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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1.1 Θεματική Περιοχή

Το αντικείμενο που πραγματεύεται η εργασία είναι η εύρεση πορείας (wayfinding) σε παραδο-

σιακούς οικισμούς. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η αποσαφήνιση των ιδιαιτεροτήτων που έχει η 

εύρεση πορείας σε οικισμούς με υψηλή πολεοδομική περιπλοκότητα, αναλύοντας τις νοητικές 

αναπαραστάσεις που δομούν οι επισκέπτες των παραπάνω οικισμών, κατά την επίσκεψή τους 

για πρώτη φόρα. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι προτεινόμενες μέθοδοι στη σχετική βιβλιογρα-

φία όσον αφορά τη διερεύνηση των νοητικών αναπαραστάσεων των επισκεπτών μιας πόλης, 

εφαρμόστηκαν στην περίπτωση των επισκεπτών της Ερμούπολης της Σύρου.

Οι κύριες θεματικές περιοχές που καλύπτονται στην παρούσα εργασία περιλαμβάνουν. Πρώτον, 

την ανάλυση των βασικών εννοιών (όρων) που αφορούν στην εύρεση πορείας σε ένα μη-οικείο 

περιβάλλον, όπως έχουν αναφερθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Οι όροι αυτοί αφορούν, ως επί το 

πλείστων, τις νοητικές εικόνες (mental images) των επισκεπτών αναφορικά  με τις οδούς ή/και 

άλλα γραμμικά στοιχεία (π.χ. πλατείες, πεζοδρόμια, ακτογραμμή κλπ), καθώς επίσης και τις λει-

τουργικές νοητικές (operative mental images) των επισκεπτών αναφορικά με το πολεοδομικό δί-

κτυο (π.χ. τα σημεία αναφοράς (τοπόσημα), οι κατευθύνσεις, τα όρια, οι περιοχές και οι κόμβοι).

Δεύτερον, την ανάλυση του γεωγραφικού δικτύου της Ερμούπολης, ως τυπικό παράδειγμα πα-

ραδοσιακού οικισμού με υψηλή πολεοδομική περιπλοκότητα, δίνοντας έμφαση στα σημεία ή/και 

στις περιοχές όπου οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση πορείας τους. Επιπλέ-

ον, επιχειρείται να προσδιοριστούν οι πιθανοί λόγοι από τους οποίους εκπηγάζει η δυσχέρεια 

εύρεσης πορείας των επισκεπτών, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα χωροταξική δομή της Ερ-

μούπολη όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στους επισκέπτες τα τελευταία χρόνια. 

Τέλος, σε άμεση συνέργεια με τα παραπάνω, επιχειρήσαμε να προσδιορίσουμε τη νοητική ανα-

παράσταση που φέρουν οι ντόπιοι κάτοικοι όσον αφορά το πολεοδομικό δίκτυο της Ερμούπολης, 

θεωρώντας πως οι λεκτικές οδηγίες που δίνουν οι ντόπιοι στους επισκέπτες, οι αναφορές τους 

σε τοπόσημα ή περιοχές αντανακλούν την ιστορική, πολιτισμική και λειτουργική  εικόνα που 

έχουν αναπτύξει και αποτελεί μέρος της πρακτικής της συγκεκριμένης κοινότητας. Για το λόγο 

αυτό στο δείγμα μας συμπεριλάβαμε επίσης ντόπιους κατοίκους ώστε να συλλέξουμε σχετικές 

πληροφορίες, όπως αυτές περιγράφονται σε επόμενο κεφάλαιο.

1.2 Στόχος της διπλωματικής εργασίας

Ο στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν τα πιθανά «νοητικά εργαλεία» που αξιοποιούν οι 

επισκέπτες της Ερμούπολης για την υποβοήθηση της εύρεσης της πορείας τους. Ως «νοητικά ερ-

γαλεία» μπορούν να οριστούν τα τυπικά μέσα υποβοήθησης εύρεσης πορείας (π.χ. χάρτες, οδη-

γοί, σήμανση) καθώς επίσης και τα άτυπα μέσα υποβοήθησης εύρεσης πορείας όπως είναι για 

παράδειγμα τα σημεία αναφοράς, τα όρια, οι περιοχές της πόλης κλπ. Ένα εξίσου αποτελεσματι-
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κό, αν όχι το πιο αποτελεσματικό, εργαλείο υποβοήθησης εύρεσης πορείας είναι οι οδηγίες που 

λαμβάνουν οι επισκέπτες από τους κατοίκους για την προσέγγιση του πιθανού προορισμού τους. 

Μεταξύ των παραπάνω μέσων υποβοήθησης εύρεσης πορείας παρατηρείται μια ασυμβατότη-

τα όσον αφορά τη χρήση των τυπικών και των άτυπων ορόσημων που είναι διαθέσιμα στους 

επισκέπτες. Για παράδειγμα, αρκετές κεντρικές οδοί της Ερμούπολης είναι γνωστές όχι τόσο 

σύμφωνα με την τυπική ονομασία τους αλλά σύμφωνα με τη χρηστική τους μετονομασία, π.χ., για 

την οδό Χίου έχει επικρατήσει η χρηστική της μετονομασία «δρόμος αγοράς», ενώ αντίστοιχα οι 

οδοί Ακτή Στρατάρχου Παπάγου, Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως, Ακτή Πέτρου Ράλλη και Ακτή Κα-

ταδρομικού Έλλη είναι ευρέως γνωστές ως «παραλιακή». Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα για τους 

επισκέπτες συνιστά η αδυναμία άμεσης εποπτείας του πολεοδομικού ιστού της Ερμούπολης, κα-

θώς η πόλη αναπτύσσεται σε λόφο, με συνέπεια τη δυσκολία  αντιστοίχησης των αποτυπώσεων 

στους χάρτες με τον πραγματικό χώρο και των αποστάσεων μεταξύ των σημείων ενδιαφέροντος. 

Όλα τα παραπάνω συναινούν προς την εξής κατεύθυνση: προκειμένου ένας επισκέπτης να βρει 

τον προορισμό του καλείται να αναπτύξει ένα ιδιοσυγκρασιακό σύστημα ενθύμησης διαδρομών 

(π.χ. άτυπα σημεία αναφοράς ή ορόσημα, άτυπες περιοχές) προκειμένου να πλοηγείται με άνε-

ση. Το προφανές ερώτημα που μας απασχόλησε είναι κατά πόσο οι στρατηγικές αυτές ενθύμη-

σης είναι αποτελεσματικές ή όχι.

Αρχικά, μελετήσαμε τις νοητικές αναπαραστάσεις που δομούν οι επισκέπτες της Ερμούπολης κα-

ταγράφοντας τα σημεία αναφοράς ή τα ορόσημα που θυμούνται (και επομένως χρησιμοποιούν) 

καθώς επίσης και τη νοερή εικόνα του πολεοδομικού δικτύου της πόλης που έχουν αναπτύξει. 

Ακολούθως, μελετήσαμε τις νοητικές αναπαραστάσεις των ντόπιων κατοίκων καταγράφοντας 

επίσης τα σημεία αναφοράς ή τα ορόσημα που χρησιμοποιούν. 

Συγκρίνοντας τα χρησιμοποιούμενα σημεία αναφοράς ή ορόσημα μεταξύ των επισκεπτών και 

των ντόπιων, ο απώτερος στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάδειξη των άτυπων νοητικών 

εργαλείων που δυνητικά μπορούν να διευκολύνουν την εύρεση πορείας των επισκεπτών της 

Ερμούπολης, και κατ΄ επέκταση η ενσωμάτωσή τους στα τυπικά νοητικά εργαλεία που είναι δια-

θέσιμα στους επισκέπτες (π.χ. σήμανση, χάρτες, ηλεκτρονικά μέσα πλοήγησης), ακολουθώντας 

τις αρχές του χρηστό-κεντρικού σχεδιασμού.

1.3 Δομή της διπλωματικής εργασίας

Στο κεφάλαιο 1  παρουσιάζεται το αντικείμενο μελέτης της εργασίας που αφορά την εύρεση 

πορείας σε παραδοσιακούς οικισμούς και συγκεκριμένα την περίπτωση της Ερμούπολης Σύρου. 

Επίσης, παρουσιάζεται ο στόχος και η δομή της εργασίας, παρέχοντας στον αναγνώστη μια συ-

νοπτική εικόνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Η εργασία αρχικά επιχειρεί να διευκρινίσει και να αποσαφηνίσει ορισμένους απαραίτητους 
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όρους, για την μελέτη του θέματος που πραγματεύεται. Οι όροι αυτοί αναλύονται στο κεφά-
λαιο 2 στο οποίο γίνεται μία θεωρητική ανασκόπηση του όλου θέματος. Αναλύεται η έννοια της 

«εύρεσης πορείας» (wayfinding) όπως αυτή προσδιορίζεται μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, 

καθώς επίσης και της «πλοήγησης» (navigation). Επιπρόσθετα αναφέρονται οι έννοιες «σημεία 

αναφοράς» (landmarks), «κόμβοι» (nodes), «όρια» (boundaries) οι οποίες ορίστηκαν για πρώτη 

φορά από τον David Lynch το 1960, στο βιβλίο του με τίτλο «The image of the city», και αποτε-

λούν πλέον θεμελιώδεις έννοιες.

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται, επίσης, το ζήτημα της εύρεσης πορείας σε σχέση με 

τις νοητικές αναπαραστάσεις που δομούν οι επισκέπτες για ένα άγνωστο περιβάλλον , καθώς 

και τα νοητικά εργαλεία που τις τροφοδοτούν, όπως η χωρική σύνταξη, τα εικονικά σχήματα και 

οι γνωστικοί χάρτες.

Στο επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 4) γίνεται αναφορά των επιμέρους στρατηγικών σχεδιασμού 

που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υποβοήθηση της εύρεσης πορείας. Τέλος γίνεται αναφορά 

στα  βοηθήματα εύρεσης πορείας, όπως για παράδειγμα οι γνωστικοί χάρτες, τα οποία μπορούν 

δυνητικά να συμβάλλουν στο «χτίσιμο» κατάλληλων νοητικών αναπαραστάσεων. 

Τα υπόλοιπα τρία κεφάλαια επικεντρώνονται στη μελέτη που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, αναφορικά με την εύρεση πορείας στην Ερμούπολη Σύρου. Συγκεκριμέ-

να, στο κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα μελέτη για 

τη διερεύνηση της ευχέρειας των επισκεπτών της Ερμούπολης στην εύρεση της πορείας τους. 

Επίσης παρουσιάζονται τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της εν 

λόγω έρευνας, όπως για παράδειγμα το ερωτηματολόγιο και η τεχνική pointing. 

Στο κεφάλαιο 6, παρουσιάζεται διεξοδικά η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά ερευνητικό εργα-

λείο που χρησιμοποιήθηκε με την μορφή πινάκων και άλλων μέσων οπτικοποίησης δεδομένων.

Τέλος, στο κεφάλαιο 7, επιχειρείται η σύνθεση των παραπάνω αποτελεσμάτων – όχι πια με-

μονωμένα, ανά ερευνητικό εργαλείο – αλλά συνολικά με σκοπό τη διατύπωση ευρύτερων συ-

μπερασμάτων που απορρέουν από την παρούσα μελέτη σχετικά με την έρευνα πορείας στην 

Ερμούπολη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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2.1 Ερευνητικές διαστάσεις της «εύρεσης πορείας» 

Η περιήγηση σε μικρές πόλεις αποτελεί ένα ευρύτερο ζήτημα που συναντάται σε πολλές άλλες 

περιπτώσεις. Για παράδειγμα ο τρόπος εύρεσης πορείας σε ένα μουσείο ή ένα νοσοκομείο πα-

ρουσιάζει πολλές ομοιότητες και κοινά χαρακτηριστικά. Από την επίλυση των επιμέρους ζητημά-

των που ανακύπτουν από τα προβλήματα αυτά μπορούμε να προσδιορίσουμε αντίστοιχες στρα-

τηγικές επίλυσης στο πεδίο που διευρύναμε. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια γίνεται ανασκόπηση 

αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων που εμφανίζονται χρήσιμα για την περίπτωση της πόλης της 

Ερμούπολης.

Ως επισκέπτης σε ένα χώρο ο άνθρωπος καλείται συχνά να περιηγηθεί σε περιβάλλοντα που 

ενίοτε είναι μη οικεία σε αυτόν. Πολλές φορές οι νοητικές αναπαραστάσεις που σχηματίζει από 

το γύρω περιβάλλον δεν επαρκούν ώστε να μπορέσει να επιτύχει το στόχο του, δηλαδή να περι-

ηγηθεί επιτυχώς στο χώρο αυτό και να προσεγγίσει μία συγκεκριμένη περιοχή που τον ενδιαφέ-

ρει. Για το σκοπό αυτό, η σήμανση αποτελεί ένα ισχυρά αποτελεσματικό μέσο, αναπαράστασης 

των πληροφοριών, που θα ήθελε ο επισκέπτης να λαμβάνει από το περιβάλλον στο οποίο βρί-

σκεται (Ιωακειμίδου, 2007).

2.1.1 Εύρεση πορείας: Λειτουργικός προσδιορισμός

Ο όρος «εύρεση πορείας» (wayfinding) χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθούμε στη χρή-

ση βοηθημάτων όπως χάρτες, αρίθμηση οδών και σε άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για 

να βοηθήσουν στην εύρεση πορείας ενός επισκέπτη σε ένα περιβάλλον (Lynch, 1960). Από την 

πρώτη εισήγηση του όρου το 1960, χρειάστηκε μια δεκαετία για την αποσαφήνισή του. Χρησιμο-

ποιήθηκε επίσης ο όρος «signage» (Passini and Arthur, 1970), ο οποίος σε αντίθεση με τον όρο 

«wayfinding»  δεν αναφέρεται στη διαδικασία που εφαρμόζει ο άνθρωπος για να προσδιορίσει 

τον προορισμό του. Αντίθετα αναφέρεται στα μέσα που θα χρησιμοποιήσει για να επιτύχει αυτή 

τη διαδικασία. Τα μέσα αυτά μπορεί να είναι χάρτες, σήματα, επιγραφές και πολλά άλλα. Ωστόσο 

και οι δύο όροι αναφέρονται στη διαδικασία προσανατολισμού και εύρεσης πορείας του επισκέ-

πτη σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται στην αλληλεπίδραση που έχει 

ο επισκέπτης με τον περιβάλλον γύρω του, η οποία οδηγεί στην αναζήτηση πληροφοριών για τον 

εντοπισμό του προορισμού του.

2.1.2 Πλοήγηση: Λειτουργικός προσδιορισμός

Η πλοήγηση (navigation), από την άλλη πλευρά, μπορεί να οριστεί ως η σκόπιμη κίνηση σε ένα 

περιβάλλον ή η οδήγηση στην πόλη. Το έργο της πλοήγησης επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνη-
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σης (locomotion) σε συνδυασμό με την εύρεση της πορείας (Freundschuh, 2001). Η μετακίνηση 

είναι μια έννοια που αφορά στη κίνηση στο χώρο και περιλαμβάνει την αντίληψη των αντικειμέ-

νων και της θέσης τους στο χώρο. Η συμπεριφορά του ατόμου ανταποκρίνεται στα δεδομένα 

που λαμβάνει από τον άμεσο περίγυρό του (Wiener, 2009).

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η «πλοήγηση» αναφέρεται αποκλειστικά στη μετακίνηση από μία περι-

οχή Α σε μία περιοχή Β. Αντίθετα, η «εύρεση πορείας» εμπεριέχει την επιλογή διαδρομών από 

ένα υπάρχων σύνολο εναλλακτικών, με σκοπό τον καθορισμό και την ακολουθία της κατάλληλης 

πορείας μεταξύ δύο σημείων. Για παράδειγμα, ενώ η πλοήγηση σχετίζεται με τον έλεγχο της κί-

νησης ενός πλοίου σε μία προδιαγεγραμμένη πορεία, η εύρεση πορείας αποτελεί έναν πιο ευρύ 

όρο που αναφέρεται στους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί 

η μετακίνηση από μία περιοχή σε μία άλλη. Η εύρεση πορείας περιλαμβάνει συνεπώς και τις 

νοητικές διεργασίες που καθιστούν δυνατή τη μετακίνηση σε περιοχές, οι οποίες δεν ήταν εκ 

προοιμίου ορατές και γνωστές στον περιηγητή. Στη διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι 

διεργασίες λήψης απόφασης για το σχεδιασμό της πορείας καθώς επίσης και οι νοητικές ανα-

παραστάσεις του χώρου (Hochmair και Frank, 2000). 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διακρίσεις, η «πλοήγηση» (navigation) είναι ο συνδυασμός της «εύ-

ρεσης πορείας» (wayfinding) με τη «χωρική αίσθηση» (Timpf, 2005)  Αυτό ισχύει τόσο για τη 

πλοήγηση σε εσωτερικό χώρο όσο και για τη πλοήγηση σε ένα εξωτερικό χώρο. Από την μία 

πλευρά, η εύρεση της πορείας πραγματεύεται την επεξεργασία της πληροφορίας που αποκτά ο 

επισκέπτης από το γύρω περιβάλλον στο οποίο πλοηγείται. Από την άλλη πλευρά, η χωρική αί-

σθηση είναι η ικανότητα πλοήγησης στο χώρο, η προσαρμοστικότητα και η αποφυγή ενδιάμεσων 

χωρικών εμποδίων.

πλοήγηση = εύρεση της πορείας + χωρική αίσθηση

Ένας ακόμη όρος που χρησιμοποιείται συνήθως από τους σχεδιαστές και τους κατασκευαστές 

των σημείων και των συστημάτων σήμανσης είναι ο όρος της «ένδειξης πορείας» (wayshowing) 

(Mollerup, 2005). 

Η «ένδειξη πορείας» αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στα μέσα ένδειξης της ορθής πορείας τα 

οποία βοηθούν τους πλοηγητές “να βρουν το δρόμο” τους. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων ερ-

γαλείων και συμβόλων, τα οποία λειτουργούν ως στοιχεία «ένδειξης πορείας», δίνονται στην 

Εικόνα 1. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ιστογράμματα, γραφήματα, φωτογραφίες, βίντεο και 

άλλα. Μέσω αυτών των στοιχείων μπορεί ο περιηγητής να αποκωδικοποιήσει τον τρόπο με τον 

οποίο η εικόνα μίας πόλης μπορεί να «λειτουργεί» ως δείκτης πορείας.

Ο Mollerup (2005) επισημαίνει ότι, ορισμένα από αυτά τα μέσα ένδειξης της ορθής πορείας 

πράγματι μπορούν να υποβοηθήσουν τη διαδικασία εύρεσης πορείας, υπό την προϋπόθεση ότι, 

τα μηνύματα που προέρχονται από τα διάφορα μέσα (Εικόνα 1) είναι ακριβή στην ανάπτυξή τους 

αλλά και στη διαβίβασή τους.

Διαπιστώνουμε, επομένως, ότι η «ένδειξη πορείας» συνδέεται άμεσα την έννοια «εύρεση πορεί-
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ας». Και οι δύο εξ άλλου σχετίζονται με τη γραφή, την ανάγνωση και την ομιλία. Παρατηρούμε, 

ωστόσο,  ότι ενώ η «ένδειξη πορείας» είναι το μέσο, «εύρεση πορείας» είναι το τέλος, η επίτευξη 

ενός στόχου.

Εικόνα 1. Τυπικό παράδειγμα wayshowing.

2.1.3 Διεπιστημονική προσέγγιση

Από τις παραπάνω αναφορές είναι φανερό ότι τόσο η πλοήγηση όσο και η εύρεση πορείας 

αποτελούν πεδία ενδιαφέροντος και μελέτης για ποικίλα επιστημονικά πεδία. Ορισμένα μόνο 

πεδία από αυτά είναι οι τομείς της ψυχολογίας, της γνωστικής επιστήμης, της εργονομίας, της 

αρχιτεκτονικής, της γεωγραφίας και της πληροφορικής. Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά στην 

προσέγγιση που έχουν στο θέμα αυτό οι παραπάνω επιστήμες, γιατί παρατηρούμε ότι μπορούμε 

να αντλήσουμε πολλά ενδιαφέροντα συμπεράσματα από αυτές.

Το πεδίο της ανθρωπολογίας μελετά συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν κοινωνίες στο παρόν και 

το παρελθόν, με στόχο να εξηγήσουν συμπεριφορές αναζήτησης (foraging), και κατ΄ επέκταση 

στη συμπεριφοριστική οικολογία των έμβιων όντων στο περιβάλλον τους. Τέλος η ανθρωπολο-

γία προσπαθεί να ερμηνεύσει τα πρότυπα εποίκισης (settlement patterns).

Ένα άλλο επιστημονικό πεδίο, αυτό της ψυχολογίας προσεγγίζει το συγκεκριμένο προβληματικό 

χώρο για να μελετήσει τις γνωστικές διεργασίες των ατόμων (Lobben, 2004), και τους διά-
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φορους τρόπους νοητικής αναπαράστασης του γύρω χώρου (Tversky, 2000). Επίσης γίνεται 

προσπάθεια για την κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ψυχολογικοί παράγοντες που 

πιστεύεται ότι  επηρεάζουν την απόδοση στην εύρεση πορείας.

Οι γεωγράφοι και οι χαρτογράφοι επιχειρούν μία μελέτη για όλα τα ζητήματα που προαναφέρ-

θηκαν. Η διαφορά έγκειται στο ότι επιχειρούν αυτήν τη προσέγγιση σε συνδυασμό με μεθόδους 

οπτικοποίησης της χωρικής πληροφορίας. Συνήθως αυτό γίνεται με η χρήση παραδοσιακών ή 

ψηφιακών χαρτών (Lobben, 2004). Άλλος τρόπος επίσης είναι μέσω γραπτής ή προφορικής 

οδηγίας. Τέλος η χρήση εικονικών περιβαλλόντων μέσω των τεχνολογιών της εικονικής πραγ-

ματικότητας και της διευρυμένης πραγματικότητας, χρησιμοποιείται σπανιότερα. Αυτές οι τεχνο-

λογίες αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο.

Από την άλλη πλευρά, οι εργονόμοι εστιάζουν στην ανάλυση των ανθρώπινων παραγόντων. 

Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην εύρεση του πιο αποτελεσματικού τρόπου αναπαράστασης 

της πληροφορίας στο χώρο. Σε αυτήν τη περίπτωση, η πλοήγηση εξαρτάται από το σχεδιασμό 

αλλά και τη λειτουργικότητα του περιβάλλοντος (Corlett et al., 1972). 

Η κοινότητα των αρχιτεκτόνων μελετά τη διαδικασία εύρεσης της πορείας του επισκέπτη σε ένα 

χώρο, κυρίως κατά τη σχεδίαση του χώρου είτε αυτό είναι ένα κτίριο, περιοχή ή πόλη. Οι τελευ-

ταίες περιπτώσεις εντάσσονται στο πεδίο της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Η όλη μελέτη 

αποσκοπεί στο να είναι το αποτέλεσμα εύχρηστο αλλά και να διευκολύνει την μετακίνηση των 

ατόμων. Αυτή η προτεραιότητα είναι εξάλλου υπογραμμισμένη εκ προοιμίου και στην εργασία 

του Lynch (Lynch 1960). Υπό αυτό το πρίσμα σημειώνονται  δύο βασικές αρχιτεκτονικές προ-

σεγγίσεις. Η πρώτη προσέγγιση έχει ως βασικό στόχο τη λειτουργικότητα (Le Corbusier, 1931) 

και αποτελεί γενικότερο τρόπο σκέψης στο Μοντέρνο Κίνημα. Η δεύτερη προσέγγιση διαφέρει 

σε πολλά σημεία. Σε αντίθεση με την προηγούμενη δεν έχει αναφορές στην τεχνολογία, στο 

θετικό χαρακτήρα και την τεχνολογία, αλλά είναι φιλοσοφική και Καλλιτεχνική (Werner & Long, 

2003). 

Τέλος αναφέρεται η συνδρομή της επιστήμης της οικονομολογίας, που έχει ως στόχο να καθο-

ρίσει τις περιοχές διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. Απώτερο στόχο η προσπάθεια αυτής της 

επιστήμης είναι η μεγιστοποίηση των κερδών (Fotheringham and Curtis 1992).

2.1.4 Επισκέπτης και περιβάλλον χώρος

Η εύρεση πορείας σε ένα άγνωστο χώρο περιλαμβάνει την ενδελεχή αλλά και ασυνείδητη εξέ-

ταση ενός πλήθους αλληλεπιδρώντων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά συνήθως είναι μονοπάτια, 

σταυροδρόμια και αρτηρίες. Μέσα από την εξέτασή τους, ο επισκέπτης επιλέγει εντέλει την κα-

τεύθυνση που θα ακολουθήσει. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται ως μια «διαδικασία δύο επι-

πέδων», όπου ο επισκέπτης επιλύει προβλήματα εσωτερικά και εξωτερικά (Passini και Arthur, 

1992). Επίσης από ψυχολογικής άποψης, ο επισκέπτης που βρίσκεται σε ένα άγνωστο περιβάλ-
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λον επιθυμεί να είναι ασφαλής και επομένως, να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται και πού ακρι-

βώς πρόκειται να βρεθεί. Αυτά τα δύο δεδομένα του επιτρέπουν να διαμορφώσει τα κατάλληλα 

«σχέδια δράσης», δηλαδή, να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή προς τα πού, να κατευθυνθεί. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου, μπορεί να διευκολύνεται ή να  δυσχεραίνεται ανάλογα με το σχε-

διασμό του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης. Και αυτό διότι, ο σχεδιασμός του 

περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ικανότητα χωρικής αντίληψης και προσανατολισμού του 

επισκέπτη, θα προσδιορίσουν τελικά κατά πόσο ο στόχος της διαμόρφωσης κατάλληλων «σχε-

δίων δράσης» είναι εφικτός και εύκολος. Επιπλέον, η εύρεση πορείας ορίζεται επίσης ως η 

ικανότητα να περιηγείται ο επισκέπτης σε ένα περιβάλλον, με τέτοιο τρόπο ώστε να καταφέρνει 

να προσεγγίζει μια επιθυμητή τοποθεσία, αναγνωρίζοντας άμεσα τον επιθυμητό προορισμό του 

(Peronis, Zimring και Choi, 1990). 

Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι η διαδικασία προσανατολισμού εμπεριέχει και προϋποθέτει την ενερ-

γή συμμετοχή του επισκέπτη, ο οποίος καλείται να επεξεργαστεί αναλυτικά και συνθετικά τα 

ερεθίσματα που λαμβάνει από το χώρο στον οποίο έχει εισέλθει.

Επομένως η έννοια της εύρεσης πορείας περιγράφει το σύνολο των στοιχείων που αντιλαμβά-

νεται και επεξεργάζεται ο επισκέπτης προκειμένου να πραγματοποιήσει επιτυχώς τη διαδρομή 

του μέχρι τον επιθυμητό προορισμό. Επίσης συμπεριλαμβάνει την επεξεργασία των τρόπων με 

τους οποίους συνδυάζονται τα στοιχεία αυτά από τον επισκέπτη για να επιτευχθεί ο στόχος του 

(Γάκη, 2009). Συνεπώς, η εύρεση πορείας είναι μία δυναμική διαδικασία και εξυπηρετεί την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του περιηγητή και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται ο περιηγητής.

Από την άλλη πλευρά, ο επισκέπτης που βρίσκεται σε ένα άγνωστο περιβάλλον και επιθυμεί να 

προσεγγίσει μία συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να προτρέπεται σε μία διαδικασία έρευνας 

του γύρω χώρου, από τον ίδιο το σχεδιασμό του χώρου. Με άλλα λόγια δεν αρκεί μέσω των εν-

δείξεων πορείας να παρέχονται στον επισκέπτη οι επαρκείς ενδείξεις και πληροφορίες που θα 

του επιτρέψουν να προσεγγίσει την επιθυμητή περιοχή. Εκτός από την αναγκαία αυτή συνθήκη, 

θα πρέπει μέσω του σχεδιασμού του χώρου, ο επισκέπτης να προτρέπεται σε μία ενδελεχή μελέ-

τη του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται και κινείται (Karakurt, 2003).  Δε θα πρέπει συνεπώς 

ο επισκέπτης να χρησιμοποιεί μεμονωμένα τα στοιχεία που αντλεί από το περιβάλλον, αλλά και 

να τα συνδυάζει, διαμορφώνοντας έτσι μία γλώσσα νοητικών στοιχείων.

2.1.5 Πεδία εφαρμογής

Η έννοια της εύρεσης της πορείας είναι από τις πλέον σημαντικές στο πεδίο έρευνας που εξετά-

ζουμε. Η έννοια αυτή αναφέρεται στη μελέτη της διαδικασίας που ακολουθεί ο χρήστης, συνή-

θως μη-συνειδητά, αποσκοπώντας στον προσανατολισμό του στο χώρο. 

Πολλές θεωρίες έχουν επιχειρήσει να ερμηνεύσουν τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης βρίσκει 
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την επιθυμητή πορεία σε ένα μη οικείο σε αυτόν χώρο. Οι θεωρίες αυτές ερευνούν τα δεδομένα 

που απαιτούνται από το χρήστη για τη διαδικασία αυτή.

Οι Allen και Golledge περιγράφουν τη διαδικασία εύρεσης πορείας ως σκοποθηρική, η οποία πε-

ριλαμβάνει πλήθος αλληλεπιδράσεων του χρήστη με το περιβάλλον (Martin Raubal και Stephan 

Winter). Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε μία συνεχή και συνεπή χρήση και οργάνωση των διαφό-

ρων ενδείξεων και ερεθισμάτων που αποκομίζει ο χρήστης από το περιβάλλον στο οποίο κινεί-

ται. Κατά τον Kuipers (Kuipers 1978), αυτό συναντάται κυρίως σε σχετικά μεγάλης κλίμακας 
χώρους, όπου οι επιμέρους ενδείξεις και τα ερεθίσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι πιο 

περίπλοκες και έντονες. 

Κύριο πεδίο εφαρμογής της μελέτης της διαδικασίας που ακολουθεί ο  περιηγητής για την εύρε-

ση της πορείας του, αποτελεί η σχεδίαση κατάλληλων υποστηρικτικών συστημάτων. Η σχεδίαση 

αυτών των συστημάτων αξιοποιεί πλήθος στοιχείων και εργαλείων που καθιστούν ευκολότερη 

την άφιξη του χρήστη σε ένα προορισμό, και κατ΄ επέκταση την περιήγησή του μέσα στο χώρο. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλά παραδείγματα εφαρμογών τέτοιων συστημάτων εύρεσης 

πορείας σε δημόσια περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας όπως για παράδειγμα, σε μία πανεπιστη-

μιούπολη (Tawfiq, 1996), σε ένα εμπορικό κέντρο (Dogu και Erkip, 2000) ή σε ένα δημαρχείο 

(Best, 1970). Επιπρόσθετα, έχουν αναφερθεί παραδείγματα πιο εξειδικευμένων συστημάτων 

εύρεσης πορείας σε περιβάλλοντα όπου οι ανάγκες είναι διαφορετικές, όπως για παράδειγμα, 

σε ένα νοσοκομείο (Huelat et al., 2007), σε οδικές αρτηρίες (Findlay και Southwell, 2007) κ.α.

Ωστόσο υπάρχει μία μικρή απόκλιση ανάμεσα στους ορισμούς που έχουν δοθεί από διάφορους  

ερευνητές. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι κυριότερες θεωρητικές προτάσεις που έχουν 

αναφερθεί από διάφορους ερευνητές, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης βρίσκει 

την επιθυμητή πορεία σε ένα μη οικείο σε αυτόν χώρο.  

Ο Gluck (1990) θεωρεί την εύρεση πορείας ως τη διεργασία που χρησιμοποιούν οι χρήστες σε 

ένα χώρο για να προσανατολιστούν και να περιηγηθούν με απώτερο σκοπό να προσεγγίσουν 

μία νέα θέση. Αντίθετα, ο Golledge (1999) περιορίζεί την εύρεσης πορείας, ως τη διαδικασία 

καθορισμού μίας διαδρομής μεταξύ ενός αρχικού σημείου και ενός προορισμού. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι και οι δύο ερευνητές αναφέρονται σε μεγάλης κλίμακας περιβάλλοντα. 

Άλλοι ερευνητές ωστόσο, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αδυναμία εντοπισμού του προορι-

σμού-στόχου από την πλευρά του χρήστη, είτε διότι ο προορισμός-στόχος είναι απομακρυσμέ-

νος είτε διότι απαιτείται η εγκατάλειψη του περιβάλλοντος όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε 

ένα κτίριο ή σε ένα πλοίο (Passini, 1996 και Montello, 1999). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 

εύρεση πορείας είναι μία ένσκοπη, κατευθυνόμενη και υποβαλλόμενη κίνηση του χρήστη, που 

λαμβάνει χώρα από ένα αρχικό κόμβο προς μία αποσαφηνισμένη και απομακρυσμένη περιοχή 

του χώρου, η οποία δεν μπορεί να είναι άμεσα αντιληπτή από το χρήστη (Allen, 1999). Η διαδι-

κασία αυτή περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις μεταξύ του χρήστη και του χώρου (Raubal, 2008).
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2.2 Εύρεση πορείας σε αστικό περιβάλλον: 
Επισκόπηση των μεταβλητών

Κατά τη διάρκεια της διάδρασης που έχει ένας επισκέπτης με το περιβάλλον και το χώρο στον 

οποίο βρίσκεται και κινείται επιτελείται ένα μεγάλο πλήθος διεργασιών και φαινομένων. Το ίδιο 

συμβαίνει όταν αναφερόμαστε σε εκείνη την περιοχή διάδρασης με το περιβάλλον που αφορά 

την εύρεση πορείας. Τα περίπλοκα αυτά φαινόμενα επηρεάζονται πολυεπίπεδα από πολλούς 

παράγοντες.

Για την επίλυση αυτής της πολυπλοκότητας, όσον αφορά την εύρεση πορείας, έχουν προταθεί 

ορισμένες μεταβλητές (wayfinding variables) οι οποίες επηρεάζουν τη χωρική αντίληψη των επι-

σκεπτών για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Οι μεταβλητές αυτές σχετίζονται με τα μορφο-

λογικά στοιχεία του περιβάλλοντος στο οποίο κινείται ο επισκέπτης. 

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια καταγραφής αυτών των μεταβλητών έγινε από τον David 

Lynch, το 1960, στο βιβλίο του «The Image of the City». Μέσα από το βιβλίο αυτό βλέπουμε 

ότι «η εικόνα της πόλης» αποτελείται από μία αλληλεπικάλυψη νοερών απεικασμάτων που δη-

μιουργούνται στο νου του περιηγητή. Η δημιουργία ενός απεικάσματος - μίας εικόνας για την 

πόλη, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση του ατόμου με τον 

περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με τον Lynch, αφετηρία για τη δημιουργία ενός νοερού απεικάσματος μιας πόλης, 

αποτελούν τα υλικά στοιχεία του χώρου, τα στοιχεία δηλαδή που γίνονται αντιληπτά από τον 

επισκέπτη. Ωστόσο είναι φανερό ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση 

του επισκέπτη, και οι οποίοι δεν αφορούν υλικά στοιχεία του χώρου. Για παράδειγμα η ικανότητα 

δημιουργίας ενός απεικάσματος από την εντύπωση που σχηματίζουμε για την πόλη, ονομάζεται 

imageability και επηρεάζεται επιπρόσθετα από τον κοινωνικό χαρακτήρα, την ιστορία και τους 

κατοίκους της περιοχής. Θα πρέπει να τονίσουμε βέβαια, ότι η προσπάθεια του Lynch αποτέλεσε 

την πρώτη συστηματική προσπάθεια προς την κατεύθυνση ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας για την 

αξιολόγηση της μορφής της πόλης βασιζόμενος καταρχήν στα υλικά στοιχεία του περιβάλλοντος. 

Πιο συγκεκριμένα αποσκοπώντας στη καταγραφή του τρόπου κατανόησης των μορφολογικών 

στοιχείων μιας πόλης από τους κατοίκους της, ο Lynch (1960) εξέτασε τις νοερές εικόνες των 

κατοίκων τριών μεγάλων πόλεων της Αμερικής: το Los Angeles, το Jersey city και τη Βοστόνη. 

Η κύρια υπόθεση που εισήγαγε ο Lynch είναι ότι ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός μιας πόλης 

επηρεάζει σε βάθος τη νοητική αναπαράσταση που δομούν οι κάτοικοι σχετικά με τη μορφή της 

πόλης που ζουν. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν πολίτες, οι οποίοι κλήθηκαν να σχεδι-

άσουν απλούς χάρτες (σκαριφήματα) ως αναπαραστάσεις των πόλεών τους, όπως αυτοί τις 

αντιλαμβάνονταν. 

Από την ανάλυση των σκαριφημάστων, αναδύθηκαν πέντε κατηγορίες μεταβλητών βάσει των 

οποίων οι κάτοικοι ταυτοποιούν τη μορφή της πόλης στην οποία ζουν. Οι μεταβλητές αυτές είναι:
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• τα μονοπάτια (paths), 

• τα όρια (edges), 

• οι περιοχές (districts), 

• οι κόμβοι (nodes) και 

• τα σημεία αναφοράς (landmarks).

Αρχικά οι μεταβλητές αυτές θεωρήθηκαν ως αναγκαίες δομικές μονάδες για τη δημιουργία μιας 

νοερής εικόνας της πόλης. Σήμερα θεωρούνται πλέον ως οι θεμελιώδεις μεταβλητές  που επη-

ρεάζουν την ευχέρεια εύρεσης πορείας, και έχουν αποτελέσει τη βάση πολλών σχετικών εργα-

σιών όπως, για παράδειγμα, του Raubal (2008).

Ακολουθεί η συνοπτική διερεύνηση των κύριων μεταβλητών που προαναφέρθηκαν καθώς επί-

σης και άλλων βασικών εννοιών που θα μας χρησιμεύσουν στη συνέχεια της εργασίας.

Εικόνα 2. Η εικόνα της Βοστόνης, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο «The Image of the City» (Lynch, 1960), με τη 
χρήση των διαφόρων προτεινόμενων μεταβλητών που φαίνονται στο υπόμνημα.

2.2.1 Μονοπάτια

Η πρώτη μεταβλητή που επηρεάζει τη νοερή εικόνα μιας πόλης είναι τα μονοπάτια (paths). Ως 

μονοπάτια θεωρούνται τα γραμμικά στοιχεία κατά μήκος των οποίων κινούνται οι περιηγητές της 

πόλης. Τέτοια γραμμικά στοιχεία είναι: πεζόδρομοι, οδοί, πεζοδρόμια, γραμμές μέσων σταθερής 
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τροχιάς (π.χ. τραίνα, τραμ), λεωφορεία, δρόμοι κ.ά. Τα μονοπάτια αποτελούν για τους περισσότε-

ρους περιηγητές βασικό στοιχείο της νοερής εικόνας που αποκομίζουν από την πόλη. Τα μονο-

πάτια αποτελούν ένα είδος εννοιολογικής άγκυρας για τις επόμενες μεταβλητές που θα δούμε. 

Αυτό συμβαίνει διότι μέσω των γραμμικών στοιχείων ο χώρος αποκτά δομή και νόημα. Σε αυτό 

βέβαια συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες. Η κινητικότητα και εν γένει η συγκέντρωση της δρα-

στηριότητας κατά μήκος των μονοπατιών έχει σημαντικό αντίκτυπο για τον χρήστη. Για παράδειγ-

μα, είναι τελείως διαφορετική για τον χρήστη η εντύπωση που δημιουργεί μια άδεια οδός σε σχέ-

ση με την ίδια οδό στην οποία βρίσκεται η λαϊκή αγορά μία συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας. 

Επίσης το πλάτος της οδού, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εντύπωση που δημιουργείται 

στον χρήστη. Άλλοι παράγοντες είναι τα διάφορα μορφολογικά χαρακτηριστικά των μονοπατιών, 

όπως για παράδειγμα τα χρώματα που επικρατούν, η ενδεχόμενη δενδροφύτευση, η κλίμακα 

των όψεων των κτιρίων κτλ. Το κατά πόσο βρίσκονται κοντά σε αναγνωρίσιμες θέσεις, όπως το 

κέντρο της πόλης, η εκκλησία, το λιμάνι είναι επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό.

Εικόνα 3. Δύο διαφορετικά είδη μονοπατιών, που παρουσιάζονται στο βιβλίο «The Image of the City».

2.2.2 Όριο

Η δεύτερη μεταβλητή είναι τα όρια (edges). Τα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται επίσης στα γραμ-

μικά στοιχεία, με τη διαφορά ότι δε χρησιμοποιούνται από τους χρήστες για την περιήγησή τους. 

Τις περισσότερες φορές τα όρια είναι στοιχεία που διακόπτουν τη δομική συνέχεια της νοητικής 

αναπαράστασης που σχηματίζει ο χρήστης. Επομένως τα όρια αποτελούν ορατούς περιορισμούς 

και άρα συνήθως είναι σύνορα. Τα σύνορα αυτά χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Πρώτον 
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μπορεί να διαχωρίζουν μία περιοχή από μία άλλη, και δεύτερον μπορεί να ενώνουν περιοχές. 

Με την έννοια αυτή, ως όρια με τη διερευνημένη έννοια μπορούν να θεωρηθούν μάντρες και τοί-

χοι, ενώ σε μεγαλύτερη κλίμακα ολόκληρα κτίρια ακόμα και ποτάμια ή όχθες. Έχει παρατηρηθεί 

ότι τα όρια τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται όμως από τα άτομα για να οργανώσουν 

την νοητική αναπαράσταση τους για την πόλη, όπως να συγκρατήσουν το περίγραμμα της, το 

οποίο μπορεί να δημιουργείται από την όχθη, όπως συμβαίνει με την περίπτωση της Ερμούπο-

λης. Σημειώνεται ωστόσο ότι ένα όριο μπορεί να είναι διαπερατό, όπως είναι για παράδειγμα 

ένα τείχος. Σημαντικά χαρακτηριστικά για ένα όριο είναι η συνέχεια και η οπτική πρόσβαση.

Εικόνα 4. Παράδειγμα ορίου, που παρουσιάζεται στο βιβλίο «The Image of the City». Παρατηρούμε πώς η όχθη 
αποτελεί ένα σαφές όριο (the lake front of Chicago).

2.2.3 Περιοχή

Επόμενη μεταβλητή είναι η περιοχή (district). Ως περιοχές μπορούμε να θεωρήσουμε τμήματα 

της πόλης που κατέχουν όμοια χαρακτηριστικά. Αυτό γίνεται κατανοητό ενώ ο χρήστης εισέρχε-

ται σε μία περιοχή. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι γραμμικό αλλά εκτατό. Οι περιοχές βασικά 

αναγνωρίζονται από το εσωτερικό τους, ωστόσο μπορούν να θεωρηθούν και σημεία αναφοράς 

από το εξωτερικό τους. 

Διάφορα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη μία περιοχής, αυτό εξαρτάται 

με την έρευνα που διεξάγουμε. Αναλόγως την έρευνα, θα έχουμε και τα αντίστοιχα κριτήρια 

που θα υπαγορεύσουν ποιοι χώροι του περιβάλλοντος που ερευνούμε, μπορούν να θεωρηθούν 

περιοχές. Ωστόσο τα σημαντικότερα κριτήρια είναι η θεματική συνοχή μίας περιοχής. Αυτή δη-

λώνεται από διάφορα στοιχεία, όπως είναι η μορφή, ο χώρος, οι κάτοικοι, η δραστηριότητα. Σε 

λιγότερο συνηθισμένες περιπτώσεις υπεισέρχονται παράγοντες όπως η μορφολογία των κτιρί-

ων, διάφορα σύμβολα και άλλοι.

Την έννοια συνόρων που είδαμε προηγουμένως, την συναντάμε σε κάθε περιοχή. Κάθε περιο-

χή έχει σύνορα, είτε αυστηρά είτε αόριστα. Μία βασική παρατήρηση είναι ότι εάν ένας χρήστης 



24

γνωρίζει το χώρο, τότε εμπιστεύεται λιγότερο τους παραπάνω παράγοντες για να προσδιορίσει 

νοητικά τις περιοχές του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. Συνεπώς καταλήγουμε ότι σε αυ-

τήν την περίπτωση οι περιοχές αυτές θα έχουν αποκρυσταλλωθεί στη σκέψη του χρήστη. Άρα 

δεν απαιτείται ο διαρκής επαναπροσδιορισμός των περιοχών.

Εικόνα 5. Παραδείγματα περιοχών από το βιβλίο «The Image of the City». Στα αριστερά βλέπουμε διάφορες 
περιοχές όπως αυτές σημειώνονται στην πόλη της Βοστόνης. Στα δεξιά βλέπουμε μία περιοχή η οποία έχει το 
χαρακτηριστικό της «αγοράς».

2.2.4 Κόμβοι

Επόμενη μεταβλητή είναι οι κόμβοι (nodes). Ως κόμβοι θεωρούνται σημεία του χώρου που κατέ-

χουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον μπορεί να αφορά το σημείο στο οποίο ο χρήστης απο-

φασίζει μια διαδρομή. Επίσης μπορεί να είναι το σημείο όπου ο χρήστης γενικότερα αποφασίσει 

την περιήγησή του στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Επιπροσθέτως, ως κόμβοι μπορούν 

να θεωρηθούν τα σημεία όπου ο χρήστης αλλάζει την κατεύθυνση που διαγράφει, με την προϋ-

πόθεση ότι αυτή η αλλαγή οφείλεται σε νέα οδηγία που δίνεται από μόνιμο κάτοικο του χώρου 

στον οποίο πλοηγείται. Γενικά με το σκεπτικό αυτό, θεωρείται ότι το άθροισμα όλων των κόμβων 

αντιπροσωπεύει τη νοητική δυσκολία που έχει μία συγκεκριμένη διαδρομή για το χρήστη. Τρόποι 

προσδιορισμού των κόμβων είναι μέσω των καρτεσιανών συντεταγμένων και των πολικών συ-

ντεταγμένων. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται οι καρτεσιανές συντεταγμένες.

Στην εικόνα της πόλης οι κόμβοι αναπαριστώνται συνήθως ως στρατηγικής σημασίας σημεία 
μέσα σε αυτήν. Με τα σημεία αυτά ο χρήστης εισέρχεται και εστιάζει σε περιοχές και μονοπά-

τια, τα οποία σε δεύτερο επίπεδο τελικά τον ενδιαφέρουν. Μέσω της χρήσης των κατάλληλων 

κόμβων ο χρήστης επιλέγει τελικά το πιο ενδεδειγμένο μονοπάτι και περιοχή. Η στρατηγική τους 

σημασία έγκειται στο ότι οι χρήστες μπορούν μέσω αυτών να επικεντρώνουν την προσοχή στη 

σωστή περιοχή, αφήνοντας εκτός νοητικής προσπάθειας τις υπόλοιπες περιοχές, και άρα να 

πάρουν πιο εύκολα αποφάσεις για τη συνέχεια της διαδρομής τους. Οι κόμβοι προσδίδουν μία 

δόση αφαιρετικότητας και σαφήνειας στην εικόνα της πόλης και οργανώνουν την εικόνα τους 
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για την πόλη γύρω από αυτούς. 

Συνήθως ως παραδείγματα κόμβων θεωρείται ένας σταθμός του μετρό, το κέντρο μίας πλατεί-

ας, οι διασταυρώσεις μεγάλων οδών και η σύγκλιση γραμμικών στοιχείων. Σε δεύτερο επίπεδο 

οι κόμβοι μπορεί να είναι στοιχεία που έχουν την ιδιότητα να έλκουν την προσοχή παρατηρητή. 

Αυτό πηγάζει από το ότι η χρήση τους έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, όπως συμβαίνει για παράδειγ-

μα με ένα πολύ γνωστό πολυκατάστημα, ή λόγω του φυσικού τους χαρακτήρα, όπως συμβαίνει 

για παράδειγμα με ένα πολύ γνωστό διατηρητέο κτίριο. Διαπιστώνουμε ότι συνήθως οι κόμβοι 

αποτελούν το κεντρικό στοιχείο, ή το σύμβολο μίας περιοχής. Μερικές φορές για τον λόγο αυτό 

αναφέρονται βιβλιογραφικά και ως πυρήνες. 

Λειτουργικά οι κόμβοι ενώνουν γραμμικά στοιχεία, και υπό αυτό το πρίσμα οι κόμβοι σχετίζονται 

άμεσα με τα γραμμικά στοιχεία. Κατά πόσο οι κόμβοι απομνημονεύονται από το χρήστη εξαρτάται 

από το εάν το μέρος όπου εντοπίζονται έχει ιδιαίτερη μορφή. Εξαιτίας του συμβολικού και του 

κεντρικού χαρακτήρα που κατέχουν οι κόμβοι η απομνημόνευση είναι συνήθως πολύ εύκολη και 

προηγείται αυτής των μονοπατιών και των περιοχών. Άλλη διάκριση αναφορικά με την κατηγορι-

οποίηση των κόμβων είναι η σαφήνεια με την οποία αυτοί υποδηλώνουν στο χρήστη την κατεύ-

θυνση που πρέπει να ακολουθηθεί. Με το κριτήριο αυτό οι κόμβοι μπορεί να είναι εσωστρεφείς ή 

εξωστρεφείς. Οι κόμβοι που δίνουν μικρή αίσθηση της κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθήσει 

ο παρατηρητής λέγονται εσωστρεφείς. Αντίθετα όταν οι κατευθύνσεις περιγράφονται με σαφή-

νεια τότε οι κόμβοι ονομάζονται εξωστρεφείς.

Εικόνα 6. Παραδείγματα κόμβων από το βιβλίο «The Image of the City». Αριστερά βλέπουμε τον κόμβο που αποτε-
λεί η είσοδος του υπόγειου σιδηρόδρομου και δεξιά βλέπουμε το The Charles Street rotary.

