξνζφςεηο, φζν θαη σο πξνο ηα εζσηεξηθά, θαηαιήγνληαο πσο ε αξρηηεθηνληθή 
θαη ην design έρνπλ πιένλ βαζηθφ ξφιν ζηελ πξνσζεηηθή ζηξαηεγηθή ησλ πξντφλησλ 
θαη ππεξεζηψλ.  
Δάλ ινηπφλ ε αξρηηεθηνληθή είλαη ζεκαληηθή ζην θαηάζηεκα, πφζν κάιινλ ζε κία 
πφιε, δηφηη ζηα ηερλεηά αζηηθά πεξηβάιινληα ε αξρηηεθηνληθή είλαη παξνχζα παληνχ 
θαη άζεια θπθινθνξψληαο ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο ηα θηήξηα δηαδέρνληαη ην έλα ην 
άιιν. 
Ζ «αηκφζθαηξα» ινηπφλ πνπ πξνβάιιεη ε πφιε κέζα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο 
πεξηγξάθεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εκπλέεη ζηνπο αλζξψπνπο ηεο πφιεο θαη 
κέζσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ε εηθφλα πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ πφιε ζηε ζθέςε ησλ 
αλζξψπσλ ζα θαζνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα ζε απηήλ.  
Ζ θαιή αξρηηεθηνληθή νπνπδήπνηε θη αλ βξίζθεηαη γίλεηαη αληηιεπηή θαη 
αλαγλσξίδεηαη, νκνίσο θαη ε «θαθή». Αλεμάξηεηα απφ πξνζσπηθέο απφςεηο 
νξηζκέλα ζηνηρεηψδε δεηήκαηα αηζζεηηθήο βξίζθνπλ θαηά πιεηνςεθία θνηλή 
αληαπφθξηζε. Ζ πφιε επνκέλσο έρεη αλάγθε απφ αμηφινγε αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία 
δηφηη αλαβαζκίδεηαη θαη δηαθεκίδεηαη. Ζ επράξηζηε παξακνλή ζηα θηήξηα είλαη 
επεξγεηηθή γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαη απνθηνχλ ζεηηθή ζηάζε.  
Οη ζχγρξνλεο πφιεηο επελδχνπλ αξθεηά ζηελ απφθηεζε δηεζλνχο αίγιεο κέζα απφ 
θαηαζθεπέο πνπ θνζκνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο, φπσο θαη κέζα 
απφ ηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά ηνπο, ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ. 
Ίκνηα νη αξρηηέθηνλεο δε ζηακαηνχλ λα πεηξακαηίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πφιε 
σο πεδίν δηεξεχλεζεο ησλ νξίσλ δεκηνπξγίαο ηνπο. Ζ αξρηηεθηνληθή κπνξεί 
πξαγκαηηθά λα «απνγεηψζεη» ηελ «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο κέζα απφ: 
1 Σν ζπκβνιηζκφ ηεο. 
2 Σε θαληαζία ηνπ δεκηνπξγνχ. 
3 Σελ πςειή πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ηελ πνιπηέιεηα ησλ πιηθψλ.  
4 Σν κέγεζφο ηεο αλαθνξηθά θαη κε ηε ζέζε ηεο ζηελ πφιε.  
5 Σνπο ρξσκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηεο. 
6 Σελ ελζσκάησζε ζχγρξνλσλ «έμππλσλ» ζπζηεκάησλ θαη ηερλνινγηψλ.   
Ζ πιήξεο επαθή αλζξψπνπ θαη αξρηηεθηνλήκαηνο δελ εμαληιείηαη ζηηο πξνζφςεηο 
ησλ θηεξίσλ, φζν εμεδεηεκέλεο θη αλ είλαη, αιιά νινθιεξψλεηαη ζηα εζσηεξηθά ηνπο. 
Ζ πφιε πξέπεη λα πξνζθαιέζεη ηνπο αλζξψπνπο κέζα ζηα θηήξηά ηεο, λα ηα 
πξνεηνηκάζεη ψζηε λα παξέρνπλ κία ζπλνιηθή εκπεηξία. ε απηφ ην πιαίζην 
πξσηνβνπιίεο ηεο πφιεο πρ. γηα δεκφζηεο ηνπηθέο ή επξχηεξεο εθδειψζεηο 
γλσξηκίαο ησλ θαηνίθσλ κε ηα θηήξηά ηεο, νπσζδήπνηε ζπκβάιινπλ ζηελ 
επηθνηλσλία ηεο πφιεο κε ηνλ άλζξσπν, είλαη έλα θνηλσληθφ άλνηγκα ψζηε φινη λα 
γλσξίζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο θαη λα ηνλ εθηηκήζνπλ καζαίλνληαο απιέο ιεπηνκέξεηεο 
πνπ ελδερνκέλσο επί ρξφληα αγλννχζαλ.  
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Σέινο ε πνηνηηθή αξρηηεθηνληθή δελ είλαη κφλν «αηκφζθαηξα», αιιά αλ αμηνπνηεζεί 
ζσζηά ηφηε ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκία δειαδή κεηαθξάδεηαη ζε πσιήζεηο θαη αχμεζε 
πειαηνινγίνπ πνιιψλ επαγγεικαηηψλ. Πνηφο δε ζα ήζειε πρ. λα απνιαχζεη ηνλ 
πξσηλφ θαθέ ηνπ ζε έλα δψκα θηεξίνπ γξαθείσλ κε παλνξακηθή ζέα θαη ζχγρξνλν 
design ή λα γεπκαηίζεη ζην δηάζεκν εζηηαηφξην ελφο κνπζείνπ; Γελ πξέπεη λα 
ακεινχκε πσο έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζρεδηαζκέλεο «αηκφζθαηξαο» είλαη ην 
νηθνλνκηθφ φθεινο.    

 
Δηθφλα 114:Αξρηηεθηνληθή, design, θσηηζκφο δίλνπλ απηφ ην «αηκνζθαηξηθφ» απνηέιεζκα 
ζην Μλεκείν Διεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ ζηελ Paranoá ηεο Βξαδηιίαο.  
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6.2 Γεκόζηα θηήξηα  
Απφ ην ζχλνιν ησλ θαηαζθεπψλ ηεο πφιεο 2 θαηεγνξίεο ζαθψο μερσξίδνπλ θαη 
απηέο ζπλήζσο ε πφιε επηθαιείηαη φηαλ απηνπξνβάιιεηαη: 
1 Σα δεκφζηα θηήξηα, θάζε ρξήζεο.  
2 Σα ηζηνξηθά θηήξηα, ηδίσο φηαλ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαη 
        επαλαρξεζηκνπνηνχληαη.  
ηα ηζηνξηθά κλεκεία ζα αλαθεξζνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα. Ζ πνηφηεηα ηεο 
αξρηηεθηνληθήο ησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ αληηθαηνπηξίδεη ινηπφλ ηελ επίζεκε πνιηηηθή 
ηεο πφιεο γηα ην δεκφζην πξφζσπφ ηεο, ηελ αίγιε, ην νηθνλνκηθφ θαη επίζεο πνιηηηθφ 
ηεο θχξνο. Ζ ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηα δεκφζηα θηήξηα εκκέζσο εθθξάδεη ην πφζν 
ζεκαληηθφο ζεσξείηαη ζε θάζε ηφπν ν πνιίηεο. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ 
δεκνζίσλ θηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηα ηδησηηθά - ρσξίο επ’ νπδελί λα ππνβαζκίδνπκε ηε 
ζεκαζία ηεο ηδησηηθήο δφκεζεο - είλαη: 
1 Βξίζθνληαη ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο. 
2 Απνηεινχλ ηνπφζεκα θαη ζεκεία αλαθνξάο θαη ζπλάληεζεο. 
3 ·ρνπλ κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη πξνβάιινπλ ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ.  
4 Δίλαη ελ δπλάκεη ειεχζεξα επηζθέςηκα απφ φινπο.   

 
Δηθφλα 115:Σν πνιπδηαθεκηζκέλν Νέν Μνπζείν Αθξφπνιεο ησλ αξρηηεθηφλσλ Bernard  

Tschumi θαη Μηράιε Φσηηάδε, κε λπρηεξηλφ θσηηζκφ, απφ ηα ζεκεία θαηαηεζέλ ηεο 
πφιεο κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηελ θαθεηέξηα - εζηηαηφξην.  
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Μία πφιε ζήκεξα γίλεηαη γλσζηή γηα πνιινχο ιφγνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή, πρ. επεηδή πξνζθάησο εγθαηλίαζε ην λέν Γεκαξρηαθφ ηεο Μέγαξν, γηα 
ηνλ Καζεδξηθφ ηεο κε ηα παλχςεια θσδσλνζηάζηα, γηα ην ακθηζέαηξν εμαίξεηεο 
αθνπζηηθήο ζην δεκνηηθφ πνιηηηζηηθφ θέληξν, γηα ηε Γεκνηηθή Αγνξά, έλα ηχπν 
θηεξίνπ πνπ ιίγεο πφιεηο δηαζέηνπλ πιένλ, γηα ηε λέα πηέξπγα ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ 
δε ζπκίδεη ηφζν ρψξν γηα αζζελείο αιιά μελνδνρείν, θιπ.   
Οη πφιεηο πνπ θξνληίδνπλ ηε δεκφζηα αξρηηεθηνληθή ηνπο γεληθά πξνζπαζνχλ: 
1 Να αλεγείξνπλ ηα θαηάιιεια θηήξηα ζε θαίξηεο ζέζεηο.  
2 Να ζπλδπάζνπλ δεκφζηα θηήξηα θαη αζηηθέο αλαπιάζεηο. 
3 Να αλαβαζκίζνπλ πθηζηάκελα δεκφζηα θειχθε, αληί λα ηα απνκαθξχλνπλ.  
Σα «αηκνζθαηξηθά» θηήξηα ζρεδηάδνληαη θαη απφ αληίζηνηρεο εκβέιεηαο αξρηηέθηνλεο 
θαη γηα ην ιφγν απηφ δχν θαζηεξσκέλεο πηα πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πφιεηο 
είλαη:  
1 Ζ δηεμαγσγή αλνηθηψλ, δηεζλψλ ελίνηε, αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ. 
2 Ζ απεπζείαο πξφζθιεζε δηάζεκσλ αξρηηεθηφλσλ, ην έξγν ησλ νπνίσλ εγγπάηαη 
        γηα ην απνηέιεζκα, ζηνπο νπνίνο αλαηίζεηαη, ζπρλά «ελ ιεπθψ» θαη 
        αλεμαξηήησο θφζηνπο γηα ηηο πφιεηο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηέηνηνπ 
        κεγέζνπο δαπάλεο, ν ζρεδηαζκφο ελφο θηεξίνπ κε κφλε απαίηεζε «λα είλαη 
        κνλαδηθφ».  
Χο πξνο ην (2) έρνπκε παξαιιειηζκφ κε ην θαηάζηεκα ππφ ηελ έλλνηα πσο ην brand-
name ηνπ αξρηηέθηνλα απνηειεί ηελ «αηκνζθαηξηθή» κεηαβιεηή, αλαιφγσο κε κηα 
δηάζεκε εκπνξηθή θίξκα πνπ αλ «κπεη» ζην θαηάζηεκα ζα θαηαθιχζεη ηε βηηξίλα θαη 
ζα απμήζεη ηηο πσιήζεηο.   

 
Δηθφλα 116:Σν Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο ηεο Βαξθειψλεο, έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Richard 
Μeier. 
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Πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ πνπ κεηακφξθσζαλ ηελ 
εηθφλα κηαο πφιεο ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη ζηε ρψξα καο. Δλδεηθηηθά ζα 
αλαθέξνπκε πρ. έλα ζπγθξφηεκα 3 γλσζηψλ θηεξίσλ ζηε Θεζζαινλίθε πνπ 
ζπλδπάδνπλ δηνίθεζε θαη πνιηηηζκφ: ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ηζηνξηθφ κλεκείν ηεο 
πφιεο σο έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Πάηξνθινπ Καξαληηλνχ θαη δχν ζχγρξνλα θηήξηα, ην 
Μνπζείν Βπδαληηλνχ Πνιηηηζκνχ, ζηαζκφο ζην έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Κπξηάθνπ 
Κξφθνπ θαη ην Νέν Γεκαξρείν, έλα πξαγκαηηθά «αηκνζθαηξηθφ» θηήξην κε αληίζηνηρε 
πνιενδνκηθή αλάπιαζε, πνπ πινπνηήζεθε κε αξρηηεθηνληθφ δηαγσληζκφ. Θα 
πξνζζέζνπκε πσο απηφ ην αξρηηεθηνληθφ ζχλνιν βξίζθεηαη ζε αξθεηά κηθξή 
απφζηαζε απφ ην Λεπθφ Πχξγν, ηνπφζεκν θαη ζχκβνιν ηεο Θεζζαινλίθεο, 
πξφθεηηαη ινηπφλ πξάγκαηη γηα έλαλ ππξήλα αξρηηεθηνληθήο έκπλεπζεο ζηελ θαξδηά 
ηεο πφιεο, πνπ απνδεηθλχεη πσο ε επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ δεκφζηνπ θηεξίνπ είλαη 
απνθαζηζηηθή παξάκεηξνο γηα ηελ επηηπρή άξζξσζή ηνπ κε ηελ ππφινηπε πφιε.  

 
Δηθφλα 117:Σν λέν Γεκαξρείν Θεζζαινλίθεο, απφ ηα σξαηφηεξα κεηακνληέξλα θηήξηα ηεο 
πφιεο, ησλ αξρηηεθηφλσλ Σάζνπ θαη Γεκήηξε Μπίξε, ρξεζηκνπνηεί θχξηα ην εκθαλέο 
ζθπξφδεκα θαη ηηο απζηεξέο, γεσκεηξηθέο θφξκεο, δίλνληαο κεγάιε έληαζε ζην ζρεδηαζκφ.  
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6.3 Ηδησηηθά θηήξηα  
Δίλαη ιάζνο λα πηζηεχνπκε πσο κφλν ε αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά θαη ηα δεκφζηα 
θηήξηα κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο θαη 
λα ππνηηκνχκε ηε δπλακηθή ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα δχν πξνθαλείο ιφγνπο: 
1 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θηεξίσλ ηεο πφιεο είλαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, 
        ζπλεπψο κία πφιε κε γεληθά «θαθή» αξρηηεθηνληθή, αθφκε θη αλ δηαζέηεη 
        θάπνηα θαινζρεδηαζκέλα  δεκφζηα θηήξηα, δχζθνιν λα αλαβαζκηζηεί.  
2 Ζ θχξηα ρξήζε ησλ θηεξίσλ είλαη θπζηθά ε θαηνηθία, ζπλεπψο ε ηδησηηθή 
        αξρηηεθηνληθή καο επεξεάδεη άκεζα έρνληαο λα θάλεη κε ην ρψξν φπνπ 
        δνχκε.  
Χο πξνο ην (2) πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηελ ηδησηηθή δφκεζε ζηηο εμήο κεγάιεο 
θαηεγνξίεο: 
1 Ηδησηηθά θηήξηα επαγγεικαηηθνχ ή άιινπ ραξαθηήξα παξνρήο ππεξεζηψλ, πρ. 

θηήξηα γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ, ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα, θιηληθέο, θιπ. 
2 Κηήξηα θαηνηθηψλ πνπ επηπξνζζέησο δηαρσξίδνληαη ζε: 
 −  Αηνκηθά, δειαδή κνλνθαηνηθίεο ή δηπινθαηνηθίεο.    
 − πιινγηθά, φπνπ αλαθεξφκαζηε ζηελ παζίγλσζηε ζηελ Διιάδα 
                πνιπθαηνηθία.  

 
Δηθφλα 118:Σν θηήξην ηεο Nationale-Nederlanden ζηελ Πξάγα, γλσζηφ θαη σο “dancing 
house” ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ εηδήκνλα ηεο «αηκνζθαηξηθήο» αξρηηεθηνληθήο Frank Gehry, 
φπνπ επηρεηξεί κία ππνδεηγκαηηθή έληαμε ζηε ζπλέρεηα ηνπ κεηψπνπ ηζηνξηθψλ θηεξίσλ ηεο 
πφιεο, απνιχησο ζχγρξνλε, κε πνιχ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, ρσξίο λα «εθζέηεη» ην ηζηνξηθφ 
ηνπίν.  
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Οη επελδχζεηο ζηελ θαηεγνξία ησλ ηδησηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θηεξίσλ είλαη ζαθψο 
κεγαιχηεξεο απφ φηη ζηελ θαηνηθία θαη ε ζθφπηκε εκπινθή δηάζεκσλ αξρηηεθηφλσλ 
ζπρλφηεξε. Απηφ ζεκαίλεη πσο φινη νη επαγγεικαηίεο - θαη φρη κφλν νη πσιεηέο 
ιηαληθήο, ηελ πεξίπησζε ησλ νπνίσλ εμεηάζακε ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο - πηζηεχνπλ 
ζηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ζηνπο πειάηεο ηνπο, πρ. κία εληππσζηαθή «γπάιηλε» 
πξφζνςε, κία γιππηηθή θηεξηαθή κνξθή, έλα θηήξην πνπ κνηάδεη λα «ίπηαηαη» 
απνγεηψλνληαο εκκέζσο ηελ επηρείξεζή ηνπο, έλα θηήξην πνπ εθθξάδεη ην ινγφηππν 
ηεο εηαηξείαο, ή έλαο θαινθξνληηζκέλνο, πνιπηειήο εζσηεξηθφο ρψξνο αλακνλήο. Ζ 
πφιε κε αμηφινγα ηδησηηθά επαγγεικαηηθά θηήξηα πξνζειθχεη θαηαξρήλ ην βιέκκα θαη 
ζηε ζπλέρεηα ππνςήθηνπο θαηαλαισηέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γηαηί θαηαδειψλεη 
πσο δηαζέηεη: 
1 Οηθνλνκηθή επκάξεηα. 
2 Πνηφηεηα παξνρψλ θαη ππεξεζηψλ, εηδηθά κε αληίζηνηρε παξνπζία δεκφζησλ 
        θηεξίσλ. 
3 Αληίζηνηρα πςειφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο.  
4 Αλεπηπγκέλν δίθηπν δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
5 Ηζρπξή ζέζε ζε ζρέζε ζην γεσ-πνιηηηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο. 

