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Σταθμός	
  υπεραστικών	
  λεωφορείων	
  στο	
  κέντρο	
  της	
  πόλης	
  των	
  Χανίων	
  	
  
Bus	
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  ++	
  
Τζένη	
  Γοραντωνάκη	
  
Κυριάκος	
  Μπρέγιαννης	
  
	
  
	
  
Περίληψη	
  
	
  
H	
  ζωή	
  μας	
  μια	
  βόλτα	
  
	
  
Τη	
  σήμερον	
  ημέρα,	
  η	
  μετακίνηση	
  είναι	
  σημαντικό	
  κομμάτι	
  της	
  καθημερινότητάς	
  
μας,	
  αφού	
  η	
  ανάπτυξη	
  της	
  τεχνολογίας	
  είναι	
  τέτοια,	
  που	
  πια	
  έχουμε	
  την	
  
δυνατότητα	
  να	
  δουλεύουμε,	
  να	
  κατοικούμε	
  και	
  να	
  διασκεδάζουμε	
  σε	
  διαφορετικά	
  
μέρη.	
  Αυτό	
  μπορεί	
  να	
  καθορίσει,	
  όχι	
  μόνο	
  την	
  εξάπλωση	
  και	
  την	
  πυκνότητα	
  μιας	
  
πόλης,	
  αλλά	
  και	
  την	
  οικονομική	
  ανάπτυξή	
  της.	
  Υπάρχει,	
  λοιπόν,	
  η	
  αδιαμφισβήτητη	
  
ανάγκη	
  για	
  υποδομές	
  που	
  να	
  εξυπηρετούν	
  αυτόν	
  τον	
  σκοπό.	
  
Ακριβώς,	
  όμως,	
  επειδή	
  αυτοί	
  οι	
  ενδιάμεσοι	
  χώροι	
  λειτουργούν	
  ως	
  μέσο	
  κι	
  όχι	
  
ως	
  στόχος,	
  γίνονται	
  μη-‐τόποι,	
  γίνονται	
  απρόσωποι.	
  Λειτουργούν,	
  δηλαδή,	
  σαν	
  
απλές	
  ρυθμιστικές	
  μηχανές	
  της	
  κίνησης	
  μέσα	
  και	
  έξω	
  από	
  τα	
  όρια	
  τους,	
  μη	
  
επιτρέποντας	
  την	
  διάδραση	
  ή	
  την	
  επικοινωνία	
  μεταξύ	
  ανθρώπων.	
  Έτσι,	
  οι	
  ίδιοι	
  
υποβαθμίζονται	
  και	
  υποβαθμίζουν	
  την	
  περιοχή	
  στην	
  οποία	
  βρίσκονται,	
  παρά	
  το	
  
γεγονός	
  ότι	
  αποτελούν	
  ένδειξη	
  για	
  την	
  ανάπτυξη	
  της	
  πόλης	
  στο	
  σύνολό	
  της.	
  Αυτό	
  
δημιουργεί	
  μία	
  αντίφαση,	
  που	
  ενυπάρχει	
  στην	
  φύση	
  τέτοιων	
  ρυθμιστικών	
  κτηρίων,	
  
όπως	
  είναι	
  οι	
  σταθμοί	
  των	
  μέσων	
  μαζικής	
  μεταφοράς,	
  όπως	
  τα	
  τρένα,	
  τα	
  
αεροπλάνα	
  και	
  τα	
  λεωφορεία.	
  
Στόχος,	
  λοιπόν,	
  του	
  σχεδιασμού	
  ενός	
  τέτοιου	
  κτηρίου	
  είναι	
  η	
  «εξισορρόπηση»	
  
αυτής	
  της	
  αντίφασης.	
  Τι	
  είναι	
  αυτό	
  που	
  μπορεί	
  να	
  κάνει	
  αυτά	
  τα	
  κτήρια	
  να	
  
λειτουργούν	
  και	
  ως	
  μέσο	
  αλλά	
  και	
  ως	
  στόχο;	
  Μπορούν	
  να	
  εξυπηρετούν	
  την	
  κίνηση	
  
αλλά	
  και	
  την	
  στάση;	
  
Πρώτο	
  βήμα	
  υπήρξε	
  η	
  διατήρηση	
  της	
  υπάρχουσας	
  τοποθεσίας	
  του	
  σταθμού	
  των	
  
λεωφορείων	
  στο	
  κέντρο	
  της	
  πόλης,	
  διαγώνια	
  της	
  πλατείας	
  1866.	
  Στόχος	
  ήταν	
  να	
  
συμπεριλάβουμε	
  στο	
  σχεδιασμό	
  τέτοιες	
  δραστηριότητες	
  και	
  χώρους	
  που	
  να	
  
εξυπηρετούν	
  όχι	
  μόνο	
  εκείνον	
  που	
  θέλει	
  να	
  μετακινηθεί	
  προς	
  την	
  πόλη	
  ή	
  να	
  φύγει	
  