2.2.5 Σημεία αναφοράς

Άλλη μία μεταβλητή είναι τα σημεία αναφοράς (landmarks), τα οποία δεν αποτελούν περιοχές 
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μιας διαδρομής αλλά είναι τα χαρακτηριστικά σημεία τα οποία απομνημονεύει ο χρήστης. Μπο-

ρούμε να θεωρήσουμε ότι κάποια σημεία είναι για όλους σημεία αναφοράς, όπως για παράδειγ-

μα είναι ένα αρχαίο μνημείο. Από την άλλη πλευρά όμως ορισμένα σημεία αποτελούν σημεία 

αναφοράς για κάθε χρήστη μεμονωμένα, ανάλογα με το τι είναι σημαντικό για τον κάθε χρήστη 

ξεχωριστά. Τα σημεία αναφοράς αποτελούν συνεπώς οπτικά βοηθήματα για τους χρήστες, ιδί-

ως όσον αφορά την νοητική αναπαράσταση της πόλης βάσει της οποίας περιηγούνται. Σημειώ-

νεται ότι βιβλιογραφικά τα σημεία αναφοράς αναφέρονται και ως πυκνωτές φυσιογνωμίας της 

πόλης.

Τα σημεία αναφοράς τις πιο πολλές φορές είναι στοιχεία που αξιοποιεί ο χρήστης κατά τη διαδι-

κασία του προσανατολισμού του. Η διαφορά με τους κόμβους είναι ότι ο χρήστης δεν μπορεί να 

εισέλθει σε ένα σημείο αναφοράς,  κάτι που συμβαίνει με τους κόμβους. Αυτό συμβαίνει γιατί τα 

σημεία αναφοράς αποτελούν κυρίως φυσικά αντικείμενα όπως είναι ένα σήμα, ένα άγαλμα, ένα 

μνημείο ή ένας λόφος. Αυτά ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να 

διαχωριστεί από παρόμοια στοιχεία. 

Έχει παρατηρηθεί ότι γενικά όταν οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι με την εικόνα της πόλης, τότε 

εμπιστεύονται περισσότερο τα σημεία αναφοράς για την περιήγησή τους. Αυτό γίνεται μέσω της 

αξιοποίησης της ιδιαιτερότητας και της μοναδικότητάς τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο διαφορο-

ποίησης των σημείων αναφοράς από τις άλλες μεταβλητές. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι το σημείο 

αναφοράς δεν παρουσιάζει τη συνέχεια που έχουν οι άλλες μεταβλητές. Γενικά θεωρείται ότι η 

βαρύτητα που έχει ένα σημείο αναφοράς εξαρτάται βασικά από τρεις παράγοντες. 

Πρώτον, η αντίθεση τους σε σχέση με το φόντο που τα περιβάλλει, θεωρείται ένας πολύ ση-

μαντικός παράγων που συμβάλλει στη διαφοροποίησή τους από το γύρω περιβάλλον τους. Η 

αντίθεση αυτή τις περισσότερες φορές έχει να κάνει με την τοποθέτησή τους, την ηλικία τους και 

την κλίμακά τους. Για παράδειγμα ένα κτίριο που είναι πολύ υψηλό, εύκολα μπορεί να διακριθεί 

από τα υπόλοιπα και άρα να θεωρηθεί ως σημείο αναφοράς. Όμοια ένα διατηρητέο κτίριο που 

βρίσκεται ανάμεσα σε άλλα κτίρια σύγχρονου σχεδιασμού, διαφοροποιείται άμεσα από τα αυτά. 

Δεύτερον, η διαφορετικότητά τους αναφορικά με άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που ήδη ανα-

φέρθηκαν. Για παράδειγμα ένα καθαρό στοιχείο σε μία βρώμικη πόλη είναι αντικειμενικά διαφο-

ροποιημένο. Τέλος, η εξέχουσα θέση που κατέχει το εν λόγω σημείο αναφοράς στην εικόνα της 

πόλης. Η εξέχουσα θέση δίνει τη δυνατότητα σε ένα σημείο αναφοράς να βρίσκεται σε μεγάλη 

απόσταση από το χρήστη, και παρόλα αυτά να γίνεται αντιληπτό. 

Τα σημεία αναφοράς που κατέχουν εξέχουσα θέση ονομάζονται επίσης καθολικά σημεία ανα-

φοράς (global landmarks). Αυτή η κατηγορία σημείων αναφοράς χρησιμεύει ως ένα καθολικό 

σύστημα αναφοράς στο χώρο και διευκολύνει τον προσανατολισμό του χρήστη. Αντίθετα, 

τα τοπικά σημεία αναφοράς (local landmarks) έχουν περιορισμένη επίδραση στη νοητική ανα-

παράσταση του χρήστη. Τα τοπικά σημεία αναφοράς είναι ορατά και αντιληπτά μόνο από συγκε-

κριμένες τοποθεσίες. Η χρήση και η σημασία των τοπικών σημείων αναφοράς αυξάνεται όσο η 

διαδρομή γίνεται όλο και πιο οικεία στο χρήστη (Wiener et al., 2004).
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Αναφορικά με τα σημεία αναφοράς, ο Vinson (1999) έχει προτείνει συγκεκριμένες αρχές σχεδί-

ασης που αποσκοπούν στην πληρέστερη σχεδίαση της εικόνας της πόλης καθιστώντας ευκολό-

τερη και ακριβέστερη την εύρεση πορείας του χρήστη στο χώρο στον οποίο βρίσκεται. Αυτές οι 

αρχές σχεδίασης των σημείων αναφοράς απορρέουν από την περιήγηση του χρήστη στο φυσικό 

χώρο. Στο σημείο αυτό έγκειται και η διαφοροποίηση του Lynch σε σχέση με τον Vinson. Ο πρώ-

τος εκλαμβάνει τα σημεία αναφοράς ως μία ξεχωριστή κατηγορία μορφολογικών στοιχείων που 

συγκροτούν το περιβάλλον. Ο δεύτερος αντίθετα εκλαμβάνει τις υπόλοιπες μεταβλητές, δηλαδή 

τα γραμμικά στοιχεία (περιοχές, όρια, κόμβοι και ορόσημα) ως ιδιαίτερες περιπτώσεις σημείων 

αναφοράς. Αντιλαμβανόμαστε συνεπώς ότι σε αυτό το σημείο οι δύο προσεγγίσεις είναι τελείως 

διαφορετικές. Ο Vinson προτείνει ότι σε ένα περιβάλλον είναι σημαντικό να υπάρχουν σημεία 

αναφοράς όλων των ειδών που προαναφέρθηκαν, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον Lynch.

Περιληπτικά αναφέρεται ότι έχει παρατηρηθεί πως τα στοιχεία που καθιστούν τα σημεία ανα-

φοράς περισσότερο αναγνωρίσιμα και απομνημονεύσιμα σε σχέση με τα άλλα στοιχεία είναι η 
μορφή τους, οι διαστάσεις τους, το χρώμα τους και το υλικό τους. Επίσης ο περίγυρος τους 

και η ορατότητά τους είναι παράγοντες που υποβοηθούν τις διαδικασίες αυτές. Αποσκοπώντας 

να είναι ενισχυμένος ο χαρακτήρας των σημείων αναφοράς έχει παρατηρηθεί ότι είναι πιο απο-

τελεσματικό να τοποθετούνται σε διασταυρώσεις. Εναλλακτικά μπορούν να τοποθετούνται επί 

μεγάλων γραμμικών στοιχείων, όπως είναι οι δρόμοι και τα μονοπάτια.

Προς αποφυγή δυσχέρειας αναγνώρισης όλων αυτών των μεταβλητών που έχουν αναφερθεί 

από το χρήστη, κατά τη δημιουργία του γνωστικού του χάρτη θα πρέπει να υπάρχει μία ιεραρχία 

σε όλες αυτές τις μεταβλητές. Η ιεραρχία συνήθως επιτυγχάνεται εάν οι περιοχές, τα μονοπάτια 

και τα όρια δημιουργούν ένα πλέγμα επί του χάρτη που σχεδιάζουμε. Μέσω του πλέγματος αυτού 

οργανώνεται ο χάρτης και άρα υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στη συσχέτιση της θέσης όλων 

αυτών των αντικειμένων.

Πέρα από τις παραπάνω μεταβλητές οι οποίες αποτελούν τις πιο βασικές αναφορικά με την ει-

κόνα της πόλης, στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες επιπρόσθετες μεταβλητές, εξίσου βασικές 

και απαραίτητες για την μελέτη της εικόνας της πόλης, οι οποίες απορρέουν από τις παραπάνω 

έννοιες, χρησιμοποιούνται σε συνέργια με αυτές.

2.2.6 Διαδρομές

Μία ακόμα βασική μεταβλητή είναι οι διαδρομές (routes). Διαδρομή θεωρείται η απόσταση από 

το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης, δηλαδή το σημείο εκκίνησης, μέχρι το σημείο που βρίσκε-

ται ο προορισμός του. Ο ορισμός παρατηρούμε ότι προϋποθέτει δύο περιοχές στο χώρο. Η έν-

νοια της βέλτιστης διαδρομής (best route) αφορά την πιο εύκολα εκτελέσιμη διαδρομή από το 

χρήστη προκειμένου να προσεγγίσει την επιθυμητή περιοχή του χώρου. Μία διαδρομή μπορεί 

να περιλαμβάνει μονοπάτια και κόμβους και να διέρχεται από περιοχές της εικόνας της πόλης.
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2.2.7 Υποδείξεις

Επόμενη μεταβλητή είναι οι υποδείξεις (cues). Ως υποδείξεις θεωρούνται οι λεκτικές προτάσεις 

του μόνιμοι κάτοικου του χώρου που εξετάζεται, και οι οποίες έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα. 

Για παράδειγμα, «θα πας όλο ευθεία (Υπόδειξη 1) και μετά θα στρίψεις πάλι αριστερά (Υπόδειξη 

2)». Γενικά οι υποδείξεις σχεδόν πάντα εμπεριέχουν τις γνωστά λεκτικά τεχνάσματα που χρησι-

μοποιούνται και σχετίζονται με κατεύθυνση (πάνω - κάτω, αριστερά - δεξιά, μπροστά - πίσω). Σε 

αυτό το στάδιο θα ονομάσουμε τα τεχνάσματα αυτά «αναφορές κατεύθυνσης» γιατί θεωρούμε 

ότι είναι βασικό να έχουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα αφού σκοπεύουμε να παρατηρήσουμε 

τον ρόλο που κατέχουν στις λεκτικές οδηγίες των ντόπιων στους χρήστες. Παραδείγματα υπο-

δείξεων θα δούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εργασίας, όπου παραθέτονται ο διάφορες 

αναφορές κατεύθυνσης, που σημειώθηκαν από τους ντόπιους κάτοικους, κατά την εκπόνηση της 

εργασίας.

Εν κατακλείδι, αναφερόμαστε στην έννοια του «όλου», μία έννοια που προϋποθέτει όλες αυτές 

που έχουν ήδη προαναφερθεί. Η συνολική νοητική αναπαράσταση της πόλης που δημιουργείται 

στη σκέψη του χρήστη για την πόλη αποτελείται από το συνδυασμό των παραπάνω μεταβλητών. 

Αυτό συνεπάγεται από την παρατήρηση ότι καμιά από τις παραπάνω μεταβλητές δεν μπορεί να 

νοηθεί και να υφίσταται από μόνη της. Θα πρέπει όλες αυτές οι μεταβλητές να αλληλεπιδρούν και 

να συνυπάρχουν σχηματίζοντας έτσι το «όλον». Οπότε καταλήγουμε σε ένα νοητικό πλέγμα που 

περιλαμβάνει τις μεταβλητές στοιχεία αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις μία μεταβλητή του πλέγ-

ματος θα ατονεί μέσω της διάδρασης της με τις υπόλοιπες. Ίσως να αποπέμπεται τελείως από 

το εννοιολογικό πλέγμα. Αντίθετα μία μεταβλητή μπορεί να υπερισχύει σε σχέση με τη διπλανή 

της. Διαπιστώνουμε έτσι ότι το εννοιολογικό πλέγμα είναι δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο.

Εικόνα 7. Παραδείγματα του όλου, όπως αυτό σχηματίζεται από τη διάδραση όλων των βασικών στοιχείων που 
έχουν αναλυθεί μέχρι τώρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3. ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
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Η εμπειρία της επίσκεψης σε ένα άγνωστο χώρο αντανακλάται στη νοητική αναπαράσταση που 

δομούν οι επισκέπτες αναφορικά με το χώρο αυτό. Η εμπειρία της επίσκεψης, προφανώς, επη-

ρεάζεται από πολλούς παράγοντες και μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις. 

Πρώτον την υποκειμενικότητα της κρίσης του κάθε επισκέπτη. Αυτό έχει να κάνει με τις εμπει-

ρίες του, τις απόψεις του και με τις προηγούμενες γνώσεις του. Δεύτερον, την κοινωνική διά-
σταση, που σχετίζεται με τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει ο επισκέπτης του χώρου 

με τους γύρω παρευρισκόμενους. Τέλος, τη φυσική διάσταση που σχετίζεται με τα χωρικά δεδο-

μένα, όπως είναι η αρχιτεκτονική του χώρου, το σχέδιο της πόλης κλπ (Falk και Dierking, 1992).  

Στην ενότητα αυτή, θα ασχοληθούμε με τη φυσική διάσταση της εμπειρίας του επισκέπτη και πιο 

συγκεκριμένα, με τις νοητικές αναπαραστάσεις που δομούν οι επισκέπτες για το περιβάλλον στο 

οποίο πλοηγούνται και κατ΄ επέκταση την ευχέρεια εύρεσης της πορείας τους μέσω αυτών. Κά-

νοντας λόγο για την υποβοήθηση των επισκεπτών μέσω των νοητικών αναπαραστάσεων τους, 

αναφερόμαστε ουσιαστικά στα νοητικά «εργαλεία» που έχουν αναπτύξει οι άνθρωποι για την 

απόκτηση καλής χωρικής αντίληψης του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται καθώς επίσης και 

τη νοηματοδότηση των προσλαμβανομένων πληροφοριών.

Στην πραγματικότητα, οι δυο αυτές διαστάσεις είναι αλληλένδετες. Τα νοητικά εργαλεία που υπο-

βοηθούν τον επισκέπτη να αποκτήσει καλή χωρική αντίληψη σε ένα άγνωστο περιβάλλον (όπως, 

χωρικός προσανατολισμός, χωρική ικανότητα και χωρική γνώση) τροφοδοτούν και ανατροφοδο-

τούνται από τα αντίστοιχα νοητικά εργαλεία που συμβάλλουν στην οργάνωση και κωδικοποίηση 

των τρεχουσών πληροφοριών (όπως χωρική σύνταξη, εικονικά σχήματα και γνωστικοί χάρτες) 

καθιστώντας κατά αυτό τον τρόπο το περιεχόμενο των νοητικών αναπαραστάσεων δυναμικό και 

μη-προδιαγεγραμμένο.

3.1 Χωρικός προσανατολισμός

Οι πρώτοι ερευνητές που ασχολήθηκαν με θέματα χωρικής αντίληψης αντιμετώπιζαν το χωρικό 

προσανατολισμό (spatial orientation) ως μία γνωστική ικανότητα του ατόμου να αναπαριστά το 

χώρο με ακρίβεια (Lord, 1941∙ Tolman, 1948∙ Griffin, 1948). Ο χωρικός προσανατολισμός 

ήταν ισοδύναμος με την αποκρυστάλλωση μίας ακριβούς αναπαράστασης του περιβάλλοντα χώ-

ρου. Συνεπώς, στο βαθμό που ένας επισκέπτης έχει μία ορθή αναπαράσταση του περιβάλλοντα 

χώρου, σχεδόν πάντα είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια την ορθή διαδρομή μετακίνη-

σής του, όποτε αυτό δεν είναι δυνατό, δεν είναι επίσης δυνατή η εύρεση ορθής πορείας για τον 

επισκέπτη. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ωστόσο, ο όρος «εύρεση πορείας» αντικατέστησε τον όρο 

«χωρικό προσανατολισμό». Αυτό συνέβαλε στο να τονιστεί η δυναμική σχέση του ατόμου με το 

περιβάλλον κατά την σκόπιμη μετακίνησή του σε αυτό, σε αντίθεση με τη στατική σχέση του ατό-

μου με το περιβάλλον που αντιπροσώπευε παραδοσιακά ο όρος «χωρικός προσανατολισμός» 

(Passini, 1984).
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Κάτω από αυτό το πρίσμα, η σύγχρονη χρήση του όρου «χωρικός προσανατολισμός» αφορά την 

ικανότητα των ανθρώπων να προσδιορίζουν τη θέση τους προκειμένου να περιηγηθούν σε ένα 

δεδομένο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να συμβαίνει τόσο υπό ένα διανοητικό πρίσμα όσο και υπό 

ένα συμπεριφορικό (Prestosky και Roskos-Ewolsen, 2000∙ Rovine και Weisman, 1989∙ Passini, 

1984). Μάλιστα ο Rapoport (1977) υποστήριξε πως ο «χωρικός προσανατολισμός» συνιστά το 

κλειδί της συμπεριφοράς όλων των περιηγητών, καθώς συνδέεται άμεσα με την επιβίωση με την 

έννοια ότι. η λογική και η γνώση του περιηγητή, του υπαγορεύουν για το πού βρίσκεται σε σχέση 

με ορισμένα επιλεγμένα σημεία στο χώρο (Downs 1977 & Hall 1966).

3.2 Χωρική ικανότητα

Οι χωρικές ικανότητες (spatial abilities) αναφέρονται στη δυνατότητα του επισκέπτη να μπορεί 

να αντιλαμβάνεται τις ιδιότητες που παρουσιάζει ένα δεδομένο περιβάλλον. Ορισμένες από αυ-

τές τις «ιδιότητες» του περιβάλλοντος τις περιγράφουμε συνήθως με όρους γεωμετρίας όπως 

γεωγραφική θέση, απόσταση, διεύθυνση, μορφή, ταχύτητα, διεύθυνση κίνησης, ενώ χρησιμο-

ποιώντας άλλα συστήματα αναφοράς όπως σωματική κλίμακα μέτρησης (body-scale metric) ή 

πραξιακή κλίμακα μέτρησης (action-scale metric) οι ιδιότητες αυτές μπορούν να περιγραφούν 

για παράδειγμα ως περπάτημα έως το τέλος του δωματίου (Warren, 1995). Ανεξάρτητα από το 

σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, οι ιδιότητες αυτές θα πρέπει να γίνουν 

σε κάθε περίπτωση αντιληπτές από τον επισκέπτη, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρεση της επι-

θυμητής πορείας. 

Η έννοια της χωρικής ικανότητας είναι πολύ γενική και εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του έργου 

που επιτελεί ο επισκέπτης (π.χ. εξερεύνηση ενός χώρου, αναζήτηση ενός συγκεκριμένου στοι-

χείου).

Γενικά οι χωρικές ικανότητες είναι ένας συνδυασμός από τρεις βασικές κατηγορίες γνώσεων και 

ικανοτήτων (Gluck, 1990, Ahmed et al., 2005). Είναι καταρχήν ένα μίγμα των προηγούμενων 

αποκτημένων γνώσεων. Αυτές οι γνώσεις συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου 

του επισκέπτη και σχετίζονται με τις αντιληπτικές ικανότητές του. Αποτελούν επίσης ένα μείγμα 

των κινητικών ικανοτήτων. Τέλος, σχετίζονται με την ικανότητα του επισκέπτη να αποτυπώσει το 

χώρο νοητικά (Golledge, 1995, Malinowski & Gillespie, 2001). Αυτή η αποτύπωση αφορά στη 

δημιουργία μίας «νοερής εικόνας» των αντικειμένων που είναι ορατά στον επισκέπτη ή και των 

πιο αφαιρετικών δομών του χώρου μέσα στο οποίο δρα. Οι νοερές εικόνες σχετίζονται με τις 

διεργασίες αντίληψης, αναγνώρισης και μνημονικής ανάκλησης. 

Με αυτόν τον τρόπο, ο επισκέπτης είναι δυνατόν να δημιουργεί ιεραρχίες στο χώρο, και άρα να 

θυμάται τη διάταξη των πορειών που έχει ήδη διαγράψει. Σύμφωνα με τον McCullough (2004) η 

χωρική ικανότητα σχετίζεται όχι μόνο με την εύρεση πορείας αλλά επιπρόσθετα και με την εκτέ-

λεση υπολογισμών, την απομνημόνευση και την αναγνώριση. Επίσης και άλλες δραστηριότητες 

χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία αυτή όπως είναι η επίλυση επιμέρους προβλημάτων και ο 

μετασχηματισμός διαπιστώσεων σε καίρια συμπεράσματα που τους αφορούν αμεσότερα.
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3.3 Χωρική γνώση

Αναφερόμενος στις «χωρικές» γνώσεις (spatial knowledge), των ανθρώπων, ο Siegel (1975) 

πρότεινε την ανάλυση τους σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, η χωρική γνώση, περιλαμβάνει 

τη μετα-γνώση του επισκέπτη όσον αφορά τα σημαντικά σημεία αναφοράς στο περιβάλλον. Στο 

δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τη γνώση των διαδρομών, η οποία θέτει στον επισκέπτη «ορόση-

μα» σε μια ακολουθία στοιχείων, όπως για παράδειγμα μονοπατιών πλοήγησης. Τέλος, στο τρίτο 

επίπεδο, περιλαμβάνει την επίγνωση του γενικότερου πλαισίου αναφοράς από τον επισκέπτη, η 

οποία του επιτρέπει να εντοπίσει τα αξιοθέατα σημεία και τις διαδρομές μέσω της ενεργητικής 

διερεύνησης του χώρου.

Για παράδειγμα, ένας επισκέπτης ψάχνοντας το δρόμο σε ένα οδικό δίκτυο (Timpf et al. 1992, 

Car 1996) χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύνολο χωρικών γνώσεων για την πλοήγησή του, σε 

σχέση με το σύνολο των χωρικών γνώσεων που αξιοποιεί για την πλοήγησή του σε ένα δωμάτιο, 

ή σε ένα κτίριο (Gärling et al. 1983, Moeser 1988). Είναι γενικά αποδεκτό ότι για να υλοποιήσει 

κάθε επισκέπτης επιτυχημένα οποιαδήποτε εργασία, προϋποθέτεται να κατέχει τις κατάλληλες 

γνώσεις. Ωστόσο δεν είναι ποτέ δυνατό το φαινόμενο να έχει είτε τέλεια γνώση περί του χώρου 

που τον περιβάλλει είτε αντίστοιχα να έχει μηδενική γνώση για αυτό. Αυτές οι δύο περιπτώσεις 

θεωρούνται ακραίες και αποτελούν απλώς θεωρητικές οντότητες που υποβοηθούν την έρευνα. 

Βασικά η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η γνωριμία του επισκέπτη με ένα μόνο υποχώρο του 

περιβάλλοντος στο οποίο πλοηγείται. Αυτό συνεπάγεται φυσικά μία αβέβαιη και περιορισμένη 

γνώση για τα υπόλοιπα τμήματα του περιβάλλοντος (Wiener, 2009). Μελετώντας υπό αυτό το 

πρίσμα το όλο ζήτημα, μπορούμε να δούμε ότι η γνώση που αποκτά ο επισκέπτης από τη διερεύ-

νηση του χώρου και προτρέπεται από τα τρία επίπεδα χωρικής γνώσης που διέκρινε αρχικά ο 

Siegel (1975) και έχουν αναλύσει διεξοδικά οι Holscher et al. (2005) και Chao (2006).

Ειδικότερα, η γνώση των οροσήμων (landmark knowledge) χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι 

επιχειρεί μία αναπαράσταση της πληροφορίας που σχετίζεται με τις διάφορες ιδιότητες του χώ-

ρου που έχουμε ήδη αναφέρει. Επιπρόσθετες ιδιότητες είναι η θέση αναφοράς των οροσήμων 

και των αντικειμένων που αποκτούν σημασία κατά τη διάρκεια της πλοήγησης και νοηματοδο-

τούν τον απώτερο στόχο του επισκέπτη (Sadeghiam et al., 2006).

Η γνώση της πορείας (route knowledge) είναι η πληροφορία που αποκτάται στα επιμέρους 

στάδια και οδηγούν στη διαδραμάτιση μίας συγκεκριμένης πορείας από τον επισκέπτη. Υπό την 

έννοια αυτή σχετίζεται με τη διερεύνηση της κίνησης του επισκέπτη από μία θέση σε μία άλλη. 

Επίσης κατανοώντας την έννοια αυτή με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι αποτελείται κυρίως από 

περιγραφές, ορόσημα και μονοπάτια. Άρα με αυτόν τον τρόπο η γνώση και η αντίληψη της πορεί-

ας αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένους διαδρόμους. Για τον λόγο αυτό συνήθως θεωρείται 

ενεργή μάθηση (Golledge, 1995), σε αντίθεση με άλλες μαθησιακές ενέργειες που θεωρούνται 

παθητικές. Ο επισκέπτης τις περισσότερες φορές στηρίζεται στην ιεραρχική δομή των αποφά-

σεων, με απώτερο στόχο να οργανώσει τη συμπεριφορά και την περιβαλλοντική πληροφορία σε 

μία ακολουθία. Η αναπαράσταση του χώρου βασίζεται σε προηγούμενες αισθητηριακές εμπει-
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ρίες του επισκέπτη εύρεσης πορείας, τις οποίες διαρκώς αναπροσαρμόζει σε νέες καταστάσεις 

και συνθήκες. Τα ορόσημα στην περίπτωση αυτή αποκτούν ιδιαίτερη αξία για τη γνώση της πο-

ρείας, αφού επί της ουσίας λειτουργούν ως σημεία λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της. Επι-

πλέον έχει παρατηρηθεί ότι παρέχουν βοήθεια στον επισκέπτη την υπενθύμιση των επιμέρους 

διεργασιών που απαιτούνται για να προσεγγίσει τον συγκεκριμένο επιθυμητό προορισμό.

