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ΕΙΑΓΨΓΙΚΑ
Η πολυπλοκότητα της σημερινής κοινωνίας, των
πληροφοριών και της ταχύτητας, έχουν μεταβάλει τις
συνθήκες της ζωής, τον τρόπο αντίληψης του τόπου και ως
επέκταση την εικόνα της σύγχρονης πόλης και της
ψυχοσύνθεσης του ατόμου που ζει σε αυτή.
ε μια προσπάθεια κατανόησης του «είναι» του ανθρώπου
σε μια σύγχρονη μητρόπολη, αναζητούνται τα πηγαία στοιχεία
της χωρικής αντίληψης, της αίσθησης και της ψυχολογίας του.
Έτσι αποσκοπείτε να δημιουργηθεί μία σειρά εργαλείων, τόσο
για την κατανόηση αυτών των στοιχείων, όσο και για το
χωρικό σχεδιασμό που θα συμβάλει στη βελτίωση της
φυσιογνωμίας της πόλης και στην ενεργοποίηση της
διάθεσης του περιπατητή να την ανακαλύψει. Ερευνητικό πεδίο
γίνεται το Εμπορικό Σρίγωνο της Αθήνας, όπου ως πυρήνας
της ελληνικής μητρόπολης βιώνει έντονα το άγγιγμα της
παγκοσμιοποίησης και τείνει προς τη Γενική Πόλη που
περιγράφει ο Rem Koolhaas.
Ο τόπος αποτελεί έναν μόνιμα ενδιάμεσο όρο σύνδεσης
ετερογενών συσχετίσεων. Είναι διάτρητος ﮲παράγοντας
ιδιομορφίες και διαφορετικότητες ανάλογα με την αντίληψη
των ατόμων. τον πολύπλοκο κόσμο που ζούμε σήμερα πώς
μπορούμε να συλλάβουμε και να δημιουργήσουμε τόπους
που θα εκλύουν αυτή τη ευαίσθητη γοητεία που κρύβεται στις
πόλεις;

Jeremy Mann "High Noon Sutter SF" - 36 X 36 In. - Oil On Panel - 1/2019

ΑΙΘΗΣΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
1ο επίπεδο ~ επεξεργασία περιβάλλοντος

Αρχικά μελετάται ο τρόπος κατανόησης του
περιβάλλοντος και πώς μας επηρεάζουν οι
πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτό.
το 1ο επίπεδο επεξεργασίας του, το αισθητηριακό
μας σύστημα αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες
του περιβάλλοντος και το αντιλαμβάνεται μέσα
από ένα συνδυασμό γνωστικών λειτουργιών,
συλλέγοντας ερεθίσματα. (Gibson J. J. ,1966)

το αστικό «έξω», στο χώρο που γεννιούνται οι διαπροσωπικές σχέσεις και ο
άνθρωπος αλληλεπιδρά με το σύγχρονο περιβάλλον, ο εγκέφαλος αναζητεί
να ικανοποιήσει της αισθήσεις του, φυσικές και υπερβατικές.

ΓΝΨΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ
2ο επίπεδο ~ επεξεργασία ερεθίσματος

Η αντιληπτική διαδικασία:
το στάδιο επεξεργασίας αυτών των ερεθισμάτων, η αντιληπτική
διαδικασία μπορεί να διακριθεί σε 2 στάδια:
-τάδιο αναγνώρισης χαρακτηριστικών.
Όπου γίνεται η αποκωδικοποίηση της χωρικής πληροφορίας
(κυρίως της εικόνας). Σα βασικά στοιχεία αυτού του σταδίου είναι: ο
προσανατολισμός, το χρώμα, η κίνηση, η κλειστότητα - βάθος των
χώρων, η ταυτότητα των αντικειμένων κ. ά.
-τάδιο σύνθεσης χαρακτηριστικών.
Κατά το οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος ασυνείδητα εμπλουτίζει τα
ερεθίσματα με τις εμπειρίες, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις
πεποιθήσεις του ατόμου.
Ο T. Reid (1785) σχολίασε πως η αντίληψη αποτελεί όλες εκείνες τις
εμπειρίες που συνδέονται με εξωτερικά ερεθίσματα. Η αίσθηση,
αντίθετα, είναι εσωτερική εμπειρία του οργανισμού. υνεπώς, η
αντίληψη είναι το προϊόν μιας γνωστικής διαδικασίας που συνδέει
την εκάστοτε οργανική εμπειρία με τον εξωτερικό κόσμο.
Η αντίληψη επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την ψυχολογία. Ο
φόβος λόγου χάρη επηρεάζει τη μορφή των πραγμάτων, την
εκτίμηση της απόστασης και του μεγέθους.

χολή ψυχολογίας της συμπεριφοράς (behavior)

VS χολής ψυχολογίας της μορφής (gestalt)

ΑΝΣΙΛΗΧΗ
Έμφυτη ή Επίκτητη

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΦΨΡΙΚΨΝ ΕΡΕΘΙΜΑΣΨΝ
Σα στοιχεία που ακολουθούν επηρεάζουν την επεξεργασία των χωρικών ερεθισμάτων
(αισθήσεις, αντίληψη, ψυχολογία).