από	
  την	
  πόλη,	
  αλλά	
  και	
  τον	
  κάτοικο	
  της	
  πόλης	
  που	
  τη	
  ζει.	
  Ως	
  απόρροια	
  αυτής	
  της	
  
επιλογής,	
  	
  η	
  τοποθέτηση	
  της	
  κίνησης	
  και	
  της	
  στάθμευσης	
  των	
  λεωφορείων	
  υπόγεια	
  
και	
  όχι	
  υπέργεια	
  ήταν	
  λογικό	
  επακόλουθο.	
  Με	
  αυτόν	
  τον	
  τρόπο,	
  δίνουμε	
  στην	
  πόλη	
  
υπαίθριους	
  και	
  ήμι-‐υπαίθριους	
  χώρους,	
  όπου	
  κάποιος	
  μπορεί	
  να	
  δραστηριοποιηθεί	
  
σε	
  αυτούς	
  ελύθερα,	
  ενώ	
  ταυτόχρονα	
  δίνουμε	
  χώρους	
  στάσης,	
  όπως	
  η	
  καφετέρια,	
  το	
  
εστιατόριο,	
  το	
  θέατρο,	
  η	
  έκθεση	
  και	
  το	
  ξενοδοχείο,	
  που	
  μπορούν	
  να	
  
χρησιμοποιηθούν	
  ανεξάρτητα	
  από	
  την	
  χρήση	
  του	
  σταθμού.	
  
Έτσι,	
  η	
  κίνηση	
  του	
  κόσμου	
  γίνεται	
  θέαμα	
  για	
  αυτόν	
  που	
  κάθεται	
  (στάση),	
  αλλά	
  
και	
  αυτός	
  που	
  κάθεται	
  λειτουργεί	
  ως	
  «ηρεμιστικό»	
  ή	
  ως	
  παύση	
  για	
  αυτόν	
  που	
  
κινείται	
  χωρίς	
  να	
  τον	
  παρεμποδίζει.	
  Το	
  ένα	
  δηλαδή	
  παίρνει	
  χαρακτηριστικά	
  από	
  το	
  
άλλο	
  δημιουργώντας	
  την	
  αίσθηση	
  ενός	
  οικείου	
  χώρου.	
  

Γοραντωνάκη Τζένη
Μπρέγιαννης Κυριάκος
Σταθµός υπεραστικών λεωφορείων
ανάλυση ιδέας
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πλατεία Αγοράς

πλατεία 1866
Κ.Τ.Ε.Λ.

πλατεία Δικαστηρίων

Οι τρεις πλατείες ορίζουν το κέντρο της πόλης στο οποίο η πλατεία
1866 είναι αυτή που λειτουργεί εµπορικά αλλά και τουριστικά,
καθώς είναι η είσοδος - έξοδος από/προς την παλιά πόλη,
που είναι το κατεξοχήν hotspot των Χανίων ακόµα και για τους
ντόπιου , πέρα από τους τουρίστες...

πλατεία 1866
Κ.Τ.Ε.Λ.

χάρτης χρήσης κτηρίων, ισόγειο

ξενοδοχεία
δηµόσια κτήρια
εµπόριο και υπηρεσίες
κατοικίες
χωρίς χρήση και ερείπια

χάρτης χρήσης κτηρίων, όροφος
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συχνότητα χρήσης λεωφορείων κατά την

προσεγγιστική συχνότητα χρήσης
λεωφορείων κατά την διάρκεια της ηµέρας
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ĮʌȠțȑȞĲȡȦıȘ
ȝȚțȡȩĲİȡȘʌȣțȞȩĲȘĲĮĲȦȞʌȩȜİȦȞ

©ʌȩȜİȚȢįȠȡȣĳȩȡȠȚª
įȓțĲȣȠʌȩȜİȦȞ

η πλατεία 1866 σε σχέση µε τον
įȠȣȜİȪİȚȢĮȜȜȠȪ
σταθµό των λεωφορείων
ȞȑĮȝȩįĮȝȑȞİȚȢĮȜȜȠȪ