Η γνώση της πορείας αποτελείται από ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Πρώτον η πληρο-

φορία που αφορά στην γνώση της πορείας είναι προσβάσιμη ως μία ταξινομημένη σειρά των 

διαφόρων θέσεων στις οποίες παρευρίσκεται ο επισκέπτης. Δεύτερον ο αριθμός των διαφόρων 

γραμμικών στοιχείων, όπως αυτά έχουν ήδη περιγραφεί και αναλυθεί, τα οποία προέρχονται 

από κάθε θέση στην οποία ευρίσκεται ο επισκέπτης είναι συνήθως μικρός. Τρίτον η απόφαση 

που θα παρθεί από τον επισκέπτη για τη συνέχεια της πορείας που ήδη διαγράφει προέρχεται 

από το σύστημα αναφοράς αλλά και την οπτική γωνία του (Werner et al., 1997).

Τέλος, η γνώση με βάση την έρευνα (survey knowledge) αναφέρεται στην αναπτυγμένη γνώση 

για τη διάταξη του περιβάλλοντος. Σε δεύτερο επίπεδο αφορά επίσης την αναπτυγμένη γνώση 

για τις σχέσεις των στοιχείων που το απαρτίζουν. Η γνώση αυτή προέρχεται από την έρευνα του 

χώρου, της πληροφορίας και των συμβόλων. Μέσα από την έρευνα αυτή δημιουργούνται και 

εξελίσσονται πορείες. Εξάλλου η έρευνα καθοδηγεί αποφάσεις υψηλού επιπέδου για την επι-

λογή πορείας αλλά και της κατάλληλης κατεύθυνσης (Holscher et al., 2005, Chao, 2006). Στην 

περίπτωση αυτή σημειώνεται ότι η αναπαράσταση που σχηματίζει ο επισκέπτης υλοποιείται με 

την κατηγοριοποίηση των στοιχείων του χώρου. Τα στοιχεία αυτά είναι αυτά που έχουν αναφερ-

θεί, για παράδειγμα πιο συνηθισμένη είναι η χρήση των σημείων αναφοράς, των μονοπατιών 

και των περιοχών.

Αυτή η κατηγοριοποίηση γίνεται με τις επιταγές της φιλοσοφικής σχολής της Gestalt. Οι συγκε-

κριμένες προτάσεις οργανώνουν το χώρο σε απλές και αφαιρετικές μορφές. 

Εδώ έγκειται και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της γνώσεως που βασίζεται στη πορεία και της 

γνώσεως που βασίζεται στην έρευνα. Η γνώση με βάση την έρευνα βασίζεται σε ένα καθολικό 

σύστημα αναφοράς και επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις χωρικές σχέσεις μεταξύ 

θέσεων (Werner et al., 1997). Επιπλέον, η γνώση της πορείας μπορεί να αποκτηθεί σταδιακά 

και κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σε ένα άγνωστο χώρο, και αυτό μπορεί να να συμβεί διότι, 

η σειριακή απόκτηση γνώσεων αφορά αρχικά τη γνώση των οροσήμων και στη συνέχεια τη 

γνώση της πορείας. Αντίθετα η γνώση με βάση την έρευνα μπορεί τις περισσότερες φορές να 

αποκτηθεί στα πρώτα στάδια της πορείας (Sadeghiam et al., 2006). Η διάκριση αυτή, η οποία 

καθιστά τις δύο διαδικασίες εντελώς διαφορετικές, εξαρτάται από την έκταση της έκθεσης του 

επισκέπτη στο περιβάλλον αλλά και την ύπαρξη ή μη ενός συγκεκριμένου στόχου που έχει εκ 

προοιμίου θέσει ο επισκέπτης (Rossano & Reardon, 1999).
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3.4 Χωρική σύνταξη

Ως προς τη δυνατότητα νοηματοδότησης των προσλαμβανομένων πληροφοριών ίσως το πιο 

καθολικό και πολιτισμικά προσδιορισμένο νοητικό εργαλείο είναι η χωρική σύνταξη (Space 

Syntax). Η χωρική σύνταξη εστιάζεται στην τοπολογία μιας χωρικής ρύθμισης καθώς επίσης και 

στα πρότυπα που δημιουργούνται από τις σχέσεις μεταξύ των χώρων. Τα πρότυπα συσχέτισης 

μεταξύ των χώρων δεν έχουν να κάνουν με το μέγεθός ή το σχήμα του χώρου. Δηλαδή δεν μας 

απασχολούν οι μετρικές σχέσεις του χώρου, αλλά μόνο οι τοπολογικές. 

Το βασικό εύρημα της μελέτης της χωρικής σύνταξης, είναι ότι η οργάνωση των χώρων σε 

παγκόσμια κλίμακα επενεργεί σαν ένας «μηχανισμός» που παράγει πρότυπα πλοήγησης των 

ανθρώπων στο εσωτερικό των χώρων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η οργάνωση του χώρου, εκτός 

από την τοποθεσία, τις εγκαταστάσεις και την πυκνότητά του, έχει σημαντικές συνέπειες για το 

τρόπο που οι άνθρωποι μετακινούνται στους χώρους. Επίσης μέσω αυτών των συσχετίσεων η 

χωρική διαμόρφωση προωθεί συναντήσεις των ανθρώπων, γεγονός που έχει μεγάλη σημασία 

και ενδιαφέρον για την εύρεση της πορείας σε ένα χώρο (Hillier et al, 1983, Hillier & Hanson, 

1984).

3.5 Εικονικά σχήματα

Τα εικονικά σχήματα είναι μια ειδική κατηγορία νοητικών σχημάτων. Τα γνωστικά σχήματα περι-

γράφηκαν αρχικά από τον Bartlett (1942) και μετέπειτα από τον Minsky (1975) και Rumelhart 

και Οrtony (1977). Η βασική ιδέα αυτών είναι ότι τα γνωστικά σχήματα είναι ανώτερες νοητι-

κές δομές υπό τη μορφή «αρχειοθέτησης» των πληροφοριών που αποτυπώνονται στη διάρκεια 

της ζωής του ανθρώπου μέσω των εμπειριών του. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για συστηματι-

κή αρχειοθέτηση πληροφοριών, αλλά είναι προϊόν φιλτραρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 

συγκείμενο υφίστανται κάποια αναμενόμενα εισιόντα τα οποία «τροφοδοτούν» τις αντίστοιχες 

«υποδοχές» (informational slots) με τις κατά περίπτωση προσδοκώμενες πληροφορίες. Αν οι 

τρέχουσες πληροφορίες που  προσλαμβάνει το άτομο από τον εξωτερικό κόσμο δεν επαρκούν 

για την συμπλήρωση, «τροφοδότηση» των παραπάνω «υποδοχών» τότε, η κάθε «εκκρεμής» 

υποδοχή συμπληρώνεται με προεπιλεγμένες στερεοτυπικές αξίες (stereotypical values) οι οποί-

ες προέρχονται από τις προηγούμενες συνδιαλλαγές του ανθρώπου με τον κόσμο. 

Όσον αφορά τα εικονικά σχήματα, ως ειδική κατηγορία νοητικών σχημάτων, περιλαμβάνουν στε-

ρεοτυπικές αξίες  που αφορούν χωρικές καταστάσεις. Μέσω των εικονικών σχημάτων επιτυγ-

χάνεται με τον πιο οικονομικό τρόπο, η υποβοήθηση του επισκέπτη ώστε πολύ γρήγορα να μπο-

ρεί να οργανώσει τις προσλαμβάνουσες πληροφορίες και να δομήσει την εμπειρία του, καθώς 

κινείται και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται (Martin Raubal, Michael Worboys, 

1999). Το περιεχόμενο των εικονικών σχημάτων σχετίζεται με την αποσαφήνιση της δομής και 

της λειτουργίας συγκεκριμένων γραμμικών στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγ-
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μα, το «μονοπάτι». Πιο συγκεκριμένα, ο λειτουργικός χαρακτήρας του «μονοπατιού», δηλαδή η 

κίνηση, ενισχύεται από τα δομικά στοιχεία του, τα οποία ορίζουν το σημείο έναρξης, το σημείο 

προορισμού και το σύνδεσμο μεταξύ τους. Η αποσαφήνιση της δομής και της λειτουργίας αυτών 

των γραμμικών στοιχείων μέσω των εικονικών σχημάτων είναι που βοηθούν τον επισκέπτη να 

πλοηγηθεί να τα κατανοήσει και να αιτιολογήσει την ύπαρξη τους. 

Συνεπώς, για την πραγματοποίηση της εύρεσης πορείας, ο επισκέπτης πρέπει αρχικά να προβεί 

στη λήψη απόφασης για την πορεία πλοήγησης του. Τα εικονικά σχήματα στην περίπτωση αυτή 

τον βοηθούν να δομήσει την διαδικασία έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον περιβάλλο-

ντα χώρο χωρίς να συγκεντρωθεί στην προσπάθεια αυτή. Για παράδειγμα, για να πραγματοποι-

ήσει μια διαδρομή από ένα μέρος σε ένα άλλο ο επισκέπτης χρειάζεται να εφαρμόσει το σχήμα 

«μονοπάτι» και το σχήμα «επιφάνεια». 

Αυτό μπορεί να συμβεί είτε στην περίπτωση εύρεσης πορείας σε ένα άγνωστο περιβάλλον, 

μέσω της παρεχόμενης πληροφορίας η οποία θα οδηγήσει τον επισκέπτη στη χωρική σύνδεση 

μεταξύ των διαφόρων σημείων του χώρου, είτε στην περίπτωση ανάκτησης προηγούμενης γνώ-

σης για ένα γνωστό περιβάλλον, στο οποίο ο επισκέπτης ακολουθεί μία ήδη γνωστή διαδρομή.

3.7 Γνωστικοί χάρτες

Η πρώτη αναφορά στους γνωστικούς χάρτες γίνεται από τον Trowbridge (1913). Η εύρεσης 

πορείας συνδέεται με ένα νοητικό χάρτη ο οποίος αποτυπώνεται στον επισκέπτη κατά την προ-

σπάθεια προσανατολισμού του σε ένα περιβάλλον. Από τη δεκαετία του 1970, οι γνωστικοί 

χάρτες άρχισαν να αποτελούν αντικείμενο συστηματικής ανάλυσης, ως εργαλείο εύρεσης πορεί-

ας σε ένα ανοιχτό περιβάλλον και μετέπειτα ως εργαλείο περιήγησης σε κλειστούς χώρους (π.χ. 

Baskaya et al., 2004∙ Weisman, 1981∙ McKean, 1972). 

Οι γνωστικοί χάρτες διακρίνονται σε δυο υπο–κατηγορίες: στους γνωστικούς χάρτες που αποτυ-

πώνονται στον επισκέπτη βάσει ενός σημείου θέασης του χώρου και στους γνωστικούς χάρτες 

που αποτελούν σύνθεση πολλών οπτικών ή σημείων θέασης του χώρου (Passini, 1996). 

Το σημαντικό εδώ είναι ότι οι γνωστικοί χάρτες αποτελούν τρόπο αποτύπωσης της πληροφορί-

ας που έχει ένας άνθρωπος σχετικά με το σημείο στο οποίο εδρεύει το αντικείμενο-στόχος της 

δράσης του, και όχι με το μονοπάτι ή τον τρόπο προσέγγισης του (Neisser, 1976). Τα νήπια, για 

παράδειγμα, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν γνωστικούς χάρτες για κάποιες καθημερινές  

λειτουργικές δράσεις, όπως τη λήψη τροφής, συνδυάζοντας δωμάτια του σπιτιού με επιμέρους 

καταστάσεις. Έτσι, παίρνοντας ένα μπισκότο από τη μητέρα του, το νήπιο συγκρατεί στη μνήμη 

του το μέρος στο οποίο του δόθηκε το μπισκότο και προφανώς το σημείο αποθήκευσής του, 

χωρίς κατά ανάγκη να συγκρατεί τη διαδικασία εύρεσης πορείας του αντικειμένου-στόχου. Ανά-

λογα παραδείγματα έχουν αναφερθεί στην περίπτωση των χιμπατζήδων. Σε πιο εξελιγμένο επί-

πεδο έχουμε την περίπτωση των ναυτικών της νήσου Puluwat στον Ειρηνικό Ωκεανό, οι οποίοι 
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έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους σύστημα πλοήγησης βασισμένο σε στοιχεία του περιβάλ-

λοντος όπως η κίνηση του νερού, του ανέμου και των πουλιών, η θέση των άστρων, το χρώμα 

της θάλασσας, σύμφωνα με τα οποία δημιουργούν γνωστικούς χάρτες που τους επιτρέπουν να 

πλοηγούνται σε άγνωστα περιβάλλοντα. 

Συνεπώς, οι γνωστικοί χάρτες δημιουργούνται βάσει των πληροφοριών που αποκτούν οι άν-

θρωποι κατά την επιτέλεση μιας δραστηριότητας, ενδυναμώνοντας την νοερή τους εικόνα σχε-

τικά με το χώρο-αντικείμενο δράσης, παρά με την πιστή αποτύπωση των μονοπατιών προσέγγι-

σης του σημείου ενδιαφέροντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
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4.1 Στρατηγικές σχεδιασμού εύρεσης πορείας

Σύμφωνα με τον Passini (1996), η εύρεση της επιθυμητής πορείας είναι ένα σχεδιαστικό ζήτημα 

του χώρου, που διέπεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται με όλες 

τις οπτικές του χώρου οι οποίες επηρεάζουν την σκόπιμη κίνηση του επισκέπτη αλλά και την ικα-

νότητά του να συμμετέχουν και να διαδρούν με αυτό νοητικά με αυτό, ενώ κινούνται εντός αυτού.

4.1.1 Οργάνωση του χώρου

Οι διάφορες αυτές οπτικές του χώρου αναφέρονται στη χωρική διάταξη του χώρου, που συνή-

θως καλείται spatial layout. Επίσης είναι σε στενή σχέση με την οργάνωση της ροής της κίνη-

σης σε έναν χώρο, η οποία έννοια συνήθως καλείται circulation system που θα αναλύσουμε 

παρακάτω. Τέλος είναι άμεσα συνυφασμένη με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και με τις διάφορες 

γραφικές απεικονίσεις, που μπορεί να γίνονται αντιληπτές με όλες τις αισθήσεις του επισκέπτη.

Πιο συγκεκριμένα είναι ευθύνη του αρχιτέκτονα σχεδιαστή να δημιουργήσει τη σωστή διάταξη 

του χώρου, με απώτερο στόχο οι περιηγητές να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στον προσα-

νατολισμό και στην εύρεση της πορείας τους. Αυτό το ζήτημα προφανώς γίνεται εντονότερο 

και συνθετότερο στην περίπτωση του σχεδιασμού οικισμών ή πόλεων. Οπότε βλέπουμε ότι η 

σχεδίαση της εύρεσης πορείας, είτε από τον αρχιτέκτονα είτε από τον πολεοδόμο, αρχίζει από το 

σχεδιασμό σε κάθε περίπτωση. 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός ενός κτιρίου επηρεάζει τις 

νοητικές αναπαραστάσεις που δημιουργούνται από τον χρήστη κατά τον προσανατολισμό και την 

πλοήγηση του. Επίσης βλέπουμε ότι η αντίληψη του ευρύτερου κτιριακού χώρου από τον επισκέ-

πτη, πρέπει να θεωρείται μία δυναμική διεργασία που οφείλεται στο γεγονός ότι η χωροταξική 

διάταξη του κτιρίου δεν γίνεται αντιληπτή από τον επισκέπτη ως μία στατική δομή (Holscher, 

2006).

4.1.2 Οργάνωση της ροής κίνησης

Εκτός από τον πλέον βασικό παράγοντα του σχεδιασμού, πολύ σημαντική για τα μοντέλα και τις 

στρατηγικές για την διαδικασία της πλοήγησης σε ένα άγνωστο χώρο, είναι η οργάνωση της 

ροής της κίνησης  των ατόμων. Αυτή είναι η έννοια που προηγουμένως ονομάστηκε circulation 

system. Εναλλακτικά η έννοια αυτή αφορά στον τρόπο να προσεγγίσει ο επισκέπτης τον επιθυ-

μητό προορισμό. Στην περίπτωση αυτή η οργάνωση της κυκλοφορίας των διαφόρων επισκε-

πτών μπορεί να γίνει κατανοητή είτε μέσω της αρχιτεκτονικής δομής του χώρου είτε μέσω της 
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παρεχόμενης πληροφορίας. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει άμεση επίδραση 

στην επικοινωνία των διαφόρων επισκεπτών. Το σύστημα κυκλοφορίας μπορεί να μην είναι πά-

ντα άμεσα αντιληπτό στον επισκέπτη. Ωστόσο θα πρέπει να γίνεται κατανοητό μέσω της αρχι-

τεκτονικής δομής του περιβάλλοντος. Αυτή είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση που αφορά στο 

σχεδιασμό του χώρου.

Είναι μία γενική παρατήρηση ότι η μορφή του χώρου εκφράζει τη χωρική οργάνωση. Η οργά-

νωση αυτή και η παρεχόμενη πληροφορία που απορρέει από αυτό θα οδηγήσουν τον επισκέπτη 

στον επιθυμητό προορισμό του. Ένα άλλο σημείο που χρήζει προσοχής είναι ότι σε κάθε περιοχή 

του χώρου, θα πρέπει να γίνεται προσεκτική παρουσίαση της πληροφορίας μέσω της δομής 

του σχεδιασμού του. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει αποδειχθεί ότι ο επισκέπτης λαμβάνει ανά πάσα 

στιγμή μόνο την πληροφορία που είναι άμεσα σχετική με τον στόχο που θέτει κάθε φορά. Αυτό 

συμβαίνει ακόμα και όταν η υπόλοιπη πληροφορία που λαμβάνει από το χώρο ως εξωτερικό 

ερέθισμα μπορεί να φανεί χρήσιμη αργότερα, στον απώτερο στόχο του.

4.1.3 Οργάνωση της πληροφορίας

Εδώ θα πρέπει να γίνει μία σύντομη αναφορά στην έννοια της σχετικότητας της πληροφορίας, η 

οποία είναι φυσικά ευρύτερη. Αυτή η σχετικότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι εξαρτάται κάθε 

φορά από το πεδίο δράσης που έχει αποφασίσει κάθε επισκέπτης. Σύμφωνα με το κάθε πλάνο 

θα πρέπει να οργανωθεί το περιεχόμενο και η θέση της πληροφορίας του χώρο, η οποία και κα-

ταγράφεται στη σκέψη του επισκέπτη. Η τεχνική κατά την οποία ο σχεδιασμός του χώρου οδηγεί 

στο ότι συνεχώς κατά τη διαδραμάτιση της πορείας του επισκέπτη, του παρέχεται μόνο η απα-

ραίτητη πληροφορία ονομάζεται «προοδευτική αποκάλυψη» (Huelat et al., 2007). Συνήθως ο 

όρος αυτός αποδίδεται με τον όρο progressive disclosure.

Όσον αφορά στην επικοινωνία μεταξύ των επισκεπτών, που είναι πρωτεύουσας σημασίας όπως 

έχει ήδη επισημανθεί, οι σχεδιαστές πρέπει να απαντούν στα διάφορα επιμέρους ζητήματα. Αυτό 

εξασφαλίζει ένα σωστό μοντέλο περιήγησης. Θα πρέπει λοιπόν ο σχεδιασμός να λαμβάνει υπό-

ψιν τι πληροφορία πρέπει να παρουσιαστεί, αλλά και σε ποιες περιοχές του χώρου, και σε τι 

μορφή. Αυτή η χωρική πληροφορία αποτελεί τη σήμανση του χώρου. Στην περίπτωση λοιπόν 

που αυτή δεν είναι επαρκής είναι προφανές ότι θα προκαλεί περαιτέρω δυσχέρειες στην εύρεση 

της επιθυμητής πορείας. Επίσης όταν η οργάνωση του σχεδιασμού του χώρου είναι περίπλοκη 

η σήμανση αυτή καλείται να βοηθήσει, με διάφορα μέσα και τεχνικές, όπως θα δούμε στην επό-

μενη ενότητα.

Η χωρική πληροφορία που αποδέχεται ο επισκέπτης διακρίνεται συνήθως σε τρεις βασικές κα-

τηγορίες (Dogu και Erkip, 2000). Πρώτον έχουμε την αρχιτεκτονική πληροφορία, που εμπε-

ριέχεται στο χωρικό σχεδιασμό. Η κτιριακή δομή μπορεί να είναι εύκολα ή δύσκολα κατανοητή, 

αλλά σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να είναι σε θέση ο χρήστης του 

χώρου να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ως ορόσημο για την πλοήγησή του. Δεύτερον έχουμε τη 
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γραφική πληροφορία που εντάσσεται στο χώρο που σχεδιάζουμε. Τέλος υπάρχει η προφορική 

πληροφορία. Αυτή η τελευταία εκδοχή έχει να κάνει όπως έχουμε ήδη αναφέρει με την πληρο-

φορία που αντλείται από τους άλλους περιηγητές που κινούνται στον ίδιο χώρο. 

Θα πρέπει λοιπόν επίσης να αποσαφηνιστεί και ο ρόλος αυτών των επιστημόνων που ασχολού-

νται με κάθε μία από αυτές εκδοχές της πληροφορίας. Οπότε βλέπουμε ότι οι όλοι εμπλεκόμενοι 

δε θα πρέπει να είναι διακριτοί στις αρμοδιότητές τους. Οι αρχιτέκτονες δεν θα πρέπει να διαχω-

ρίζονται από τους σχεδιαστές της γραφικής χωρικής πληροφορίας αλλά να συνεργάζονται για τη 

σχεδίαση ενός συστήματος εύρεσης πορείας. Η αρχιτεκτονική δεν είναι ένα ξεχωριστό στοιχείο 

της σχεδίασης σε σχέση με αυτό της σήμανσης. Η πρόσθεση σήμανσης σε ένα χώρο πρέπει να 

θεωρείται ένα συμπληρωματικό στοιχείο που διευκολύνει την αντίληψη για το χώρο. Η γραφική 

πληροφορία θα πρέπει να σχεδιάζεται με βάση τη λειτουργία του χώρου.

Με βάση τις παραπάνω αναφορές, μπορούν να γίνουν ορισμένες επισημάνσεις όσον αφορά στις 

επιμέρους κοινωνικές προεκτάσεις που προκύπτουν στο θέμα. Με στόχο να ταυτίσουν εννοιολο-

γικά αλλά και να για συγκρίνουν τα στοιχεία εκείνα του αστικού τοπίου που είναι σημαντικά για τη 

σχεδίαση ενός αστικού περιβάλλοντος, έχουν γίνει και άλλες μελέτες σε παρόμοια κατεύθυνση 

με τον Lynch (Lynch, 1960) όπως είναι πχ του Bentley et al. (1985).

Τα στοιχεία του χώρου επιδρούν στον τρόπο με τον οποίο οι περιηγητές συμπεριφέρονται σε αυ-

τόν. Οι συγκεκριμένες μελέτες υποστηρίζουν την απόδοση κοινωνικών προεκτάσεων στη σχεδί-

αση της μορφής του αστικού τοπίου. Ένα αστικό τοπίο είναι σημαντικό να είναι προσαρμοστικό, 

και άρα να μεγιστοποιεί τις δυνατότητες επιλογής του χρήστη μέσα σε αυτό. 

Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιλογές και οι αποφάσεις των επισκεπτών, που δρουν σε ένα χώρο, 

επηρεάζονται από τη σχεδίασή του σε διάφορα επίπεδα. Για τον λόγο αυτό μόνο τα μέρη του χώ-

ρου που είναι προσβάσιμα σε αυτόν δίνουν τη δυνατότητα επιλογής στο χρήστη τους. Ο βαθμός 

στον οποίο επιτρέπεται στους χρήστες να επιλέγουν την πρόσβαση τους σε ένα χώρο αποτελεί 

στοιχείο μέτρησης της προσαρμοστικότητας του χώρου. Η ιδιότητα αυτή του χώρου καλείται δια-
περατότητα (permeability). Η έννοια αυτή έχει άμεση σχέση με τη διαβάθμιση της ιδιωτικότητας 

ενός χώρου.

4.2 Βοηθήματα εύρεσης πορείας 

Η ανάπτυξη, η σύνταξη και η παρουσίαση χαρτών σε ένα χώρο είναι πρωτεύουσας σημασίας, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την εύρεση της επιθυμητής πορείας από τον επισκέπτη. Για τον 

λόγο αυτό είναι μεγάλης σημασίας η αναφορά σε αυτά τα στοιχεία.

Ειδικότερα, ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χωρική αντίληψη σε μεγάλης 

κλίμακας περιβάλλοντα έχει βασιστεί στο σχεδιασμό χαρτών που περιλαμβάνουν ορθογώνιες 

διαβάσεις και παράλληλα μονοπάτια και δρόμους. Ωστόσο, αυτά δεν ανταποκρίνονται στην επι-
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κρατούσα αστική δομή, όπως είναι φανερό σε πολλές χώρες (Pederson,1991).