 
Δηθφλα 119:Σν θηήξην ηεο IAC ζηε Νέα Τφξθε, επίζεο απφ ηνλ Frank Gehry, πνπ εδψ 
επηιέγεη γεσκεηξηθή, πην απζηεξή, νγθνπιαζία ε νπνία φκσο δείρλεη λα «πάιιεηαη». 
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Χο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο θαηνηθίαο, πξφθεηηαη θαηαξρήλ γηα θάιπςε κηαο 
πξσηαξρηθήο βηνινγηθήο αλάγθεο, ηεο ζηέγαζεο θαη πξνζηαζίαο, ε νπνία φκσο έρεη 
εμειηρζεί ζε πεδίν κε εμαηξεηηθά αξρηηεθηνληθά παξαδείγκαηα. ηελ ειιεληθή πφιε, 
δπζηπρψο, πνηνηηθέο θαηαζθεπέο θαηνηθηψλ έρνπκε ειάρηζηεο θαη απηφ νθείιεηαη θχξηα 
ζηνλ ηξφπν πνπ ε αζηηθή πνιπθαηνηθία θάιπςε ηηο αλάγθεο θαηνίθεζεο ηε 
κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ηεο καδηθήο νηθνδφκεζεο κε ηε κέζνδν ηεο αληηπαξνρήο, 
ζρεδφλ πάληα κε απνπζία αξρηηέθηνλα, αιιά θαη ζηηο ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο 
«εξγνιαβηθνχ» ηχπνπ, πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πάζεη ζπζία, ζε 
βάξνο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θηεξίνπ.   
Ζ επίδξαζε θαηνηθηψλ πνπ μερσξίδνπλ είλαη θαηαιπηηθή ζηελ «αηκφζθαηξα» ηεο 
πφιεο θαη ηδίσο ζηελ ςπρνινγία απηψλ πνπ ηηο δηαζέηνπλ, πρ. πνηφο δε ζα ήζειε λα 
απνθηήζεη έλα δηακέξηζκα κε θαηαπιεθηηθή ζέα, πνηφο δε ζα επέιεγε λα πξνζιάβεη 
έλα δηάζεκν αξρηηέθηνλα; Ζ αλάγθε λα απνθηήζνπκε έλα κνλαδηθφ πξνζσπηθφ 
ρψξν, απαληά ζηελ επηδίσμε ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα δηαθνξνπνηεζεί 
απφ ηνπο «άιινπο» θαη λα ιάβεη κία δεκφζηα αλαγλψξηζε, πρ. φινη ζα ήηαλ 
ππεξήθαλνη αλ νη πεξαζηηθνί έδεηρλαλ ην ζπίηη ηνπο εθθξαδφκελνη κε ζαπκαζκφ.  
Ζ πφιε κπνξεί απφ ηελ πιεπξά ηεο λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο αθκήο ηεο 
ππεχζπλεο, ζνβαξήο, ηδησηηθήο αξρηηεθηνληθήο, βειηηψλνληαο ηηο κεηαβιεηέο πνπ 
ρεηξίδεηαη, πρ. ζε κία ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή δε ζα επελδχζεη θαλείο ζε πνιπηειή 
ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ, γηαηί θαλείο δε ζα πξνζθέξεη αξθεηά ρξήκαηα γηα λα 
απνθηήζεη κία θαηνηθία ζε πεξηβάιινλ αξλεηηθήο «αηκφζθαηξαο». Γίλνληαο επθαηξίεο 
ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ε πφιε πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο θαη γηα ηε δεκφζηα 
αλαβάζκηζε, πρ. φηαλ ε εκπνξηθή αμία γεο ηεο πεξηνρήο απμάλεηαη ιφγσ λέσλ 
αμηφινγσλ θαηαζθεπψλ, δίλεηαη έλαπζκα θαη ζε πνιενδνκηθέο αλαπιάζεηο θαη 
αληηζηξφθσο.  

 
Δηθφλα 120:Αμηφινγν νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα ζην Μαξνχζη, έληνλε αθαηξεηηθφηεηα θαη θαζαξέο 
θφξκεο.  
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Δηθφλα 121:Ηδηαίηεξν δείγκα ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ ζην Μεηαμνπξγείν. 

 
 
 
6.4 Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή 
Ζ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 
πνπ αλαθέξακε ήδε, αιιά θαη κε ηελ «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο. Ζ ρξήζε θηιηθψλ 
πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθψλ, κεζφδσλ, αξρηηεθηνληθψλ δηαηάμεσλ θαη κνξθψλ επηδξά 
ζεηηθά: 
1 ηελ αηζζεηηθή ησλ θηεξίσλ θαη ηεο πφιεο. 
2 ηελ ςπρνινγία ησλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ. 
3 ην θφζηνο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. 
4 ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ.  
Οη βαζηθνί ζηφρνη ελφο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη94: 
1 Απεμάξηεζε απφ κε-αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, θχξηα απφ ην πεηξέιαην. 
2 Οηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνπο ρξήζηεο. 
3 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.   
Να δηεπθξηλίζνπκε πσο βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή δε ζεκαίλεη απιψο θπηά ζηηο 
πξνζφςεηο. Αθνξά κία δηαθνξεηηθή γεληθφηεξα λννηξνπία ζθέςεο, πξνζέγγηζεο θαη 
δξάζεο ζηε λνκνζεζία, ην ζρεδηαζκφ, ηελ νηθνδνκηθή, ην πεξηβάιινλ, ηηο πξνζέζεηο 
ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, θνξέσλ, επαγγεικαηηψλ, επελδπηψλ, ρξεζηψλ θαη θαηνίθσλ.     
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Δηθφλα 122:«Πξάζηλε» πξφζνςε θηεξίνπ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. 
 

 
Δηθφλα 123:Βηνθιηκαηηθφ ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ ζην Montréal ηνπ Καλαδά, ζε κία 
νγθνπιαζηηθά ηδηφηππε ελδηαθέξνπζα δηάξζξσζε πνπ κνηάδεη λα αησξείηαη.  
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ηνλ αηζζεηηθφ θαη ςπρνινγηθφ ηνκέα βεβαίσο ηα απνηειέζκαηα είλαη πην αληηιεπηά 
θαη άκεζα. ηε ζέαζε πρ. νιφθιεξσλ «πξάζηλσλ» πξνζφςεσλ, θπηψλ πνπ 
«ληχλνπλ» ην εμσηεξηθφ θέιπθνο νιφθιεξσλ θηεξίσλ, ινπινπδηψλ, ρξσκάησλ θαη 
δηακνξθψζεσλ ηχπνπ “roof-garden” ζηα δψκαηα, ηε ιεγφκελε «πέκπηε» φςε, νη 
ρξήζηεο θαηαιακβάλνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα επθνξίαο, αηζηνδνμίαο, εξεκίαο, φπσο 
θαη ζε έλα θπζηθφ ηνπίν θαη απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ επίδξαζε ηνπ πξάζηλνπ ρξψκαηνο 
ζηελ αλζξψπηλε ςπρνζχλζεζε. Δηδηθά κία θπηνηερληθή επέκβαζε κηθξήο θιίκαθαο 
είλαη εθηθηή ζε νπνηνδήπνηε δψκα ρσξίο κεγάιν θφζηνο ή άιια πξνβιήκαηα. Ζ 
επθπία παξφκνησλ βηνθιηκαηηθψλ ιχζεσλ εληππσζηάδεη θαη δηεγείξεη ην βιέκκα.  
Παξάιιεια άιιεο, κηθξφηεξεο θηλήζεηο, φπσο πρ. γιάζηξεο θαη ινπινχδηα ζηα 
κπαιθφληα, θξνληηζκέλνη θήπνη, δέληξα ζηηο ηδησηηθέο απιέο, παξφηη δελ 
ραξαθηεξίδνληαη βηνθιηκαηηθέο κε ηελ επηζηεκνληθή ζεκαζία ηνπ φξνπ, 
κεηακνξθψλνπλ ην αζηηθφ ηνπίν κεηαηξέπνληαο πρ. κηα παιηά πνιπθαηνηθία ζε έλα 
δσληαλφ θηήξην θαη αιιάδνληαο πξνο ην ζεηηθφηεξν ηε δηάζεζε θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 
ζρέζεηο ησλ θαηνίθσλ, δηφηη πρ. ζα ζπγθεληξψλνληαη νκαδηθά ζην δέληξν ηνπ 
αθάιππηνπ ρψξνπ. Δίλαη απνιχησο θπζηθφ νη θάηνηθνη κίαο πνιπθαηνηθίαο πνπ 
ζπληνληζκέλα ηνπνζεηνχλ θπηά ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηεο θαη ηα θξνληίδνπλ λα 
δηαηεξνχλ αξκνληθέο ζρέζεηο κεηαμχ θαη απνδεηθλχεηαη απφ ην φηη ζπλελλννχληαη γηα 
λα νκνξθχλνπλ ην ρψξν ηνπο.  

 
Δηθφλα 124:θαξίθεκα πξφηαζεο απιήο θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο δψκαηνο γσληαθνχ 
θηεξίνπ. 
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Σν αζηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα επσθειεζεί ηα κέγηζηα πξνβάιινληαο πξνο ηα έμσ 
ηνλ βηνθιηκαηηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ θαη «αγγίδνληαο» δχν ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 
γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε έλα ηφπν: ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Δίκαζηε ινηπφλ 
κπξνζηά ζε κία επηπιένλ αηκνζθαηξηθή κεηαβιεηή. 
Ζ πφιε θαη ε πνιηηεία επηζήκσο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε 
γηα ηα πιενλεθηήκαηα απιψλ, δηνξζσηηθψλ πξάμεσλ θαη κπνξνχλ θπζηθά λα δψζνπλ 
πξψηεο ην «θαιφ» παξάδεηγκα εληάζζνληαο βηνθιηκαηηθά ζηνηρεία ζηα δεκφζηα 
θηήξηα, ελψ άιιε ιχζε ζα ήηαλ πρ. πηινηηθά πξνγξάκκαηα «πξάζηλεο» 
αλαδσνγφλεζεο θηεξίσλ, ππνρξέσζε εθπφλεζεο κειέηεο θχηεπζεο αθάιππηνπ 
ρψξνπ ζηηο λέεο θαηαζθεπέο, θαζψο θαηά γεληθή νκνινγία ζηελ Διιάδα ν αδφκεηνο 
ρψξνο ησλ νηθνπέδσλ αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο ην «πεξηηηφ» ηκήκα, αληαπνδνηηθά 
θίλεηξα γηα «πξάζηλεο» ηερλνινγίεο, θιπ. Αο θαληαζηνχκε πρ. ηελ Αζήλα ή ηε 
Θεζζαινλίθε ζε κία «πξάζηλε» αεξνθσηνγξαθία εθεί φπνπ ηψξα ππάξρνπλ 
«ηπθιά» δψκαηα απφ ζθπξφδεκα.  

 
Δηθφλα 125:Φπηνηερληθή δηακφξθσζε ηεο φςεο ζε ηκήκα ηνπ Μνπζείνπ Branly ζην Παξίζη.  
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7 Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
 
7.1 Από ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζηνλ αηκνζθαηξηθό ζρεδηαζκό   
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ, εηδηθά ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο άιιεο πφιεηο ηνπ 
δπηηθνχ θφζκνπ, γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά είλαη δηαξθψο απμαλφκελν θαη 
ζπγθεθξηκέλα αθνξά: 
1 Σελ αλαζηήισζε αξραίσλ κλεκείσλ. 
2 Σελ απνθαηάζηαζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. 
3 Σελ επαλάρξεζε ηζηνξηθψλ θηεξίσλ. 
4 Σελ αλάπιαζε ηζηνξηθψλ ζπλφισλ. 
5 Σελ πξνζηαζία, ζπληήξεζε θαη έθζεζε ησλ θηλεηψλ κλεκείσλ. 
6 Σελ ίδξπζε κνπζείσλ θαη ζπλαθψλ πνιηηηζηηθψλ νξγαληζκψλ. 
7 Σελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα δεηήκαηα ηεο πνιηηηζηηθήο 
        θιεξνλνκηάο. 
Σν εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηε δηθή καο έξεπλα είλαη εάλ ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
απνηειεί κία αηκνζθαηξηθή κεηαβιεηή, δειαδή εάλ ν πιηθφο πνιηηηζκφο ζπλεηζθέξεη 
ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αλαζρεδηαζκφ ηεο πφιεο. Ζ απάληεζε φκσο είλαη πξνθαλήο: 
εθφζνλ ηα πιηθά ηεθκήξηα ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ είλαη δηάζπαξηα κέζα ζηηο 
ηζηνξηθέο πφιεηο ή ζηα ηζηνξηθά θέληξα απηψλ, αλακθίβνια ζπκβάιινπλ ζηελ 
«αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο, δηφηη ράξε ζε απηά ε πφιε έρεη ηελ επθαηξία: 
1 Να πιεξνθνξήζεη ην θνηλφ γηα ηελ ηζηνξηθή ηεο ζπλέρεηα.  
2 Να δηαηεξήζεη ηελ ηζηνξηθή κλήκε. 
3 Να ζπλδπάζεη ην ηζηνξηθφ κε ην ζχγρξνλν.  
4 Να απμήζεη ηε «γνεηεία» πνπ εμαζθεί ζηνλ άλζξσπν. 
5 Να επηδείμεη ηελ επαηζζεζία θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηεο παηδεία. 
Δίλαη γεγνλφο φηη νπδείο κέλεη αζπγθίλεηνο απέλαληη ζην παξειζφλ. Ζ εηθφλα κηαο 
πφιεο ζηελ νπνία θαζψο ν πνιίηεο θπθινθνξεί εθηπιίζζεηαη κπξνζηά ηνπ ζε κία 
ζπλεθηηθή έθηαζε φιε ε ηζηνξηθή θαη αξρηηεθηνληθή αλαδξνκή ζηελ πφιε, ζίγνπξα 
ζπληζηά ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα λα ηελ επηζθεθηείο ή θαη λα θαηνηθήζεηο ζε 
απηήλ, πρ. ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζπλδπάδεη κλεκεία θιαζηθά, 
ξσκατθά, βπδαληηλά θαη λεφηεξα πνπ αξθεί κία απιή βφιηα γηα λα ηα αλαθαιχςεηο 
θαζψο εκθαλίδνληαη ζε θάζε γσληά ηεο πφιεο, πξνζθέξεη ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα 
ζπλδπαζκφ ηεο πεξηήγεζεο ή εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο κε ηελ αλαςπρή. Αληηζέησο, 
φπνπ ηα ηζηνξηθά θαηάινηπα ηεο πφιεο δελ πξνζηαηεχηεθαλ επαξθψο, φπσο πρ. ην 
ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Άξγνπο, απφ ηηο αξραηφηεξεο επξσπατθέο πφιεηο, ε ζεκεξηλή 
«αηκφζθαηξα» δείρλεη ππνβάζκηζε θαη ε παξαθκή ησλ κλεκείσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ έιιεηςε πνηφηεηαο ζηε ζχγρξνλε δφκεζε απσζεί ηνλ επηζθέπηε.   
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Ζ απνθαηάζηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο ζρεδφλ πάληα 
ζπλδέεηαη κε επξχηεξεο αλαπιάζεηο πεξηνρψλ, πρ. πιαηείεο, νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, 
νδηθνί άμνλεο, αζηηθά ή ζαιάζζηα κέησπα θαη κπνξεί επίζεο λα ελεξγνπνηήζεη ηελ 
αμηνπνίεζε άιισλ αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο πρ. ην λεξφ, ην πξάζηλν, ν 
θσηηζκφο, θαη λα παξάμεη εληέρλσο ζρεδηαζκέλα πεξηβάιινληα πνπ κέζσ θπξίσο 
ηεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ςπρνινγία ηνπ αλζξψπνπ 
εκπλένληαο ζπλαηζζήκαηα ραιάξσζεο, εξεκίαο, επθνξίαο θαη θπζηθά ην ξνκαληηζκφ 
ηεο κλεκνληθήο αλάθιεζεο ηνπ παξειζφληνο πνπ φινη έρνπκε βηψζεη πρ. ηνπο 
αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ή ηα αξραηνινγηθά κνπζεία, ζε κία βφιηα ζηελ Πιάθα, 
πεξηδηαβαίλνληαο ηα κεζαησληθά Κάζηξα.  
Ζ ιεγφκελε «ιαηξεία ησλ εξεηπίσλ», ε αλάγλσζε ηεο θζνξάο πνπ απνηειεί 
λνκνηέιεηα ηεο χιεο, γηα λα παξαπέκςνπκε θαη ζηνλ John Ruskin95, πηζηεχνπκε είλαη 
ηζρπξφ ζεκείν δεκηνπξγίαο κηαο «αηκφζθαηξαο», είλαη εηδηθά ζε θαηξνχο θξίζεο κία 
απξφζκελε ζπρλά δηέμνδνο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα κε δηδαθηηθφ επίζεο ραξαθηήξα.  