ȝʌȠȡİȓȞĮ
ĮȞĮȜȩȖȦȢ
ȠȕȜȑʌİȚȢ

ȟȚįȚȫĲȘ

İȡȖĮıȚĮțȩȢʌȣȡȒȞĮȢ

ĮȞĮȥȣȤȒ

ĮʌĮȚĲİȓʌȠȜȒțĮȜȒȝĮȗȚțȒıȣȖțȠȚ
ȞȦȞȓĮ

ĲȠȣȡȚıȝȩȢ
İȡȖĮıȚĮțȩȢʌȣȡȒȞĮȢ

țȑȞĲȡȠʌȩȜȘȢ

ʌĮȜȚȐʌȩȜȘȜȚȝȐȞȚ

țȣȡȓȦȢțĮĲȐĲȘȞĲȠȣȡȚıĲȚțȒ
ʌİȡȓȠįȠ

ĲĮȝʌȑȜİȢįȚĮĳȘȝȓıİȚȢʌȡȠʌĮȖȐȞįĮ
ıȘȝİȓȠįȚĮțȓȞȘıȘȢȚįİȫȞ

İȖțȜİȓȠȣȞ

malls
ıĲȘȞʌȩȜȘ

țĮĲĮȞĮȜȦĲȚțȐȖțȑĲȠ

©ǾİȜİȣșİȡȓĮĲȠȣĮȣĲțȚȞȒĲȠȣįİȞ
șĮȣʌȐȡȤİȚʌȐȞĲĮȆȡȑʌİȚȞĮ
ȗȒıȠȣȝİıĲȘȞʌȩȜȘȠȡȖĮȞȦȝȑȞĮ
țĮȚıȣȜȜȠȖȚțȐª
ǹȡĮȕĮȞĲȚȞȩȢıİȜ

ȠȢ

İȞĲȣʌȦıȚĮıȝȩȢ
İȞșȠȣıȚĮıȝȩȢ

ĮʌȠĲȡȑʌȠȣȞĲȘȞ
įȚȐįȡĮıȘȝİĲȘȞʌȩȜȘ

įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞȝȚțȡȩțȠıȝ

ʌȠȜȜȑȢĳȠȡȑȢʌȜĮıȝĮĲȚțȠȪȢ

İȝʌȠȡİȣȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ

șȑĮȝĮĲȠȣȡȚıȝȩȢ

attraction  
design

ʌĮȡȠįȚțȩĲȘĲĮĮĲȘȞȤȡȒıȘĲȠȣțĲȘȡȓȠȣ

İĳȒȝİȡȠʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠ
Ο σταθµός υπεραστικών λεωφορείων στο συγκεκριµένο σηµείο
θα
ĲȠİȝİȓȢ
ıĲĮșȝȩȢ
µπορούσε να διευρύνει την έννοια της εισόδου-εξόδου που ούτως ή
ȑȞĲȠȞĮȩȡȚĮʌȡȠıȦʌȚțȠȪȤȫȡȠȣ
άλλως έχει η πλατεία, αφού µπορεί να κάνει ακόµη πιο εύκολη την
ȞȘıȘ
ȣʌȠįȠȝȒ
πρόσβαση όχι µόνο στην παλιά πόλη αλλά
και στα υπόλοιπα κέντρα
QHVFLW\¶VVSUHDGDQGGHQVLW\
LQIUDVWUXFWXUHGHILQHVWKHFLW\ VFDSDFLW\
της πόλης, από τις άλλες πόλεις του νοµού, της Κρήτης, της Ελλάδας
WLRQZLWKRWKHUFLWLHV
GLPLQLVKHVZRUNLQJSRVVLEOLWLHV
αλλά και του εξωτερικού.
ıȘȝİȓȠıȣȞȐȞĲȘıȘʌȡȩıțȡȠȣıȘȢ

nding

įȘȝȩıȚȠȢȤȫȡȠȢ

ʌȠȜȚĲȚıȝȫȞțȠȚȞȦȞȚțȫȞȠȝȐįȦȞȠȚțȠȞȠ

Επιπλέον, θα µπορούσε να βοηθήσει την αποκέντρωση των πόλεων ȝȚțȫȞȠȝȐįȦȞțĲȜ
țĮȜȪʌĲİĲĮȚıȣȞȒșȦȢĮʌȩ
καθώς
δεν χρειάζεται πια να κατοικείς, να εργάζεσαι ή να διασκεδάζεις
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȑȢĲĮȝʌȑȜİȢ
ĮȞșȡȫʌȚȞİȢıȤȑıİȚȢıĲȠ
στον τόπο κατοικίας.
įȘȝȩıȚȠȤȫȡȠ

īȚĮȞĮįȡȐıİȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ
ıĲȠȤȫȡȠȠȐȞșȡȦʌȠȢȤȡİȚȐȗİ
ĲĮȚĲȘȞȞȠȘĲȚțȒĮȞĮʌĮȡȐıĲĮıȘ
ĲȠȣȤȫȡȠȣ7YHUVN\

Αντί, όµως, η περιοχή να αναπτυχθεί, υποβαθµίζεται λόγω του
ĲȪʌȠȚțȓȞȘıȘȢıĲȠȞįȘȝȩıȚȠȤȫȡȠ
σχεδιασµού και του σταθµού σε σχέση µε την πλατεία.
ȝİȕȐıȘĲȠİȞįȚĮĳȑȡȠȞ

³.HQQHWK%D\HVKDVGHVFULEHGtwo  kinds  of  movements  WKURXJKVSDFHµRQH
H[SORUDWRU\WKURXJKDQXQNQRZQHQYLURQPHQWWKHRWKHUKDELWXDOWKURXJKNQRZQ

το ΚΤΕΛ ως εµπόδιο, ασυνέχεια του
αστικού χαρακτήρα της περιοχής
πλατεία
1866

ανεπτυγµένη
περιοχή

µη-ανεπτυγµένη
περιοχή

κτήριο φίλτρο κι όχι εµπόδιο...