Οι διαφορετικές πολιτιστικές προσδοκίες για το τυπικό αστικό περιβάλλον μπορούν επίσης να 

επηρεάσουν τη συμπεριφορά των χρηστών, ακόμη και των μόνιμων κατοίκων μίας πόλης. Ακό-

μα, έχει αναφερθεί ότι ανασταλτικός παράγοντας για την εύρεση της επιθυμητής πορείας είναι 

οι διαφημιστικές πινακίδες σε μία πόλη (Kurniawa, 2005). Ως στοιχείο της πόλης, η διαφήμιση 

μετατρέπεται σε ένα οπτικό μέσο όπως είναι η σήμανση. Αυτή η τάση έχει γίνει ένα φαινόμενο 

της αστικής ανάπτυξης, καθώς το μέγεθος, το υλικό, το χρώμα, και το περιεχόμενο της διαφήμι-

σης την καθιστούν εξ ορισμού ως ένα κυρίαρχο σημείο αναφοράς. Ωστόσο το σημείο αναφοράς 

αυτό είναι πρόσκαιρο, μεταβάλλεται πολύ εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη και άρα δεν είναι 

αξιοποιήσιμο και αξιόπιστο. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα είδος αντιφατικού σημείου αναφο-

ράς. 

Επομένως, η πλοήγηση που λαμβάνει χώρα χρησιμοποιώντας ένα χάρτη σε εξωτερικό χώρο 

μπορεί να συνιστά μια πολύπλοκη νοητική εργασία εφόσον απαιτείται από το χρήστη - επισκέπτη 

να ερμηνεύει το χάρτη και να συσχετίζει διαρκώς τις πληροφορίες που λαμβάνει από αυτό σε 

σχέση με τον χώρο στον οποίο κινείται (Blades & Spencer, 1987).

4.2.1 Χάρτες σκεδασμού και γνωστικοί χάρτες

Διακρίνονται δύο βασικές κατηγορίες χαρτών. Η πρώτη είναι οι γνωστικοί χάρτες (cognitive 

map) στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί. Θεωρείται ότι οι πλοηγητές αναπαριστούν το χώρο 

στον οποίο πλοηγούνται νοητικά με ένα γνωστικό χάρτη, που αντιστοιχεί στις αντιλήψεις των 

επισκεπτών για τον πραγματικό κόσμο. 

Οι γνωστικοί χάρτες όπως είναι νοητικές αναπαραστάσεις που δημιουργούνται στη σκέψη του 

επισκέπτη και αναπαριστούν την εικόνα και τη γενική εντύπωση που έχει αποτυπώσει στο συ-

νειδητό του για ορισμένες χωρικές ιδιότητες από διάφορες οπτικές (Portugali, 1996, Golledge, 

1999). 

Η δεύτερη κατηγορία είναι ο χάρτης σκεδασμού (sketch map). Σε αυτήν τη περίπτωση χαρτών, 

τα διάφορα επιμέρους στοιχεία δημιουργούνται διαδοχικά σαν λεκτικές περιγραφές διαδρομής 

και εμφανίζονται στο νοερό χάρτη σκεδασμού. Οι χάρτες σκεδασμού συχνά δημιουργούνται για 

την ενίσχυση των λεκτικών περιγραφών που αντλεί ο επισκέπτης από άλλες πηγές (Suwa et al., 

1998). Χρησιμεύουν ως εξατομικευμένα εργαλεία εύρεσης πορείας που προορίζονται ειδικά για 

τον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου σημείου-στόχου.

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιείται η έννοια του χάρτη, για να περιγράψει τις διάφορες νοητικές 

διεργασίες που εμπλέκονται στη δημιουργία σχεδίων πλοήγησης (Golledge and Garling, 2004). 

Ωστόσο ο ορισμός που αποδέχονται οι περισσότεροι ερευνητές (Downs & Stea, 1973) είναι για 

τη γνωστική χαρτογράφηση, όπως παρατίθεται και από τον Kitchin (Kitchin, 1994). Σύμφωνα 
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με αυτόν τον ορισμό η γνωστική χαρτογράφηση είναι μία νοητική διεργασία που αποτελείται από 

μία σειρά ψυχολογικών μεταβολών, από τις οποίες το άτομο διαρκώς λαμβάνει, αποθηκεύει, 

ανακτά και αποκωδικοποιεί πληροφορία που αφορά στις σχετικές θέσεις και τα φαινόμενα που 

εμφανίζονται στο χώρο στον οποίο πλοηγείται.

Από τον παραπάνω ορισμό είναι φανερό ότι οι γνωστικοί χάρτες είναι δυναμικοί. Κανένας γνω-

στικός χάρτης δεν προϋπάρχει στη σκέψη του επισκέπτη ίδιος και απαράλλαχτος, αλλά αντίθε-

τα αλλά δημιουργείται και εξελίσσεται διαρκώς για μία συγκεκριμένη δράση και εργασία. Στο 

σημείο αυτό θα δούμε συνοπτικά άλλα μέσα και τεχνολογίες που υποβοηθούν τη διαδικασία 

εύρεσης της επιθυμητής πορείας σε ένα αστικό τοπίο. Σημειώνεται ότι κάθε ένα από τα μέσα 

αυτά προϋποθέτει εκτενή έρευνα και σχεδιασμό για την ορθή του εφαρμογή και αξιοποίηση. Εδώ 

παραθέτονται μόνο οι βασικές του αρχές και χαρακτηριστικά.

4.2.2 Μαγνητικά μέσα, Πυξίδα

Από τα πλέον σπανιότερα μέσα που χρησιμοποιούνται στις μέρες για εύρεση του σωστού προ-

σανατολισμού σε ένα τοπίο μικρής κλίμακας, όπως αυτά που μελετούμε στην εργασία αυτή, είναι 

η πυξίδα (εικόνα 9α ,9β). Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη η συσκευή της πυξίδας επινοή-

θηκε τον 11ο μ. Χ. αιώνα  ενώ κατά άλλους τον 2ο αι π. Χ και το πιο πιθανό είναι ότι αποτελεί 

το πρώτο τεχνητό βοήθημα πλοήγησης. Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων θεωρείται επίσης ένα 

βοήθημα πλοήγησης – πέραν τις δυνατότητες που έχει για τον υπολογισμό πλανητικών φαινο-

μένων.

Εικόνα 8. Αριστερά ένας από τους πρώτους μαγνητικούς μηχανισμούς που υποδείκνυε τον νότιο προσανατολισμό 
και δεξιά σύγχρονος τύπος πυξίδας που χρησιμοποιείται από γεωλόγους.

Παρόλο που από την επινόηση της πυξίδας μέχρι σήμερα έχει αποκτήσει πολλές μορφές και 

παραλλαγές, θεωρείται σήμερα ένα μάλλον ξεπερασμένο βοήθημα από τις σύγχρονες φορητές 

συσκευές πλοήγησης που θα δούμε στη συνέχεια.
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4.2.3 Σήμανση

Η σήμανση (signage) είναι σίγουρα μία έννοια με ευρύτατη χρήση και γενικευμένη σημασία. 

Θεωρείται από τα πιο βασικά βοηθήματα εύρεσης πορείας και αντιμετωπίζεται ως μία από τις 

σημαντικότερες μεταβλητές που επηρεάζουν την εύρεση πορείας (Weisman, 1981). 

Η σχεδίαση της σήμανσης στο χώρο περιλαμβάνει ένα πλήθος ζητημάτων, ο συνδυασμός των 

οποίων την καθιστά επιτυχή ή όχι. Τα κυριότερα ζητήματα είναι η θέση τοποθέτησης, το ύψος, ο 

φωτισμός της σήμανσης, η σχεδίαση γραφικών και η σχεδίαση της πληροφορίας που θα εμφα-

νίζεται.

Έχει παρατηρηθεί ότι με τη χρήση της σήμανσης επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη βελτίωση της από-

δοσης στην εύρεση πορείας από τους περιηγητές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι με 

τον τρόπο αυτό μειώνεται ο όγκος της συνολικής πληροφορίας που χρειάζεται να αναλύσει και 

να επεξεργαστεί ο επισκέπτης. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν επιτυγχάνουν οι χάρτες 

(Holscher et al., 2007). Οπότε ο επισκέπτης θα πρέπει να γνωρίζει το όνομα του προορισμού 

του και απλώς να το ταυτοποιήσει στο σύστημα σήμανσης (εικόνα 10).

Εικόνα 9. Παραδείγματα σήμανσης. Αριστερά δυναμική σήμανση σε αστικό τοπίο και δεξιά στατική σήμανση σε 
αστικό τοπίο.

4.2.4 Σχέδια πολλαπλών επιπέδων

Η παροχή στον επισκέπτη του σχεδιαγράμματος των επιπέδων (floor plan) έχει ως βασική λει-

τουργία τη διευκόλυνσή του στην εύρεση της συντομότερης και ευκολότερης πορείας στο χώρο. 

Συνήθως εφαρμόζεται σε πολυόροφα κτίρια, όπως για παράδειγμα νοσοκομεία, πολυκαταστή-

ματα κτλ, αλλά και σε πλοία. Είναι φανερό ότι σε ένα ανοικτό αστικό τοπίο δεν αντιμετωπίζουμε 

αυτήν την μορφή εκτενώς, αλλά μόνο παραλλαγές αυτού.

Σημειώνεται ότι η πληροφορία του σχεδιαγράμματος επειδή είναι στατική θα πρέπει να αποτυ-
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πωθεί στη μνήμη του χρήστη σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα μέσα (Garling et al., 1983). 

Ωστόσο η συνεχής αντιστοιχία των επιλεγμένων αξόνων αναφοράς του σχεδιαγράμματος με το 

χώρο, μειώνει το γνωστικό φορτίο του χρήστη, αφού δεν απαιτείται να κρατάει δεδομένα των 

προηγούμενων θέσεων του (Werner, 2003).

4.2.5 Φορητές συσκευές

Σύμφωνα με τον Norman (Norman 1988)  χρησιμοποιούμε την πληροφορία που αντλούμε από 

το γύρω περιβάλλον αποσκοπώντας στην εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών. Αυτό αποκρυ-

σταλλώνεται μέσα από τη χρήση του φορητού εξοπλισμού, για την υποβοήθηση αυτού του στό-

χου (Blades 1991, Montello 2005).

Διατίθεται στις μέρες ένα πλήθος φορητών συσκευών (mobile devices) όπως το WiFi (Wireless 

Fidelity), το GPS (Global Positioning Technology), το RFID (Radio Frequency ID), το 3G Mobile 

(Third Generation Mobile Phones) και το Bluetooth. 

Αυτές οι τεχνολογίες αποτελούν τη βάση για ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων φορητών συσκευών, 

που αντιδρούν δυναμικά στις αλλαγές που συμβαίνουν στο φυσικό περιβάλλον (Willis, 2008). 

Οι στόχοι που εξυπηρετούν οι τεχνολογίες αυτές είναι διάφορες, εντός των οποίων είναι και η 

εύρεση πορείας του επισκέπτη. Επίσης όταν αυτός κινείται σε δημόσιο χώρο, το σύστημα ανα-

γνωρίζει τη θέση του και προτείνει την κατάλληλη πορεία προς τον προορισμό που έχει θέσει, 

προσαρμόζοντας ανάλογα το περιεχόμενο της πληροφορίας (Paay and Kjeldskov, 2008). 

Βλέπουμε από το παραπάνω παράδειγμα ότι ανάμεσα στα πλεονεκτήματα αυτών των συσκευών 

είναι ότι παρέχουν ελευθερία κίνησης και λαμβάνουν υπόψη τους το πλαίσιο δράσης του χρήστη. 

Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι οι συσκευές χρησιμεύουν ως ένα είδος εξωτερικής μνήμης σε 

σχέση με τον χρήστη, την οποία τα άτομα χρησιμοποιούν για να μειώσουν το γνωστικό φορτίο.

Εικόνα 10. Οι δύο τύποι χαρτών που παρέχονται στον επισκέπτη.
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Σημειώνεται ότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις οι οποίες προτείνουν την υποβοήθηση της δια-

δικασίας εύρεσης πορεία με τη χρήση φορητών συσκευών. Ορισμένες από τις εργασίες αυτές 

(Chao Li, 2007) (Timpf, 2005) προτείνουν τη χρήση φορητών κινητών τηλεφώνων τύπου PDA. 

Οι συσκευές αυτές παρέχουν σε πραγματικό χρόνο διαγραμματικού και αναλυτικούς χάρτες στον 

επισκέπτη (Εικόνα 11), αξιοποιώντας έτσι τις προσεγγίσεις των γεωγράφων και των χαρτογρά-

φων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Μία υποπερίπτωση αυτών των τεχνολογιών είναι η εφαρμογή της «φορητής τεχνολογίας». Κύ-

ριος στόχος της φορητής τεχνολογίας (wearable technology) είναι να αξιοποιήσει τις διάφορες 

υπολογιστικές πηγές και να τις μετασχηματίσει σε μία φορητή μορφή. Με άλλα λόγια, η τεχνολο-

γία ενσωματώνεται στα ρούχα του επισκέπτη. Οι προσεγγίσεις για το τι θα μπορούσε να θεωρη-

θεί φορητή τεχνολογία συνοψίζονται (Lehikoinen, 2002) στην τεχνολογία που ενσωματώνεται 

στα παραδοσιακά ρούχα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε και το κινητό τηλέφωνο που υπάρχει 

στις τσέπες των ρούχων, να θεωρηθεί φορητή τεχνολογία. Επίσης η δημιουργία νέων μορφών 

διεπιφανειών που θα φοριούνται ως ρούχα ή αξεσουάρ συγκαταλέγεται επίσης στην κατηγορία 

αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: 
Εύρεση Πορείας στην Ερμούπολη
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5.1 Αντικείμενο Μελέτης

Η παρούσα έρευνα έχει ως αντικείμενο μελέτης την ευκολία εύρεσης πορείας (wayfinding) σε 

παραδοσιακούς οικισμούς ή πιο γενικά σε οικισμούς με υψηλή πολεοδομική περιπλοκότητα. Ει-

δικότερα, έχει ως στόχο τη διερεύνηση των νοητικών εργαλείων που υποβοηθούν στη χωρική ή 

και συμβολική αναπαράσταση ενός σύνθετου οικιστικού περιβάλλοντος, και οι οποίες επηρεά-

ζουν το βαθμό ευκολίας εύρεσης πορείας των επισκεπτών σε ένα μη-οικείο περιβάλλον. 

Ως μελέτη περίπτωσης έχει επιλεχθεί η πρωτεύουσα της Σύρου, Ερμούπολη, ως αντιπροσωπευ-

τική περίπτωση σύνθετου πολεοδομικού ιστού.

5.2 Προβληματικός Χώρος

Ξεκινώντας την παρούσα έρευνα θέσαμε ως στόχο την ανάλυση των υφισταμένων δυνατοτήτων 

ή περιορισμών των επισκεπτών της Ερμούπολης σε σχέση με την εύρεση πορείας – περιήγησή 

τους στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε ήταν 

τα ακόλουθα:

I. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση ως προς την υποβοήθηση της εύρεσης πορείας των 

επισκεπτών; Ποιες είναι οι διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης (π.χ. χάρτες χειρός, πινα-

κίδες οδών/σήμανσης, χάρτες στο δρόμο, εικόνες από το google maps του διαδικτύου); 

Είναι συμβατές οι διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης μεταξύ τους; 

II. Πόσο εύκολη είναι η κωδικοποίησή, από την πλευρά των επισκεπτών, των αναπαρα-

στάσεων (π.χ. οδών, οροσήμων, κατευθύνσεων, ορίων, περιοχών, κόμβων) που χρησι-

μοποιούνται στις διάφορες πηγές πληροφόρησης για τη δόμηση ενός “γνωστικού χάρτη” 

(cognitive map);  

III. Ποιες είναι οι κύριες γεωγραφικές περιοχές (συνοικισμοί) που “διαχωρίζουν” την Ερ-

μούπολη και ποια σημεία της Ερμούπολης είναι “προβληματικά” σε σχέση με την εύρεση 

πορείας των επισκεπτών; Παρουσιάζουν όλες οι περιοχές την ίδια κινητικότητα από τους 

επισκέπτες; Οι επισκέπτες αντιμετωπίζουν σε όλες τις περιοχές τον ίδιο βαθμό δυσκολίας 

για την εύρεση της πορείας τους;

IV. Τέλος, πόσο συχνά οι επισκέπτες ζητούν τη βοήθεια των μόνιμων κατοίκων για την 

εύρεση της πορείας τους; Οι οδηγίες από τους μόνιμους κατοίκους παρέχουν στους επι-

σκέπτες επιπλέον πληροφορίες από τις άλλες διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης; Εάν ναι, 

κατά πόσο οι οδηγίες των μόνιμων κατοίκων αποτελούν βοηθήματα για την αποτύπωση 

του χώρου κατά τρόπο συμβατό με την τρέχουσα εμπειρία του επισκέπτη;
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Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα η μεθοδολογία της έρευνας μας εστιάστηκε στην αξιολόγηση 

του περιεχομένου των νοητικών αναπαραστάσεων βάσει των οποίων δομούν το “γνωστικό χάρ-

τη” της πόλης οι επισκέπτες της Ερμούπολης, σε σύγκριση με τον “γνωστικό χάρτη” που έχουν 

δομήσει ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ερμούπολης.

5.3 Μέθοδος Έρευνας

Αρχικά συλλέξαμε όσο το δυνατό πιο αντιπροσωπευτικό υλικό των διαθέσιμων πηγών πληρο-

φόρησης που έχει ένας επισκέπτης για την εύρεση της πορείας του στην Ερμούπολη. Δηλαδή, 

τουριστικοί οδηγοί, χάρτες χειρός, εικόνες από το google maps του διαδικτύου, καθώς επίσης 

και πινακίδες οδών/σήμανσης, χάρτες στο δρόμο με επιτόπια φωτογράφηση. 

Βάση αυτών των διαθέσιμων πηγών επιχειρήσαμε αφενός να υπονοήσουμε ποια είναι τα “άτυ-

πα” όρια της Ερμούπολης εντός των οποίων κινούνται οι επισκέπτες (ουσιαστικά, βάσει των 

προτεινόμενων σημείων ενδιαφέροντος, διασκέδασης ή εν γένει δράσης των επισκεπτών) και 

αφετέρου να προσδιορίσουμε το βαθμό “συμβατότητας” των επιμέρους στοιχείων (π.χ. ορόση-

μα, όρια, αναπαραστάσεις) μεταξύ αυτών των πηγών πληροφόρησης.

Στη συνέχεια, θέλοντας να μελετήσουμε το εμπειρικό περιεχόμενο των νοητικών αναπαραστά-

σεων που “δομούν” οι επισκέπτες μέσω της περιήγησης τους στην πόλη, σε συνδυασμό ενδε-

χομένως με τις παραπάνω διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, χρησιμοποιήσαμε τα ακόλουθα 

ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων: i) ερωτηματολόγιο, ii) χάρτη σκεδασμού (sketch 

map) και iii) κατάδειξη στοιχείων (pointing). Ουσιαστικά, η τεχνική κατάδειξης σημείων (pointing) 

χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά με τη τεχνική σκεδασμού χάρτη (sketch map) με σκοπό την 

υποβοήθηση ανάσυρσης πληροφοριών μέσω αναγνώρισης ενώ στην τεχνική σκεδασμού χάρ-

του η ανάσυρση πληροφοριών γίνεται μέσω ανάκλησης.

Όσον αφορά τη μελέτη του “γνωστικού χάρτη” που έχουν δομήσει οι μόνιμοι κάτοικοι της Ερ-

μούπολης χρησιμοποιήσαμε μία παραλλαγή της μεθόδου υπόδυσης ρόλου (role playing) μέσω 

της οποίας οι μόνιμοι κάτοικοι καλούνταν να δώσουν προφορικές οδηγίες κατεύθυνσης στον 

“χαμένο” επισκέπτη.

5.4 Συμμετέχοντες

Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 45 συμμετέχοντες. Από αυτούς, οι 20 συμμε-

τέχοντες (6 άνδρες και 14 γυναίκες), ηλικίας από 19 έως 60 ετών (μ.ο.= 32.7 ετών, σ=13.7),  

ήταν επισκέπτες του νησιού που βρίσκονταν σε διακοπές. Οι υπόλοιποι 25 συμμετέχοντες ήταν 

μόνιμοι κάτοικοι της Ερμούπολης. Η επιλογή του δείγματος ήταν τυχαία και η ανεύρεση των συμ-

μετεχόντων έγινε στα κεντρικά σημεία της Ερμούπολης.
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5.5 Υλικό και εξοπλισμός

5.5.1 Ερωτηματολόγιο

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας αναπτύχθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο με 14 

ερωτήσεις (ανοικτού και κλειστού τύπου). Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν κάποια 

δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων (ηλικία, φύλο, σκοπός ταξιδιού και μέρος διαμονής) 

ενώ, οι υπόλοιπες δέκα ερωτήσεις αφορούσαν την περιήγηση τους στην Ερμούπολη με έμφαση 

στους τρόπους εύρεσης της πορείας τους. Οι δέκα ερωτήσεις που περιλαμβάνονταν στο ερωτη-

ματολόγιο παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.

1. Έχετε ξανά έρθει στο νησί;

2. Πόσες μέρες είστε στο νησί;

3. Είχατε συλλέξει από πριν πληροφορίες;

4. Με ποιο τρόπο κινείστε στην πόλη (με χάρτη ή χωρίς);

5. Με ποιο μέσο κινείστε;

6. Έχετε χαθεί ποτέ;

7. Έχετε ρωτήσει στο δρόμο για το πώς θα πάτε κάπου;Αν ναι τι τύπου οδηγίες παίρνετε; Με 

οδούς ή με σημεία αναφοράς;

8. Ψάχνετε πιο σύντομες διαδρομές;

9. Παρατηρείτε τις οδούς; Ξέρετε κάποια; Και αν ναι ποια;

10. Όταν περπατάτε στην Ερμούπολη βάζετε σημεία αναφοράς; Και αν ναι ποια είναι αυτά;

Σχήμα 1: Ερωτηματολόγιο έρευνας προς τους επισκέπτες της Ερμούπολης.

5.5.2 Τεχνική Sketch map

Για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις νοερές αναπαραστάσεις που έχουν δομήσει οι συμ-

μετέχοντες επισκέπτες της Ερμούπολης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική σκεδασμού χάρτη (sketch 

map). Σύμφωνα με αυτή την τεχνική οι συμμετέχοντες καλούνταν να σχεδιάσουν σε μια λευκή 
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κόλλα Α4 το σκαρίφημα της Ερμούπολης (όπως το έχουν αποτυπώσει νοερά), χρησιμοποιώντας 

“χαρτί και μολυβί” που τους είχε επιδώσει η ερευνήτρια.

Σχήμα 2: Παράδειγμα χάρτη σκεδασμού της Ερμούπολης από συμμετέχοντα στην παρούσα έρευνα.

5.5.3 Τεχνική Pointing

Κατόπιν, οι επισκέπτες καλούνταν να σημειώσουν σε ένα χάρτη τα σημεία της Ερμούπολης που 

ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν, χρησιμοποιώντας την τεχνική κατάδειξης σημείων (pointing). 

Για το σκοπό αυτό, ο χάρτης της Ερμούπολης που υπάρχει τους τουριστικούς οδηγούς μορφο-

ποιήθηκε σχεδιαστικά ώστε να αποκρύπτονται τα ονόματα των οδών, τοπωνυμίων και σύμβολα 

χαρτογράφησης (βλ. Σχήμα 3).

.
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Σχήμα 3: Μορφοποιημένος χάρτης της Ερμούπολης (απόκρυψη οδών και τοπωνυμίων) που χρησιμοποιήθηκε στην 
τεχνική κατάδειξης σημείων (pointing).

5.5.4 Τεχνική Role Playing

Τέλος, για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το γνωστικό χάρτη που έχουν δομήσει οι μόνιμοι 

κάτοικοι της Ερμούπολης χρησιμοποιήθηκε μία παραλλαγή της μεθόδου υπόδυσης ρόλου (role 

playing), όπου η ερευνήτρια υποδυόμενη τον επισκέπτη ρωτούσε τους μόνιμους κατοίκους πως 

θα φτάσει σε ένα προορισμό από το σημείο που βρίσκεται (σημείο έναρξης). Συνολικά επιλέ-

χθηκαν 25 διαδρομές, με διαφορετικά σημεία έναρξης και προορισμού  έτσι ώστε να καλύπτεται 

χωρικά το μεγαλύτερο κομμάτι της Ερμούπολης (βλ. σχήμα 5). Οι προορισμοί ήταν γνωστά ση-

μεία αναφοράς (π.χ. Μεταμόρφωση, πλατεία Μιαούλη) και βασικές κεντρικές οδοί (Ερμού, Χίου), 

ενώ κατά περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν και άτυπα ορόσημα (π.χ. Μαρουλάκι, Daidadi) τα οποία 

αποτελούν καθιερωμένα σημεία που συναντάμε στην καθημερινή επικοινωνία. Οι διαδρομές 

που επιλέχθηκαν παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.