 
Δηθφλα 126:Σν απνθαηεζηεκέλν Χδείν Ζξψδνπ Αηηηθνχ, ππφδεηγκα αθνπζηηθήο, ελ ψξα 
παξάζηαζεο, απφ ηηο πην «αηκνζθαηξηθέο» εκπεηξίεο ζηελ Αζήλα.  
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7.2 Ζ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ    
Ίπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ ε απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ ζπκβάιιεη ζηελ 
αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηζκηθήο ππφζηαζεο κηαο πεξηνρήο, ελψ ε παξακέιεζε ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εηθφλα ηεο πφιεο. Σί φκσο 
λνείηαη σο ππνδεηγκαηηθή πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ; Γε ζα επεθηαζνχκε 
παξαβιέπνληαο ηελ νπζία ηεο εξγαζίαο, φκσο ε «νινθιεξσκέλε πξνζηαζία», ζηε 
δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθεξφκελε σο “integrated conservation”, ζχκθσλα κε ηηο 
ηξέρνπζεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επηζηήκεο ησλ απνθαηαζηάζεσλ, 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ επαλέληαμε ησλ κλεκείσλ ζην 
ηξέρνλ ηζηνξηθφ γίγλεζζαη θαη ηελ εγγχεζε πσο απηή ε θιεξνλνκηά ζα παξαδνζεί 
ζηηο επφκελεο γεληέο κε αζθάιεηα.  
Δμεηάδνληαο ην δήηεκα απφ ηελ νπηηθή ηεο κειέηεο καο έρνπκε λα ζρνιηάζνπκε ηα 
αθφινπζα: 
1 Ζ πξνζηαζία ησλ κλεκείσλ είλαη θαηά βάζε κία πξνσζεηηθή πξάμε πνπ έρεη 
        ζηφρν λα ηα πξνβάιιεη θαη λα ηα θαηνρπξψζεη ζηελ πφιε ηνπο.  
2 Τπφ ηελ έλλνηα ηνπ (1) έρεη λφεκα λα κηιήζνπκε γηα “marketing” πνιηηηζηηθήο 
        θιεξνλνκηάο, ρσξίο λα απνηειεί ηε ζθνπνζεζία αιιά ινγηθή ζπλέπεηα ηεο 
        απνθαηάζηαζεο, εθφζνλ: 
 − Ζ παξνπζία απνθαηεζηεκέλσλ κλεκείσλ απμάλεη ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη 
                ηηο ζέζεηο  εξγαζίαο δειαδή ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 
                πφιεο. 
 − Ζ νηθνλνκηθή αληαπνδνηηθφηεηα ηεο απνθαηάζηαζεο εμαζθαιίδεη ηε 
                βησζηκφηεηα ησλ κλεκείσλ ζην πιαίζην αεηθνξίαο ηεο πφιεο.  
3 Ζ πξνβνιή ησλ κλεκείσλ κεηαθπιίεηαη σο πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζηελ πφιε 
        ζπλεπψο είλαη ζηνηρείν αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη “marketing” ηεο πφιεο. 
  

 
Δηθφλα 127:Σν κέησπν ησλ ηζηνξηθψλ θηεξίσλ ζηελ πφιε Aarhus ηεο Γαλίαο. 
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Γειαδή φηαλ πρ. ην Παξίζη δηαθεκίδεη ηνλ Πχξγν ηνπ Eiffel, ε Αζήλα ηελ Αθξφπνιε, 
ε Ρψκε ην Κνινζζαίν, ππάξρεη κία δηακνξθσκέλε «αηκφζθαηξα» πνπ ζηεξίδεηαη 
ζεκαληηθά ζηα κλεκεία θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, σο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο 
θαη απηή πξνβάιιεηαη ζπλερψο πξνζθαιψληαο ην θνηλφ κε απψηεξν ζηφρν, φπσο θαη 
ζην θαηάζηεκα, λα απμήζεη ην prestige θαη ηα έζνδα ηεο πφιεο.  
Δδψ πξέπεη λα γίλεη κία ζνβαξή επηζήκαλζε: ε δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ δελ πξέπεη 
λα έρεη σο απηνζθνπφ ην ηνπξηζηηθφ θέξδνο δηφηη έηζη αλαπφθεπθηα θαηαζηξέθεηαη ε 
αξρηηεθηνληθή καο θιεξνλνκηά θαη θαη’ επέθηαζε, γηα λα κηιήζνπκε κε ηνπο φξνπο 
καο, δηαιχεηαη ε «αηκφζθαηξα» ξνκαληηζκνχ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ πφιε.   
ηνλ αληίπνδα ηνπ αλσηέξσ, νχηε ε ζηείξα αξραηνινγηθή ζπληήξεζε βνεζά ηε 
δεκηνπξγία κηαο πνηνηηθήο ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη 
πνιίηε. Μπνξνχκε ηδαληθά λα θαληαζηνχκε πρ. λα δηαηίζεην ν Βξάρνο ηεο 
Αθξφπνιεο γηα επηιεγκέλεο εθδειψζεηο, λα γίλνληαλ παξαζηάζεηο ζε φια ηα αξραία 
ζέαηξα, λα ιεηηνπξγνχζαλ ην θαινθαίξη ππφ ην ζειελφθσο έζησ νη ζεκαληηθφηεξνη 
αξραηνινγηθνί ρψξνη, λα ρξεζηκνπνηνχληαλ βπδαληηλά θάζηξα γηα εθζέζεηο, λα 
παξαθνινπζνχζε ην θνηλφ απφ εηδηθέο ζέζεηο ηε δηαδηθαζία αλαζηήισζεο, θαη φια 
απηά ππφ θαηάιιειε επνπηηθή πιεξνθνξία, θσηηζκφ θαη θπζηθά αζθάιεηα 
επηζθεπηψλ θαη κλεκείσλ, ηφηε ε «αηκφζθαηξα» θαη ε «αχξα» πνπ ζα εμέπεκπαλ ηα 
κλεκεία ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή.   

 
Δηθφλα 128:Ζ Πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ κεηά ηελ αλάπιαζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ δαπέδσλ. 



Από το “marketing” στο σχεδιασμό της σύγχρομης πόλης.  

Μια εμαλλακτική ιδέα...  

atmospherics   
 

 
 

 
Δηθφλα 129:Ζ Κλσζφο, ζηελ νπνία παξφηη ε παιαηφηεξε επέκβαζε αλαζηήισζεο - 
αλαθαηαζθεπήο έρεη θαηαθξηζεί, ζήκεξα δεκηνπξγεί ηζρπξφ βίσκα ζηνλ επηζθέπηε. 
 

 
7.3 Αλάπιαζε ηζηνξηθώλ θέληξσλ         
Ζ αλάπιαζε ησλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ δειαδή κία νινθιεξσκέλε κειέηε πξνζηαζίαο 
ηκεκάησλ ηζηνξηθψλ πφιεσλ, είλαη επίζεο δεκνθηιήο ηηο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο 
εηδηθά ζηελ Δπξψπε, φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ πφιεσλ δηαζέηεη ηζηνξηθφ ππξήλα. ε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ππξήλεο απηνί θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνλ πφιεκν ή ζηαδηαθά 
παξήθκαζαλ. Παξφκνηεο κειέηεο θηλνχληαη ζε πνιιαπιά επίπεδα: 
1 Πνιενδνκηθφ. 
2 Αξρηηεθηνληθφ (αθνξά ηελ ηζηνξηθή θαη λέα δφκεζε, ηνπο φξνπο δφκεζεο, θιπ). 
3 Κπθινθνξηαθφ. 
4 Αλαπηπμηαθφ - Οηθνλνκηθφ. 
5 Κνηλσληθφ - Γεκνγξαθηθφ. 
Δηδηθά ζηηο πνιενδνκηθέο κειέηεο αλάπιαζεο βξίζθνπλ εθαξκνγή εξγαιεία ηεο 
επεκβαηηθήο πνιενδνκίαο96 θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, 
φπσο πρ. ΕΟΔ, ΕΔΚ, Δλεξγφ Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν, Εψλε Α θαη Β ζηα κλεκεία θαη 
ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θιπ. 
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Δηθφλα 130:Ζ «αηκφζθαηξα» ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο κεζαησληθήο Ηηαιηθήο πφιεο Siena θαη 
ζηε δηάζεκή ηεο Πιαηεία.  

 
Οπζηαζηηθά απηά ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο «αηκφζθαηξαο» ζε ηνπηθή ή θαη 
γεληθή αθηίλα ηεο πφιεο ε νπνία θάπνηεο θνξέο παξαπέκπεη επζέσο ζε κία 
πεξαζκέλε επνρή, δηαηεξψληαο ζρεδφλ αλέγγηρηα ηα ηεθκήξηά ηεο θαη θάπνηεο άιιεο 
θνξέο επηδηψθεηαη κία ζχδεπμε παιαηνχ θαη ζχγρξνλνπ. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα 
αλαθέξνπκε πιήζνο πεξηπηψζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ, φπσο πρ. ην ηζηνξηθφ θέληξν 
ηεο Bologna, ηε ζπλνηθία Marais ηνπ Παξηζηνχ, ηε γνηζηθή ζπλνηθία ηεο Βαξθειψλεο.  
Πνιχ θαιά παξαδείγκαηα ππάξρνπλ επηπρψο θαη ζηε ρψξα καο κε 
ραξαθηεξηζηηθφηεξν ηελ Πιάθα, φπνπ ηε δεθαεηία ηνπ ’70 θαη κεηά απφ ζπλερφκελε 
ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, έγηλε κία ππνδεηγκαηηθή γηα ηελ επνρή ηεο κειέηε 
πξνζηαζίαο κε απνηέιεζκα αθφκε θαη ζήκεξα θαη παξά ηα αλακελφκελα 
πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ε «αηκφζθαηξα» ηεο Πιάθαο θαηαθέξλεη λα ηζνξξνπεί 
κε ηδαληθφ ηξφπν αλάκεζα ζηε ξνκαληηθή εξεκία ηνπ παξειζφληνο, ηελ ηνπξηζηηθή 
αμηνπνίεζε θαη ηελ αλάγθε ζπλερνχο πξνζηαζίαο ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ κλεκείσλ 
ηεο, ψζηε λα απνηειεί καδί κε ηελ Αθξφπνιε ηνπο θχξηνπο πξννξηζκνχο ζηελ Αζήλα.  
Γεχηεξε πεξίπησζε ην Ναχπιην κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη ε πξνζηαζία ηνπ ηζηνξηθνχ 
θέληξνπ ελέηαμε ην Κάζηξν ηεο Αθξνλαππιίαο θαη ηε ζηαδηαθή αλάπιαζε ηνπ 
ζαιάζζηνπ κεηψπνπ, άξα ε ζάιαζζα ιεηηνχξγεζε σο αηκνζθαηξηθή κεηαβιεηή.  
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Ίπσο θαη ζηελ Πιάθα ηδηαίηεξα πξνζεγκέλν είλαη ην δίθηπν θηλήζεσο πεδψλ κε ηηο 
επηζηξψζεηο, ην θσηηζκφ, ην πξάζηλν, ηηο απιέο, ηηο νπηηθέο θπγέο, ηα ρξψκαηα λα 
πξνζθαινχλ ζε ραιαξσηηθφ πεξίπαην. Οκαιά εληάζζνληαη νη ηνπξηζηηθέο παξνρέο, 
ηα θαηαιχκαηα θαη νη ρξήζεηο εζηίαζεο - αλαςπρήο, ελψ αμηνπνηήζεθαλ 
ζεκαληηθφηαηα θηήξηα, πρ. ην ζεκεξηλφ Μνπζείν, ε ρνιή Δπειπίδσλ, θα.  

 
Δηθφλα 131:Πεδφδξνκνο ηδηαίηεξεο «αηκφζθαηξαο» ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Ναππιίνπ. 

 
Πην ζχγρξνλε πεξίπησζε αζηηθήο αλάπιαζεο κε πνιηηηζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 
ραξαθηήξα θαη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο αλαςπρήο είλαη ην Γθάδη, πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ 
ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ «Σερλφπνιηο»97. Ζ «αηκφζθαηξα» πνπ δεκηνπξγνχλ, ηδίσο 
έληερλα θσηηζκέλα, ηα θηήξηα ηνπ παιηνχ εξγνζηαζίνπ Φσηαεξίνπ είλαη πξαγκαηηθά 
εληππσζηαθή έρεη αλαβαζκίζεη ηελ πφιε θαη έρεη δεκηνπξγήζεη πνιιέο ζέζεηο 
εξγαζίαο, φκσο είρε σο παξάπιεπξε ζπλέπεηα ηε κνλνκεξή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη 
ππεξθφξησζε ηεο άκεζεο πεξηνρήο, κεηά θαη ην ηαζκφ ηνπ ΜΔΣΡΟ, ηελ ψξα πνπ 
ην γεηηνληθφ Μεηαμνπξγείν παξακέλεη ππνβαζκηζκέλν. Δάλ, πρ. είρε κειεηεζεί ζε 
επξχηεξν πνιενδνκηθφ επίπεδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα ελνπνίεζεο 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ - απέλαληη είλαη ν Κεξακεηθφο - ίζσο λα κελ είρακε 
απνζπαζκαηηθφ απνηέιεζκα.  
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Γηα λα αλαθεξζνχκε ζε πεξηπηψζεηο αλάπιαζεο ηζηνξηθψλ αμφλσλ, αζθαιψο 
μερσξίδεη ε νδφο Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ ζηελ Αζήλα, ν «πεδφδξνκνο ηεο 
Αθξφπνιεο». Πξφθεηηαη γηα δηαδξνκή πνπ μεθηλά απφ ην Θεζείν θαη ζπλδπάδεη 
πξάζηλν, πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ επηζηξψζεσλ, ήπηεο δξαζηεξηφηεηεο, θσηηζκφ 
ρακειψλ ηφλσλ, απνθαηάζηαζε φςεσλ θηεξίσλ θαη πξφζβαζε ζηηο αξραηφηεηεο ηεο 
Αθξφπνιεο αιιά θαη ζέα ζην θπζηθφ ηνπίν θαη ηνπο γχξσ ιφθνπο, θαηαιήγνληαο ζην 
πνιπδηαθεκηζκέλν Μνπζείν Αθξφπνιεο, αζθαιψο θνξπθαίν ηνπφζεκν ηεο 
πεξηνρήο, αλ θαη πνιενδνκηθά έρεη εληαρζεί θάπσο αζθπθηηθά ζην πξν-πθηζηάκελν 
πεξηβάιινλ.  
Μειέηεο, κε πινπνηεκέλεο, έρνπλ γίλεη θαη γηα άιινπο άμνλεο ή ζεκεία ηεο Αζήλαο, 
θπξίσο γηα ηελ «πνιχπαζε» Πιαηεία Οκνλνίαο, ελψ ζαθψο νχηε θαη ε εηθφλα ηνπ 
πληάγκαηνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί «αηκνζθαηξηθή». Δάλ πρ. είρακε κία ζχλδεζε 
ηεο Πιαηείαο πληάγκαηνο κε ηελ πεδνδξνκεκέλε νδφ Δξκνχ θαη αλάινγε εθηξνπή 
θπθινθνξίαο ή θαη ηνπηθή ππνγεηνπνίεζε, ηφηε ζα απνθηνχζε νπζηαζηηθή ελνπνίεζε 
φιε ε πεξηνρή πνπ δηαθφπηεηαη απφ ηηο ξνέο ησλ απηνθηλήησλ. Απηφ θπζηθά 
επαλαθέξεη ηε δηαρξνληθή άπνςε γηα απαγφξεπζε ησλ απηνθηλήησλ ζην Κέληξν ηεο 
Αζήλαο, έλα εγρείξεκα πνπ ζίγνπξα ζα δεκηνπξγνχζε «αηκφζθαηξα» ζε ζπλδπαζκφ 
θαη κε άιιεο κειέηεο αλάπιαζεο νδηθψλ αμφλσλ, ίζσο πνδειαηφδξνκνπο, θιπ.   