πλατεία
1866

αγκαλιά που παραλαµβάνει την ροή της
κίνησης από την πλατεία.

κτήριο φίλτρο κι όχι εµπόδιο…
υποβάθµιση των λεωφορείων, αφήνοντας
ελεύθερο το επίπεδο του δρόµου

επίπεδο πλατείας

λεωφορεία

ȠȣȜİȪİȚȢĮȜȜȠȪ

ȞȦȞȓĮ

İȡȖĮıȚĮțȩȢʌȣȡȒȞĮȢ

ĮȞĮȥȣȤȒ

ĲȠȣȡȚıȝȩȢ
İȡȖĮıȚĮțȩȢʌȣȡȒȞĮȢ

țȑȞĲȡȠʌȩȜȘȢ

ʌĮȜȚȐʌȩȜȘȜȚȝȐȞȚ

ο σταθµός σαν υποδοµή

țȣȡȓȦȢțĮĲȐĲȘȞĲȠȣȡȚıĲȚțȒ
ʌİȡȓȠįȠ

ĲĮȝʌȑȜİȢįȚĮĳȘȝȓıİȚȢʌȡȠʌĮȖȐȞįĮ
ıȘȝİȓȠįȚĮțȓȞȘıȘȢȚįİȫȞ

İȖțȜİȓȠȣȞ

malls

țĮĲĮȞĮȜȦĲȚțȐȖțȑĲȠ

ıĲȘȞʌȩȜȘ

©ǾİȜİȣșİȡȓĮĲȠȣĮȣĲțȚȞȒĲȠȣįİȞ
șĮȣʌȐȡȤİȚʌȐȞĲĮȆȡȑʌİȚȞĮ
ȗȒıȠȣȝİıĲȘȞʌȩȜȘȠȡȖĮȞȦȝȑȞĮ
țĮȚıȣȜȜȠȖȚțȐª
ǹȡĮȕĮȞĲȚȞȩȢıİȜ

İȞĲȣʌȦıȚĮıȝȩȢ
İȞșȠȣıȚĮıȝȩȢ

SUHDGDQGGHQVLW\
KHUFLWLHV
ZRUNLQJSRVVLEOLWLHV

įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞȝȚțȡȩțȠıȝȠȣȢ
ʌȠȜȜȑȢĳȠȡȑȢʌȜĮıȝĮĲȚțȠȪȢ

İȝʌȠȡİȣȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ

șȑĮȝĮĲȠȣȡȚıȝȩȢ

attraction  
design

ıĲĮșȝȩȢ
οι νέες εγκαταστάσεις
του σταθµού
τα κ.τ.ε.λ. τώρα

ĮʌȠĲȡȑʌȠȣȞĲȘȞ
įȚȐįȡĮıȘȝİĲȘȞʌȩȜȘ

ʌĮȡȠįȚțȩĲȘĲĮĮĲȘȞȤȡȒıȘĲȠȣțĲȘȡȓȠȣ
İĳȒȝİȡȠʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠ

ĲȠİȝİȓȢ
Το ενδιαφέρον
για την µετακίνηση είναι δεδοµένο.
Είναι ανάγκη... , οπότε και ηȑȞĲȠȞĮȩȡȚĮʌȡȠıȦʌȚțȠȪȤȫȡȠȣ
σηµασία των χώρων
αυτών είναι δεδοµένη. Δεν ισχύει, όµως, το ίδιο και
ȣʌȠįȠȝȒ
LQIUDVWUXFWXUHGHILQHVWKHFLW\
VFDSDFLW\
για την σηµασία
τους στην ποιότητα της
καθηµερινότητας στην πόλη.
ıȘȝİȓȠıȣȞȐȞĲȘıȘʌȡȩıțȡȠȣıȘȢ

ʌȠȜȚĲȚıȝȫȞțȠȚȞȦȞȚțȫȞȠȝȐįȦȞȠȚțȠȞȠ
įȘȝȩıȚȠȢȤȫȡȠȢ
Οι περισσότεροι σταθµοί
παίρνουν την µορφή ή
ȝȚțȫȞȠȝȐįȦȞțĲȜ

țĮȜȪʌĲİĲĮȚıȣȞȒșȦȢĮʌȩ
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȑȢĲĮȝʌȑȜİȢ

īȚĮȞĮįȡȐıİȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ
ıĲȠȤȫȡȠȠȐȞșȡȦʌȠȢȤȡİȚȐȗİ
ĲĮȚĲȘȞȞȠȘĲȚțȒĮȞĮʌĮȡȐıĲĮıȘ
ĲȠȣȤȫȡȠȣ7YHUVN\