Υως / Αντίθεση / Σονικότητα
Επιδρά στους ανθρώπους, τόσο αντιληπτικά στο σωματικό/συνειδητό
μέρος της παρατήρησης, αλλά εξίσου και στο συναισθηματικό /
υποσυνείδητο επίπεδο, αφού η ορμονική, βιολογική και ψυχολογική μας
ισορροπία εξαρτάται άμεσα από αυτό, ανάλογα με το χρόνο έκθεσης.

Τλικά / Τφές
Επηρεάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αισθήσεων. Για παράδειγμα, η τραχύτητα του υλικού, επηρεάζει
την αίσθηση της αφής αλλά και της όρασης. Οι μυρωδιές των υλικών μπορούν να δώσουν χαρακτήρα
στον χώρο, αλλά και η ακουστική ενός δωματίου μπορεί να διαμορφωθεί από τα χαρακτηριστικά τους.
Επίσης, τα υλικά μπορούν να συσχετιστούν και με τον χρόνο. Τφές και ξεχωριστές μυρωδιές μπορούν να
ανασύρουν μνήμες.

Τλικά με:
έντονη οσμή, ακουστική, όψη, αφή



αισθήσεις

συμπαγή/σταθερά υλικά



ασφάλεια

«έξυπνα» υλικά



διάδραση /διαμόρφωση συμπεριφοράς

υλικά επηρεασμένα από
το χρόνο (λ.χ. πατίνα / οξείδωση)



νοσταλγία, ασφάλεια, αίσθηση οικείου

Μορφή
Κάθε μορφή έχει την αρχετυπική μήτρα της, αυτή που την συνοψίζει αντιληπτικά, ως
«ελάχιστο στερεότυπο», που δομεί την αντίληψη του χρήστη μέσα από μια διαδικασία
συνθετικής αφαίρεσης. Αυτή η λειτουργία βασίζεται στο σχήμα, και συγκεκριμένα στην
περιγραμματική κατασκευή του. (τεφάνου Ι., Ι. , 1999) Η κλίμακα γίνεται αντικείμενο
συσχετισμού με τον παρατηρητή, γιατί συγκρίνεται με τις διαστάσεις του. Επίσης
συνδέεται με έννοιες όπως η εγγύτητα και η απόσταση.

 Οριοθέτηση μορφών
 Περίγραμμα
 Όγκοι
 χήματα
 Διαστάσεις + Δομή (ρυθμός - στυλ)

Υυσικά στοιχειά

Επηρεάζουν όλα τα επίπεδα των αισθήσεων
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Μεταβλητότητα
Η δυνατότητα μεταβολής ενός χωρικού ερεθίσματος διεγείρει, εκτός από την οπτική
αντίληψη, και άλλες αισθήσεις, καθώς μπορεί να γίνεται σε πολλά επίπεδα. ε
περίπτωση που η μεταβολή πραγματοποιείται από τον ίδιο τον χρήστη του χώρου,
ευνοεί την συμμετοχικότητα και την ευκολότερη οικειοποίησή του, καθώς του δίνει
την αίσθηση του ελέγχου.

ελεγχόμενη από τον χρήστη
ελεγχόμενη από εξωτερικό παράγοντα




συμμέτοχη και οικειοποίηση
αύξηση της προσοχής

Φρώμα
Ο Wassily Kandinsky σχολίασε πως τα χρώματα
δημιουργούν μια επενέργεια, η οποία ποικίλλει
ανάλογα με αυτά και ως συνέπεια προκαλούν μια
ψυχική
δόνηση.
υνέδεσε
χρώματα
με
συναισθήματα και παρατήρησε πως προσελκύεται
το μάτι περισσότερο και εντονότερα από ανοιχτά
χρώματα και ακόμα περισσότερο από τα ζεστά.
(Kandinsky W, 1981, σελ. 74-75)
Σο ζεστό χρώμα τείνει προς τον θεατή (κίτρινο),
ενώ το ψυχρό απομακρύνεται (μπλε).
Ενώ η αντίθεση του άσπρου και του μαύρου έχουν
μια πιο στατική, παγωμένη σχετικότητα.

Αρμονία στην οπτική εμπειρία
Αρμονία είναι η δυναμική ισορροπία, που είναι ευχάριστη στο μάτι. Εμπλέκει τον
θεατή και δημιουργεί μια εσωτερική αίσθηση της τάξης.

υναισθηματικές αντιδράσεις χρωμάτων:
Κόκκινο:
• Διέγερση / Υόρτιση
• Εγρήγορση /Περιπέτεια
• Έκπληξη /Σραβάει την
προσοχή
• Ζωτικότητα

Κανένα χρώμα δεν έχει μόνο θετική αρνητική
συναισθηματική απόκριση. Με βάση πολλές
πηγές και παρατηρώντας τον χρωματικό
τροχό του Γκαίτε, καταλήγουμε πως τα θερμά
χρώματα, αρχίζοντας από το κόκκινο, είναι
μεγαλύτερης
έντασης,
περνάμε
σε
συναισθήματα ασφάλειας στο πορτοκαλί,
αγωγιμότητας – ικανοποίησης στο κίτρινο,
πιο παθητικά στο πράσινο όπως χαλάρωσης
ή μελαγχολίας. τα ψυχρά με το μπλε έχουμε
χαμηλή ένταση, όπως η απάθεια ή λύπη
αλλά και πνευματικότητα στις πιο σκούρες
αποχρώσεις του, ενώ στο βιολέ έμπνευση,
περιέργεια αλλά και καχυποψία.