 
Δηθφλα 132:Σν ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Καβάιαο πνπ δηαζρίδεηαη κε πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ 
ηξφπν απφ ην Τδξαγσγείν. 
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Δηθφλα 133:Σν Parc de la Villette ζην Παξίζη, κε αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ησλ παιαηψλ 
θαγείσλ απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Bernard Tschumi, πνπ ρξεζηκνπνηεί σο βαζηθή αηκνζθαηξηθή 
κεηαβιεηή ην ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ, ηα πιηθά, ην πξάζηλν θαη ην λεξφ. 
 

 
7.4 Απνθαηάζηαζε θαη επαλάρξεζε ηζηνξηθώλ θηεξίσλ     
ηελ απνθαηάζηαζε, ζπλεηδεηά ή αζέιεηα, κέζα απφ ηελ θεληξηθή θαηεχζπλζε απηφο 
πνπ επεκβαίλεη επηιέγεη ηελ επηζπκεηή ζε απηφλ «αηκφζθαηξα» ηνπ 
απνθαηεζηεκέλνπ κλεκείνπ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ κεηαθέξεηαη ε ηδέα ζε πξάμε, 
έρνληαο γεληθά 3 επηινγέο: 
1 Σε ζπληεξεηηθή αλαβίσζε ηνπ παξειζφληνο κέζα απφ ηελ επαλαθνξά ηνπ 
        θηεξίνπ ζε κηα πεξαζκέλεο θαηάζηαζε θαη κνξθή.  
2 Σελ νιηθή επηθξάηεζε ζχγρξνλνπ ζρεδηαζκνχ κε νξαηφ θίλδπλν απψιεηαο 
        ηεθκεξίσλ.  
3 Σελ ηζνξξνπεκέλε ζπλεξγαηηθή ζρέζε παξειζφληνο θαη παξφληνο ψζηε λα 
        απνθηεζεί ε ελεξγφο παξνπζία ηνπ ηζηνξηθνχ θηεξίνπ ζην κέιινλ ηεο πφιεο. 
Ζ «αηκφζθαηξα» ελφο κλεκείνπ έρεη πεδίν επηξξνήο πνπ ελίνηε ππεξβαίλεη θαηά 
πνιχ ηελ έθηαζή ηνπ, άξα νη επηινγέο δελ πεξηνξίδνληαη ζην κλεκείν, έρνπλ 
αληίθηππν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ζπγθέληξσζεο ηζηνξηθψλ 
θηεξίσλ νη αλσηέξσ επηινγέο κπνξνχλ λα γίλνπλ θεληξηθή ηδέα αλάπιαζεο απηνχ 
ηνπ ηζηνξηθνχ ππξήλα θαη ηφηε ππάξρεη ζεκαληηθή δξάζε ζηελ πφιε.  
Θα ζηαζνχκε εηδηθά ζην παξάδεηγκα ησλ πξνζφςεσλ, ηα ιεγφκελα «κέησπα» θαη ηηο 
θνξπθνγξακκέο πνπ δεκηνπξγνχλ. Ζ εηθφλα ελφο άμνλα κε ζπλερείο πξνζφςεηο ελφο 
ή θαη πεξηζζφηεξσλ ηζηνξηθψλ αξρηηεθηνληθψλ ξπζκψλ είλαη πξαγκαηηθά 
εληππσζηαθφ, αηκνζθαηξηθφ ζχλνιν θαη αμίδεη φπνπ δηαζψδεηαη λα δηαηεξείηαη.  
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Χο πξνο ην ζέκα ηεο επαλάρξεζεο 4 είλαη ηα θχξηα ζεκεία πνπ καο απαζρνινχλ θαη 
ζρεηίδνληαη κε ηηο αλσηέξσ επηινγέο: 
1 Ζ ζπκβαηφηεηα ηεο λέαο ρξήζεο κε ην θέιπθνο.  
2 Οη ππνρξεσηηθέο επεκβάζεηο γηα ιεηηνπξγηθή θαη αζθαιή εμππεξέηεζε ηεο λέαο 
        ρξήζεο. 
3 Ζ δπλαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα δηαηήξεζεο κηαο αξρηθήο γλσζηήο ρξήζεο. 
4 Ζ ζπλεηζθνξά ηεο λέαο ιεηηνπξγίαο ζηηο αλάγθεο θαη ην ραξαθηήξα ηεο πφιεο.  
Πξνθαλψο κία πφιε πνπ έρεη θαηαθέξεη λα αμηνπνηήζεη ηζηνξηθά θηήξηα ζηεγάδνληαο 
ζε απηά ηηο βαζηθέο ηεο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο, απνθηά αίγιε θαη θήκε, ζε ζρέζε κε 
άιιε πφιε φπνπ ηζηνξηθά θειχθε έρνπλ παξαδνζεί ζηε θζνξά θαη νη δεκφζηεο 
ππεξεζίεο ζηεγάδνληαη ζε ελνηθηαδφκελα θηήξηα γξαθείσλ ή ρεηξφηεξα εθιείπνπλ 
νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ιφγσ έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ θηεξίσλ, ελψ ζα κπνξνχζαλ 
λα έρνπλ απνθαηαζηαζεί ηα δηαζέζηκα.  
Ίηαλ έλαο επηζθέπηεο γλσξίδεη κία πξνεγνπκέλσο άγλσζηε πφιε κε ηζηνξηθά θηήξηα 
ζε άςνγε θαηάζηαζε, δείγκα φηη επαλαιεηηνπξγνχλ, φπσο πρ. ην θαληαζηηθφ 
ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Πξάγαο, απνθηά ηηο θαιχηεξεο ησλ εληππψζεσλ θαη παξαθηλείηαη 
λα εμεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ηελ πφιε αλαθαιχπηνληαο ηα κπζηηθά ηεο θαη ηε γνεηεία 
ηνπ παξειζφληνο ηεο, είλαη κία ζθελνγξαθηθή εκπεηξία πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη γηα λα 
ηε δήζεη, ζίγνπξα δελ ζα ζέιεη λα θχγεη, άξα ε πφιε πέηπρε ην ζηφρν ηεο.  

 
Δηθφλα 134:Μνπζείν Διηάο θαη Διιεληθνχ Λαδηνχ ζην παιηφ θηήξην Ζιεθηξηθήο Δηαηξείαο ζηε 
πάξηε, «αηκφζθαηξα» πνπ «παληξεχεη» παξαδνζηαθφ θαη ζχγρξνλν θαη ηδηαίηεξα βησκαηηθφ 
εζσηεξηθφ.  
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Δηθφλα 135:Σν απνθαηεζηεκέλν Μεγάιν Αξζελάιη ησλ Υαλίσλ. 

Ζ απφθαζε ινηπφλ ηεο επαλάρξεζεο είλαη αηκνζθαηξηθή κεηαβιεηή, κε ζεσξεηηθή 
θαη πξαθηηθή θπξίσο αμία, θαη πξέπεη λα ηελ πξνβάιιεη ε πφιε φηαλ θάλεη ζσζηή 
ρξήζε ηεο, πρ. ην Δλεηηθφ Μεγάιν Αξζελάιη ζηα Υαληά αθνχ κεηαηξάπεθε ζε Κέληξν 
Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ έγηλε ζεκείν αλαθνξάο ζηνλ παξαιηαθφ πεξίπαην ηεο 
πφιεο θαη πξνζειθχεη πιήζνο επηζθεπηψλ κε αθνξκή ηηο επηζηεκνληθέο θαη 
πνιηηηζηηθέο δξάζεηο πνπ θηινμελεί, ν Λεπθφο Πχξγνο ζηεγάδεη πιένλ ην Μνπζείν 
Ηζηνξίαο ηεο Θεζζαινλίθεο98, δειαδή έλα θηήξην - ηνπφζεκν απέθηεζε κία ρξήζε κε 
ζαθή αλαθνξά ζηελ πφιε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απηή ζρέζε ηνπ θηεξίνπ κε ηνπο 
αλζξψπνπο έδσζε μερσξηζηφ ραξαθηήξα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ, ελψ ην Νέν 
Μνπζείν Μπελάθε ζηεγάζηεθε ζε έλα βηνκεραληθφ θηήξην ζηνλ άμνλα ηεο Πεηξαηψο, 
ην νπνίν πιήξσο κεηακνξθψζεθε εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζην αίζξην99.  
Θα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ επηινγή λέαο ρξήζεο ηζηνξηθψλ θηεξίσλ θπξηαξρεί ν 
πνιηηηζκφο ελ κέξεη δηφηη δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε πνιηηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε πνιιέο 
πφιεηο αλ αλαθεξζνχκε ζηελ Διιάδα θαη ελ κέξεη θαζψο ην θνηλφ ζπλδέεη ηα κλεκεία 
κε ιεηηνπξγίεο εθιεπηπζκέλνπ ραξαθηήξα. 
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Δηθφλα 136:Σν Νέν Κηήξην ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε, φπνπ έλα λέν ζχγρξνλν θέιπθνο έξρεηαη 
λα «ληχζεη» ην αξρηθφ θαη δεκηνπξγεί έλα «αηκνζθαηξηθφ» θηήξην ζην κέησπν ηεο νδνχ 
Πεηξαηψο. 
 

 
7.5 Μνπζεία θαη πνιηηηζηηθά ηδξύκαηα        
Φαληαζηείηε κία πφιε κε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ζε κνπζεία, πηλαθνζήθεο, gallery, 
πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα θαη ζπιιφγνπο πνπ λα πξνζθέξνπλ έλα πνιππνίθηιν πιήζνο 
δξψκελσλ, φπσο πρ. κφληκεο θαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
γηα παηδηά, ελήιηθεο θαη εηδηθέο νκάδεο θνηλνχ, δηαιέμεηο, workshop, παξνπζηάζεηο 
βηβιίσλ, καζήκαηα εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ππαίζξηεο εθζέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο, θα. 
Πνηφο δελ ζα ήζεια λα δεη ζε ηέηνηα «αηκφζθαηξα»; Γείρλεη πςειφ επίπεδν θαηαξρήλ 
ππεπζπλφηεηαο θαη ελδηαθέξνληνο ηεο Πνιηηείαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ 
ινηπψλ θνξέσλ θαη επηπξνζζέησο εγλσζκέλε πνιηηηζηηθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ ηεο 
πφιεο, θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη γεληθά κία δσληάληα, πνιηηηζηηθή δχκσζε, 
δεκηνπξγία θαη πλεπκαηηθή δηαχγεηα ζηελ πφιε. 
Πνιιέο επξσπατθέο πφιεηο, ηδίσο ζηε Γεξκαλία θαη ηε Μ. Βξεηαλία, επελδχνπλ ζηελ 
αλαπηπμηαθή αλαζπγθξφηεζε κε βάζε κία επίζεκε, νξγαλσκέλε πνιηηηζηηθή 
πνιηηηθή. Κιαζηθή πεξίπησζε ε θεληξνδπηηθή κεηξφπνιε ηεο Δπξψπεο, ην Βεξνιίλν 
θαη ηε «Νήζν ησλ Μνπζείσλ» ππφδεηγκα αζηηθνχ «αηκνζθαηξηθνχ» ζρεδηαζκνχ κε 
παγθφζκηα εκβέιεηα, θαζψο ζε έλα κηθξφ λεζί, ζπγθεληξψλνληαη ζε πξνζηηή 
απφζηαζε, νξηζκέλα απφ ηα κεγαιχηεξα κνπζεία ηνπ θφζκνπ. 
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Δηθφλα 137:Ζ «Νήζνο ησλ Μνπζείσλ» ζην Βεξνιίλν. 

Ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζην επξχ θνηλφ δελ είλαη πιένλ απνθιεηζηηθά ηα αξραηνινγηθά 
κνπζεία θαη ηα κνπζεία ηέρλεο, παξφηη πάληα ζα απνηεινχλ ζηαζεξή αμία, κέρξη 
βαζκνχ ππεξβνιήο πνπ ζηελ Διιάδα εθθξάδεηαη κε αξραηνινγηθφ κνπζείν ζε θάζε 
πφιε. Απμάλνληαη νη ηάζεηο γηα πξσηφηππα θαη ζεκαηηθά κνπζεία, κε ελδεηθηηθή ηελ 
πξσηνβνπιία ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οκίινπ Πεηξαηψο γηα δεκηνπξγία κνπζείσλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ ηζηνξία ηεο πξν-βηνκεραληθήο θνηλσλίαο, πνπ αλακθίβνια είλαη εζηίεο 
πνιηηηζκνχ θαη βειηίσζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ100.  
·λα αλαγλσξηζκέλν, μερσξηζηφ κνπζείν κπνξεί λα ζεκάλεη αιιαγή πιεχζεο κηαο 
νιφθιεξεο πφιεο, φπσο πρ. ην Bilbao πνπ γίλεηαη γλσζηφ κέζα απφ ην Μνπζείν 
Guggenheim, επαχμεζε ηεο αίγιεο κηαο ήδε παγθνζκίνπ θήκεο πφιεο, φπσο πρ. ην 
Μνπζείν Branly ζην Παξίζη, ην Imperial War Museum ζην Manchester ή πεξηπηψζεηο 
πνπ ζπλδπάδνπλ θαη ηελ επαλάρξεζε, φπσο πρ. ε Tate Modern ζε έλα βηνκεραληθφ 
θέιπθνο ζηηο φρζεο ηνπ Σάκεζε, φια εληππσζηαθά δείγκαηα γξαθήο δηαθεθξηκέλσλ 
αξρηηεθηφλσλ θαη φρη ηπραία ηνπνζεηεκέλα δίπια ζηε ζάιαζζα ή ζην πνηάκη πνπ 
δηαξξέεη ηελ πφιε.  
 
 
 
 

                                                           

http://www.piop.gr/el/MuseumNetwork.aspx
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ηελ πεξίπησζε απηή ε ηζρπξή αηκνζθαηξηθή κεηαβιεηή είλαη αθξηβψο ε ίδηα ε 
αξρηηεθηνληθή ή ην απνηέιεζκα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη θπζηθά ε θήκε ηνπ 
δεκηνπξγνχ, ζε βαζκφ λα γίλεηαη γλσζηφ ην κνπζείν γηα ηε κνξθή ηνπ θαη 
δεπηεξεπφλησο γηα ην εθζεζηαθφ πεξηερφκελν. Δηδηθά ε «αηκφζθαηξα» ηνπ Bilbao, 
πνπ δελ ήηαλ παξά κηα «μεραζκέλε» βηνκεραληθή πφιε, κεηαβιήζεθε ξηδηθά. 
Πξφθεηηαη γηα αληίζηνηρν, ζε πνιχ κεγαιχηεξε φκσο θιίκαθα, παξάδεηγκα, κηαο 
ζρεηηθά άζεκεο εκπνξηθήο θίξκαο πνπ θαηαθέξλεη λα θαηαζθεπάζεη έλα 
«αηκνζθαηξηθφ» ππνθαηάζηεκα θαη γίλεηαη γλσζηή ζην θνηλφ αθξηβψο γη’ απηφ ην 
ιφγν. Ζ ίδηα ε κνξθή ηνπ θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα πξνζθαιέζεη αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη 
εθεμήο είλαη επζχλε ηεο εηαηξείαο λα θξαηήζεη ηνπο λένπο ηεο πειάηεο. Οκνίσο έλα 
θαληαζκαγνξηθφ θηήξην ή παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο κλεκείν ζα θέξεη επηζθέπηεο 
ζηελ πφιε, φκσο ην αλ ζα επηζηξέςνπλ απηνί έρεη λα θάλεη θαη κε ηηο ππφινηπεο 
παξνρέο θαη ηζρπξά ζεκεία ηεο πφιεο.  
πκπεξαζκαηηθά, ν πνιηηηζκφο είλαη πνιχηηκν εξγαιείν αλαζρεδηαζκνχ ηεο 
«αηκφζθαηξαο» ηεο πφιεο κε επξεία εθαξκνγή θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ 
ειιεληθή πφιε, πρ. κε κνπζεία πφιεο, ηνπηθέο πηλαθνζήθεο, αλαβάζκηζε ππεξεζηψλ 
ησλ «κηθξφηεξσλ» κνπζείσλ, αλαθαίληζε παιαηψλ κνπζεηαθψλ θηεξίσλ, ψζηε λα 
γίλνπλ αληαγσληζηηθά, θα.   

 
Δηθφλα 138:Σν Imperial War Museum ζην Manchester έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Daniel 
Libeskind. 
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Δηθφλα 139:Σν εληππσζηαθφ Guggenheim ηνπ Bilbao έξγν - ζηαζκφο γηα ηνλ αξρηηέθηνλα 
Frank Gehry. 
 

 
Δηθφλα 140:Ζ Tate Modern έξγν ηεο δηάζεκεο θίξκαο αξρηηεθηφλσλ Herzog & de Meuron θαη 
ε δηακφξθσζε ηνπ Σάκεζε πνπ ζπλνδεχεη ηελ επέκβαζε. 