ĮȓȞȦʌȡȠȢĲȘȞĮȓșȠȣıĮ
İȓȝĮȚȒįȘİțİȓțĮȚįİȞșĮ
ȞĮʌȐȦİțİȓțĮșȩȜȠȣĮȞ
įİȞİȓȝĮȚİțİȓ+HLGHJJHU
ȢıİȜ

βρίσκονται κοντά σε κάποιο εµπορικό κέντρο (mall)
προκειµένου να απασχολούν
τον επιβάτη που
ĮȞșȡȫʌȚȞİȢıȤȑıİȚȢıĲȠ
περιµένει και να αναπτυχθούν
įȘȝȩıȚȠȤȫȡȠοι ίδιοι οικονοµικά,
εγκλείοντας. όµως, και αποκόπτοντας τον άνθρωπο
ĲȪʌȠȚțȓȞȘıȘȢıĲȠȞįȘȝȩıȚȠȤȫȡȠ
από τον δηµόσιο ελεύθερο χώρο.
ȝİȕȐıȘĲȠİȞįȚĮĳȑȡȠȞ

³.HQQHWK%D\HVKDVGHVFULEHGtwo  kinds  of  movements  WKURXJKVSDFHµRQH
H[SORUDWRU\WKURXJKDQXQNQRZQHQYLURQPHQWWKHRWKHUKDELWXDOWKURXJKNQRZQ
HQYLURQPHQW,QWKHILUVW FDOOHG‘tourist’ WKHDUFKLWHFWXUHLVQHZSURPLQHQWDQG
Πώς θα µπορούσε ο επιβάτης να «απασχοληθεί»
VWUDQJHRQHLVH[SORULQJRSHQDQGUHFHSWLYHPRYLQJDQGH[SHULHQFLQJQHZ
WKLQJVLQYHVWLJDWLQJ,QWKHVHFRQG
WKHDUFKLWHFWXUHLVLQWKH
ναFDOOHG‘habitué’
χάνει την επαφή
του µε τον
EDFNJURXQGKDUGO\QRWLFHGRQHPRYHVWKURXJKLWZLWKRXWWKHDZDUHQHVVRIWKH
µπορεί να κάνει κανείς µε τον
VXUURXQGLQJVWKLQNLQJRQO\RIWKHJRDO´
7RP3RUWHU³0XOWLVHQVRU\VSDFH´LQ7KH$UFKLWHFW¶V(\HS

χωρίς
χώρο; Τι

δηµόσιο
χρόνο αναµονής;

Χρειαζόµαστε ένα κτήριο

ανοιχτό προς το

περιβάλλον του... ώστε το εσωτερικό να
είναι µέρος του δηµόσιου χώρου.

στεγασµένη πλατεία, που
µπορεί να χρησιµοποιείται
περισσότερο το καλοκαίρι
λόγω κλίµατος

πλατεία σταθµού, αγκαλιά

φυτεµένη πλατεία,
που απευθύνεται κυρίως
στο κάτοικους της
περιοχής

Κάνοντας	
  έτσι	
  την	
  υπαίθρια	
  κίνηση	
  ένα	
  θέαμα,	
  
σαν	
  να	
  είναι	
  μέρος	
  μίας	
  θεατρικής	
  παράστασης.	
  

įȓțĲȣȠʌȩȜİȦȞ

ȞȑĮȝȩįĮȝȑȞİȚȢĮȜȜȠȪ

ĮʌĮȚĲİȓ
ȞȦȞȓĮ

įȠȣȜİȪİȚȢĮȜȜȠȪ
İȡȖĮıȚĮțȩȢʌȣȡȒȞĮȢ

ǼȞȫȑȞĮȢĮȞșȡȦʌȠȜȠȖȚțȩȢĲȩʌȠȢįȠȝİȓĲĮȚȝİĲȚȢ
ĮĲȠȝȚțȑȢĲĮȣĲȩĲȘĲİȢĲȦȞĮȞșȡȫʌȦȞįȘȜĮįȒĲȘȞ
ıȣȞȪʌĮȡȟȘįȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞʌȡĮȖȝȐĲȦȞȑȞĮȢ
ȝȘĲȩʌȠȢįȘȝȚȠȣȡȖİȓȝȓĮțȠȚȞȒĲĮȣĲȩĲȘĲĮȖȚĮ
ĲȠȣȢĮȞșȡȫʌȠȣȢʌȠȣʌİȡȞȐȞİĮʌȩĮȣĲȩȞ
ȉıİȕȐǺĮȜĮȞȓįȠȣıİȜ

țȑȞĲȡȠʌȩȜȘȢ

ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȝȑȡȠȢȝʌȠȡİȓȞĮ
șİȦȡȘșİȓȝȘĲȩʌȠȢĮȞĮȜȩȖȦȢ
ĮʌȩʌȠȚĮıțȠʌȚȐĲȠȕȜȑʌİȚȢ