1. Οδός Κατραμάδου - Θέατρο Απόλλων

2. Goodies (Λιμάνι) - Πευκάκια (περιοχή) 

3. Goodies (Λιμάνι) - Ταρσανάς (περιοχή)

4. Τράπεζα Πειραιώς - Νομαρχία
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5. Νομαρχία - Πινακοθήκη

6. Οδός Ομήρου - Το μπαλκόνι της Σύρου (μαγαζί στη Δόξα)

7. Οδός Πρωτοπαππαδάκη (Μαρουλάκι) - Θαλάμι (ψαροταβέρνα)

8. Άγιος Γεώργιος - ΚΕΠ (εμπορικό)

9. Daidadi (λιμάνι) - Οδός Ψαρών (μπακαλικάκι)

10. Εμπορικό (Οδός Μανδηλαρά) - Βιομηχανικό Μουσείο

11. Παλλάδιον (ξενοδοχείο) - Παλαιοπωλείο “Το Μήλο”

12. Γραφεία Μεταπτυχιακών - Παλιά Τυποκυκλαδική

13. Βάκχος (ταβέρνα) - Ταχυδρομική “πόρτα πόρτα”

14. Multirama (λιμάνι) - Καστρί (μαγειρείο)

15. Ταχυδρομείο - Εμπορική Τράπεζα

16. Πρέκας - Νινέτας ( Μεζεδοπωλείο)

17. Goodies - Super Market Φρέρης

18. Οδός Καποδιστρίου - Πρέκας

19. Φαρμακείο (δίπλα στη Θεία Μέθη) - Εθνική ΑΤΜ (γενικά)

20. Πλατεία Μιαούλη - Ε.Ο.Τ.

21. Οδός Χίου - Νησιωτοπούλα (ταβέρνα)

22. Ταξί - Tobacco shop

23. Οδός Θεσσαλονίκης - Οδός Καποδιστρίου (σουβλατζίδικο) 

24. Πλατεία Μιαούλη - Γουρνοβαγκέλα (περιοχή)

25. Εκκλησία Ευαγγελιστρίας - Κύματα (περιοχή)

Σχήμα 4: Οι 25 διαδρομές στις οποίες κλήθηκαν οι μόνιμοι κάτοικοι να δώσουν προφορικές οδηγίες στον “χαμέ-
νο” επισκέπτη.
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Σχήμα 5: Σε αυτό το χάρτη έχουμε απεικονίσει τις διαδρομές που διανύσαμε με τις οδηγίες των μόνιμων κατοί-
κων.

5.6 Διαδικασία

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την συλλογή δεδομένων από τους επισκέπτες της Ερμούπο-
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λης είχε την ακόλουθη σειρά διαδοχής. Αρχικά οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, στη συνέχεια να σχεδιάσουν το χάρτη της Ερμούπολης όπως 

τον έχουν στο μυαλό τους, και κατόπιν να αναγνωρίσουν σημεία στο χάρτη της Ερμούπολης. 

Αναλυτικότερα, κατά την επίδοση του ερωτηματολογίου, οι ερωτήσεις γίνονταν προφορικά από 

την ερευνήτρια, ακολουθώντας την ίδια σειρά ερωτήσεων, χωρίς να ξέρει ο συμμετέχων την 

ερώτηση που ακολουθεί. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταγράφονταν επιτόπου από την 

ερευνήτρια και κατόπιν “περάστηκαν” σε ένα πίνακα δεδομένων για την πιο εύκολη διαχείριση 

των αποτελεσμάτων. 

Ακολούθως, οι συμμετέχοντες καλούνταν να σχεδιάσουν το δικό τους χάρτη της Ερμούπολης, 

όπως τον έχουν αποτυπώσει νοερά, χωρίς καμία σχετική αναφορά ή υποβοήθηση από την ερευ-

νήτρια. Η λεκτική οδηγία στους συμμετέχοντες ήταν η εξής: “σχεδιάστε μας το χάρτη της Ερ-

μούπολης όπως τον έχετε στο μυαλό σας”. Κατά την σχεδίαση του χάρτη δεν υπήρχε κανένας 

χρονικός περιορισμός προς τους συμμετέχοντες. Κατόπιν, τα σκίτσα σκαναρίστικαν έτσι ώστε 

να υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή, με σκοπό αποφυγή φθοράς τους και της απώλειας δεδομένων 

(βλ. Παράρτημα). 

Τέλος, με την βοήθεια του μορφοποιημένου χάρτη που χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική κατά-

δειξης σημείων, οι συμμετέχοντες καλούνταν να αναγνωρίσουν όσα περισσότερα σημεία της 

Ερμούπολης μπορούσαν. Η λεκτική οδηγία στους συμμετέχοντες ήταν η εξής: “σημειώστε και 

ονομάστε όποια στοιχεία αναγνωρίζετε στο χάρτη”. Δεν υπήρχε κανένας χρονικός και ποσοτικός 

περιορισμός στους συμμετέχοντες ως προς τον αριθμό των σημείων που μπορούσαν να ανα-

γνωρίσουν. Στη συνέχεια, οι επισημειωμένοι χάρτες αποθηκεύτηκαν σε ψηφιακή μορφή.

Όσον αφορά τις προφορικές οδηγίες εύρεσης πορείας που δίνονται από τους μόνιμους κατοί-

κους προς τους επισκέπτες, η ερευνήτρια υποδυόμενη τη “χαμένη” επισκέπτρια βρισκόταν στο 

σημείο έναρξης των επιλεγμένων διαδρομών και ζητούσε από περαστικούς οδηγίες εύρεσης 

πορείας προς τους επιλεγμένους προορισμούς. Οι προφορικές οδηγίες των μόνιμων κατοίκων 

ανά διαδρομή καταγράφονταν λέξη προς λέξη από την ερευνήτρια σε χαρτί.

5.7 Χρόνος

Οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα δεν είχαν συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό για την επι-

τέλεση των απαιτούμενων έργων. Παρόλα αυτά η διαδικασία δεν διαρκούσε περισσότερο από 

15-20 λεπτά ανά συμμετέχοντα. Χρειάστηκαν 3 εβδομάδες από την έρευνα για να μπορέσουν 

τα αποτελέσματα να κωδικοποιηθούν και να ομαδοποιηθούν έτσι ώστε να είναι χρήσιμα για την 

περαιτέρω επεξεργασία τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων που συλλέ-

χθηκαν με τις διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιήσαμε.

6.1 Ερωτηματολόγιο

Κατά την επεξεργασία των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο επιλέξαμε την 

ερώτηση “έχετε χαθεί ποτέ;” (ερ.6) ως κεντρική ερώτηση, σύμφωνα με την οποία διακρίναμε 

τους συμμετέχοντες σε δύο υπό-ομάδες: εκείνους που έχουν χαθεί και εκείνους που δεν έχουν 

χαθεί κατά την περιήγησή τους στην Ερμούπολη. Κατόπιν, οι τρεις πρώτες ερωτήσεις του ερω-

τηματολογίου, “έχετε ξαναέρθει στο νησί;” (ερ.1) “πόσες ημέρες είστε στο νησί;” (ερ.2) “είχατε 

συλλέξει από πριν πληροφορίες;” (ερ.3)  αποτέλεσαν τις σταθερές ερωτήσεις με την έννοια ότι 

αφορούν το προφίλ των συμμετεχόντων. 

Βάσει των παραπάνω, οι υπόλοιπες απαντήσεις των ερωτηθέντων εξετάστηκαν συνδυαστικά 

προς την κεντρική ερώτηση με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με: (i) τις μεθόδους 

υποβοήθησης της πλοήγησης που επιλέγουν οι συμμετέχοντες, (ii) τα τυπικά ή άτυπα σήματα 

που λαμβάνουν υπόψιν οι συμμετέχοντες ως τοπόσημα για την εύρεση της πορείας τους καθώς 

επίσης και (iii) την συχνότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών διαδρομών. 

Τα ζεύγη ερωτήσεων που επιλέχθηκαν για την συλλογή των παραπάνω πληροφοριών παρατίθε-

νται στον Σχήμα 6.

Σχήμα 6: Περιλαμβάνει όλους τους τύπους ερωτήσεων και τον ρόλο που έπαιξαν στην παρακάτω ανάλυση τους.
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6.1.1 Ανάλυση ερωτήσεων ανά ζεύγη

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναλύθηκαν συνδυαστικά, καταρχήν με γραφικό τρόπο, χρη-

σιμοποιώντας το βασικό κάναβο που απεικονίζεται στο Γράφημα 1.

Συγκεκριμένα το εν λόγω γράφημα έχει χωριστεί ως προς τον άξονα ψ βάσει της κεντρικής 

ερώτησης “έχετε χαθεί ποτέ;” (ερ.6) ενώ στο άξονα χ συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συμμετέχο-

ντες της έρευνας – κατά αύξων αριθμό δείγματος – και ταξινομημένοι σύμφωνα με τον αριθμό 

ημερών διαμονής τους στο νησί (ερ.2). Επιπλέον, οι συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ξαναέρθει 

στην Ερμούπολη (ερ.1) σημειώνονται με κύκλο, ενώ με διπλό κύκλο υποδεικνύονται οι συμμετέ-

χοντες οι οποίοι δεν είχαν συλλέξει από πριν πληροφορίες για την Ερμούπολη (ερ.3).

Γράφημα 1: Κάναβος απεικόνισης για την ομαδοποίηση των συμμετεχόντων βάσει της κεντρικής ερώτησης και 
των σταθερών ερωτήσεων (βλ. Κείμενο).

Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες με α/α 12, 4, 17, 1 και 18 διαμένουν στο νησί έως δύο 

ημέρες. Δύο από αυτούς (α/α 12, 4) δήλωσαν ότι έχουν χαθεί κατά την περιήγηση τους στην 

Ερμούπολη, ο ένας εκ των οποίων (α/α 4) έχει ξαναέρθει στο νησί. Αντίθετα, ο συμμετέχων με 

α/α 17 ο οποίος έχει ξαναέρθει στο νησί και δεν έχει συλλέξει από πριν πληροφορίες δήλωσε 

ότι δεν έχει χαθεί.
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6.1.2 Μέθοδοι υποβοήθησης πλοήγησης

Χρησιμοποιώντας το βασικό κάναβο του γραφήματος 1, κατέστη δυνατό να συνδυαστούν οι 

υπόλοιπες απαντήσεις των συμμετεχόντων στις επιμέρους ερωτήσεις, όπως απεικονίζονται στα 

επόμενα γραφήματα. 

Συγκεκριμένα, στο Γράφημα 2, παρατηρούμε ότι 14 από τους 20  συμμετέχοντες (70%) δεν 

χρησιμοποιούν χάρτη στην περιήγησή τους στην Ερμούπολη. Από αυτούς που χρησιμοποιούν 

χάρτη στην περιήγησή τους, οι περισσότεροι (83,3 %) ανήκουν σε εκείνους που δήλωσαν ότι 

δεν έχουν χαθεί, ενώ μόνο 1 από τους 6 συμμετέχοντες (16,7%) που δήλωσαν ότι έχουν χαθεί 

χρησιμοποιεί χάρτη.

Γράφημα 2: Απεικονίζονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση 4 “Με ποιο τρόπο μετακινήστε; Με χάρτη ή χωρίς;” 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από τις 6 μέρες διαμονή στην Ερμούπολη κανένας από αυτούς που 

συμμετείχαν στην έρευνα δεν χρησιμοποιεί χάρτη. Επίσης οι περισσότεροι από εκείνους που 

δήλωσαν ότι έχουν χαθεί δεν χρησιμοποιούσαν χάρτη και δεν είχαν ξαναέρθει στην Ερμούπολη, 

αλλά είχαν συλλέξει πληροφορίες για την πόλη από πριν.
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6.1.3 Τοπόσημα εύρεσης πορείας

Ακολούθως στο γράφημα 3 παρατηρούμε ότι 13 από τους 20 συμμετέχοντες (65%) έχουν 

επιλέξει να ρωτήσουν για το πως θα πάνε κάπου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών που 

διαμένουν στην Ερμούπολη και ανεξάρτητα από το αν έχουν ξαναέρθει στο νησί.

Γράφημα 3: Απεικονίζονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση 7α “Έχετε ρωτήσει στο δρόμο για το πως θα πάτε 
κάπου;”

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στα Γραφήματα 2 και 3 τα ενδιαφέροντα 

στοιχεία που προκύπτουν είναι ότι:

• Οι 4 από τους 6 συμμετέχοντες (66,7%) που δήλωσαν ότι έχουν χαθεί επέλεξαν να ρω-

τήσουν περαστικούς για την εύρεση του προορισμού τους αντί να χρησιμοποιήσουν χάρτη, 

ενώ, ένας στους 6 συμμετέχοντες (16,6%) χρησιμοποίησε χάρτη αντί να ρωτήσει στο δρό-

μο. 

• Αντίστοιχα οι 5 από τους 14 συμμετέχοντες (35,7%) που δήλωσαν ότι δεν έχουν χαθεί 

επέλεξαν να ρωτήσουν περαστικούς αντί να χρησιμοποιήσουν χάρτη, ενώ ένας στους 14 

συμμετέχοντες (7,1%) χρησιμοποίησε χάρτη αντί να ρωτήσει στο δρόμο. 
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• Επιπλέον, 4 από τους 14 συμμετέχοντες (28,6%) που δήλωσαν ότι δεν έχουν χαθεί χρησι-

μοποίησαν και τις δυο μεθόδους υποβοήθησης εύρεσης πορείας.

• Τέλος, μόνο 1 από τους 6 συμμετέχοντες (16,6%) που δήλωσαν ότι έχουν χαθεί και 4 από 

τους 14 συμμετέχοντες (28,6%) που δήλωσαν ότι δεν έχουν χαθεί, δεν χρησιμοποίησαν 

καμία μέθοδο υποβοήθησης.

Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν εναλλακτικά τις 

δυο μεθόδους υποβοήθησης εύρεσης πορείας έχουν σαφή προτίμηση στις οδηγίες που δίνουν 

οι περαστικοί αντί της χρήσης του χάρτη.

Αναφορικά με τα ορόσημα που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες για την εύρεση πορείας από το 

Γράφημα 4, παρατηρούμε ότι 15 από τους 20  συμμετέχοντες (75%) δεν παρατηρούν τις οδούς 

κατά την περιήγησή τους στην Ερμούπολη.

Γράφημα 4: Παρατήρηση των οδών.

Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία αυτών που παρατηρούν τις οδούς (60%) ανήκουν στην κατηγορία 

εκείνων που δήλωσαν ότι δεν έχουν χαθεί. Ενώ ο αριθμός ημερών διαμονής στο νησί, καθώς 

επίσης και οι φορές που έχουν ξαναέρθει στο νησί δεν παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην παρατή-

ρηση των οδών.
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Αντίθετα, στο Γράφημα 5 παρατηρούμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν σημεία αναφο-

ράς και αυτό είναι ανεξάρτητο από το αν δήλωσαν ότι έχουν χαθεί ή όχι.

Γράφημα 5: Απεικονίζονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση 10α “Όταν περπατάτε βάζετε σημεία αναφοράς;”

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στα Γραφήματα 4 και 5, προκύπτει ότι η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν βασίζεται στη χρήση τυπικών σημάτων (π.χ. ονόματα οδών) 

για την εύρεση της πορείας τους, αλλά αντίθετα, στη χρήση άτυπων σημάτων, δηλαδή σημείων 

αναφοράς. Ωστόσο, η χρήση των σημείων αναφοράς δεν φαίνεται να αποτελεί πανάκεια για 

την επίτευξη εύρεσης πορείας. Ίσως το πιο σημαντικό ερώτημα το οποίο θα  εξετάσουμε στη 

συνέχεια, αφορά την διευκρίνιση των σημείων αναφοράς που χρησιμοποιούνται από εκείνους 

που δήλωσαν ότι δεν έχουν χαθεί σε σχέση με τα σημεία αναφοράς εκείνων που δήλωσαν ότι 

έχουν χαθεί.

6.1.4 Χρήση εναλλακτικών διαδρομών

Τέλος, στο Γράφημα 6, παρατηρούμε ότι 11 από τους 20  συμμετέχοντες  (55%) ψάχνουν για 
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πιο σύντομες διαδρομές στην περιήγησή τους στην Ερμούπολη. Από αυτούς οι περισσότεροι 

(81,8%) ανήκουν σε εκείνους που δήλωσαν ότι δεν έχουν χαθεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-

σιάζει ο συμμετέχων με α/α 3  που έχει τουλάχιστον χαθεί μία φορά, μένει στην Ερμούπολη τρεις 

ημέρες, δεν χρησιμοποιεί χάρτη και παρόλα αυτά ψάχνει για πιο σύντομες διαδρομές!

Γράφημα 6: Απεικονίζονται τα αποτελέσματα στην ερώτηση 8 “Ψάχνετε για πιο σύντομες διαδρομές;”

6.1.5 Σημεία αναφοράς

Στα σημεία αναφοράς περιλαμβάνονται τα τοπόσημα της Ερμούπολης, τα οποία έχουν αναφερ-

θεί από τους συμμετέχοντες στην αντίστοιχη ερώτηση  “Ποια είναι τα σημεία αναφοράς που βά-

ζετε όταν περπατάτε στην Ερμούπολη;”  (ερ.10). Ειδικότερα, στο Γράφημα 7 δίνεται η ποσοστιαία 

συχνότητα όλων των  σημείων αναφοράς (τοπόσημα) που δήλωσαν οι συμμετέχοντες. 

Στα τοπόσημα της Ερμούπολης περιλαμβάνονται κυρίως δημόσια κτίρια που αποτελούν βασικά 

αξιοθέατα για τον επισκέπτη (π.χ. πλατεία Μιαούλη, Άγιος Νικόλας, θέατρο Απόλλων, Πινακο-

θήκη), κομβικά σημεία κατά την άφιξη του επισκέπτη στο νησί (π.χ. λιμάνι, ΚΤΕΛ, δύο λόφοι), 

περιοχές με χαρακτηριστική οπτική ταυτότητα (ύψος, αρχιτεκτονική, μέγεθος) και κομβική γεω-

γραφική θέση (π.χ. δύο λόφοι, περιοχή Βαπόρια), σημεία που σχετίζονται με τη δραστηριότητα 
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του επισκέπτη στην Ερμούπολη (super market champion, Ερμής ξενοδοχείο, Νησάκι) και πολύ 

λίγες οδοί (δρόμος με ταβέρνες).

Συχνότερα αναφερόμενα σημεία αναφοράς
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Γράφημα 7: Συχνότερα αναφερόμενα σημεία αναφοράς βάση της ερώτησης 10β) “Ποια είναι τα σημεία αναφοράς 
που βάζετε όταν περπατάτε στην Ερμούπολη;”

Στο Γράφημα 7 παρατηρούμε ότι η πλατεία Μιαούλη αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους 

συμμετέχοντες και μάλιστα με μεγάλη ποσοστιαία διαφορά από το αμέσως επόμενο σημείο ανα-

φοράς που είναι το λιμάνι (60% συχνότητα αναφοράς). Επίσης τα πρώτα οκτώ σημεία ανα-

φοράς παρουσιάζουν συγκριτικά μεγαλύτερη ποσοστιαία συχνότητα αναφοράς, σε σχέση με τα 

υπόλοιπα σημεία τα οποία υπό-αντιπροσωπεύονται (αναφέρονται από έναν έως τέσσερις συμ-

μετέχοντες). Αξίζει να επισημάνουμε ότι από τις 2 οδούς που αποτελούν σημεία αναφοράς μόνο 

η μία οδός (Χίου) αναφέρεται ονομαστικά, ενώ η δεύτερη οδός (Εμμανουήλ Ροΐδη)  αναφέρεται 
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περιφραστικά ως “δρόμος με τις ταβέρνες”.

Στη συνέχεια, στο Γράφημα 8 δίνεται η ποσοστιαία συχνότητα των αναφερόμενων σημείων ανα-

φοράς από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι έχουν χαθεί / δεν έχουν χαθεί.

Σημεία αναφοράς ερωτηθέντων που έχουν χαθεί/δεν 
έχουν χαθεί
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Γράφημα 8: Συχνότερα αναφερόμενα σημεία αναφοράς βάση της ερώτησης: “Ποια είναι τα σημεία αναφοράς που 
βάζετε όταν περπατάτε στην Ερμούπολη;” μεταξύ αυτών που δήλωσαν ότι έχουν/ δεν έχουν χαθεί.  

Εδώ βλέπουμε, γενικά, ότι αυτοί που δεν έχουν χαθεί αναφέρουν περισσότερα σημεία αναφο-
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ράς (21) συγκριτικά με αυτούς που έχουν χαθεί (13). Παρόλα αυτά, τα τρία πρώτα σημεία ανα-

φοράς (πλ. Μιαούλη, λιμάνι, οδός Χίου) παρουσιάζουν την ίδια σχεδόν ποσοστιαία συχνότητα 

μεταξύ εκείνων που έχουν χαθεί / δεν έχουν χαθεί. 

Αντίθετα, ο Άγιος Νικόλαος όπως επίσης και η περιοχή Βαπόρια αναφέρονται μόνο από αυτούς 

που δεν έχουν χαθεί. Ενώ, το ρολόι του γυμνασίου, η πινακοθήκη, οι δύο λόφοι και ο δρόμος 

με τις ταβέρνες αναφέρονται περισσότερο από αυτούς που χάθηκαν παρά από αυτούς που δεν 

χάθηκαν. 

6.1.6 Ονόματα οδών

Όσον αφορά τα ονόματα οδών στην Ερμούπολη, η ποσοστιαία συχνότητα αναφορά τους, δίνεται 

στο Γράφημα 9. Παρατηρούμε ότι τα συχνότερα αναφερόμενα ονόματα οδών είναι της Ερμού και 

της Χίου. Οι υπόλοιπες οδοί έχουν πολύ μικρή ποσοστιαία συχνότητα αναφοράς (αναφέρονται 

από έναν έως τρεις συμμετέχοντες).

Συχνότερα αναφερόμενα ονόματα οδών
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Γράφημα 9: Ποσοστιαία συχνότητα αναφερόμενων ονόματα οδών.
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Ακολούθως, στο Γράφημα 10, δίνεται η ποσοστιαία συχνότητα των αναφερόμενων ονομάτων 

οδών από τους συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι έχουν χαθεί / δεν έχουν χαθεί.

Αναφερόμενα ονόματα οδών ερωτηθέντων που έχουν 
χαθεί/ δεν έχουν χαθεί 
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Γράφημα 10: Ποσοστιαία συχνότητα αναφερόμενων ονόματα οδών μεταξύ εκείνων που έχουν χαθεί / δεν έχουν 
χαθεί.

Στο συγκεκριμένο γράφημα παρατηρούμε ότι τόσο οι συμμετέχοντες που έχουν χαθεί όσο και 

οι συμμετέχοντες που δεν έχουν χαθεί αναφέρουν ισοδύναμο αριθμό ονομάτων οδών (11). 

Ωστόσο αναφέρονται σε διαφορετικές οδούς. Εξαίρεση αποτελούν τα  4 “πρώτα” ονόματα οδών 

(Ερμού, Χίου, Πρωΐου, Πρωτοπαππαδάκη) τα οποία αναφέρονται από κοινού. Ακόμα και σε αυ-

τές τις τέσσερις περιπτώσεις η ποσοστιαία συχνότητα αναφοράς δεν ξεπερνά το 25% (Ερμού).
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Το εύρημα αυτό είναι καταρχήν συνεπές με το προηγούμενο εύρημα ότι γενικά οι συμμετέχοντες 

δεν παρατηρούν τις οδούς, καθώς επίσης και ότι τα ονόματα των οδών δεν αποτελούν σημεία 

αναφοράς. Είναι ενδεικτικό ότι η Χίου η οποία είχε επίσης αναφερθεί ως σημείο αναφοράς έχει 

μικρότερη ποσοστιαία συχνότητα σε σχέση με την οδό Ερμού η οποία δεν αναφέρθηκε ως σημείο 

αναφοράς. Αυτό έμμεσα υποδεικνύει ότι η γνώση των ονομάτων των οδών της Ερμούπολης δεν 

συνιστά το κατεξοχήν εργαλείο υποβοήθησης των επισκεπτών για την εύρεση της πορείας τους.

Βάσει όλων των παραπάνω προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:

Σχετικά με τους μεθόδους υποβοήθησης πλοήγησης που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στην 

παρούσα έρευνα, είναι σαφές ότι δηλώνουν προτίμηση στις οδηγίες που δίνουν οι περαστικοί 

αντί της χρήσης του χάρτη. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο χάρτης δεν αποτελεί 
το κατεξοχήν εργαλείο εύρεσης προορισμού, αλλά χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα επι-
λογή, σε σχέση με τις οδηγίες που δίνουν οι περαστικοί.