Από το “marketing” στο σχεδιασμό της σύγχρομης πόλης.  

Μια εμαλλακτική ιδέα...  

atmospherics   
 

 

 
8 Οη άλζξσπνη ηεο πόιεο 
 
8.1 Γεληθά 
Ίπσο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πνπ αλαιχζακε, ν αλζξψπηλνο 
παξάγνληαο είλαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο απφ ηηο κε-ειεγρφκελεο αηκνζθαηξηθέο 
κεηαβιεηέο, δηφηη βξίζθεηαη παληνχ θαη δε κπνξεί λα ρεηξαγσγεζεί απνηειεζκαηηθά 
κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ - επηπρψο γηαηί ην αληίζεην εγείξεη θαη εζηθέο αληηδξάζεηο - 
θαζψο ππάξρεη ειεπζεξία βνχιεζεο, επηινγήο θαη δξάζεο, νχηε λα πξν-εθηηκεζεί 
εθφζνλ θαζέλαο απνηειεί μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. 
ηελ πφιε ζα δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
1 Μφληκνη θάηνηθνη, δειαδή άηνκα πνπ δηακέλνπλ ζηελ πφιε πάληα ή θαηά ην 
        κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα εηεζίσο. 
2 Δπαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πφιε: 
 − ·ρνληαο κφληκε έδξα, πρ. πσιεηέο ιηαληθήο. 
 − Παξέρνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο, πρ. κεραληθνί, γηαηξνί, δηθεγφξνη. 
 − ·ρνληαο πεξηνδηθή επαγγεικαηηθή δξάζε, πρ. πιαλφδηνη πσιεηέο.   
3 Γεκφζην πξνζσπηθφ πνπ πεξηιακβάλεη: 
 − Τπεξεζίεο θνηλήο σθειείαο. 
 − Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. 
 − Τπεξεζίεο αζθάιεηαο θαη πγείαο - πξφλνηαο. 
 − Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. 
 − Λνηπέο ππεξεζίεο, πρ. πιεξνθφξεζε, πνιηηηζηηθέο παξνρέο, θιπ. 
4 Δπηζθέπηεο πνπ παξακέλνπλ γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη 
        δηαρσξίδνληαη ζε: 
 − Δζσηεξηθφ ηνπξηζκφ. 
 − Δμσηεξηθφ ηνπξηζκφ. 
 − Παξαζεξηζηέο. 
 − Καηνίθνπο βξαρείαο δηάξθεηαο, πνπ θαηαρξεζηηθά αλήθνπλ ζηελ 
                θαηεγνξία. 
Αληίζηνηρα κε ην θαηάζηεκα θαη ζηελ πφιε, ηδίσο ζηελ πφιε, ηζρχεη φηη φινη νη 
παξαπάλσ:  
1 Δπεξεάδνληαη απφ ηελ «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο. 
2 πκβάιινπλ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ζηε δηακφξθσζε ηεο αζηηθήο 
        «αηκφζθαηξαο». 
3 Αιιειεπηδξνχλ αιιήινηο θαζεκεξηλά κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο δπλαηνχο 
        ζπλδπαζκνχο. 
Απηφ ζεκαίλεη πσο ζηελ πφιε ππάξρεη κία αδηάιεηπηε ππθλφηεηα αλζξψπηλεο 
αιιεινεπηξξνήο θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη δηαπξνζσπηθέο 
ζρέζεηο γηα ηελ ςπρνινγία θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεκεξηλψλ καο αλαγθψλ, 
θαηαλννχκε πφζν νπζηψδεο κεηαβιεηή είλαη γηα ηελ πφιε ζα είλαη πάληα ν 
παξάγνληαο «άλζξσπνο». 
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8.2 Οη κόληκνη θάηνηθνη     
Παξφηη νη επαγγεικαηίεο ηεο πφιεο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ γηα ηελ 
πνηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, πηζηεχνπκε πσο ν αλζξψπηλνο «θαζξέθηεο» ηεο πφιεο 
είλαη ε ηδηνζπγθξαζία θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο. Γηα θάζε 
πεξηνρή ηεο γεο ππάξρνπλ θεκνινγίεο θαη ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ην κφληκν 
πιεζπζκφ, ζπλήζσο ππεξβνιηθά θαη κπζνπιαζηηθά, φκσο θξχβνπλ θαη θάπνηα δφζε 
αιήζεηαο θαη ζίγνπξα ιακβάλνληαη ππφςηλ απφ φζνπο δελ θαηνηθνχλ ζηελ πφιε. Ζ 
ζηάζε θαη ν ξφινο ησλ θαηνίθσλ δηαθαίλεηαη ζε δεηήκαηα φπσο: 
1 Πφζν θηιηθνί θαη θαηαδεθηηθνί είλαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα; 
2 Πφζν επηθνηλσληαθνί είλαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο «μέλνπο»; 
3 Πφζν πξννδεπηηθή ή ζπληεξεηηθή θνηλσλία δεκηνπξγνχλ; 
4 Πφζν δηεπθνιχλνπλ ηνπο κε-κφληκνπο θαηνίθνπο εληφο ηεο πφιεο ηνπο; 
5 Πφζν εχθνια κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη «κπζηηθά» ηεο πφιεο ηνπο 
        δηαθεκίδνληάο ηελ; 
6 Πφζν αθξηβείο πιεξνθνξίεο παξέρνπλ; 
7 Πφζν δπλακηθή είλαη ε παξνπζία ηνπο ζην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο; 
8 Πφζν δεκνθηιείο είλαη νη μέλεο γιψζζεο; 
Σνπιάρηζηνλ ε Διιάδα ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ έρεη 
αλαγλσξίζηκν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ έκθπηε ειιεληθή εμσζηξέθεηα, ε θηινμελία 
θαη ν απζνξκεηηζκφο εηδηθά ζηηο λεζησηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο απνηειεί 
θνκβηθφ ζεκείν ηεο «αηκφζθαηξαο» ζηελ ειιεληθή πφιε θαη ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 
ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ζην «θαιφ» φλνκα ηεο ρψξαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Πνιινί 
ηνπξίζηεο επηζθέπηνληαη ειιεληθέο πφιεηο απιά ιφγσ ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη απηφ 
είλαη ζεηηθφηαηε δηαθήκηζε. Άιισζηε ζα ζπκθσλήζνπκε πσο δελ ππάξρεη θαιχηεξε 
«αηκφζθαηξα» γηα ηνλ επηζθέπηε απφ ην απιφρεξν ρακφγειν ελφο αγλψζηνπ πνπ ζα 
αλνίμεη κε πεξηζζή αζσφηεηα θαη δηάζεζε ην ζπηηηθφ ηνπ γηα λα ηνλ ππνδερηεί.   
 
 
 
8.3 Οη επαγγεικαηίεο 
Οη άλζξσπνη θάζε πφιεο θαζεκεξηλά ζπλαιιάζζνληαη ππνρξεσηηθά κε πνιινχο 
επαγγεικαηίεο θαη αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηνπο 
επαγγεικαηίεο ηζρχνπλ φζα ελ κέξεη ήδε αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο, δειαδή νη πειάηεο επεξεάδνληαη απφ: 
1 Σελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 
2 Σε ζρέζε πνηφηεηαο / ηηκήο. 
3 Σελ εμππεξέηεζε. 
4 Σελ «αηκφζθαηξα» ηνπ θαηαζηήκαηνο. 
5 Σε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά θαη ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι. 
6 Σν πφζν δηεπθνιχλεη ηηο αγνξέο ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 
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ηελ πφιε ε ζπλεηζθνξά θαη ε θήκε ησλ επαγγεικαηηψλ ιεηηνπξγεί 
πνιιαπιαζηαζηηθά θαη ζπζζσξεπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, πρ. 
αλ ε αγνξά ηξνθίκσλ κηαο πφιεο έρεη θαιή θήκε ηελ επηζθέπηνληαη φινη νη ληφπηνη 
θάηνηθνη θαη παξαθηλνχλ θαη ηνπο επηζθέπηεο, αλ ε πφιε φκσο θεκνινγείηαη πσο έρεη 
παλάθξηβα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο ρσξίο ηδηαίηεξα θαιφ θαγεηφ ηφηε πξφθεηηαη γηα 
αξλεηηθή δηαθήκηζε πνπ πηζαλφηαηα ζα επεξεάζεη θαη ηελ θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ 
ζηελ αγνξά ή κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε ζθέςε φηη αλ δελ έρεη ε πφιε θαιφ θαγεηφ 
ίζσο λα κελ έρεη θαη θαινχο ρψξνπο δηαζθέδαζεο, άξα νη ζπλέπεηεο, ζεηηθέο ή 
αξλεηηθέο δηεπξχλνληαη θαη ζε άιινπο ηνκείο.   
Οη ζεηηθέο πξσηνβνπιίεο, νη ζπλαζπηζκνί θαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ησλ 
επαγγεικαηηψλ, εηδηθά ζηα ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα απνηεινχλ πξνζνδνθφξν 
θάιεζκα ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ απφ ην νπνίν θπζηθά επσθειείηαη θαη ν ηνπηθφο 
πιεζπζκφο, πρ. εάλ κία εκέξα ηεο εβδνκάδαο φια ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο έρνπλ 
ζεκαληηθή έθπησζε, εάλ ηα καγαδηά ιεηηνπξγνχλ θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα, εάλ ν 
δήκνο κε ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο πξνζθαιεί ηνλ θφζκν ζηελ αγνξά ηεο πφιεο, εάλ νη 
θαθεηέξηεο έρνπλ θνηηεηηθή έθπησζε, εάλ δηαλέκνληαη θνππφληα πξνζθνξψλ, εάλ ην 
θέξαζκα ζπλνδεχεη ηελ απιή είζνδν ζε έλα θαηάζηεκα, θιπ. Αληίζεηα είλαη 
πξαγκαηηθά ηξαγηθφ αλ κία πφιε νη κφληκνη θάηνηθνη δελ ηελ εκπηζηεχνληαη γηα ηηο 
αγνξέο ηνπο.   

 
Δηθφλα 141:Τπεξζπγθέληξσζε αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζηελ «παξαδνζηαθνχ» ηχπνπ Αγνξά ηεο 
Θεζζαινλίθεο, ην «Καπάλη». 
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8.4 Σν δεκόζην πξνζσπηθό 
Σα δεηήκαηα πνπ εθηέζεθαλ ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ησλ 
επαγγεικαηηψλ, ηζρχνπλ ελ πνιινίο θαη γηα ην δεκφζην πξνζσπηθφ ηεο πφιεο, γηα ην 
νπνίν φκσο επηπιένλ ελδηαθέξνπλ ηα εμήο: 
1 Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζην αληηθείκελν ελαζρφιεζήο ηνπο. 
2 Ο βαζκφο πνζνηηθήο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηεο πφιεο ζε έκςπρν δπλακηθφ. 
3 Ζ ηαρχηεηα θαη πνηφηεηα εμππεξέηεζεο.  
4 Σν σξάξην ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  
Σν δεκφζην πξνζσπηθφ ζπζρεηίδεηαη βεβαίσο θαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
«αηκφζθαηξα» ησλ δεκνζίσλ θηεξίσλ, ε νπνία επεξεάδεη εξγαδνκέλνπο θαη 
εμππεξεηνχκελνπο. Δηδηθά ζηε κέζε ειιεληθή πφιε πζηεξνχκε ζεκαληηθά ζε απηνχο 
ηνπο ηνκείο, πρ. είλαη απαξάδεθην ζηελ αηρκή ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ κία κηθξή 
πφιε λα δηαζέηεη έλα απιφ θέληξν πγείαο κε έλα γηαηξφ, νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηα 
κνπζεία λα ιεηηνπξγνχλ ηελ εαξηλή πεξίνδν κέρξη ην κεζεκέξη ιφγσ ειιείςεσο 
αξραηνθπιάθσλ, ζηα ΚΔΠ λα παξαηεξνχληαη αηειείσηεο ζεηξέο αλακνλήο, θιπ.  
Απιέο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, φπσο πρ. νζφλεο ηειεφξαζεο ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο 
αλακνλήο ζα είραλ δηαθνξεηηθφ αληίθηππν ζηελ εηθφλα ηεο πφιεο. Αλ ζθεθηνχκε 
αθφκε ζνβαξφηεξεο πνιηηηθέο, πρ. ζπλερέο πξνζσπηθφ εμππεξέηεζεο κε ζπκβνιηθή 
ελδπκαζία πνπ λα μερσξίδεη ζηα ηνπξηζηηθά πεξίπηεξα, ηφηε ε πφιε απνθηά 
«αηκφζθαηξα» επηζεκφηεηαο, ππεπζπλφηεηαο θαη επζχλεο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο.  

 
Δηθφλα 142:Ο εζσηεξηθφο ρψξνο αλακνλήο θνηλνχ ζην Γεκαξρείν ηεο αγγιηθήο πφιεο Derby.  
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Δηθφλα 143:Σν πξνζσπηθφ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο πφιεο ηνπ Perth ζηελ Απζηξαιία 
θσηνγξαθίδεηαη κε εηδηθή ελδπκαζία εξγαζίαο δίπια ζε έλα «αηκνζθαηξηθφ» ηνπξηζηηθφ 
πεξίπηεξν, ζην πιαίζην ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο ηεο πφιεο.  
 

 
8.5  Οη επηζθέπηεο ηεο πόιεο  
αθψο ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ «αηκφζθαηξαο» πφιεο θαη ηνπξηζηηθνχ 
ξεχκαηνο, φκσο πηζηεχνπκε πσο είλαη ε εηθφλα, ε θήκε θαη ν βαζκφο πξνβνιήο ηεο 
πφιεο πνπ θαζνξίδεη πνηνί άλζξσπνη πνπ ηελ επηζθέπηνληαη, ηί πξνζέζεηο, 
επηζπκίεο, πξνζκνλέο θαη απαηηήζεηο έρνπλ. πγθεθξηκέλα ε ίδηα ε πφιε θαζνξίδεη ζε 
κεγάιν βαζκφ: 
1 Σελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ησλ επηζθεπηψλ. 
2 Σν βαζηθφ ιφγν ηεο επίζθεςεο, πρ. δηαζθέδαζε, πνιηηηζηηθή πεξηήγεζε, θιπ.  
3 Σελ εζληθφηεηα ησλ επηζθεπηψλ. 
4 Σνλ ηξφπν κεηάβαζεο ζηελ πφιε. 
5 Σν ρξφλν παξακνλήο ηνπο. 
6 Σε γεληθφηεξε δεκφζηα ζπκπεξηθνξά ηνπο σο απνηέιεζκα ηεο εηθφλαο πνπ 
        ζπλαληνχλ.  
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Αληηιακβαλφκαζηε πσο ν ηνπξίζηαο πνπ πξνηηκά θαη ελδηαθέξεηαη γηα πνιηηηζηηθέο 
επηζθέςεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζα πξνηηκήζεη ηελ Άλδξν απφ ηε Μχθνλν, ελψ αλ 
βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αλαςπρή ζα ζπκβεί ην αληίζεην, ελψ ειάρηζηνη ζα 
επηζθεθηνχλ κία πφιε φπνπ απνδεδεηγκέλα ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δελ νκηιεί 
αγγιηθά.  
ε δεχηεξν επίπεδν φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπξηζηηθνχ πιεζπζκνχ 
δηακνξθψλνπλ ηελ «αηκφζθαηξα» ηεο πφιεο, θαζψο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη 
ηνπξίζηεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ αξηζκεηηθά, νπφηε φηαλ πρ. ε 
εηθφλα θάπνησλ κεζπζκέλσλ ηνπξηζηψλ λα επηδίδνληαη ζε έθηξνπα θάλεη ην γχξν ηνπ 
θφζκνπ είλαη εηο βάξνο ηεο πεξηνρήο ππνδνρήο ηνπο θαη φρη ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο 
ηνπο θαη απηή ε δπζθήκηζε ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζε άιιεο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ, 
φπσο πρ. νηθνγέλεηεο ή ηξίηε ειηθία. Δπνκέλσο ε πφιε δελ αξθείηαη ζην λα ζρεδηάζεη 
κία δειεαζηηθή «αηκφζθαηξα», νθείιεη λα ηελ πεξηθξνπξεί απφ φζνπο ηελ εθζέηνπλ 
θαη λα επηβξαβεχεη απηνχο πνπ ηε ζέβνληαη θαη ηελ αλαβαζκίδνπλ.  

 
Δηθφλα 144:Πνξεία ηνπξηζηψλ ζηελ Αθξφπνιε.  
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Δηθφλα 145: Άπνςε απφ ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Πξάγαο κε πιήζνο ηνπξηζηψλ θαη ηα κέησπα 
ησλ ηζηνξηθψλ θηεξίσλ λα δίλνπλ κία εληππσζηαθή «αηκφζθαηξα». 
 