įİȞʌȡȠȦșȠȪȞĲĮȚȠȚ
įȚĮʌȡȠıȦʌȚțȑȢıȤȑıİȚȢ
ȑȞĮȢȤȫȡȠȢıİȑȞĮ
ıȣȞİȤȑȢʌĮȡȩȞ

ȤȡȩȞȠȢ

ĲȠȣȡȚıȝȩȢ

İȡȖĮıȚĮțȩȢʌȣȡȒ

ο σταθµός σαν χώρος κίνησης

ȠȝȠȚȩĲȘĲĮĮʌȠȝȩȞȦıȘ

ĮȞĮȥȣȤȒ

ʌĮȜȚȐʌȩȜȘȜȚȝȐȞȚ

ıĲȘȞʌȩȜȘ

©ǾİȜİȣșİȡȓĮĲȠȣĮȣĲțȚȞȒĲȠȣįİȞ
șĮȣʌȐȡȤİȚʌȐȞĲĮȆȡȑʌİȚȞĮ
ȗȒıȠȣȝİıĲȘȞʌȩȜȘȠȡȖĮȞȦȝȑȞĮ
țĮȚıȣȜȜȠȖȚțȐª
ǹȡĮȕĮȞĲȚȞȩȢıİȜ

ȖȚĮĲȠȞĲĮȟȚįȚȫĲȘ

ȝȘĲȩʌȠȢ

țȣȡȓȦȢțĮĲȐĲȘȞĲȠȣȡ
ʌİȡȓȠįȠ

İȞĲȣʌȦıȚĮıȝȩ
İȞșȠȣıȚĮıȝȩȢ

șȑĮ

attraction  
design

ʌĮ

ıĲĮșȝȩȢ
ȝİĲĮțȓȞȘıȘ

ȣʌȠįȠȝȒ

WUDQVLWGHILQHVFLW\¶VVSUHDGDQGGHQVLW\
FRPPXQLFDWLRQZLWKRWKHUFLWLHV
H[SDQGVRUGLPLQLVKHVZRUNLQJSRVVLEOLWLHV

LQIUDVWUXFWXUHGHILQHVWKHFLW\

Οι σταθµοί των µέσων µεταφοράς χαρακτηρίζονται ως µη-τόποι.
Ο άνθρωπος κινείται µε µόνο ενδιαφέρον τον τελικό προορισµό κι
ǾĮʌȠțȠʌȒįİȞİȓȞĮȚĲȩıȠĮʌȠĲȑȜİ
ıȝĮĲȠȣʌȜȐĲȠȣȢĲȠȣįȡȩȝȠȣȩıȠ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ
έτσι δηµιουργείται µία ενιαία
ταυτότητα για όλους, οµοιογένεια.
țĮȜȪʌĲİĲĮȚıȣȞȒșȦȢĮʌȩ
ĲȠȣȝİȖȑșȠȣȢĲȘȢțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢʌȠȣ
wayfinding
Δεν προωθείται η διαπροσωπική επικοινωνία
ή διάδραση, καθώς
ȣʌȠįȑȤİĲĮȚǾĲĮȤȪĲȘĲĮıȣȝȕȐȜȜİȚ
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȑȢĲĮȝʌȑȜİȢ
δεν είναι δυνατή η προσωπική έκφραση.
ıĲȘȞȡȪșȝȚıȘĲȘȢĮʌȠțȠʌȒȢ

įȘȝȩıȚȠȢȤȫȡȠȢ

ǹȡĮȕĮȞĲȚȞȩȢıİȜ

ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȩȢ
ĳȩȕȠȜȩȖȦİȞȩȢȐȖȞȦıĲȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

īȚĮȞĮįȡȐıİȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ
ıĲȠȤȫȡȠȠȐȞșȡȦʌȠȢȤȡİȚȐȗİ
ĲĮȚĲȘȞȞȠȘĲȚțȒĮȞĮʌĮȡȐıĲĮıȘ
ĲȠȣȤȫȡȠȣ7YHUVN\

ĲȪʌȠȚțȓȞȘıȘȢıĲȠȞįȘȝȩıȚȠȤ
ȝİȕȐıȘĲȠİȞįȚĮĳȑȡȠȞ

³.HQQHWK%D\HVKDVGHVFULEHG
H[SORUDWRU\WKURXJKDQXQNQRZ
FDOOHG
των HQYLURQPHQW,QWKHILUVW
ανθρώπων
VWUDQJHRQHLVH[SORULQJRSHQ
ένα πιο WKLQJVLQYHVWLJDWLQJ,QWKHVHF
ανθρώπινο
EDFNJURXQGKDUGO\QRWLFHGRQH
.
VXUURXQGLQJVWKLQNLQJRQO\RIW
7RP3RUWHU³0XOWLVHQVRU\VSD