Τα ορόσημα που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες για την εύρεση πορείας τους βασίζονται κατά 

πλειοψηφία σε άτυπα σημεία αναφοράς -ουσιαστικά ορίζουν τα βασικά αξιοθέατα του νησιού, 

κομβικά σημεία κατά την άφιξη του επισκέπτη στο νησί, περιοχές με αρχιτεκτονική ταυτότητα, 

κομβική γεωγραφική θέση και σημεία σχετικά με την δραστηριότητα του στην Ερμούπολη - και 

πολύ λιγότερο σε τυπικά ονόματα οδών. Αξίζει να επισημάνουμε ότι από τις 2 οδούς που απο-

τελούν σημεία αναφοράς μόνο η μία οδός (Χίου) αναφέρεται ονομαστικά, ενώ η δεύτερη οδός 

(Εμμανουήλ Ροΐδη)  αναφέρεται περιφραστικά ως “δρόμος με τις ταβέρνες”. Τόσο για αυτούς 
που δήλωσαν ότι έχουν χαθεί τόσο και για αυτούς που δήλωσαν ότι δεν έχουν χαθεί η 
πλατεία Μιαούλη ορίζεται ως σημείο αναφοράς με την μεγαλύτερη ποσοστιαία συχνότητα 
αναφοράς (100%) και αντίστοιχα η Ερμού με την μεγαλύτερη ποσοστιαία συχνότητα ανα-
φοράς (35%) στα ονόματα των οδών.

Γενικά οι συμμετέχοντες δεν παρατηρούν τις οδούς, καθώς επίσης και ότι τα ονόματα των οδών 

δεν αποτελούν σημεία αναφοράς. Η γνώση των ονομάτων των οδών της Ερμούπολης δεν 
συνιστά το κατεξοχήν εργαλείο υποβοήθησης των επισκεπτών για την εύρεση της πορείας 
τους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (81,8%) των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι ψάχνουν πιο σύ-
ντομες διαδρομές ανήκει σε αυτούς  που δεν έχουν χαθεί, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποι-

ούν χάρτη ή αν ζητούν οδηγίες από τους περαστικούς στον δρόμο της Ερμούπολης.

6.2 Τεχνική Sketch map

Τα κύρια στοιχεία που αναλύθηκαν κατά την εξέταση των χαρτών σκεδασμού που παρήγαγαν οι 

συμμετέχοντες, αφορούσαν τις εξής παραμέτρους: 
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• i. όρια του κάθε sketch map σε σύστημα αξόνων (χ,ψ), 

• ii. σημεία αναφοράς (λεκτικά και γραφικά όπως έχουν απεικονιστεί από τους συμμετέχο-

ντες),

• iii. χώρος δράσης και ο περιβάλλον χώρος δηλαδή, τα χωρικά τμήματα της πόλης για τα 

οποία υπάρχουν λεπτομερείς αναφορές από τον κάθε συμμετέχοντα και υπονοούν τον κύριο 

χώρο δράσης, καθώς επίσης και ο ευρύτερος χώρος της πόλης που εκτείνεται πέρα του χώ-

ρου δράσης, χωρίς ωστόσο να δίνονται λεπτομερείς αναφορές. 

Για τη διευκόλυνση της κατανόησης της ανάλυσης των παραπάνω παραμέτρων, παραθέτουμε 

ως παράδειγμα το χάρτη σκεδασμού ενός συμμετέχοντα, που απεικονίζεται στο Σχήμα 7.

Σχήμα 7: Χάρτης της Ερμούπολης όπως τον σχεδίασε ένας συμμετέχοντας στην έρευνα.

Στο συγκεκριμένο χάρτη: 

• i. Τα γεωγραφικά όρια του συγκεκριμένου χάρτη έχουν τοπικά ακρότατα σημεία από το λι-

μάνι έως και την περιοχή αστέρια, και από την επιφάνεια της θάλασσας έως την Άνω Σύρο.

• ii. Τα σημεία αναφοράς διακρίνονται σε λεκτικά (λιμάνι, ΚΤΕΛ, Καζίνο, Goodies, σπίτι, οδός 

Χίου, δημαρχείο, άγαλμα Μιαούλη, δρόμος με τις ταβέρνες (Εμμανουήλ Ροΐδη), Αρχαίον, πε-

ριοχή Αστέρια, Άγιος Νικόλαος, Άνω Σύρος,) και γραφικά (θάλασσα, καφετέριες, δρόμος 
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παραλιακής, γυμνάσιο, οδός Μερκούρη) που έχει ορίσει ο επισκέπτης ως προσωπικά τοπό-

σημα στην περιήγησή του. Συνολικά, έχουμε 18 τοπόσημα από τα οποία τα 13 είναι λεκτικά 

(και κάποια επίσης γραφικά) και τα 5 είναι μόνο γραφικά. 

• iii. Ο χώρος δράσης στο συγκεκριμένο παράδειγμα αποτυπώνει μια σχετικά μικρή περιοχή 

της Ερμούπολης η οποία εκτείνεται κυρίως γύρω από την πλατεία Μιαούλη καθώς επίσης και 

δύο μικρά τμήματα τις παραλιακής οδού που σχετίζονται με τους περιοχές διασκέδασης και 

μετακινήσεις (λιμάνι, ΚΤΕΛ). Όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο αποτυπώνονται κάποιοι 

πιθανοί τουριστικοί προορισμοί (αστέρια, Άνω Σύρος, Άγιος Νικόλαος) παραλείποντας τον 

ενδιάμεσο περιβάλλοντα χώρο.

Σημαντικό είναι εδώ να τονίσουμε ότι τα στοιχεία που απεικονίζονται στους χάρτες σκεδασμού, 

αποτελούν τα σημεία ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου επισκέπτη στην Ερμούπολη. Συνεπώς, 

ο τρόπος  αναπαράστασης που χρησιμοποιεί κάθε συμμετέχων αντανακλά στοιχεία της νοητικής 

του εικόνας για την Ερμούπολη. Για παράδειγμα, στο σχήμα 7 η γραμμή της θάλασσας έχει σχεδι-

αστεί ως ευθεία ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Επίσης οι περισσότερες απεικονίσεις 

σχετίζονται με σημεία αναφοράς και όχι με ονόματα δρόμων.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα συνολικά αποτελέσματα των τριών παραμέτρων που ορίσαμε πα-

ραπάνω βάσει των οποίων αναλύθηκαν οι χάρτες σκεδασμού.

6.2.1  Όρια

Τα όρια της πόλης προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τα ακρότατα σημεία της Ερμούπολης που έχουν 

σημειωθεί σε κάθε χάρτη σκεδασμού (sketch map). 

Για την οπτικοποίηση των ορίων, χρησιμοποιήσαμε ως σύστημα αναφοράς το καρτεσιανό σύστη-

μα αξόνων χ (δύση-ανατολή), ψ (βορά-νότο). Συγκεκριμένα, για τον οριζόντιο άξονα (άξονας χ) 

ορίσαμε ως κέντρο την Πλατεία Μιαούλη και επομένως οι μετρικές αποστάσεις των υπολοίπων 

ορίων έχουν αφετηρία τη πλατεία Μιαούλη (βάσει μετρήσεων που πήραμε από το Google Maps). 

Αντίστοιχα, στον κάθετο άξονα (άξονα ψ), ορίσαμε ως κατώτερο σημείο (ναδίρ) τη γραμμή της 

θάλασσας και ανώτερο σημείο (ζενίθ) τους δύο λόφους. Όλα τα ενδιάμεσα όρια ταξινομήθηκαν 

σύμφωνα με την υψομετρική τους διαφορά (βάσει μετρήσεων που πήραμε από το Google Maps). 

Κατά αυτό τον τρόπο, όλα τα ακρότατα όρια της Ερμούπολης, όπως αυτά εκλαμβάνονται από τους 

συμμετέχοντες, διατάχθηκαν κατά μήκος των δύο αξόνων, ενώ η ποσοστιαία συχνότητα απεικό-

νισης τους δίνεται στο πάνω οριζόντιο πλαίσιο (Γράφημα 11, 12).
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Γράφημα 11: Ποσοστιαία συχνότητα των ορίων της Ερμούπολης που απεικόνισαν οι 20 συμμετέχοντες στον άξο-
να χ, δηλαδή από το ακρότατο ανατολικό όριο (Πλατεία Ηρώων) έως το ακρότατο δυτικό όριο (Βαπόρια).

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 11, τα μέγιστα ακρότατα όρια της Ερμούπολης, όσον αφορά τον 

οριζόντιο άξονα, εκτείνονται ανατολικά έως την Πλατεία Ηρώων (8,1%) και δυτικά έως τα Βα-

πόρια (18,9%). Τα ελάχιστα ακρότατα στον αντίστοιχο άξονα εκτείνονται παραπλεύρως της πλα-

τείας Μιαούλη. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πλατεία Μιαούλη αποτελεί όριο (δυτικό ή ανατολικό) για 9 από τους 20 

συμμετέχοντες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στους 9 από τους 20 συμμετέχοντες τα ακρότατα όρια 

της πόλης στον οριζόντιο άξονα  να καλύπτουν μια έκταση από 50 έως 700μ, ενώ για τους υπό-

λοιπους συμμετέχοντες μια έκταση από 1250 έως 1900μ. Ωστόσο, στους χάρτες σκεδασμού 

των περισσότερων συμμετεχόντων δεν απεικονίζονται πάντοτε τα ενδιάμεσα σημεία μεταξύ των 

αναφερόμενων ορίων.

Επίσης, διαπιστώνουμε ότι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι έχουν χαθεί δεν απεικονίζουν κατά ανά-

γκη μια συγκεκριμένη έκταση της Ερμούπολης η οποία να δικαιολογεί τη δυσχέρεια τους στην 

εύρεση πορείας.

Τέλος, ενδιαφέρον στο Γράφημα 11 παρουσιάζει ότι από τα όρια που έχουν ορίσει οι συμμε-

τέχοντες, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα άτυπα κομβικά σημεία βάσει των οποίων οι συμ-

μετέχοντες χωρίζουν ή αναγνωρίζουν τις «περιοχές» της Ερμούπολης. Τα άτυπα αυτά κομβικά 

σημεία αποτελούν «φυσικά» όρια (π.χ. Νεώριο, πλ. Ηρώων, Δωδώνη) ή «λειτουργικά» όρια (π.χ. 

Boheme, λιμάνι, πινακοθήκη). 

Αντίστοιχα στο Γράφημα 12, τα μέγιστα ακρότατα όρια της Ερμούπολης, όσον αφορά τον κάθε-

το άξονα, εκτείνονται από τη γραμμή της θάλασσας (46,3%) έως τους δύο λόφους (22%). Τα 

ελάχιστα ακρότατα στον αντίστοιχο άξονα εκτείνονται από την γραμμή της θάλασσας έως την 

εκκλησία Κοίμηση (2,4%). 

Γενικά δεν παρατηρούμε διαφοροποιήσεις σχετικά με νότιο ακρότατο όριο που έχουν απεικο-

νίσει οι συμμετέχοντες στον κάθετο άξονα (γραμμή θάλασσας). Οι διαφορές εντοπίζονται στο 

βόρειο ακρότατο όριο της πόλης το οποίο εκτείνεται έως: α) τον  Άγιο Νικόλαο (7 στους 20 

συμμετέχοντες), β) τα Βαπόρια (2 στους 20 συμμετέχοντες), γ) την Άνω Σύρο (2 στους 20 συμ-

μετέχοντες) και δ) τους δύο λόφους (9 στους 20 συμμετέχοντες). 
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Γράφημα 12: Ποσοστιαία συχνότητα των ορίων της Ερμούπολης που απεικόνισαν οι 20 συμμετέχοντες στον άξο-
να ψ, δηλαδή από το κατώτερο υψομετρικό όριο (Θάλασσα) έως το ανώτερο όριο (δύο Λόφοι).

Μεταξύ αυτών των τεσσάρων ορίων, τα δύο πρώτα όρια έχουν μικρή υψομετρική διαφορά (έως 

30μ) από τη γραμμή της θάλασσας ενώ τα δύο τελευταία σημαντικά μεγαλύτερη διαφορά (έως 

110μ) από τη γραμμή της θάλασσας. Αυτό δικαιολογεί εν μέρει το γεγονός ότι οι μισοί συμμετέ-

χοντες προσδιορίζουν το βορινό ακρότατο της Ερμούπολης έως τα Βαπόρια. Ωστόσο, ακόμη και 

στους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι οποίοι προσδιορίζουν ως βορινό ακρότατο της Ερμούπολης 
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τους δύο λόφους, απουσιάζουν τα ενδιάμεσα σημεία μεταξύ των αναφερόμενων ορίων. Αυτό 

είναι εμφανές σε όλους τους χάρτες σκεδασμού.

Συνεπώς, τα όρια που έχουν ορίσει οι συμμετέχοντες, συνιστούν κατά κύριο λόγο σημεία (του-

ριστικού) προορισμού γι΄ αυτό και στους χάρτες σκεδασμού απεικονίζονται ως μεμονωμένα 

σημεία χωρίς συνοχή με το υπόλοιπο δίκτυο. Υπό αυτή την έννοια είναι δύσκολο να προσδιο-

ρίσουμε «περιοχές» της Ερμούπολης (στον κάθετο άξονα), οι οποίες έχουν αναδυθεί κατά την 

περιήγηση των επισκεπτών. Αυτό υποδεικνύει έμμεσα ότι οι επισκέπτες (ακόμη και αν έχουν 

περιηγηθεί) δεν έχουν δομήσει νοητική αναπαράσταση των περιοχών που εκτείνονται πάνω από 

την πλατεία Μιαούλη  και τον Άγιο Νικόλα.

6.2.2 Σημεία αναφοράς

Στα σημεία αναφοράς περιλαμβάνονται τα ονόματα των οδών και εν γένει τα τοπόσημα της Ερ-

μούπολης, τα οποία έχουν απεικονιστεί από τους συμμετέχοντες στους χάρτες σκεδασμού είτε 

μόνο γραφικά (χωρίς λεκτική περιγραφή) είτε μόνο λεκτικά (χωρίς γραφική απεικόνιση) ή τέλος 

γραφικά και λεκτικά μαζί.

Σύνολο σημείων αναφοράς που απεικονίζονται στο sketch map 
με γραφικό τρόπο
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Γράφημα 13: Σημεία αναφοράς που απεικονίστηκαν από τους συμμετέχοντες μόνο κατά γραφικό τρόπο στους 
χάρτες σκεδασμού (sketch maps).
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Στο γράφημα 13 τα σημεία αναφοράς απεικονίζονται μόνο με γραφικό τρόπο. Αξίζει να επιση-

μάνουμε ότι οι οδοί που απεικονίζονται σε αυτή την τεχνική κατά γραφικό τρόπο δεν είχαν ανα-

φερθεί στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, τα σημεία αναφοράς με τη μεγαλύτερη 

ποσοστιαία συχνότητα αφορούν οδούς και όχι τοπόσημα. Αυτό υποδεικνύει ότι οι επισκέπτες 

δεν βασίζονται στη συγκράτηση των ονομάτων των οδών αλλά στην αποτύπωση του δικτύου 

οδών της πόλης.

Σημεία αναφοράς που απεικονίζονται στο sketch map 
(γραφικά) ερωτηθέντων που έχουν/ δεν έχουν χαθεί
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Γράφημα 14: Σημεία αναφοράς που απεικονίστηκαν από τους συμμετέχοντες μόνο κατά γραφικό τρόπο στην 
τεχνική των sketch maps σε συσχέτιση με την ερώτηση 6 “έχετε χαθεί ποτέ;

Επίσης, οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι «δεν έχουν χαθεί» απεικόνισαν πολύ περισσότερα 

σημεία αναφοράς και μάλιστα με μεγαλύτερη ποσοστιαία συχνότητα σε σχέση με αυτούς που 

δήλωσαν ότι «έχουν χαθεί τουλάχιστον μία φορά» (Γράφημα 14).”
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Σύνολο σημείων αναφοράς που απεικονίζονται στο sketch 
map με λεκτικό τρόπο
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Γράφημα 15: εδώ βλέπουμε τα σημεία αναφοράς που απεικονίστηκαν από τους συμμετέχοντες μόνο κατά λεκτικό 
τρόπο στην τεχνική των sketch maps.

Αναφορικά με τα σημεία αναφοράς που απεικονίστηκαν μόνο λεκτικά από τους συμμετέχοντες 

στους χάρτες σκεδασμού (Γράφημα 15), παρατηρούμε ότι τα σημεία αναφοράς σχετίζονται με το-

πόσημα και όχι με οδούς. Γενικά τα σημεία αναφοράς που απεικονίζονται με λεκτικό τρόπο έχουν 

μικρή ποσοστιαία συχνότητα και αφορούν σημεία που οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να τα 

ονομάσουν πιθανότατα λόγω της χρήσης τους στην καθημερινή επικοινωνία. Αντίθετα τα σημεία 

αναφοράς που απεικονίζονται με γραφικό τρόπο αφορούν κυρίως ονόματα οδών που δεν χρησι-

μοποιούνται τόσο συχνά στην καθημερινή επικοινωνία τους με τους κατοίκους της Ερμούπολης.

Αυτό ενισχύεται επίσης από το γεγονός ότι μεταξύ των συμμετεχόντων που έχουν δηλώσει ότι 

«έχουν χαθεί» και αυτών που έχουν δηλώσει ότι «δεν έχουν χαθεί» δεν υπάρχει διαφορά ως 

προς την ποσοστιαία συχνότητα απεικόνισης σημείων αναφοράς με λεκτικό τρόπο (Γράφημα 

16).
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Σημεία αναφοράς που απεικονίζονται στο sketch map 
(λεκτικά) ερωτηθέντων που έχουν / δεν έχουν χαθεί
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Γράφημα 16: Σημεία αναφοράς που απεικονίστηκαν από τους συμμετέχοντες μόνο κατά λεκτικό τρόπο στην τεχνι-
κή των sketch maps σε συσχέτιση με την ερώτηση 6 “έχετε χαθεί ποτέ;”.

Τέλος, στο Γράφημα 17 παρατηρούμε ότι τα σημεία αναφοράς που απεικονίζονται με γραφικό και 

λεκτικό τρόπο περιλαμβάνουν περισσότερα τοπόσημα και επιλεκτικά κάποιες οδούς. Ο οδοί που 

αναφέρονται έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: αποτελούν συχνά χρησιμοποιούμενες ή κεντρικές 

οδούς καθώς επίσης και οδοί στις οποίες φιλοξενείται ο συμμετέχοντας. οι  συγκεκριμένες οδοί 

απεικονίζονται με γραφικό τρόπο αλλά περιγράφονται με βάση την χρηστική τους μετονομασία 

(π.χ. σπίτι, οδός αγοράς, οδός με τις ταβέρνες).
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Σύνολο σημείων αναφοράς που απεικονίζονται στο sketch 
map με γραφικό και λεκτικό τρόπο
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Γράφημα 17: Σημεία αναφοράς που απεικονίστηκαν από τους συμμετέχοντες κατά λεκτικό και γραφικό τρόπο στην 
τεχνική των sketch maps.
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6.2.3 Χώρος δράσης και περιβάλλον χώρος

Εξετάζοντας σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα sketch maps παρατηρήθηκε ότι τα προαναφερόμενα 

όρια καθώς επίσης και τα σημεία αναφοράς δεν προκύπτουν με τυχαίο τρόπο αλλά σχετίζονται 

σε μεγάλο βαθμό με το βαθμό “εστίασης” των συμμετεχόντων σε κάποιο χωρικό τμήμα της Ερ-

μούπολης. Αυτό οδήγησε στην περαιτέρω ταξινόμηση και κωδικοποίηση των sketch maps στις 

ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες: 

1) sketch maps στα οποία οι συμμετέχοντες έχουν αποτυπώσει μια σχετικά μικρή περιοχή της 

Ερμούπολης παραλείποντας τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, ενώ, τα τοπόσημα που αναφέ-

ρουν παρέχουν ενδείξεις σχετικά με τους χώρους δράσης ή περιήγησης τους (π.χ. σπίτι που 

διαμένουν, εστιατόρια, μαγαζιά, μουσεία κλπ). Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 7 από τα 

20 sketch maps των συμμετεχόντων, όπως φαίνονται στο Σχήμα 8

2) sketch maps όπου οι συμμετέχοντες έχουν αποτυπώσει τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο 

της Ερμούπολης (π.χ. οι λόφοι της Άνω Σύρου και της Ανάστασης), ωστόσο, τα τοπόσημα που 

αναφέρουν ή απεικονίζουν δεν παρέχουν σαφείς ενδείξεις για έναν κύριο χώρο δράσης τους. 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης 7 από τα 20 sketch maps των συμμετεχόντων 

(βλ. Σχήμα 9).

3) sketch maps όπου οι συμμετέχοντες εστιάζουν σε έναν χώρο δράσης αλλά απεικονίζουν και 

έναν ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 4 από τα 20 sketch 

maps των συμμετεχόντων (βλ. Σχήμα 10). 

4) στην τελευταία κατηγορία περιλήφθηκαν 2 sketch maps τα οποία χαρακτηρίζονται από σημα-

ντικές παραμορφώσεις ως προς τη θέση, χωρική σχέση των αντικειμένων που έχουν απεικονι-

στεί και ως προς την συσχέτιση μεταξύ τους (βλ. Σχήμα 11).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Σχήμα 8: Χάρτης της Ερμούπολης (sketch map) όπως τον σχεδίασε ένας συμμετέχοντας στην έρευνα. Αποτύπωση  
μικρής περιοχής, παραλείποντας τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Σχήμα 9: Χάρτης της Ερμούπολης (sketch map) όπως τον σχεδίασε ένας συμμετέχοντας στην έρευνα. Αποτύπωση  
του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Σχήμα 10: Χάρτης της Ερμούπολης (sketch map) όπως τον σχεδίασε ένας συμμετέχοντας στην έρευνα. Εστίαση 
σε έναν χώρο δράσης και παράλληλα απεικόνιση ενός ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Σχήμα 11: Χάρτης της Ερμούπολης (sketch map) όπως τον σχεδίασε ένας συμμετέχοντας στην έρευνα. Αποτύπω-
ση σημαντικών παραμορφώσεων.
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Βάσει όλων των παραπάνω προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:

• Ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων έχει απεικονίσει ως 3 βασικότερα σημεία της Ερ-

μούπολης την Πλατεία και τους 2 Λόφους βάζοντας ως κέντρο την πλατεία και τους 2 λό-

φους πάνω αριστερά-δεξιά αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα και οι 2 λόφοι είναι στα αριστε-

ρά της πλατείας, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε μια γενική απεικόνιση κατά αυτόν τον τρόπο. 

Αντίστοιχα η ακτογραμμή απεικονίζεται ως ευθεία γραμμή ενώ στην πραγματικότητα ορίζει 

ένα κόλπο.

• Στους χάρτες σκεδασμού που απεικονίζουν ένα διευρυμένο χώρο δράσης παρατηρούνται 

σημαντικές αλλοιώσεις όσον αφορά τις σχετικές αποστάσεις μεταξύ των απεικονιζόμενων 

σημείων ή και ορίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον προσδιορισμό θέσης της πλατεία Ηρώων 

και του λιμανιού που συνήθως σημειώνονται σε πολύ κοντινή απόσταση σε σχέση με την 

πλατεία Μιαούλη. Πέρα από αυτό, όσο η σχεδίαση του χάρτη της πόλης εκτείνεται πέρα από 

τα στενά όρια της πλατεία Μιαούλη παρατηρείται η παράληψη των ενδιάμεσων σημείων ανα-

φοράς ή και ακόμη μεγάλων τμημάτων της Ερμούπολης.

• Βάση των ορίων που έχουν απεικονιστεί από τους συμμετέχοντες μπορούμε να παρατη-

ρήσουμε ότι η Ερμούπολη έχει χωριστεί άτυπα σε γεωγραφικές ζώνες - περιοχές και αυτό 

φαίνεται με τον τρόπο που γειτνιάζουν οι συμμετέχοντες τα στοιχεία μεταξύ τους. Παρατη-

ρούμε ότι οι άτυπες γεωγραφικές ζώνες-περιοχές που έχουν ορίσει οι συμμετέχοντες είναι 

το λιμάνι, η αγορά, τα βαπόρια, η παραλιακή, τα κύματα και η πλατεία Μιαούλη.

• Σχετικά με τους δρόμους που ονοματίζονται είναι πολύ συγκεκριμένοι και όπως φαίνεται στα 

γραφήματα είναι κοινή η παρουσία τους σε όλες τις τεχνικές. Παρόλα αυτά σε αυτή την τε-

χνική παρατηρούμε ότι απεικονίζονται γραφικά και όχι λεκτικά πολύ περισσότεροι οδοί ιδίως 

αυτοί γύρω από την πλατεία Μιαούλη.
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6.3 Τεχνική Pointing

Το τρίτο και βασικό εργαλείο της έρευνας ήταν το στάδιο της αναγνώρισης στοιχείων από των 

πραγματικό χάρτη της Ερμούπολης, με την τεχνική κατάδειξης σημείων (pointing).  Σκοπός αυτού 

του εργαλείου, είναι η σύγκριση των σημείων αναφοράς που αναφέρθηκαν από τους συμμετέ-

χοντες μέσω ανάκλησης, κατά τη σχεδίαση των χαρτών σκεδασμού, σε σχέση με τα αντίστοιχα 

σημεία που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες μέσω αναγνώρισης.

Για το σκοπό αυτό, ο χάρτης μορφοποιήθηκε σχεδιαστικά ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να μπορούν να αναγνωρίσουν τα σημεία αναφοράς της Ερμούπολης, μέσω της 

απεικόνισης του οδικού δικτύου της πόλης, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται τα ονόματα των 

οδών και τοποσήμων.

Σχήμα 12: Παράδειγμα επισημείωσης του μορφοποιημένου χάρτη της Ερμούπολης που χρησιμοποιήθηκε στην 
τεχνική κατάδειξης σημείων (pointing), από έναν συμμετέχοντα. 