Έτσι δημιουργείται μια παλέτα συναισθημάτων που θα χρησιμοποιήσουμε τόσο σε
συμβολικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Πορτοκαλί:
• Επικοινωνία /
Κοινωνικοποίηση / Ζύμωση
• Διασκέδαση / Εγρήγορση
• Δημιουργικότητα
• Ασφάλεια / Ζεστασιά
Κίτρινο:
• Διέγερση / Σραβάει την
προσοχή (το πιο διακριτό
χρώμα στο μάτι)
• Ενέργεια / σε μεγάλες
ποσότητες Ενόχληση /
Επίθεση / Σρέλα
• Όσμωση / Μετάβαση
• Ενθαρρύνει την χαλάρωση
Πράσινο:
• Φαλάρωση / Ευεξία
• Αναζωογόνηση /
Ανάπτυξη
• Ισορροπία / ταθερότητα
• Περισυλλογή

Μπλε:
• Επικοινωνία / Έκφραση
• Εκπλήρωση / (εμπιστοσύνη,
ακρίβεια, ασφάλεια)-->
Ολοκλήρωση
• Πνεύμα/ Περισυλλογή (στο
πιο βαθυσκούρο)
• Αδιαφορία/ Μούδιασμα /
Χυχρότητα (στο άχρωμο)
Μοβ:
• Δημιουργικότητα/ Έμπνευση
• Περιέργεια/ Καχυποψία/
Μυστήριο
• Πολυτέλεια
• Πνευματικότητα
Γκρι:
• Αδιαφορία / Αχρονία
• Ουδετερότητα / Αταραξία
• υναίσθημα θλίψης
• Επισημότητα /
Μεταβατικότητα
Μαύρο:
• Εκφοβισμός / Επιβολή/
Έλλειψη ασφάλειας
• Μυστήριο / Άγνωστο (που
δεν φαίνεται)
• Απόκρυψη συναισθημάτων

Ορισμοί

Σα παραπάνω μας βοήθησαν να κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η ανθρώπινη συνείδηση, για να καταλήξει σε
μια οπτική και συναισθηματική διέγερση. Για να εκμεταλλευτούμε αυτά τα εργαλεία στον αρχιτεκτονικό χώρο πρέπει να
θέσουμε πρώτα κάποιες γενικές έννοιες:

Γενική χωρική συνθήκη  ΦΩΡΟ
υγκεκριμένος βιωμένος, με τα δικά του χαρακτηριστικά  ΣΟΠΟ
Εικόνα + αντίληψη (χαρακτηριστικά τόπου) υπό ένα ενιαίο βλέμμα σε μια στιγμή  ΣΟΠΙΟ
Μοναδικότητα, ταυτότητα, προσωπικότητα τόπου, όπως εμφανίζονται μέσα από τα χαρακτηριστικά του
τοπίου τους  ΥΤΙΟΓΝΩΜΙΑ
Η άυλη διάσταση του χώρου η οποία εγγράφεται στο υποκείμενο μέσα από την εμπειρία του και το
συνονθύλευμα των εντυπώσεων του  ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ
Για την αρχιτεκτονική, ατμόσφαιρα είναι το αδιάσπαστο σύνολο των στοιχείων του αρχιτεκτονημένου χώρου
και του φυσικού τόπου που συνθέτει αυτόν τον ιδιαίτερο, κάθε φορά, χαρακτήρα.

ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
3Ο επίπεδο επεξεργασίας

Με έμφαση στην αισθητική ποιότητα της πόλης γίνεται
προσπάθεια ερμηνείας των ιδεολογικών και ψυχολογικών
εντυπώσεων που ολοκληρώνουν την αντίληψη του αστικού
σκηνικού.

«Η ερμηνεία μας για τις μορφές, για τα πράγματα, είναι η
γνώμη μας που καταρχήν περιγράφει τα πράγματα πρακτικά,
ψυχολογικά και νοητικά, κατόπιν περιγράφει τη σημασία, τον
συμβολισμό και την ιδεολογία του, όπως την
αντιλαμβανόμαστε (connotation)»
~Ι. Στεφάνου

Σο νόημα, για την αναζήτηση της προσωπικής οικειότητας, επιδέχεται διάφορα
επίπεδα ερμηνείας:

Πρακτικό επίπεδο

Λειτουργία που επιτελείται

Σθμαςία

Ψυχολογικό επίπεδο

Ηκικι

Συμβολιςμόσ

Νοητικό επίπεδο

Ωφελιμότθτα

Ιδεολογία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Αναλυτικό 
Σμηματοποίηση συνόλου, οργάνωση, σύγκριση μελών. Ιεράρχηση με βάση την
αξία. ΔΙΑΦΨΡΙΖΕΙ

Αναλογικό 
Κρίνει αναλογικά την ομοιότητα του δημιουργημένου με
το πρότυπό του («είναι σαν»). ΤΓΚΛΙΝΕΙ (βιωματικό)

ΑΝΣΙΛΗΧΗ ΦΨΡΟΤ

Εκ των έσω:

που είμαστε μέρος της εικόνας και περιβαλλόμαστε εμείς
και ο τόπος μας ισότιμα.
ε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ένα τμήμα του όλου,
στο οποίο δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε απέναντι
ώστε να το ελέγξουμε και να το κρίνουμε, αλλά το
βιώνουμε αισθητικά ως αποσπασματικές αφηγήσεις.