ΊσωςȀĮșȫȢʌȘȖĮȓȞȦʌȡȠȢĲȘȞĮȓșȠȣıĮ
η έκφραση των διάφορων ταυτοτήτων
įȚĮȜȑȟİȦȞİȓȝĮȚȒįȘİțİȓțĮȚįİȞșĮ
στον σταθµό µπορούν να του δώσουν
ȝʌȠȡȠȪıĮȞĮʌȐȦİțİȓțĮșȩȜȠȣĮȞ
ʌȓıĲİȣĮȩĲȚįİȞİȓȝĮȚİțİȓ+HLGHJJHU
χαρακτήρα, κι έναν πιο ποιοτικό χρόνο
ǻĮıțĮȜȐțȘȢıİȜ

αναµονής

κατηγορίες ανθρώπων που ορίζουν
και τον τρόπο κίνησης στο χώρο

ıȘȝİȓȠıȣȞȐȞĲȘıȘʌȡȩıțȡȠȣıȘȢ
ʌȠȜȚĲȚıȝȫȞțȠȚȞȦȞȚțȫȞȠȝȐįȦȞȠȚțȠȞȠ
ȝȚțȫȞȠȝȐįȦȞțĲȜ

įȘȝȩıȚȠȢȤȫȡȠȢ

ĮȞșȡȫʌȚȞİȢıȤȑıİȚȢıĲȠ
įȘȝȩıȚȠȤȫȡȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩȢȤȫȡȠȢ

ĲȪʌȠȚțȓȞȘıȘȢıĲȠȞįȘȝȩıȚȠȤȫȡȠ
ȝİȕȐıȘĲȠİȞįȚĮĳȑȡȠȞ

ξενοδοχείο –
τουρίστας

ȝȩȞȠȢȐĲȠȝȠ

A

ȝİıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠıĲȩȤȠ
ʌȤįȠȣȜİȚȐ

ȝȩȞȠȢȐĲȠȝȠ

ʌĮȡȑĮȠȝȐįĮ

A

B
ĮȞĮıĳȐȜİȚĮȦȢʌȡȠȢ
ĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚĲȘȞ
ʌȜȠȒȖȘıȘ
ȐȖȤȠȢȦȢʌȡȠȢĲȠ
ȤȡȩȞȠ
ĳȩȕȠȢĲȠȣȐȖȞȦıĲȠȣ

(λ)	
  

ȝİȝȘıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠıĲȩȤȠ
ʌȤĲĮȟȓįȚ

ʌȚȠʌȚșĮȞȩȞ
υπαίθρια	
  
κίνηση	
  

ʌȚȠʌȚșĮȞȩȞ

ʌȚȠʌȚșĮȞȩȞ

Ε

³KDELWXH´PRYHPHQW
ȠȚțİȓȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ȝİȝȘıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠıĲȩȤȠ
ʌȤĲĮȟȓįȚ

κατοίκηση –

Τ

κάτοικος τουρίστας επιβάτης

³WRXULVW´PRYHPHQW
ĮȞȠȓțİȚȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ȝİıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠıĲȩȤȠ
ʌȤįȠȣȜİȚȐ

Κ

B
restaurant
ĮȞĮıĳȐȜİȚĮȦȢʌȡȠȢ
cafe
ĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚĲȘȞ

A

ʌȜȠȒȖȘıȘ İțĳȡȐȗİĲİ
ȣʌȩıȣȞșȒțİȢ

ȤĮȜĮȡȫĲȘĲĮȦȢʌȡȠȢ
ĲȠȤȡȩȞȠ
İȞșȠȣıȚĮıȝȩȢĲȠȣ
țĮȚȞȠȪȡȖȚȠȣ

πολιτισµός – θέατρο – κάτοικος

ʌȚȠʌȚșĮȞȩȞ

ʌĮȡȑĮȠȝȐįĮ

B

A

ĮıĳȐȜİȚĮȦȢʌȡȠȢĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚĲȘȞ
ʌȜȠȒȖȘıȘ
µετακίνηση
–
ȐȖȤȠȢȦȢʌȡȠȢĲȠ
ȤȡȩȞȠ
İȖȡȒȖȠȡıȘ

σταθµός –

B
ĮıĳȐȜİȚĮȦȢʌȡȠȢĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚĲȘȞ
ʌȜȠȒȖȘıȘ
επιβάτης
ȤĮȜĮȡȫĲȘĲĮȦȢʌȡȠȢ
ĲȠȤȡȩȞȠ
ȘȡİȝȓĮ