 
8.6 Πνιπ-πνιηηηζκηθόηεηα θαη αιιειεπίδξαζε   
Ζ ζχγρξνλε πφιε είλαη πνιπ-πνιηηηζκηθή δειαδή ζπγθεληξψλεη ζην κφληκν 
πιεζπζκφ, ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ην ξεχκα επηζθεπηψλ άηνκα κε πνιχ 
δηαθνξεηηθέο εζληθέο θαη πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο, ζπλεπψο πξνθχπηεη έλα 
πιεζπζκηαθφ κσζατθφ κε, θαηά γεληθή νκνινγία, ζεηηθέο επηδξάζεηο φπσο: 
1 Γλσξηκία κε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, λννηξνπίεο, ηξφπνπο δσήο, γιψζζεο, 
        κνπζηθέο, καγεηξηθέο, πξντφληα, ηέρλεο. 
2 Γηδαθηηθή ζεψξεζε ησλ «άιισλ» κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο λέσλ πξαθηηθψλ 
        ζηελ πφιε. 
3 Πνιπ-πνηθηιφηεηα ζηηο παξνρέο θαη επθαηξίεο ηεο πφιεο, πρ. κία πνιηηηζκηθή 
        πφιε ζα έρεη εζλνηηθέο εζηίεο ή ζπλνηθίεο κε εζηηαηφξηα κε δηεζλή θνπδίλα, 
        αληίζηνηρα καγαδηά, θιπ. 
4 Απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλε απνδνθηκαζία θάζε έθθξαζεο 
        ξαηζηζκνχ.  
5 Πνιιαπιαζηαζκφο ησλ δεκφζησλ δξψκελσλ αλαςπρήο, πρ. παλεγχξηα, 
        ζπλαπιίεο, θιπ.  
6 Γπλαηφηεηα δηα-πνιηηηζκηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.  
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Δηδηθά ην (4) είλαη θνκβηθφ ζεκείν ηεο «αηκφζθαηξαο» κε ζπλαηζζεκαηηθέο θπξίσο 
πξνεθηάζεηο. Καλείο δε ζα δεη ζεηηθά κία πφιε πνπ θινλίδεηαη απφ ξαηζηζηηθέο 
επηζέζεηο, παξαβαηηθφηεηα, ζηνρνπνίεζε εζλνηήησλ θαη “ghetto” κεηαλαζηψλ, νχηε 
κία πφιε φπνπ αλζεί ην παξα-εκπφξην κε ππνβάζκηζε νιφθιεξσλ ζπλνηθηψλ, κε 
θιαζηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ ηνπ ηζηνξηθνχ 
θέληξνπ ηεο Αζήλαο.  
Σν θιίκα θφβνπ, αλαζθάιεηαο, εγθαηάιεηςεο θαη ερζξφηεηαο απσζεί ηνπο πάληεο, 
πξσηίζησο φκσο πιήηηεη ηε ρξήζε θαηνηθίαο θαη ηνλ ηνπξηζκφ πνπ εμαθαλίδνληαη 
απφ απηέο ηηο πεξηνρέο θαη ζπλέρεηα έρνπλ νη επαγγεικαηίεο θαη νη δεκφζηεο 
ππεξεζίεο. Οη πφιεηο πνπ απνδέρηεθαλ ηελ πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηα σο δψξν, φπσο 
πρ. ε Μειβνχξλε ή ην Σνξφλην θαη πξνζπάζεζαλ λα αληιήζνπλ ελέξγεηα θαη ζεηηθφ 
πεξηερφκελν δσήο αληηκεησπίδνληαο φζνπο βξίζθνληαη ζηελ πφιε ηνπο σο ίζνπο 
έρνπλ θεξδίζεη ζε πνηφηεηα, αλαγλψξηζε, παηδεία, γλψζε, νηθνλνκία θαη αλάπηπμε, 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη κία πνιχρξσκε θαζεκεξηλφηεηα.  
Ζ πεξηήγεζε θαη θπξίσο ε θαηνίθεζε ζηελ πφιε πνπ θπξηαξρεί κία αξκνλία ηνπ 
«δηαθνξεηηθνχ», ζηελ πφιε πνπ γνληκνπνηεί ηηο αληηζέζεηο θαη δίλεη ίζεο επθαηξίεο 
ζεβφκελε ην δηθαίσκα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ είλαη εκπεηξία δσήο θαη απνηειεί θαηά 
ηε γλψκε καο ηελ νπζηαζηηθφηεξε «αηκνζθαηξηθή» ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ 
παξάγνληα.  

 
Δηθφλα 146:Ζ Μειβνχξλε ζεσξείηαη απφ ηηο πην δσληαλέο πνιπ-πνιηηηζκηθέο πφιεηο.  
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9 Ζ πόιε ζην επξύηεξν πιαίζην  
 
9.1 Οη γεηηνληθέο πόιεηο  
Κακία πφιε δε βξίζθεηαη κφλε ηεο ζηε ρψξα ηεο ή ζηνλ θφζκν θαη ν πιεζπζκφο ηεο 
δελ πξέπεη λα ληψζεη απνκνλσκέλνο, γηαηί ηφηε ζα ζέιεη λα ηελ εγθαηαιείςεη, 
αληηζέησο ε πφιε επηζπκεί λα αηζζάλεηαη ζεκαληηθή θαη αμηφινγε. Γχν ζηνηρεία είλαη 
βαζηθά γηα ηε ζρέζε ηεο πφιεο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν: 
1 Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε πνπ ελ πνιινίο θαζνξίδεη ην βαζκφ δηεπθφιπλζεο ηεο 
        πξφζβαζεο θαη είλαη κε-ειεγρφκελε κεηαβιεηή, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 
        θαηλνχξηα πφιε.  
2 Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη πξψηα κε ηηο γεηηνληθέο πφιεηο θαη χζηεξα ζε 
        επξχηεξν γεσγξαθηθφ πιαίζην θαη είλαη ειεγρφκελε κεηαβιεηή. 
Χο πξνο ην δήηεκα (2) παξαηεξνχκε πσο νη πνιίηεο είλαη ινγηθφ λα επηζπκνχλ θαιέο 
ζρέζεηο κε ηηο άιιεο πφιεηο αθξηβψο φπσο ζέινπλ αξκνληθέο ζρέζεηο κε ηνπο 
γείηνλέο ηνπο, δηφηη απηφ ζπλεπάγεηαη πρ. επαγγεικαηηθέο ζπλεξγαζίεο, πην 
δηεπξπκέλν πειαηνιφγην θαη δηεπθφιπλζε δξαζηεξηνηήησλ, εηδηθά φηαλ ε πφιε ιφγσ 
κεγέζνπο δελ θαιχπηεη νξηζκέλεο εμππεξεηήζεηο.  
ηελ Διιάδα ππάξρνπλ παξαδείγκαηα θνληηλψλ πφιεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 
αληαγσληζηηθά, ζεηηθφ ζηνηρείν εθφζνλ ππνρξεψλεη ηηο πφιεηο ζε δηαξθείο βειηηψζεηο, 
έρνπκε φκσο θαη αξλεηηθά παξαδείγκαηα - δελ ζα αλαθεξζνχκε θαηνλνκαζηηθά ζε 
κάιινλ γλσζηέο πεξηπηψζεηο - πνπ έρεη αλαπηπρζεί κία καθξνρξφληα αληηπάζεηα 
κεηαμχ πφιεσλ, γεγνλφο κε δπζκελείο επηπηψζεηο θπξίσο ζην δεκφζην πξνθίι ηεο 
πφιεο ζηνπο επηζθέπηεο. Κνηλφ ζεκείν αλαθνξάο είλαη ε έκθπηε ππεξεθάλεηα ηνπ 
απηφρζνλνο πιεζπζκνχ φηαλ ε πφιε δηαπξέπεη πρ. ζηελ πεξηθέξεηά ηεο ή είλαη 
πξψηε κεηαμχ ίζσλ.  
 
 
9.2 Ζ δηεζλήο εκβέιεηα ηεο πόιεο  
Οη πφιεηο παγθφζκηαο εκβέιεηαο είλαη ειάρηζηεο, πιελ κεγάισλ πξσηεπνπζψλ θαη 
ησλ ηζρπξψλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ. Ζ εηθφλα ηεο πφιεο ζην εμσηεξηθφ, ν βαζκφο 
αλαγλσξηζηκφηεηαο, ε θαηάηαμή ηεο βάζεη δηαθφξσλ εηδηθψλ δεηθηψλ, ε άπνςε ηεο 
δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο, νη δηεζλείο ζρέζεηο, είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξεί ε πφιε λα 
δηακνξθψζεη αμηνπνηψληαο ηηο εμήο κεηαβιεηέο: 
1 Σηο ππνδνκέο, παξνρέο θαη γεληθά ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηεο, δειαδή 
        ππεηζέξρνληαη νη αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο.  
2 Σελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ ηεο, πξάμε πνπ φπσο ην (1) 
        απαηηεί επελδχζεηο θαη ρξφλν.   
3 Σελ αληαπφθξηζε, ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ζε δηεζλέο επίπεδν.  
4 Σε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο νκάδεο, πξνγξάκκαηα θαη δίθηπα.  
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Δηθφλα 147:Νπρηεξηλφο, «αηκνζθαηξηθφο» θσηηζκφο ηεο Φξαλθθνχξηεο, απφ ηηο πην 
αεηθφξεο πφιεηο παγθνζκίσο. 

 
Οη δηεζλείο αμηνινγήζεηο επεξεάδνπλ θαηνίθνπο, επαγγεικαηίεο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
θαη πάλσ απφ φια ηνπο επηζθέπηεο, πρ. ε Φξαλθθνχξηε ζεσξείηαη απφ ηηο πην 
βηψζηκεο επξσπατθέο πφιεηο θαη έρεη επελδχζεη ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε 
ππνδνκέο θαη πνιηηηζκφ, ε Βαξθειψλε ζεσξείηαη απφ ηηο πην ζχγρξνλεο πφιεηο 
έρνληαο αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην γηα ππνδνκέο θαη αζηηθφ ζρεδηαζκφ ηα θνλδχιηα ησλ 
Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, νη ζθαλδηλαβηθέο πφιεηο έρνπλ κεγάιε παξάδνζε σο 
«πξάζηλεο» θαζψο επί ζεηξά εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, 
ελψ ε Αζήλα ζεσξείηαη κελ απφ ηηο πιένλ «αηκνζθαηξηθέο» πφιεηο ιφγσ ησλ 
κλεκείσλ ηεο αξραηφηεηαο, φκσο ζηνλ αληίπνδα έρεη αξλεηηθή θήκε φζνλ αθνξά ην 
έληνλν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα.  
Δίλαη γεγνλφο πσο νη «παξαδνζηαθέο» δπλακηθέο ησλ πφιεσλ δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο 
ζε λέεο. Πιένλ κία πφιε κπνξεί λα απνθηήζεη θήκε πρ. γηα ην κνληέξλν design ηεο, 
ηηο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, ην ζέαηξν, έλα δηεζλέο festival, έλα είδνο θαγεηνχ, 
ζπλεπψο φια απηά είλαη δηαρεηξίζηκεο κεηαβιεηέο πνπ κνξθψλνπλ «αηκφζθαηξα» 
εθθξαζκέλε ζηελ πξάμε κε δεκφζηεο θαηαζθεπέο, δξαζηεξηφηεηεο, θιπ. 
πκπεξαζκαηηθά, ην ζέκα ηεο δεκφζηαο εηθφλαο πνπ αλέθαζελ απαζρνινχζε ηνλ 
άλζξσπν σο πξνζσπηθφηεηα ζίγνπξα απαζρνιεί θαη ηελ πφιε.  
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Δηθφλα 148:Λνγφηππα γηα ηε δηάθξηζε ηεο γαιιηθήο πφιεο Saint-Étienne σο Unesco City of 
Design θαη σο κέινο ηνπ δηθηχνπ ησλ Creative Cities απφ ην 2010.  
 

 

 
Δηθφλα 149:Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Γηα-πνιηηηζκηθψλ Πφιεσλ ζην Intercultural Cities 
programme, ζην  νπνίν εληάρζεθαλ ε Πάηξα θαη ε Λεπθσζία. 
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1 Ζ έλλνηα ηεο βηηξίλαο ζηελ πόιε θαη’ αλαινγία κε ην 
      θαηάζηεκα 
  
Ζ έλλνηα ηεο βηηξίλαο, φπσο αλαιχζεθε θαη ζην 1ν κέξνο είλαη ζαθήο θαη 
αλαγλσξίζηκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κάιηζηα ιεηηνπξγεί κε 2 
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 
1 Ζ «άκεζε» βηηξίλα πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί θαη σο «πιηθή», 

θαηαζθεπαζκέλε βηηξίλα, ε νπνία απιψο πξνζδηνξίδεηαη σο φςε ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ζην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο θαη θπξίσο αθνξά ην ηκήκα ηεο 
φςεο πνπ πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ν ζηξαηεγηθφο 
ζρεδηαζκφο ηεο επηρείξεζεο επηρεηξεί λα εκθαλίζεη εμαξρήο ζην θαηαλαισηηθφ 
θνηλφ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξντφληα, πεξηγξαθή ππεξεζηψλ, 
πξνζθνξέο, δηαθεκίζεηο, επσλπκία, ινγφηππν, γξαθηζηηθά, αξρηηεθηνληθέο 
θαηαζθεπέο, θιπ., αιιά ζπλήζσο ζπλδπαζκνχο ησλ αλσηέξσ.   

2 Ζ «έκκεζε» βηηξίλα πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο «άπιε», κε 
θαηαζθεπαζκέλε βηηξίλα, ε νπνία πεξηιακβάλεη 2 θπξίσο ζηνηρεία: 

 α) Σελ εληχπσζε θαη ςπρνινγηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ε «πιηθή» βηηξίλα, 
                θαηεπζχλνληαο  ηνλ θαηαλαισηή, ζεκείν φπνπ έρνπλ θχξηα εθαξκoγή θαη 
                ηα “atmospherics”. 

β) Σν γεληθφηεξν πξνθίι ηεο εηαηξείαο φπσο πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηηο 
επξχηεξεο πξνσζεηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηεο ελέξγεηεο.    

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο «άπιεο» βηηξίλαο θαη ε θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο πνπ εμαζθεί 
είλαη ζαθψο δπζθνιφηεξν λα εξεπλεζεί θαη λα αμηνινγεζεί ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο, 
πρ. εάλ θαηά ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν κία εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο αλαξηήζεη ζηηο 
πξνζφςεηο φισλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο κία θνκςή θαηαζθεπή κε ηελ 
πιεξνθφξεζε φηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή γηα θάζε SMS ησλ ζπλδξνκεηψλ ηεο ζα 
δηαζέηεη 0,01€ πξνο φθεινο θνηλσθειψλ νξγαλψζεσλ, ηφηε ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
1  Ζ δηαθήκηζε θαη ν ηξφπνο πξνβνιήο απηήο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο 

ζπκβάιιεη ζηελ πιηθή ππφζηαζε ηεο βηηξίλαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηε δηακνξθψλνπλ.  

2 Ζ νπζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αλαθνίλσζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 
εηθφλαο ηεο εηαηξείαο ζηελ νπηηθή ησλ θαηαλαισηψλ, δειαδή ζηελ «άπιε» 
βηηξίλα ηεο εηαηξείαο θαη ζπλεπψο ζπλδέεη ην “brand-name” ηεο κε έλα 
θνηλσληθφ επεξγέηεκα.   

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθαλψο ην (2) ζα έρεη ζεηηθφηεξεο επηδξάζεηο ζηελ εηαηξεία αιιά 
θαη ζηηο πσιήζεηο, δηφηη βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο πξνθίι 
θαη ε πξνθνξηθή δηαθήκηζε αιιά εκκέζσο πξνσζείηαη ε αχμεζε ηεο απνζηνιήο 
ρξεψζηκσλ SMS απφ ηνπο πειάηεο ηεο. Ζ επαλάιεςε ηεο δηαθήκηζεο απφ φια ηα 
ππνθαηαζηήκαηα ιεηηνπξγεί ππφ ξπζκφ πνιιαπιαζηαζηηθφ ππέξ ηεο εηαηξείαο.  
Ζ ζεκαζία θαη θαηαλφεζε ηεο βηηξίλαο είλαη αληίζηνηρε ζηελ πεξίπησζε ηεο πφιεο: 
1 Χο «πιηθή» βηηξίλα λνείηαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ πξψηε επαθή ηεο πφιεο κε ηνλ ρξήζηε, ηνλ θάηνηθν ή ηνλ 
επηζθέπηε, αιιά θαη νηηδήπνηε ζπληζηά ην δεκφζην θέιπθφο ηεο.  