Εκ των έξω

Σότε έχουμε μια εικόνα - αντικείμενο που αισθανόμαστε ότι μπορούμε να ελέγξουμε, να την
οικειοποιηθούμε και να την κρίνουμε αισθητικά. Είμαστε “εκτός” και την παρατηρούμε.

Αισθητική ψυχο - νοητική προσέγγιση
«Η αισθητική αντίδραση είναι δεδομένη σε όλους, άνευ ηλικίας
και μορφωτικού επιπέδου. Έχουμε αισθητική κρίση για οτιδήποτε
υπάρχει γύρω μας, η οποία προσπαθεί να επικοινωνήσει- να
συνδεθεί με την ουσία- το βάθος των πραγμάτων».
~Ι. Στεφάνου
υνεπώς οι αισθητικές εντυπώσεις γεννούν συναισθήματα πριν
αυτά συνειδητοποιηθούν ως διανοήματα.
Η αρχιτεκτονική μορφοποιώντας τις δυνάμεις που ασκούνται μέσα
στα πράγματα, φανερώνει τις σχεδιαστικές προθέσεις τους. Σο
άτομο νιώθει αυτές τις δυνάμεις κρίνοντάς τες ψυχολογικά,
ανθρωποποιώντας τες, τις βλέπει να δρουν και να αντιδρούν.
(Μιχελής Π. ,2008)
Αισθητική ερμηνεία μορφής
διερευνά τα σημαντικά και αισθητικά μηνυμάτα με το βαθμό
πληροφορίας που μας δίνουν.
«Έτσι η ερμηνεία μας φαίνεται να κατευθύνεται, έστω και
υποσυνείδητα, από μια τάση που οδηγεί προς την ολοκλήρωση,
την πληρότητα των πρακτικών, των ψυχολογικών και νοητικών
μας αναγκών».
(τεφάνου Ι., Ι. , 1999, σελ. 197)

Η αρχιτεκτονική είναι μια τέχνη που συγκινεί άμεσα το άτομο και όχι
έμμεσα όπως οι άλλες τέχνες.
(Μιχελής Π. , 2008, σελ 69)

Jeremy Mann "Composition 176" - 36 X 36 In. - Oil On Panel - May 2019

Με τη μελέτη που
προηγήθηκε προέκυψαν τα
πρακτικά και θεωρητικά
εργαλεία για την
αποκρυστάλλωση της
αίσθησης, ως νόημα και
συναίσθημα, από την
οποία προκύπτει η βασική
εντύπωση του αστικού
τοπίου. τη σύγχρονη
μητρόπολη πώς μπορεί να
αναδειχθεί η φυσιογνωμία,
ώστε να αποδράσουμε από
τη γενικότητα της ατοπίας
και να δημιουργηθεί
χαρακτήρας;

Jason Anderson

Σόπος - υμβάν

«Η σχέση μας με τον κόσμο είναι μια σχέση δυναμική, όχι επειδή η ιδέα μας για τον κόσμο αλλάζει
ούτε γιατί ο κόσμος ο ίδιος υπόκειται σε αλλαγή. Η ίδια η ζωή είναι αλλαγή και δημιουργία»
~Gilles Deleuze

Η σύγχρονη φιλοσοφία θα χαρακτηρίσει τον άνθρωπο ως ΄πολλαπλότητα΄, ο οποίος δεν
έχει σταθερή ταυτότητα και συνεχώς μεταλλάσσεται ανάλογα με τη σχέση που έχει με το
περιβάλλον του. Σα συναισθήματα, η κοινωνική αντίληψη, το ψυχολογικό-πνευματικό
υπόβαθρο γενικότερα της εκάστοτε μονάδας, τη συγκεκριμένη στιγμή αλληλοεπηρεάζονται,
πτυχώνονται το ένα μέσα στο άλλο σε ένα συνεχές μοτίβο μετάλλαξης. (Colebrook, 2002)
Έτσι, κάθε άνθρωπος παράγει έναν εσωτερικό κόσμο, με βάση αυτή την παρατηρητική του
ικανότητα και αντίληψη.