Ουγγρίνης Κωστής
Τσακαλάκης Δημήτρης

cafe

επιβλέποντες

Γοραντωνάκη Τζένη
Μπρέγιαννης Κυριάκος

hotel

passenger’s
services

main entrance
movement interchange

Σταθμός
Υπεραστικών
Λεωφορείων
Πλατεία 1866
Χανιά, Κρήτη

βόρεια όψη
κλίμακα 1:200

νότια όψη
κλίμακα 1:200

διαμήκης τομή
κλίμακα 1:200
restaurant
hotel

cafe
theater

main entrance &
movement interchange

administration
passenger’s services

luggage storage
bus parking, repair & maintenance

επίπεδο +3.00
κλίμακα 1:200

administration

επίπεδο 0.00
κλίμακα 1:200

επίπεδο -5.00
κλίμακα 1:200

επίπεδο -7.00
κλίμακα 1:200

επίπεδο -11.70
κλίμακα 1:200

theater
theater
theater
car parking

car parking

exhibition space
lockers

luggage
storage
room

car parking

car parking

hotel
laundry

passenger’s
movement space

busses

Ουγγρίνης Κωστής
Τσακαλάκης Δημήτρης

επιβλέποντες

Γοραντωνάκη Τζένη
Μπρέγιαννης Κυριάκος

bus parking, repair & maintenance

Σταθμός
Υπεραστικών
Λεωφορείων
Πλατεία 1866
Χανιά, Κρήτη

εγκάρσια τομή
κλίμακα 1:200

busses

main entrance
& movement
interchange

car parking
bus parking, repair & maintenance

Α

Β

επίπεδo +6.00
κλίμακα 1:200

restaurant

Α

Ουγγρίνης Κωστής
Τσακαλάκης Δημήτρης

επιβλέποντες

Γοραντωνάκη Τζένη
Μπρέγιαννης Κυριάκος

Β

breakfast
lounge

hotel

Σταθμός
Υπεραστικών
Λεωφορείων
Πλατεία 1866
Χανιά, Κρήτη

εγκάρσια τομή Α
κλίμακα 1:200

restaurant

busses

passenger’s
movement cafe
space theater

bus parking, repair & maintenance

εγκάρσια τομή Β
κλίμακα 1:200

busses

passenger’s
movement
space

bus parking, repair & maintenance

restaurant
cafe
theater

επίπεδο +18.50
κλίμακα 1:200

επίπεδο +15.50
κλίμακα 1:200

επίπεδο +12.50
κλίμακα 1:200

επίπεδο +9.50
κλίμακα 1:200

mechanical
& storage room

swimming pool

hotel

Ουγγρίνης Κωστής
Τσακαλάκης Δημήτρης

mechanical
& storage room

επιβλέποντες

επίπεδο +21.50
κλίμακα 1:200

Γοραντωνάκη Τζένη
Μπρέγιαννης Κυριάκος

επίπεδο +24.50
κλίμακα 1:200

Σταθμός
Υπεραστικών
Λεωφορείων
Πλατεία 1866
Χανιά, Κρήτη

ανατολική όψη
κλίμακα 1:200

δυτική όψη
κλίμακα 1:200

κατασκευαστική λογική

τομή

μεταλλική επικάλυψη
πάχους 5mm
περιστρεφόμενες μεταλλικές
περσίδες 300x40mm

κάναβος υπογείου
χαλίκι αποστράγγισης

υγρομόνωση
θερμομόνωση

κοιλοδοκός
ορθογώνιας διατομής
300x150mm
διπλά τζάμια
πάχους 250mm

χυτό beton
τραπεζοειδής λαμαρίνα
πάχους 5mm
κοιλοδοκός
ορθογωνικής διατομής
120x80mm
μεταλλικό έλασμα
100x30mm
μεταλλικά πηχάκια
40x20x5mm

ξύλινη επικάλυψη
διατομής 100x20mm
μεταλλικά πηχάκια
40x20x5mm

Ουγγρίνης Κωστής
Τσακαλάκης Δημήτρης

επιβλέποντες

Γοραντωνάκη Τζένη
Μπρέγιαννης Κυριάκος

μεταλλική επικάλυψη
πάχους 5mm

Γ
Δ

χυτό beton
τραπεζοειδής λαμαρίνα
πάχους 5mm

μεταλλικό έλασμα
100x30mm

Πλατεία 1866
Χανιά, Κρήτη

κατασκευαστική λεπτομέρεια
κλίμακα 1:20

Α
Β

μεταλλική επικάλυψη
πάχους 5mm

κοιλοδοκός
ορθογωνικής διατομής
120x80mm

Σταθμός
Υπεραστικών
Λεωφορείων

βιομηχανικό beton
πάχους 20mm
μεταλλικά πηχάκια
40x20x5mm

χυτό beton
τραπεζοειδής λαμαρίνα
πάχους 5mm
IPE 300

μεταλλική επικάλυψη
πάχους 5mm

χυτό beton
βιομηχανικό beton
πάχους 20mm

τραπεζοειδής λαμαρίνα
πάχους 5mm

μεταλλικά πηχάκια
40x20x5mm

μέλος μεταλλικού
χωροδικτυώματος
κυκλικής διατομής
διαμέτρου 50mm

μεταλλική επικάλυψη
πάχους 5mm

κάναβος ισογείου

κάναβος ορόφων ξενοδοχείου

κάτοψη