2 Χο «άπιε» βηηξίλα λνείηαη ε αίζζεζε πνπ δεκηνπξγεί ε πφιε: 
 α) Μέζσ ηεο «πιηθήο» βηηξίλαο. 
 β) Μέζσ ηνπ γεληθφηεξνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.   
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Ζ βηηξίλα κηαο πφιεο δελ είλαη επθφισο αληηιεπηή θαη γεληθφηεξα ε δπλακηθή ηεο 
πξσηνγελνχο επαθήο ηεο πφιεο κε ηνλ άλζξσπν δελ αλαδεηθλχεηαη νχηε αμηνπνηείηαη 
επαξθψο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηππηθή ειιεληθή πφιε, φπσο φκσο απνδεηθλχεηαη κέζα 
απφ ηε ζπιινγηζηηθή απηήο ηεο εξγαζίαο ν αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί, 
αληηζηνίρσο κε έλα θαηάζηεκα, λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηε δηακφξθσζε κηαο βηηξίλαο 
πφιεο ε νπνία έρεη ζηφρν λα ζε πξνζθαιεί γηα λα ηελ επηζθεθηείο.  

 
Δηθφλα 150:Σν λέν πεξίπηεξν ζην θηήξην ησλ Galeries Lafayette ζην Metz, φπνπ μερσξίδεη ε 
πηπρσηή θφθθηλε νξνθή.  
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2 Ζ βηηξίλα ηεο πόιεο σο θαηαζθεπή 
  
2.1 Τιηθά ζηνηρεία ηεο βηηξίλαο ηεο πόιεο 
Σελ «πιηθή» βηηξίλα ηεο πφιεο ζπληζηνχλ ζηνηρεία πνιιά εθ ησλ νπνίσλ αλαιχζεθαλ 
ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 
1 Ζ θαηαζθεπή, δηακφξθσζε, ζήκαλζε θαη πιεξνθφξεζε ζηηο εηζφδνπο ηεο 
        πφιεο. 
2 Οη θαηαζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ηνπφζεκα θαη είλαη επξχηεξα  
         αλαγλσξίζηκεο θαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πφιε, θηεξηαθέο ή κε, φπσο πρ. ηα 
         δεκφζηα έξγα ηέρλεο.  
3 Σα κλεκεία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηεο πφιεο, κε ηελ πξνυπφζεζε 
        νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο θαη έληαμήο ηνπο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 
4 Σα ζεκαίλνληα δεκφζηα θηήξηα θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπο, θπξίσο νη θαηεγνξίεο 
        φπσο: 
 α) Γηνηθεηηθά, πρ. Γεκαξρείν.  
 β) Θξεζθεπηηθά, πρ. Μεηξφπνιε. 
 γ) Πνιηηηζηηθά, πρ. Ηζηνξηθφ Μνπζείν Πφιεο, Γεκνηηθφ Θέαηξν.  
5 Οη πφινη έιμεο, φπσο: 
 α) Σν πνιενδνκηθφ θέληξν πνπ ζπλήζσο πεξηιακβάλεη κία θεληξηθή πιαηεία.  
 β) Οη αμηφινγεο ππαίζξηεο δηακνξθψζεηο, πρ. ζαιάζζην κέησπν. 
 γ) Οη θχξηνη ζηαζκνί ΜΜΜ.  
 δ) Οη ινηπνί ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, πρ. ηνπηθφ αζιεηηθφ θέληξν. 
Αλαιφγσο δειαδή πξνο ηε βηηξίλα θαηαζηήκαηνο, ε «πιηθή» βηηξίλα ηεο πφιεο 
απνηειείηαη απφ ζηνηρεία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ 
πξσηαξρηθή εληχπσζε θαη είλαη απηά πνπ επηιέγεη λα πξνβάιιεη ε πφιε, αιιά 
θπξίσο απηά πνπ ππνρξεσηηθά αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο, δειαδή: 
1 Σα ζηνηρεία πνπ ζπλαληάκε εηζεξρφκελνη ζηελ πφιε είηε πεδή, είηε κε 

απηνθίλεην, πρ. ε δηαθνξά αίζζεζεο αλάκεζα ζε κία εληππσζηαθή πχιε ή ζε 
εγθαηαιειεηκκέλεο απνζήθεο είλαη πνιχ κεγάιε.  

2 Σα πξσηαξρηθά ζηνηρεία πνπ επηζθεπηφκαζηε θηλνχκελνη ζηελ πφιε, πρ. έλαο 
επηζθέπηεο ζε κία θαηλνχξηα πφιε είλαη ζρεδφλ βέβαην πσο ζα δηέιζεη απφ ηελ 
θεληξηθή πιαηεία ή ην ζηαζκφ ΜΔΣΡΟ ηεο πφιεο.  

Ζ νξζή δηαρείξηζε ηεο βηηξίλαο ηεο πφιεο ζεκαίλεη φηη: 
1 Ζ πφιε ζρεδηάδεη ην δνκεκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ απνηειεί ηε βηηξίλα ηεο 

κε ηξφπν πξνσζεηηθφ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο.  
2 Ζ πφιε θαηεπζχλεη κέζα απφ ζρεδηαζκέλεο θηλήζεηο ηνλ ρξήζηε ή επηζθέπηε 

ζηνπο ρψξνπο πνπ δεκηνπξγνχλ πνηφηεηα δσήο.  
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Δηθφλα 151:ηνηρεία ζρεδηαζκνχ ηεο θεληξηθήο Πιαηείαο ηεο Καιακάηαο.  

 

 
2.2 Ο ξόινο ηεο εηζόδνπ 
Θα ζηαζνχκε εηδηθά ζηελ είζνδν ηεο πφιεο, δηφηη φπσο ζηα θηήξηα, ε είζνδνο δελ 
είλαη απιψο κία «πφξηα», είλαη ζεκείν επαθήο θαη άξζξσζεο ηνπ «κέζα» κε ην 
«έμσ», θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πξνδηάζεζε ηνπ ρξήζηε πξνο ην ρψξν, 
πξέπεη λα είλαη αλαγλσξίζηκε, ζαθήο θαη ζπκβαηή κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ρψξνπ 
ζηνλ νπνίν νδεγεί. Ρφινο ηεο εηζφδνπ κηαο πφιεο είλαη λα παξάγεη κία 
«αηκφζθαηξα» επθνξίαο πνπ πξναλαγγέιεη αλάινγε εηθφλα ζην εζσηεξηθφ ηεο.  
Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηζηνξηθψλ θέληξσλ ή πφιεσλ ε είζνδνο ηεο πφιεο κπνξεί λα 
δηαηεξείηαη αλαιινίσηε, φπσο δηακνξθψζεθε ζε πεξαζκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν θαη 
ζηελ πεξίπησζε απηή απνθηά εμέρνπζα ζεκαζία δηφηη έηζη έλα κλεκείν δηαηεξεί 
αθέξαην ην ξφιν ηνπ ζηε ζχγρξνλε πφιε θαη κπνξεί βάζεη απηνχ λα δηακνξθσζεί ε 
θπθινθνξία θαη ν ζρεδηαζκφο ζην εζσηεξηθφ.  
ηελ είζνδν ηεο πφιεο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ: 
1 Μεηαβιεηέο αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ, πρ. ρξψκα, πθέο, πιηθά, ζήκαλζε, 
        δηαθεκηζηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ.  
2 ηνηρεία πςειήο πνηφηεηαο ζρεδηαζκνχ, πρ. αζηηθφ πξάζηλν, λεξφ, γιππηηθέο 
        θαηαζθεπέο. 
3 ηνηρεία ιεηηνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ, πρ. ηνπξηζηηθφ πεξίπηεξν, αλαςπθηήξην, 
        ρψξνη ζηάζεο θαη πγηεηλήο.    
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Δηθφλα 152:Πξφηαζε γηα πεδνγέθπξα θαη Πχιε εηζφδνπ ζην ιηκάλη ηεο Κνπεγράγεο.  

 

 
Δηθφλα 153:Ζ δηαηεξνχκελε Πχιε εηζφδνπ ζηε Μεζαησληθή γεξκαληθή πφιε Rothenburg. 
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3 Ζ βηηξίλα ηεο πόιεο σο ζπλαίζζεκα 
  
3.1 ηνηρεία ηεο «άπιεο» βηηξίλαο κηαο πόιεο 
Ζ «άπιε» βηηξίλα ηεο πφιεο πεξηιακβάλεη ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζή καο ην 
ζεσξεηηθφ πξνθίι πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ πφιε θαη κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί 
ζηα αθφινπζα: 
1 Ο επηθνηλσληαθφο ραξαθηήξαο ηεο πφιεο. 
2 Σν θνηλσληθφ «πξφζσπν» ηεο πφιεο. 
3 Ζ παηδεία, φπσο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε δεκφζηα ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ. 
Ζ «άπιε» βηηξίλα αγγίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζπλαίζζεκα, είλαη βαζηθά ε «αχξα» 
πνπ αθήλεη γχξσ ηεο ε πφιε κέζα απφ κηθξέο κα νπζηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Ζ 
δηαθνξνπνίεζε πιηθνχ - άπινπ δελ είλαη εχθνιε, θαζψο απηά ζπλππάξρνπλ θαη 
βεβαίσο ηα ζπλαηζζήκαηα πξνέξρνληαη θαη κέζσ ηεο πιηθφηεηαο ησλ πξαγκάησλ ε 
νπνία άιινηε εκπλέεη θαη άιινηε απνγνεηεχεη. Αο κε ιεζκνλνχκε πσο παξφηη ε 
«αηκφζθαηξα» είλαη άπιε έλλνηα, νη πεξηζζφηεξεο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο 
ζπληίζεληαη απφ χιε.  

 
Δηθφλα 154:Μεράλεκα αλαθχθισζεο πνπ έρεη ιαλζάξεη κία ηνχξθηθε εηαηξεία θαη εμειίζζεηαη 
ζε δεκνθηιέζηαην, δηφηη ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαθπθιψζηκε χιε γηα ζίηηζε αδέζπνησλ δψσλ.  
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3.2 Αλάιπζε ηεο «άπιεο» βηηξίλαο ηεο πόιεο 
Ζ επηθνηλσλία ηεο πφιεο κε ηνλ άλζξσπν είλαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δεκφζηνπ 
πξνθίι ηεο θαη κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ «αηκφζθαηξα» πνπ βηψλεη ν 
άλζξσπνο κέζα ζηελ πφιε θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη θαη πξνζβιέπεη ζε κία 
ελδερφκελε εκπεηξία επίζθεςεο ή θαηνίθεζεο. Ζ επηθνηλσληαθή δπλακηθή ηεο πφιεο 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 
1 Σε δεκφζηα πξνβνιή ηεο πφιεο κέζα απφ ηε δηαθήκηζε, ην δηαδίθηπν αιιά θαη 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ είλαη πιένλ δεκνθηιείο γηα ηέηνηα ζέκαηα.  
2 Σν βαζκφ δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηα δεηήκαηα ηεο πφιεο θαη ηδίσο ηηο 

δπλαηφηεηεο, επθαηξίεο θαη παξνρέο πνπ δηαζέηεη.  
3 Σηο παληφο ηχπνπ δεκφζηεο εθδειψζεηο κε πεξηερφκελν πρ. επηζηεκνληθφ, 

εθπαηδεπηηθφ, ζρνιηθφ, αζιεηηθφ, ζξεζθεπηηθφ, θηιαλζξσπηθφ, ενξηαζηηθφ, 
ςπραγσγηθφ θαη ηα ινηπά δεκφζηα δξψκελα κε αθνξκή πρ. ενξηψλ θαη κε 
πξσηνβνπιία ηνπηθψλ θνξέσλ.  

4 Σε δεκφζηα παξνπζία ησλ κειψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ άιισλ 
θνξέσλ.  

Σν θνηλσληθφ «πξφζσπν» κηαο πφιεο πηζηεχνπκε πσο αθνξά ζηηο πξσηνβνπιίεο 
ησλ αξκφδησλ απηνδηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, πνιηηψλ 
θαη επαγγεικαηηψλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 
πεξηνρήο θαη ηελ παξνρή θαηάιιειεο βνήζεηαο ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, πρ. 
ε δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ ζε δεκνηηθφ ρψξν ζην θέληξν ηεο 
πφιεο, ε δξαζηεξηφηεηα φκσο λα πξνβάιιεηαη ζε φια ηα θαίξηα ζεκεία ηεο πφιεο. ε 
παξφκνην επίπεδν εληάζζεηαη θαη θάζε πξσηνβνπιία εζεινληηζκνχ ζην πιαίζην 
ηνπηθψλ ή θαη επξχηεξσλ δεηεκάησλ. Ζ θαηάιιειε δεκνζηφηεηα, αθφκε θαη ζηελ 
είζνδν ηεο πφιεο είλαη απαξαίηεηα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη γηα ηελ πξνβνιή ηεο 
πφιεο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε πνπ ζα απμήζεη ηηο ζπκκεηνρέο ην εγρείξεκα. 
Ζ δεκφζηα παηδεία πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά ηελ έκπξαθηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
αλζξψπσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε δεηήκαηα φπσο: 
1 Ζ αληηκεηψπηζε ζηελ πξάμε ησλ αηφκσλ κε ηδηαηηεξφηεηεο, πρ. ησλ ΑκεΑ.  
2 Ζ ζηάζε απέλαληη ζηα δψα. 
3 Ζ λννηξνπία απέλαληη ζην θπζηθφ θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πνιηηηζηηθή 
        θιεξνλνκηά. 
Ζ παηδεία ησλ αλζξψπσλ φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 
δξάζεο θπξίσο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ ζηελ πφιε, δεκηνπξγεί ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 
εληππψζεηο εηδηθά ζηνπο επηζθέπηεο, πρ. κία πφιε φπνπ ζην θέληξν ηεο ζπλεζίδεηαη 
λα ζηαζκεχνπλ ηα ΗΥ απηνθίλεηα ζηηο ζέζεηο αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ δελ απνηειεί θαη 
ηελ επγελέζηεξε ησλ εηθφλσλ, ζε αληίζεζε πρ.  κε κία άιιε πφιε φπνπ ζην θέληξν 
ηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί κεραλήκαηα αλαθχθισζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηε ζίηηζε 
αδέζπνησλ δψσλ. Ζ θνηλσληθή παηδεία είλαη νπζηψδεο γηα ηε γεληθή εηθφλα θαη 
κπνξεί λα απνηειεί βηηξίλα ηεο πφιεο θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε.   
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4 Έρεη ε πόιε “brand-name”; 
  
4.1 Ζ πόιε σο αλαγλσξίζηκε εκπεηξία  
Ίπσο ην θαηάζηεκα επηδηψθεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηνπ κηα αγνξαζηηθή 
εκπεηξία ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη 
ζπκβαηή κε ην πξνθίι ηεο εηαηξείαο, ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, θαηά αληίζηνηρν 
ηξφπν κία πφιε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε νθείιεη: 
1 Να έρεη θαζνξίζεη ην επηζπκεηφ πξνθίι ηεο, δειαδή λα πξνζδηνξίζεη φια ηα 
        επηζπκεηά  ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο αζηηθφ, δνκεκέλν πεξηβάιινλ.  
2 Να εθθξάζεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ ηεο, ψζηε λα είλαη 
        αληηιεπηά  απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο πφιεο.  
Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα έρεη εμέρνπζα ζεκαζία φρη κφλν ζην marketing αιιά θαη ζε φια 
ηα επίπεδα ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ, δηφηη επηηξέπεη ζην ρψξν λα απνθηήζεη 
βάζε, νπζία, ραξαθηήξα θαη δείγκαηα πνηφηεηαο, δειαδή ζπληειείηαη ππνζπλείδεηα 
κία ηαχηηζε ηνπ ρψξνπ κε δεδνκέλα αληηιεπηά απφ ην επξχ θνηλφ κέζσ αηζζήζεσλ 
θαη ζπλαηζζεκάησλ, ζπλεπψο δηακνξθψλεηαη κία εκπεηξία νηθεηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ. 
Ζ επίζθεςε ζηνλ ρψξν εθεμήο απνθηά θαη πξνζδνθίεο, φπσο αληίζηνηρα είλαη νη 
αλαγλσξίζηκεο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 
επηζθεςηκφηεηαο θαη πηζαλφηεηαο θαηνίθεζεο.  
Ο αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο δεκηνπξγεί ηερλεηά πεξηβάιινληα πνπ πιεξνχλ 
ζπγθεθξηκέλεο αξρέο βάζεη κηαο θεληξηθήο ηδέαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζηνλ αζηηθφ 
ζρεδηαζκφ ζεκαίλεη φηη ε πφιε απνθηά έλα ζχζηεκα αμηψλ πνπ ηελ θαζνξίδνπλ θαη 
καδί κε απηφ έρεη φξακα θαη κειινληηθνχο ζηφρνπο, δελ πξφθεηηαη δειαδή γηα κία 
πφιε ηπρεκαηηθά θαη απνζπαζκαηηθά ζρεδηαζκέλε. Ζ νξγάλσζε βαζκηαία νδεγεί 
ζηελ αλάδεημε ησλ ηζρπξψλ ηεο ζεκείσλ πνπ θαζηεξψλνπλ ηελ πφιε ζηε ζπλείδεζε 
ηνπ θφζκνπ. 
 