«Κάθε τοποθετημένος παρατηρητής είναι το άνοιγμα μιας πτυχής, ενός κόσμου
πτυχωμένου γύρω από τις ενοικήσεις του και τους ρυθμούς του.» ~Gilles Deleuze

Αθήνα και σύγχρονη ανεστιότητα

Ψς πυρήνας της αθηναϊκής μητρόπολης, με ιδιαίτερο χαρακτήρα,
μελετάται η περιοχή του Εμπορικού Σριγώνου, που κατέχει νευραλγική
θέση, συγκεντρώνοντας τις αναπτυξιακές τάσεις, τις δυναμικές αλλά και
τις στρεβλώσεις μιας πρωτεύουσας όχι ιδιαίτερα πολυκεντρικής. Σα
ακραία όρια της περιοχής ανάγνωσης είναι οι οδοί ταδίου, Ερμού και
Αθηνάς, ενώ οι κορυφές του τριγώνου ορίζονται από την πλατείες
Ομονοίας, υντάγματος και Μοναστηρακίου.
την προσπάθεια μιας ειλικρινούς προσέγγισης
της Αθήνας, διερευνήθηκε η εικόνα της πόλης
με μελέτη και περιπλάνηση στις αθέατες
πλευρές της. Για να αφουγκραστεί κανείς τα
συναισθήματα της μεγαλούπολης χρειάζεται να
γίνει μέρος της, να χαθεί στους δρόμους της και
να γίνει πρωταγωνιστής του πλήθους της. Με
την αναγνώριση του συνόλου των
συναισθημάτων που κυριαρχούν σε αυτή, η
πόλη, μας γίνεται ορατή με μια βαθύτερη
έννοια.

Ιστορικά

Εμπορικό Σρίγωνο Αθήνας

1833 ταμάτης Κλεάνθης και Eduard Schaubert
1834 αναθεώρηση σχεδίου από τον Leo von Klenze
1924 έλευση στην Ελλάδα των προσφύγων της Μικρασιατικής
Καταστροφής οπού ο πληθυσμός της Αθήνας διπλασιάζεται .
20ος αιώνας ιδιόρρυθμη εξέλιξη
Η Ιστορία της πόλης οδήγησε στη σημερινή κατάσταση που
βρίσκεται σήμερα και στην ανεστιότητα της „Γενικής Πόλης‟ που
περιγράφει ο Koolhaas.

Κακϊσ περιπλανάται κανείσ ςτθν πόλθ, θ πυκνι μάηα των κτθρίων ςυςπειρϊνεται και
ορκϊνεται ςε μια καμπι ατμόςφαιρα, όπου όλα αποκτοφν μια «άχρωμθ» ομοιομορφία.
Οι δρόμοι, μεγάλα ρεφματα κίνθςθσ και φαςαρίασ, τζμνουν βίαια τον αςτικό χϊρο, λειτουργοφν
ςαν το επικίνδυνο ςκθνικό που πρζπει κανείσ να προςπεράςει βιαςτικά. Αυτοκίνθτα
ςτακμευμζνα παντοφ εμποδίηουν τθν κίνθςθ και δθμιουργοφν μια αίςκθςθ δυςφορίασ και
παραμζλθςθσ του τοπίου. Οι βαςικζσ αρτθρίεσ περιμετρικά τθσ περιοχισ αφινουν ελευκερία
οπτικϊν φυγϊν με ιςτορικό και πολιτιςτικό ενδιαφζρον. Ωςτόςο ςτο εςωτερικό τθσ, θ ψθλι και
πυκνι δόμθςθ δεν αφινει το βλζμμα να πλανθκεί. Τα δαιδαλϊδθ δρομάκια πλζκονται μεταξφ
τουσ και το ςκθνικό ξεδιαλφνεται όταν μια εκκλθςία ι ζνα μνθμείο γίνονται ςθμεία αναφοράσ.
Η φαινομενικι α-μορφία είναι ουςιαςτικά θ αδυναμία αναγνϊριςθσ και αποςαφινιςθσ μιασ
ςυγκεκριμζνθσ και κυριαρχοφςασ μορφισ. Η μορφι βζβαια είναι εκεί… αρκεί να τθν
ανακαλφψουμε. Όςο αυξάνεται θ παραμονι ςτο χϊρο, τόςο αρχίηει κανείσ να παρατθρεί, και,
όςο παρατθρεί, τόςο αρχίηει και ξεδιαλφνει θ εκ πρϊτθσ όψεωσ καμπι εικόνα για τθν πόλθ.
Λιγοςτά μπαλκόνια, ςφμβολο του ελλθνικοφ αςτικοφ τοπίου, είτε κα νοςταλγοφν ςτθν μικρι
οριηόντια προεξοχι τουσ κάτι από τθν ατμόςφαιρα τθσ υπαίκρου, είτε κα λειτουργοφν ςαν
υπαίκριεσ προεκτάςεισ του εςωτερικοφ. Ιςτορικά κτιρια και νεοκλαςικά προςφζρουν ψιγματα
μνιμθσ, μζςα ςτον οργανιςμό που αναπτφςςεται δίχωσ όρια, ςχζδιο και προγραμματιςμοφσ. Σε
αυτό το ςκθνικό αρχίηει να γίνεται αντιλθπτι μια υποκάλπουςασ ατμόςφαιρα.

Σα κτήρια υπηρεσιών, ανεγερθέντα τη δεκαετία του „60, με τις λερωμένες
τζαμαρίες και τα κουβούκλια κλιματισμού, δημιουργώντας ένα μικροκλίμα ιδανικών
συνθηκών εσωτερικά, ευνοούν τον εγκλεισμό και την αδιαφορία για την εικόνα της
πόλης.
Σο εμπόριο κυριαρχεί στα ισόγεια σχεδόν όλων κτηρίων. Βέβαια ένα μεγάλο
ποσοστό από αυτά έχει εγκαταλειφθεί δίνοντας μια γενικότερη, γκριζωπή αίσθηση
παρακμής στην πόλη.