  
4.2 Ζ ζπκβνιή ησλ “atmospherics” ζην “brand-name” ηεο πόιεο 
Ίηαλ ζθεθηφκαζηε ην Παξίζη ν λνπο ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ απηφκαηα 
«ηαμηδεχεη» ζηνλ Πχξγν ηνπ Eiffel, ζην εθνπάλα, ηε κφδα ή ηα αθξηβά αξψκαηα. Ζ 
Αζήλα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ Αθξφπνιε θαη ηελ Πιάθα, ε Πάηξα γλσζηή γηα ην 
θαξλαβάιη ηνπ Ρίν, θιπ. Σν πην δηάζεκν ίζσο αλαςπθηηθφ παγθνζκίσο, ε Coca-Cola, 
δελ έρεη θαζφινπ ηπραία σο ρξψκα θαηαηεζέλ ην θφθθηλν θαη ηα ιεπθά γξάκκαηα. Σί 
είλαη ινηπφλ ην “brand-name”, έλα ρξψκα, έλα αληηθείκελν, έλα είδνο πνιπηειείαο; Θα 
ιέγακε πσο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κία εηαηξεία, κία θίξκα ή αθφκε θαη κία πφιε 
γίλεηαη γλσζηή ζην επξχ θνηλφ, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνγεηψλεη, απηφ πνπ 
αλ αλαθεξφκαζηε ζε έλαλ άλζξσπν κπνξεί απιά λα πεξηγξαθεί σο: «θαιφ φλνκα».  
Ζ πφιε έρεη επνκέλσο “brand-name” θαη εάλ δελ έρεη επηβάιιεηαη λα απνθηήζεη θαη 
λα ηνλίζεη ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο έλαληη ησλ άιισλ πφιεσλ, δειαδή λα απνθηήζεη 
αληαγσληζηηθή, ηζρπξή ηαπηφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη μερσξηζηή θαη 
θαηαθέξλεη λα δηαθξηζεί, λα θεξδίζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο θαη φρη κφλν, ηεξνπκέλσλ 
θπζηθά ησλ αλαινγηψλ, πρ. κία επαξρηαθή πφιε δελ απνηειεί ζπγθξίζηκν κέγεζνο κε 
κία επξσπατθή κεγαινχπνιε.    
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Ζ δεκηνπξγία ελφο “brand-name” ζεκαίλεη πσο εθεμήο ην θνηλφ επηζθέπηεηαη ηελ 
πφιε, πρ. γηα λα ζαπκάζεη έλα ζεκαηηθφ ηεο κνπζείν, επεηδή θεκίδεηαη γηα ηηο 
πνηθηιίεο θξαζηψλ ηεο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ ζχγρξνλν πνδειαηφδξνκν πνπ 
δηαζέηεη, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο ζην ηζηνξηθφ ηεο θέληξν, θα. Ο φξνο “City-
Branding” αλαθέξεηαη ζε κία ζχλζεηε ζηξαηεγηθή πνπ παξάγεη έλα κήλπκα ζηε βάζε 
ηνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία απφ ην marketing101.  
Πνηά είλαη εδψ ε ζπκβνιή ησλ “atmospherics”; Ίηαλ ε πφιε αλαθαιχπηεη ή 
δηακνξθψλεη ηε θπζηνγλσκία ηεο πάλσ ζηα πιενλεθηήκαηά ηεο πνπ επηδηψθεη λα 
θαηνρπξψζεη, νπζηαζηηθά επαλαζρεδηάδεη ηελ αηκφζθαηξά ηεο, δειαδή αμηνπνηεί 
νξηζκέλεο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο. Ο αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο ηεο πφιεο ζε 
ζπλδπαζκφ κε άιιεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πάληα πξνζδίδεη έλα μερσξηζηφ 
ραξαθηήξα θαη απηφο είλαη εληέιεη ην ζσζηφ, πξνζνδνθφξν “brand-name”. 
 
 
 
 

 
Δηθφλα 155: Με απηφ ην ζχλζεκα ν θφζκνο πξνζθαιείηαη λα επηζθεθηεί ηελ πφιε ηνπ 
Brighton. 
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4.3 Σα “logos” σο πξνσζεηηθά εξγαιεία ηεο πόιεο 
Παξφηη ν ζρεδηαζκφο ελφο ινγφηππνπ δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην θχξην αληηθείκελν 
απηήο ηεο εξγαζίαο ε ινγηθή ελφο ινγφηππνπ γηα ηελ πφιε έρεη. Απηφ δηφηη έλα 
ινγφηππν γηα ηελ πφιε ζπλνςίδεη ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
marketing γηα ηελ πφιε, κε άιια ιφγηα πξνβάιιεη ζχληνκα, πεξηεθηηθά, απιά θαη 
ζπλήζσο κε επθάληαζην ηξφπν γηαηί κία πφιε είλαη άμηα λα δψζεη κία ηδηαίηεξε 
εκπεηξία ζηνπο ρξήζηεο ηεο, δειαδή αλαπαξάγεη ηελ νπζία ηνπ “brand-name” ηεο 
πφιεο.  
Ζ παξνπζία ηνπ ινγνηχπνπ ζηε δεκφζην αζηηθφ ρψξν, θαζψο θαη γεληθά ζε φηη 
αθνξά ηελ πφιε, πρ. ζηηο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο, ζηα δεκφζηα θηήξηα, ζην 
δηαδίθηπν, ζηα δεκνηηθά έληππα, ζηηο δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο, θιπ., θαηνρπξψλεη γηα 
ηελ πφιε κία εηθφλα αλαθνξάο, πνπ σο θπζηθφ πξντφλ πξνθχπηεη απφ έλα 
γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ κε βάζε ηα ρξψκαηα, έλα εηθνλίδην θαη ηελ νλνκαζία ηεο 
πφιεο, αιιά σο εξέζηζκα αθνινπζεί ηνλ ρξήζηε ζηελ εκπεηξία ηνπ κέζα ζηελ πφιε 
θαη είλαη αλαγλσξίζηκν θαη εθηφο πφιεο. πλεπψο ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ θαη 
ρεηξηζκνχ ηνπ ινγνηχπνπ ζην δεκφζην ρψξν απνηειεί ζηνηρείν αηκνζθαηξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ.   
 
 

 
Δηθφλα 156:LOGO γηα ηελ πφιε ηνπ Sao Paolo πνπ πξνβάιιεη 4 άμνλεο: αλαδήηεζε ηνπ 
απξφζκελνπ, απφιαπζε ηνπ παξφληνο, ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, κηθξν-θνηλφηεηεο.   
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Δηθφλα 157:LOGO πνπ ιάλζαξε ην 2009 ε Μειβνχξλε πξνβάιινληαο κία δπλακηθή, 
πξννδεπηηθή εηθφλα.  

 
Δηθφλα 158:LOGOS ησλ 4 ππνςεθίσλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 2016 κε ηειηθή 
επηινγή ην Rio.  
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1 Δηζαγσγή 
  
Ζ ζεσξία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ ππάξρεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε απηφ ηνλ 
φξν ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο. Ο πνιενδνκηθφο θαη 
αζηηθφο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή νξνινγία, παξφηη νη αλαθεξφκελεο 
σο αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο είλαη δπλακηθά παξνχζεο, αμηνπνηνχληαη θαη 
ιακβάλνληαη ππφςηλ ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ γηα ηνλ 
αζηηθφ ρψξν. Σν εξψηεκα είλαη πψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί απηή ε ζεσξία ζηε βάζε 
ηνπ ζρεδηαζκνχ, δειαδή πψο κία πφιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα “atmospherics” 
σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ πνιενδνκηθή θαη αζηηθή ηεο αλαβάζκηζε πξνο επίηεπμε 
πνηφηεηαο δσήο θαη αλάπηπμεο, ψζηε λα γίλεη πφινο έιμεο ησλ αλζξψπσλ. 
Ο ζρεδηαζκφο κηαο πνιενδνκηθήο πξφηαζεο εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθφ αζηηθφ ρψξν 
μεθεχγεη απφ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο, πνπ απνηειεί ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε. Θα 
αλαπηπρζεί επνκέλσο κία πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία αμηνπνίεζεο ησλ 
αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ θαη βάζεη απηήο ζα γίλνπλ ελδεηθηηθέο πεξηγξαθηθέο 
πξνηάζεηο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πξσηεχνπζαο Αζήλαο.  
 
 

2 Μεζνδνινγία 
  
Ζ κεζνδνινγία αμηνπνίεζεο ησλ αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνηείλνπκε ζηελ 
εξγαζία καο ελ κέξεη δαλείδεηαη ζηνηρεία απφ ηε κεζνδνινγία SWOT Analysis πνπ 
βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζην marketing102. Ζ πξφηαζή καο αλαιχεηαη ζε 2 βαζηθά 
ζηάδηα σο ππνδεηθλχεηαη ζηνλ πίλαθα: 

 
Δηθφλα 159:Μεζνδνινγία αμηνπνίεζεο αηκνζθαηξηθψλ κεηαβιεηψλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο πφιεο 
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3 Γηεξεύλεζε ζηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο 
  
3.1 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξσηεύνπζαο 
Ζ Αζήλα είλαη κία πφιε κε εμαηξεηηθά ιαλζάλνπζα δπλακηθή ε νπνία έρεη κείλεη 
αλαμηνπνίεηε κε θχξηα αηηία ηελ απνζπαζκαηηθή θαη άλεπ ζρεδηαζκνχ πνιενδνκηθή 
ηεο αλάπηπμε. Σα πιένλ ηζρπξά θαη αλαγλσξίζηκα ζεκεία ηεο φπσο ε πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά θαη ε πνιπ-πνιηηηζκηθφηεηα δελ απνδίδνπλ ηα κέγηζηα, δηφηη 
εμαθαλίδνληαη πίζσ απφ πξνβιήκαηα φπσο ε πνιενδνκηθή αζηηθή παξαθκή θαη ην 
θπθινθνξηαθφ, αιιά θπξίσο επζχλνληαη θαη νη καθξνρξφληα θαθέο λννηξνπίεο ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ. ε γεληθέο γξακκέο ε Αζήλα δε κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο 
αηκνζθαηξηθή πφιε, ιακβάλνληαο ππφςηλ ην ζπλνιηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη πζηεξεί 
ζαθψο έλαληη άιισλ κεγάισλ επξσπατθψλ πφιεσλ, πρ. Λνλδίλν, Παξίζη, Βεξνιίλν, 
Βαξθειψλε, θιπ.  

 
 
3.2 Αλάιπζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο Αζήλαο 
ηελ Αζήλα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα, σο πξνο ηηο «αηκνζθαηξηθέο» ηεο δπλαηφηεηεο:  
1 Οξηζκέλεο, ειάρηζηεο φκσο, αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο είλαη αμηνπνηεκέλεο. 
2 Ζ πφιε δηαζέηεη ππφβαζξν γηα λα αμηνπνηήζεη πεξαηηέξσ ζρεδφλ φιεο ηηο 
        αηκνζθαηξηθέο  κεηαβιεηέο πνπ αλαιχζεθαλ, άξα κπνξεί λα ζρεδηάζεη 
        πνιηηηθέο ζσζηήο εθκεηάιιεπζεο ησλ αηκνζθαηξηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ.  
Σα παξαπάλσ αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, φπνπ: 
1 ηηο αξηζηεξέο ζηήιεο ππάξρνπλ ζε αχμνληα αξηζκφ φιεο νη αηκνζθαηξηθέο 
        κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα ππεηζέξζνπλ ζηνλ πνιενδνκηθφ θαη αζηηθφ 
        ζρεδηαζκφ.  
2 ηε ΣΖΛΖ Α αμηνινγείηαη ν βαζκφο πθηζηάκελεο αμηνπνίεζεο ηεο θάζε 
        κεηαβιεηήο, κε  ρξσκαηηθνχο δείθηεο (ΚΟΚΚΗΝΟ  ΥΑΜΖΛΟ / ΚΗΣΡΗΝΟ  
        ΜΔΟ / ΜΠΛΔ  ΤΦΖΛΟ). 
3 ηε ΣΖΛΖ Β γίλεηαη εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο απηήο ηεο 
        κεηαβιεηήο, βάζεη ηεο ζεκεξηλήο θαη κειινληηθήο επηζπκεηήο εηθφλαο ηεο 
        πφιεο, κε ρξσκαηηθνχο δείθηεο  (ΚΟΚΚΗΝΟ  ΥΑΜΖΛΟ / ΚΗΣΡΗΝΟ  
        ΜΔΟ / ΜΠΛΔ  ΤΦΖΛΟ).  
 
 
3.3 Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα 
Παξαηεξνχκε βάζεη πίλαθα πσο ε κεηαβιεηή Νν.18 (αζηηθφο θσηηζκφο) δελ είλαη 
αμηνπνηεκέλε. Ίκσο βάζεη ηεο ΣΖΛΖ Β απηή ε κεηαβιεηή έρεη πνιιέο πξννπηηθέο, 
δηφηη πρ. ε Αζήλα δηαζέηεη αξραηφηεηεο, ηζηνξηθά κλεκεία, πεδφδξνκνπο, πάξθα, 
ιφθνπο πνπ κπνξνχλ λα θσηηζηνχλ «αηκνζθαηξηθά» παξάγνληαο ηδαληθφ 
πεξηβάιινλ πρ. γηα πεξίπαην. Δπνκέλσο αλ πρ. ππάξμεη έλα ζπλνιηθφ πξφγξακκα 
αξρηηεθηνληθνχ θσηηζκνχ φισλ απνθαηεζηεκέλσλ λενθιαζηθψλ θηεξίσλ κε 
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ηφηε αλαβαζκίδεηαη ε «αηκφζθαηξα» κέζα απφ απηή ηε 
κεηαβιεηή.  
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Δηθφλα 160:Πίλαθαο αλάιπζεο ηεο δπλαηφηεηαο αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ Αζήλα. 
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πκπεξάζκαηα 
 
Ο ρψξνο πνπ καο πεξηβάιιεη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο επέκβαζεο ζην 
θπζηθφ ρψξν πνπ πξνεγνπκέλσο ν άλζξσπνο έρεη νηθεηνπνηεζεί. Μέζα απφ ηελ 
έξεπλά καο πξνθχπηεη πσο ε θξάζε «ζρεδηάδσ ην ρψξν», δειαδή «εθηειψ κία 
αξρηηεθηνληθή πξάμε», κεηαθξάδεηαη ζε επφκελν επίπεδν αθήγεζεο σο «δεκηνπξγψ 
θαηάιιειε αηκφζθαηξα γηα λα πεηχρσ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί».  
Σειηθά ε ζεσξία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ παξφηη θαηλνκεληθά είλαη κία 
πξνζέγγηζε ηνπ ζχγρξνλνπ marketing θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ 
εηαηξεηψλ, αθνξά επί ην πιείζηνλ ηελ αξρηηεθηνληθή πξάμε. Απνδεηθλχεηαη κέζα απφ 
ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, πεξηγξαθηθά θαη θσηνγξαθηθά, φηη ν 
αηκνζθαηξηθφο ζρεδηαζκφο φρη κφλν έρεη επξχ πεδίν εθαξκνγήο ζηελ πφιε, αιιά 
εθαξκφδεηαη ήδε. Δπίζεο απνδεηθλχεηαη πσο νη αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο πνπ 
αλαγλσξίδνληαη θαη ηαμηλνκψληαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ marketing ζην 
ζρεδηαζκφ εκπνξηθψλ ρψξσλ, είλαη ελ πνιινίο ίδηεο κε απηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη νη 
θάζε θαηεγνξίαο designers, αξρηηέθηνλεο, πνιενδφκνη, αξρηηέθηνλεο ηνπίνπ, εηδηθνί 
απνθαηαζηάζεσλ, θιπ.  
πκπεξαζκαηηθά, νπνηαδήπνηε πθηζηάκελε πφιε, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ηππηθή 
ειιεληθή πφιε, πνπ ρξήδεη ζεκαληηθήο βειηίσζεο, έρεη πεξηζψξηα αλάπηπμεο κέζα 
απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ζεσξία ησλ “atmospherics”. Οκνίσο, ν 
ζρεδηαζκφο κηαο πφιεο εθ ηνπ κεδελφο, δε κπνξεί παξά λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 
αηκνζθαηξηθέο κεηαβιεηέο.  
Πξσηνγελείο έλλνηεο φπσο ην ζρήκα, ην ρξψκα, ν ήρνο, ε πθή, θιπ., πνπ «αγγίδνπλ» 
ηηο αηζζήζεηο θαη ηελ ςπρνινγηθή δηάζεζε ησλ αλζξψπσλ είλαη ηα εξγαιεία ηνπ 
αηκνζθαηξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Με αθνξκή ινηπφλ απηή ηελ εξγαζία παξνηξχλνπκε 
ηνπο θάζε είδνπο δεκηνπξγνχο ηνπ ρψξνπ λα ηα αμηνπνηήζνπλ γηα λα «θηηάμνπλ 
αηκφζθαηξα».   
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Από το “marketing” στο σχεδιασμό της σύγχρομης πόλης.  
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