Βιτρίνες, διαφημίσεις, επωνυμίες και λογότυπα
ανταγωνίζονται για τα βλέμματα των περαστικών. Σο
μάτι «πέφτει» μηχανικά πάνω τους και απομακρύνεται
χωρίς
την
παραμικρή
κριτική
διαμεσολάβηση.
Περίπτερα και παρόδιες στοές επεκτείνονται άτσαλα στο
κοινόχρηστο πεζοδρόμιο.
Η πληθώρα των μηνυμάτων οδηγεί σε μια κατάσταση
blasé. Αυτή η στάση αδιαφορίας, κατά τον Simmel,
αποτελεί έναν αμυντικό μηχανισμό του ατόμου ενάντια
στον αισθητηριακό πληθωρισμό και στη νευρική
υπερδιέγερση που προκαλείται από αυτόν.
Ακόμα και δημόσιοι χώροι καταπατούνται από
ιδιωτικές διεκδικήσεις και ό, τι απομένει από αυτούς
μετατρέπεται και πάλι σε χώρο κίνησης. τους
πεζόδρομους δεν υπάρχουν χώροι στάσης και
κοινωνικής συνάθροισης.

blasé

Ο αισθητικός κατακερματισμός εντείνει την κατάσταση του blasé και το συναίσθημα της πόλης
μετατρέπεται σε κυβιστικό πίνακα, που δεν υπάρχει πλέον διάκριση ανάμεσα στο φόντο και το σχήμα.
Παρόλα αυτά, η ζωτικότητα
της Αθήνας φαίνεται να
τρέφεται από την επικρατούσα
αταξία. Μια αρχιτεκτονική που
επιθυμεί το συσχετισμό της με
τη σύγχρονη αστική
πραγματικότητα και αλήθεια
πρέπει να επιζητά την
αποκάλυψη της εγγενούς
δυναμικότητας που ενυπάρχει
σε αυτή. Η συνειδητοποίηση
των χωρικών ποιοτήτων της
ελληνικής πόλης, η
ασχεδίαστη και ημιτελής
κατάστασή της, η αμορφία, ο
επεισοδιακός και εφήμερος
χαρακτήρας της, η
πρωταρχικότητα της
δραστηριότητας αποτελούν
χαρακτηριστικά που την
καθιστούν άξια προς μελέτη.

Φρήση Φρωμάτων
Κόκκινο:
•
•

Διέγερση / Υόρτιση
Ζωτικότητα

Πορτοκαλί:
•
•

Επικοινωνία / Κοινωνικοποίηση
Διασκέδαση / Ζεστασιά

Κίτρινο:
•
•

Διέγερση / Σραβάει την προσοχή
Ενέργεια

Πράσινο:
•
•

Φαλάρωση / Ευεξία
Περισυλλογή

Μπλε:
•
•

Έκφραση
Πνεύμα/ Περισυλλογή

Μοβ:
•
•

Περιέργεια/ Μυστήριο
Πνευματικότητα

Γκρι:
•
•

Αδιαφορία / Αχρονία
Ουδετερότητα / Αταραξία

Μαύρο:
•
•

Έλλειψη ασφάλειας
Άγνωστο (που δεν φαίνεται) / τρες

Φρήση Φρωμάτων
Κόκκινο:
•
•

Διέγερση / Υόρτιση
Ζωτικότητα

Πορτοκαλί:
•
•

Επικοινωνία / Κοινωνικοποίηση
Διασκέδαση / Ζεστασιά

Κίτρινο:
•
•

Διέγερση / Σραβάει την προσοχή
Ενέργεια

Πράσινο:
•
•

Φαλάρωση / Ευεξία
Περισυλλογή

Μπλε:
•
•

Έκφραση
Πνεύμα/ Περισυλλογή

Μοβ:
•
•

Περιέργεια/ Μυστήριο
Πνευματικότητα

Γκρι:
•
•

Αδιαφορία / Αχρονία
Ουδετερότητα / Αταραξία

Μαύρο:
•
•

Έλλειψη ασφάλειας
Άγνωστο (που δεν φαίνεται) / τρες

Φρήση Φρωμάτων
Κόκκινο:
•
•

Διέγερση / Υόρτιση
Ζωτικότητα

Πορτοκαλί:
•
•

Επικοινωνία / Κοινωνικοποίηση
Διασκέδαση / Ζεστασιά

Κίτρινο:
•
•

Διέγερση / Σραβάει την προσοχή
Ενέργεια

Πράσινο:
•
•

Φαλάρωση / Ευεξία
Περισυλλογή

Μπλε:
•
•

Έκφραση
Πνεύμα/ Περισυλλογή

Μοβ:
•
•

Περιέργεια/ Μυστήριο
Πνευματικότητα

Γκρι:
•
•

Αδιαφορία / Αχρονία
Ουδετερότητα / Αταραξία

Μαύρο:
•
•

Έλλειψη ασφάλειας
Άγνωστο (που δεν φαίνεται) / τρες

Ψς βασικό - αστικό σενάριο χρησιμοποιήθηκε
ο γνωστός κύκλος του ήρωα. Κάποιος φεύγει
από τον συνηθισμένο κόσμο του, καθώς
προσκαλείται σε μια περιπέτεια. Αφού
αποχωρίσει, φτάνει στον ιδιαίτερο κόσμο που
ίσως συναντήσει κάποια δοκιμασία,
αποκομίζει κάποιο θησαυρό - επιβράβευση
και επιστρέφει στον συνηθισμένο κόσμο του,
πιο ώριμος από την εμπειρία.
Ο αστικός χώρος, λοιπόν, μετατρέπεται σε
σκηνικό, όπου τα άτομα είναι πρωταγωνιστές
και μέρος του εκθέματος. ε όλα τα χωρικά
στοιχεία γίνεται επιλέγεται σαν υλικό το σύρμα
για λόγους διαπερατότητας, ελαφρότητας,
εξελιξιμότητας και αντιστρεψιμότητας. Για να
επιτευχθεί η αίσθηση του ημιδιάφανου, αυτού
που υπάρχει και δεν υπάρχει ταυτόχρονα.
Με αρχές τις κορυφές του τριγώνου, κάποιος
ελκυστής θα προσκαλέσει τον περιπατητή να
ξεκινήσει την περιπέτεια. την συνέχεια θα
ακολουθήσει κάποια συναισθηματική
κλιμάκωση και θησαυρό θα αποτελέσει
κάποιο σημείο χαλάρωσης με στόχο την
οπτική ικανοποίηση.
Φρωματισμένοι αρνητικοί όγκοι, έργα τέχνης
και πράσινες επιφάνειες δημιουργούν ίχνη
τόπων, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της
αίσθησης της πόλης. Μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα προτείνεται η αφαίρεση
των επεμβάσεων και η εξαγωγή
ερωτηματολογίων αναφορικά με τον τρόπο
που αυτές επέδρασαν στον ψυχισμό των
ατόμων.

Φρήση Φρωμάτων
Κόκκινο:
•
•

Διέγερση / Υόρτιση
Ζωτικότητα

Πορτοκαλί:
•
•

Επικοινωνία / Κοινωνικοποίηση
Διασκέδαση / Ζεστασιά

Κίτρινο:
•
•

Διέγερση / Σραβάει την προσοχή
Ενέργεια

Πράσινο:
•
•

Φαλάρωση / Ευεξία
Περισυλλογή

Μπλε:
•
•

Έκφραση
Πνεύμα/ Περισυλλογή

Μοβ:
•
•

Περιέργεια/ Μυστήριο
Πνευματικότητα

Γκρι:
•
•

Αδιαφορία / Αχρονία
Ουδετερότητα / Αταραξία

Μαύρο:
•
•

Έλλειψη ασφάλειας
Άγνωστο (που δεν φαίνεται) / τρες

Ανά είδος κτηρίου
(Τπηρεσιακά) Κτήρια 60’
• υμπλήρωση γωνιών όγκου + „πράσινη‟ επέμβαση
• Φρωματισμός στοών
Πολυκατοικίες
• Ξύλινες πέργκολές με κατακόρυφη φύτευση
• ημειακός χρωματισμός σε προσόψεις (όπου χρειάζεται)
Νεοκλασικά / νεοκλασικού τύπου
• Αποκατάσταση
• Σονισμός στοών
• Καθαρισμός της όψης από δευτερεύοντα στοιχεία που υποβαθμίζουν τον χαρακτήρα του κτηρίου
Μέθοδος αποκρυστάλλωσης
της φυσιογνωμίας ενός τόπου

υναισθηματική απεικόνιση
περιοχών

Επίπεδα επεξεργασίας

Καταστήματα Εμπορικού Σριγώνου
• Θεματική ζωγραφική, ανά περιοχές, προστατευτικών ρολών καταστημάτων
Αρχιτεκτονικές κινήσεις  πεζοδρομήσεις, χωρικές διαμορφώσεις - αναπλάσεις

Εργαλεία

Αισθητικές επεμβάσεις  πράσινες όψεις, διαδραστική τέχνη, χρωματισμός αρνητικών όγκων παρόδιων στοών
+ τυφλών όψεων ανάμεσα σε κτήρια που αναμένουν εγκλεισμό

Από τη φυσιογνωμία στην επέμβαση

Πρόθεση είναι να γίνει το σχήμα της εκκλησίας περισσότερο αντιληπτό, ίσως με
στοιχεία που σε ανυψώνουν, όπως υπονοούν οι διαγώνιες στα αριστερά. Σο
πράσινο να γίνει περισσότερο και να συμβάλλει στο να τονιστεί την εκκλησία, όπως
φαίνεται από την οριζόντια και κατακόρυφη λωρίδα. Οι άνθρωποι είναι πιο
ενεργοποιημένοι και έχουν πάρει και αυτοί χρώμα. Με μοβ δημιουργείται μια πορεία
μυστηρίου και με κόκκινο κάποιο χωρικό στοιχείο περιπέτειας.

Φρήση Φρωμάτων
Κόκκινο:
• Διέγερση / Υόρτιση
• Ζωτικότητα
Πορτοκαλί:
• Επικοινωνία /
Κοινωνικοποίηση
• Διασκέδαση
Κίτρινο:
• Διέγερση / Σραβάει την
προσοχή
• Ενέργεια
Πράσινο:
• Φαλάρωση / Ευεξία
• Περισυλλογή

Μπλε:
• Έκφραση
• Πνεύμα/ Περισυλλογή
Μοβ:
• Περιέργεια/ Μυστήριο
• Πνευματικότητα
Γκρι:
• Αδιαφορία / Αχρονία
• Ουδετερότητα / Αταραξία
Μαύρο:
• Έλλειψη ασφάλειας
• Μυστήριο / Άγνωστο (που
δεν φαίνεται)

ΦΡΩΜΑ  υναισθηματική κατάσταση / Ένταση / Τπάρχουσα γεωμετρία
ΓΡΑΜΜΗ  Ένταση / Όριο / Υυγή / Γεωμετρία / Πολλαπλότητα - Πτυχή

υναισθηματική απεικόνιση περιοχής Καπνικαρέας

Εδώ έγινε μια προσπάθεια απεικόνισης της αίσθησης της περιοχής. Σα χρώματα
αντιστοιχούν σε συναισθηματικές καταστάσεις - εντάσεις, καθώς και σε μερικές
υπάρχουσες γεωμετρίες. την υφιστάμενη κατάσταση βλέπουμε τον όγκο της
εκκλησίας που είναι μισοκρυμμένος, ενώ στα αριστερά του υπάρχει πράσινο, αλλά
βρίσκεται πίσω από άλλα στοιχεία. Με μαύρο φαίνονται ίχνη ανθρώπων, που ως
διαφορετικές αντιλήψεις δημιουργούν χωρικές στρεβλώσεις. Σο κόκκινο εκφράζει
την ένταση που κορυφώνεται το κέντρο του δρόμου, ενώ στο βάθος υπάρχουν κι
άλλοι δρόμοι-στοιχεία με τον ίδιο χαρακτήρα.

ΑΣΙΚΕ ΑΥΗΓΗΕΙ στην Αθήνα…

την πόλη λοιπόν της ταχύτητας και της φασαρίας, ο πρωταγωνιστής κατευθύνεται κάπου. Αποκομμένος από τον απρόσωπο περίγυρο, βιάζεται να φτάσει στον προορισμό του,
μέχρι που κάτι διαφορετικό του τραβάει το βλέμμα. Βλέπει άλλους να διαδρούν με το καινούριο αντικείμενο, προσελκύεται, το ακουμπά, και παρόλο που μπορεί και να φύγει, ένα
κομμάτι του έμεινε πίσω, μια δυνητική πτύχωση γεννήθηκε, καθώς δημιούργησε ένα τόπο. τη συνέχεια ένα διαφορετικό κομμάτι του αποσπάται και η περιέργεια τον οδηγεί να
διαδράσει με τα ημιδιάφανα πετάσματα.

υλλογική εικόνα: ψώνια - περίπατος – ψυχαγωγία

υλλογική εικόνα: αρχαία - φαγητό

υναισθηματική κατάσταση

Πρόθεση είναι να δημιουργηθεί μια αίσθηση ανάτασης. Ένα στοιχείο που θα
καλεί τον χρήστη να μπει στην πλατεία και να διαδράσει, ενώ συσπειρώνει τον
κόσμο περιμετρικά. Επίσης σημεία χαλάρωσης περιμετρικά θα ευνοούν τη στάση
και θα εντείνοουν οπτικές φυγές παρατήρησης και περισυλλογής.

ΦΡΩΜΑ  υναισθηματική κατάσταση / Ένταση / Τπάρχουσα γεωμετρία
ΓΡΑΜΜΗ  Ένταση / Όριο / Υυγή / Γεωμετρία / Πολλαπλότητα - Πτυχή
Φρήση Φρωμάτων
Κόκκινο:
• Διέγερση / Υόρτιση
• Ζωτικότητα
Πορτοκαλί:
• Επικοινωνία /
Κοινωνικοποίηση /
Ζύμωση

Κίτρινο:
• Διέγερση / Σραβάει
την προσοχή
• Ενέργεια
Πράσινο:
• Φαλάρωση / Ευεξία
• Περισυλλογή

Μπλε:
• Έκφραση
• Πνεύμα/ Περισυλλογή
Μοβ:
• Περιέργεια/ Μυστήριο
• Πνευματικότητα
Γκρι:
• Αδιαφορία / Αχρονία
• Ουδετερότητα / Αταραξία
Μαύρο:
• Έλλειψη ασφάλειας
• Μυστήριο / Άγνωστο (που
δεν φαίνεται)

υναισθηματική απεικόνιση περιοχής Κοτζιά

την απεικόνιση της αίσθησης αποτυπώνεται αυτή η κενότητα που διακατέχει την
πλατεία. Με κόκκινο φαίνεται η ένταση στις παράλληλες πορείες κίνησης, τις οδούς
Αιόλου και Αθηνάς, ενώ περιμετρικά, με εξαίρεση τα κτήρια ενδιαφέροντος,
δημιουργείται μια αίσθηση αποστασιοποίησης από τη χρήση του γυαλιού και την
κλίμακα των κτισμάτων.

υλλογική εικόνα: φως - υπηρεσίες - εκδηλώσεις
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