Για παράδειγμα, στο Σχήμα 12, απεικονίζεται ο επισημειωμένος χάρτης της Ερμούπολης από 

έναν συμμετέχοντα. Όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο χάρτη, ο αριθμός των σημείων αναφοράς 

είναι σχετικά μικρός, ενώ, το λιμάνι έχει σημειωθεί στη θέση του Νεωρίου.
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Γράφημα 18: Σημεία αναφοράς που σημειώθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες στην τεχνική του pointing.

Εξετάζοντας συνολικά τα αποτελέσματα της επίδοσης των συμμετεχόντων στην τεχνική pointing 

(Γράφημα 18), παρατηρούμε ότι:

• Ο αριθμός των σημείων αναφοράς στην τεχνική pointing είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκρι-

ση με τον αντίστοιχο αριθμός σημεία αναφοράς που απεικονίστηκαν στην τεχνική των sketch 

maps (60 έναντι 37).

• Επίσης, τα σημεία αναφοράς που έχουν την μεγαλύτερη ποσοστιαία συχνότητα υπόδειξης σε 

αυτή την τεχνική, είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά που παρουσίασαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία 

συχνότητα απεικόνισης στην τεχνική των sketch maps. 
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• Συγκεκριμένα και στις δύο τεχνικές, στα οκτώ πρώτα σημεία αναφοράς (με το μεγαλύτε-

ρο ποσοστό συχνότητας) περιλαμβάνονται η πλατεία Μιαούλη, το λιμάνι, ο Άγιος Νικόλαος, 

η πλατεία Ηρώων και η περιοχή Βαπόρια ή Αστέρια όπως συχνά σημειώνεται. Άλλο ένα 

σημείο αναφοράς που υποδεικνύεται πολύ συχνά από τους συμμετέχοντες είναι το σπίτι ή 

γενικά το μέρος που διαμένουν, σημείο που δεν απεικονίστηκε με την ίδια συχνότητα στα 

sketch maps.

• Τέλος, από τα 60 συνολικά σημεία αναφοράς, τα 18 αναφέρονται τόσο από τους συμμετέ-

χοντες που δήλωσαν ότι «έχουν χαθεί» όσο και από εκείνους που δήλωσαν ότι «δεν έχουν 

χαθεί». Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι «δεν έχουν χαθεί» ανέφεραν πολύ 

περισσότερα σημεία αναφοράς σε σχέση με εκείνους που δήλωσαν ότι «έχουν χαθεί» (31 

έναντι 11 σημείων αναφοράς, αντίστοιχα) (Γράφημα 19).

Γράφημα 19: Σημεία αναφοράς που σημειώθηκαν στην τεχνική του pointing από τους συμμετέχοντες που δήλω-
σαν ότι «έχουν χαθεί»/ «δεν έχουν χαθεί».
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6.4 Τεχνική Role Playing

Στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η καταγραφή της αναπαράστασης που έχουν οι ντόπιοι για την 

Ερμούπολη και τον τρόπο μετάδοσης αυτής στους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις  

οδηγίες που θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα παρακάτω, παρατηρούμε ότι τα βασικά λεκτικά 

τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται, σχετίζονται πάντα με κατεύθυνση (πάνω - κάτω, αριστερά - 

δεξιά, μπροστά - πίσω), με σημεία αναφοράς (Μεταμόρφωση, πλατεία Μιαούλη) και με βασικούς 

κεντρικούς δρόμους (Ερμού, Χίου (δρόμος αγοράς)).

Σε αυτό το στάδιο έγινε μια επιλογή διαδρομών έτσι ώστε να καλύπτεται χωρικά το μεγαλύτερο 

κομμάτι της Ερμούπολης όπως αναφέραμε και στην παρουσίαση των τεχνικών στην αρχή του κε-

φαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να συγκεντρώσουμε λεκτικές περιγραφές από 25 μό-

νιμους κάτοικους για 25 διαδρομές στην πόλη. Συγκεκριμένα, για κάθε διαδρομή καταγράψαμε 

προφορικές οδηγίες από ένα μόνιμο κάτοικο και αυτό γιατί παρατηρήθηκε μια λεκτική σύγκλιση 

από ντόπιο σε ντόπιο σχετικά με τις οδηγίες που έδιναν για την ίδια διαδρομή.

Στη συνέχεια κωδικοποιήσαμε τις 25 διαδρομές, βάση των καταγραμμένων οδηγιών και τις 

απεικονίσαμε με γραφικό τρόπο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο γράφημα 20. 

Ειδικότερα, στο γράφημα 20 βλέπουμε τη διαδρομή 1 με σημείο έναρξης την οδό Κατραμάδου 

και σημείο προορισμού το θέατρο Απόλλων. Πρόκειται για μία διαδρομή 800μ. κατά την οποία 

απαιτείται από τον χρήστη να θυμάται 18 πληροφορίες εκ των οποίων οι 6 είναι σημεία αναφο-

ράς, οι 10 είναι οδηγίες μαζί με τα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης και οι 2 είναι ορατοί περιορι-

σμοί που θέτει ο ντόπιος στον ξένο (χρήστη) ως επιπρόσθετη πληροφορία για να μην χάσει τον 

προορισμό του. Σημαντικό σε αυτή τη διαδρομή είναι ότι παρ’ όλο  τον όγκο πληροφοριών που 

δίνει ο ντόπιος στον χρήστη, αποτελεί την βέλτιστη διαδρομή βάση απόστασης  σύμφωνα με το 

google maps και το εργαλείο του get directions. Τέλος, σε αυτή την διαδρομή αναφέρονται δύο 

δρόμοι περιφραστικά: α) το πλατύ στενάκι δεξιά από το ζαχαροπλαστείο και β) ο δρόμος πίσω 

από το Δημαρχείο στοιχείο που μπορεί να έχει δύο ερμηνείες. Πρώτον ότι μπορεί ο ντόπιος να 

μην γνωρίζει τα ονόματα των οδών αυτών και δεύτερον είτε τα γνωρίζει είτε όχι δεν αποτελούν 

για αυτόν γνώση που θεωρεί ότι θα βοηθήσει τον ξένο-χρήστη να βρει τον προορισμό του.

Το τελευταίο συμπέρασμα μας, σχετικά με τις οδούς της Ερμούπολης και τον τρόπο που ανα-

φέρονται (ονοματικά ή περιγραφικά), μας το ενισχύσουν και άλλες διαδρομές (βλ. παράρτημα 

διαδρομών) καθώς και το συγκεντρωτικό γράφημα που απεικονίζει τα σημεία αναφοράς της 

τεχνικής αυτής.
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1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οδός Κατραμάδου → Θέατρο Απόλλων
Περπατάς όλο ευθεία, στρίβεις δεξιά στην γέφυρα και την διανύεις. Στο τέρμα της στρίψε αριστερά. Θα βρεις την 
Καποδιστρίου και θα συνεχίσεις μέχρι να βρεις ένα ζαχαροπλαστείο. Μετά στρίψε δεξιά σε ένα πλατύ στενάκι και 
προχώρα προς τα κάτω μέχρι να βρεις την εκκλησία Μεταφόρτωση. Περπάτα τον δρόμο μπροστά από την 
Μεταμόρφωση, συνεχίζει και πίσω από το Δημαρχείο. Μόλις τελειώσει ο δρόμος θα το δεις μπροστά σου.

ΑΝΑΛΥΣΗ
5 κόμβοι
6 σημεία αναφοράς
2 ορατοί περιορισμοί
5 οδηγίες

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ευθεία ευθείαδεξιά δεξιάαριστερά

τέρμα

ευθεία ευθείαπρος τα κατω
μόλις τελειώσει
 ο δρόμος

τέρμα δρόμουμπροστά στην
Μεταμορφωση

γέφυρα Καποδιστρίου Ζαχαροπλαστείο πλατύ στενακι Μεταμόρφωση πίσω από Δημαρχείο

+

Γράφημα 20: εδώ βλέπουμε την οπτικοποίηση της διαδρομής 1 με σημείο έναρξης την οδό Κατραμάδου και σημείο 
προορισμού το θέατρο Απόλλων.

Εικόνα 11: εδώ βλέπουμε την προτεινόμενη διαδρομή του google maps, η οποία συμπίπτει και με τις οδηγίες του 
ντόπιου στον ξένο. 
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Μέσω τις οπτικοποίησης όλων των διαδρομών όπως παρουσιάζεται και στο παράρτημα των 

διαδρομών, συγκεντρώσαμε αριθμητικές πληροφορίες οι οποίες μας οδήγησαν στις παρακάτω 

ερμηνείες και συμπεράσματα.

Αρχικά διαπιστώσαμε ότι ανεξάρτητα από την απόσταση της διαδρομής παίρνουμε μεγάλο αριθ-

μό πληροφοριών από τους ντόπιους. Συγκεκριμένα, στο παραπάνω παράδειγμα της διαδρομής 1 

έχουμε μια διαδρομή 800μ., για την οποία απαιτείται συγκράτηση 18 πληροφοριών έτσι ώστε ο 

επισκέπτης να φτάσει επιτυχώς στον προορισμό του. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ απόστασης διαδρομής και αριθμού πληροφοριών που δίνονται για μια διαδρο-

μή. Ο μεγάλος αριθμός πληροφοριών είναι απόρροια από την μη ύπαρξη επαρκών ορόσημων. 

Για αυτό και  περισσότερες από το 50% των πληροφοριών σχετίζονται με οδηγίες κατεύθυνσης. 

Γενικά το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών είναι οδηγίες και ορατοί περιορισμοί σύμφωνα 

με το σύστημα κωδικοποίησης που χρησιμοποιήσαμε (βλ. Γράφημα 20), ενώ το μικρότερο ποσο-

στό πληροφοριών ανήκει σε σημεία αναφοράς.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο των συσχετίσεων των αποτελεσμάτων των επιμέ-

ρους στοιχείων (οδηγίες, απόσταση, κόμβοι) κάθε διαδρομής για να εξάγουμε και άλλα χρήσιμα 

συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι η απόσταση της διαδρομής έχει μεγάλο αριθμό συσχέτι-

σης με τον αριθμό οδηγιών αλλά όχι τόσο όσο θα ήταν λογικό και αυτό φαίνεται στο παρακάτω 

γράφημα 21. Ενώ η απόσταση παρουσιάζει αντίθετα μικρό αριθμό συσχέτισης με τον αριθμό 

σημείων αναφοράς που δηλώθηκαν κατά μέσο όρο.
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Γράφημα 21: εδώ βλέπουμε την οπτικοποίηση της συσχέτισης μεταξύ του αριθμού πληροφοριών που δίνουν οι 
ντόπιοι συνολικά για μία διαδρομή και της απόστασης αυτής.
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Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ο αριθμός των κόμβων δηλώνει την πο-

λυπλοκότητα της διαδρομής και ορίζει γενικά των βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης της. Είναι γεγονός 

ότι αμέσως γεννάται το εξής ερώτημα: ο αριθμός πληροφοριών που δίνει ο ντόπιος στο επισκέ-

πτη εξαρτάται από την πολυπλοκότητα (κόμβοι της διαδρομής) ή μήπως εξαρτάται από το μήκος 

της διαδρομής;

Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα αποτελούν σημαντικά συμπεράσματα για την σαφή ολοκλή-

ρωση αυτής της μεθόδου που επιλέχθηκε για την εκπόνηση της έρευνας μας. Αρχικά συμπεραί-

νουμε ότι ο συνολικός αριθμός πληροφοριών δεν εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της διαδρο-

μής αλλά συσχετίζεται κατά ένα λογικό βαθμό με την απόσταση αυτής. Παρόλα αυτά αθροιστικά 

ο μεγάλος αριθμός πληροφοριών είναι ανεξάρτητος του μήκους της απόστασης. Επίσης, το είδος 

των πληροφοριών χαρακτηρίζεται από βηματικές οδηγίες οι οποίες συμπληρώνονται με σημεία 

αναφοράς. Αλλά τα σημεία αναφοράς δεν αποτελούν από μόνα τους εργαλείο καθοδήγησης.

Στη συνέχεια μελετήσαμε την ασυμφωνία που συναντήσαμε μεταξύ των διαδρομών που προτεί-

νει ο ντόπιος και των διαδρομών που προτείνει το εργαλείο get directions του google maps. Η 

ασυμφωνία παρουσιάστηκε σε 11 εκ των 25 διαδρομών και χαρακτηρίζεται από τις εξής περι-

πτώσεις:

1. Στις 4 από τις διαδρομές που παρουσίασαν ασυμφωνία το μήκος της προτεινόμενης διαδρο-

μής από τον ντόπιο υπερβαίνει το μήκος της διαδρομής που προτείνεται από το google maps 

και η διαφορά κυμαίνεται από 30-120μ.

2. Στις 3 από τις διαδρομές που παρουσίασαν ασυμφωνία η προτεινόμενη διαδρομή είναι ισο-

δύναμη χιλιομετρικά με αυτή που προτείνει το google maps αλλά δεν είναι η ίδια.

3. Στις 4 από τις διαδρομές που παρουσίασαν ασυμφωνία το μήκος της προτεινόμενης δια-

δρομής υπολείπεται του μήκους της διαδρομής που προτείνεται από το google maps και η 

διαφορά κυμαίνεται από 20-50μ.

Συμπερασματικά στην περίπτωση 3 κατά την οποία η προτεινόμενη διαδρομή του ντόπιου υπο-

λείπεται της διαδρομής του google maps δεν είναι μόνο βέλτιστη από άποψη χρόνου (απόστα-

σης) αλλά και από άποψη πολυπλοκότητας (κόμβοι). Άρα συμπεραίνουμε ότι ο ντόπιος προτείνει 

μικρότερες συγκριτικά διαδρομές και λιγότερο πολύπλοκες (λιγότεροι κόμβοι).

Αντίθετα στην περίπτωση 1 κατά την οποία η διαδρομή που προτείνει ο ντόπιος είναι μεγαλύτερη 

από άποψη χρόνου (απόστασης) έχει παρόλα αυτά ισοδύναμο βαθμό πολυπλοκότητας. Το ίδιο 

ισχύει και για την περίπτωση 2 που έχουμε ίση απόσταση διαδρομών μεταξύ των δύο πηγών και 

ισοδύναμο ή και λίγο μικρότερο βαθμό πολυπλοκότητας.

Γενικά, οι διαδρομές που προτείνονται από τους ντόπιους αντανακλούν τις βέλτιστες διαδρομές 

(όχι τις καθιερωμένες διαδρομές για τους επισκέπτες) όπου η έννοια της βέλτιστης εμπεριέχει 

το ισοζύγιο χρόνου και πολυπλοκότητας. Ωστόσο οι οδηγίες κατεύθυνσης είναι υποβέλτιστες και 

φαίνεται από τον αριθμό πληροφοριών ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής και την πολυ-

πλοκότητα της.
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Βάσει όλων των παραπάνω προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις:

• Το βασικό στοιχείο που καθιστά τις οδηγίες κατεύθυνσης υποβέλτιστες είναι το λεκτικό ερ-

γαλείο που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι “βηματικές οδηγίες” και τα σημεία αναφοράς χρησι-

μοποιούνται συμπληρωματικά προς τις βηματικές οδηγίες κατεύθυνσης, ενώ αν τα σημεία 

αναφοράς όπως επίσης και οι ορατοί περιορισμοί συνιστούσαν το κύριο λεκτικό εργαλείο 

θα βοηθούσε προς την εξάλειψη ή έστω προς την ελαχιστοποίηση σημαντικού αριθμού πλη-

ροφοριών. Πιθανόν υποδεικνύει ότι οι ντόπιοι έχουν επίγνωση ότι τα όρια ή τα ονόματα των 

σημείων αναφοράς μάλλον δεν είναι εύληπτα στους ξένους / επισκέπτες. Η μόνη βεβαιότητα 

είναι η Πλατεία Μιαούλη, η παραλιακή και η Πλατεία Ηρώων.

• Ενισχυτικοί παράγοντες που καθιστούν τις οδηγίες κατεύθυνσης υποβέλτιστες είναι η ασά-

φεια των οδηγιών αυτών. Για παράδειγμα, “δεξιά της Πλατείας Μιαούλη” και γενικότερα οι 

όροι “πάνω, κάτω, ευθεία, απέναντι” οι οποίοι δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί από κάποιον 

που δεν έχει εικόνα του χώρου.

• Αντίστοιχης τάξης πρόβλημα συνιστά η ασάφεια των ορίων περιοχών (π.χ. Παραλιακής). 

Ειδικότερα το πιο τμήμα της ακτογραμμής ονομάζουμε “παραλιακή” ορίζεται κατά περίπτωση. 

Εν γένη το μήκος της παραλιακής μπορεί να ορίζεται από το νησάκι έως το Αντλάντικ.

• Επίσης, είναι πολύ συνήθη η εναλλακτική χρήση είτε της τυπικής ονομασίας μιας οδού (π.χ. 

Χίου) είτε της λειτουργικής ιδιότητας της οδού αυτής (π.χ. Δρόμος της αγοράς) ή ακόμα και 

των μορφολογικών χαρακτηριστικών μιας οδού που συνήθως είναι λιγότερο γνωστή (π.χ. 

Δρόμος στο ανηφοράκι). Αυτό στην ουσία υποδεικνύει ότι η ονοματοδοσία των οδών αυ-

τών δεν έχει σταθεροποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαντώνται στις οδηγίες των ντόπιων όλοι 

οι παραπάνω εναλλακτικοί τρόποι, ενώ στις επίσημες καταγραφές (google maps, σήμανση, 

χάρτες) που έχει στην διάθεση του ένας ξένος επικρατούν μόνο οι τυπικές ονομασίες.

• Τέλος, σε πολλές οδηγίες κατεύθυνσης γίνεται χρήση χιλιομετρικών μονάδων μέτρησης (βλ.

παράρτημα διαδρομών διαδρομές 3,6) οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι πάντοτε ακρι-

βής και κυρίως δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι συμβατές με τις οικολογικές μονάδες μέτρησης 

του ανθρώπινου αντιληπτικού συστήματος.
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Σχήμα 13: Σε αυτό το χάρτη έχουμε σημειώσει τους κεντρικούς δρόμους κίνησης της Ερμούπολης (πηγή google 
maps).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Στο κεφάλαιο αυτό στοχεύουμε να συνθέσουμε τα επιμέρους αποτελέσματα που προέκυψαν από 

τις επιμέρους μεθόδους συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο, χάρτη σκεδασμού, pointing, 

και role playing) έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία πιο σαφή εικόνα των κύριων ευρημάτων της 

έρευνάς μας.

Συγκεκριμένα, με το ερωτηματολόγιο σκοπός μας ήταν να συλλέξουμε πληροφορίες, το περιε-

χόμενο των οποίων αναμέναμε να αντανακλά στοιχεία της δηλωτικής γνώσης των επισκεπτών 

σχετικά με την Ερμούπολη. 

Από τις απαντήσεις που πήραμε, προέκυψε ότι η ικανότητα των επισκεπτών να αναφέρουν λεκτι-

κά ονόματα οδών, σημείων αναφοράς ή και περιοχών περιορίζεται σε ελάχιστα σημεία (πλατεία 

Μιαούλη, λιμάνι, οδός Χίου και Ερμού). Τα σημεία αυτά αναφέρονται από τους περισσότερους 

επισκέπτες, ανεξάρτητα από τις μέρες διαμονής τους στο νησί καθώς επίσης και από το αν έχουν 

δηλώσει ότι έχουν χαθεί ή όχι. Οποιαδήποτε άλλα ονόματα οδών, σημείων αναφοράς ή και 

περιοχών που τυχόν αναφέρονται, απαντώνται με τυχαίο τρόπο. Αυτό υποδεικνύει πως το πε-

ριεχόμενο της δηλωτικής γνώσης των επισκεπτών της Ερμούπολης, σχετικά με τα ορόσημα της 

Ερμούπολης, είναι μάλλον «φτωχό» και αντιστοιχεί, πιθανότατα, σε στερεοτυπικές αξίες οι οποί-

ες προέρχονται από προηγούμενες γνώσεις του επισκέπτη ή από άλλες πηγές πληροφόρησης 

(π.χ. τουριστικοί οδηγοί).  

Το τελευταίο συμπέρασμα ενισχύεται από το γεγονός ότι σύμφωνα με τους περισσότερους ερω-

τώμενους, τα ονόματα οδών, όπως επίσης, η χρήση χαρτών δεν αποτελούν βοηθητικά εργαλεία 

για την εύρεσης της πορείας τους. Με άλλα λόγια, για τους επισκέπτες της Ερμούπολης η γνώση 

και κυρίως η χρήση ονομάτων οδών δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εύρεση της πορείας τους 

(π.χ. μέσω χάρτη ή μέσω προφορικών οδηγιών). Κατ΄ επέκταση, η γνώση ονομάτων δεν απο-

τελεί στοιχείο της δηλωτικής τους γνώσης (κάτι που θα αναμέναμε να ενισχύεται ανάλογα με τη 

διάρκεια παραμονής των ερωτώμενων στο νησί), με αποτέλεσμα οι αποκρίσεις των ερωτώμε-

νων να τείνουν να περιορίζονται σε πολύ συγκεκριμένες αναφορές. 

Με τους χάρτες σκεδασμού, σκοπός μας ήταν να συλλέξουμε πληροφορίες, το περιεχόμενο των 

οποίων αναμέναμε να αντανακλά στοιχεία της διαδικαστικής γνώσης των επισκεπτών σχετικά 

με την Ερμούπολη. Οι χάρτες σκεδασμού αποτέλεσαν τη βασικότερη μέθοδο συλλογής πληρο-

φοριών από τους επισκέπτες και αυτό γιατί «αποτυπώνουν» τον γνωστικό χάρτη που έχει ανα-

πτύξει ο κάθε ερωτώμενος κατά την παραμονή του στο νησί.

Ένα γενικό συμπέρασμα, που βασίζεται στους χάρτες σκεδασμού είναι ότι απεικονίζουν ένα δι-
ευρυμένο χώρο δράσης στον οποίο υπάρχουν σημαντικές παραμορφώσεις όσον αφορά τις 

σχετικές αποστάσεις μεταξύ των απεικονιζόμενων σημείων ή και ορίων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι χάρτες σκεδασμού παρουσιάζουν μια ποικιλομορφία όσον αφορά τα όρια 

του περιβάλλοντα χώρου και του χώρου δράσης. Με τον όρο ποικιλομορφία, εννοούμε εδώ, τον 

διαφορετικό βαθμό εστίασης που επιλέγει κάθε επισκέπτης για την απεικόνιση της Ερμούπολης, 

όσον αφορά τα όρια της Ερμούπολης και αντίστοιχα τη λεπτομερή απεικόνιση της πόλης εντός 

αυτών των ορίων. Παρόλη την ποικιλομορφία το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων απει-
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κονίζει τρία βασικά όρια της Ερμούπολης: την πλατεία Μιαούλη και τους δύο λόφους. 

Μεταξύ αυτών των ορίων, υπάρχουν σημαντικές παραμορφώσεις, όπως η παράληψη των ενδιά-

μεσων σημείων αναφοράς ή ακόμη και μεγάλων τμημάτων της Ερμούπολης, πέρα από τα στενά 

όρια της πλατείας Μιαούλη. Παραμορφώσεις υπάρχουν και ως προς τις σχετικές αποστάσεις. 

Για παράδειγμα, η πλατεία Ηρώων και το λιμάνι σημειώνονται σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ 

τους, σε σχέση με την πλατεία Μιαούλη. 

Σχετικά με τα όρια της Ερμούπολης, όπως προκύπτουν από τους χάρτες σκεδασμού, συμπεραί-

νουμε ότι οι ερωτώμενοι έχουν χωρίσει άτυπα την Ερμούπολη σε γεωγραφικές ζώνες – «περιο-

χές», χωρίς κατ΄ ανάγκη να τις ονομάζουν. Οι άτυπες αυτές γεωγραφικές ζώνες-περιοχές είναι: 

το λιμάνι, η αγορά, τα βαπόρια, η παραλιακή, τα κύματα και η πλατεία Μιαούλη. Ο διαχωρισμός 

των ζωνών δεν γίνεται λεκτικά, αλλά φαίνεται από τον τρόπο που γειτνιάζουν οι συμμετέχοντες 

τα στοιχεία μεταξύ τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άτυπες γεωγραφικές ζώνες – «περιοχές» που απεικονίζονται πιο συ-

χνά είναι η πλατεία Μιαούλη και το λιμάνι, τα δύο σημεία αναφοράς, δηλαδή, που απαντώνται πιο 

συχνά στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Σε αντίθεση όμως με τα ευρήματα του ερωτη-

ματολογίου στους χάρτες σκεδασμού παρατηρούμε ότι απεικονίζονται γραφικά (και όχι λεκτικά) 

πολύ περισσότεροι οδοί, ιδίως αυτοί γύρω από την πλατεία Μιαούλη, γεγονός που υποδεικνύει 

ότι, τουλάχιστον για ένα μικρό τμήμα της Ερμούπολης (γύρω από την πλατεία Μιαούλη) οι επι-

σκέπτες έχουν τη χωρική γνώση του οδικού δικτύου αλλά αγνοούν τα ονόματα των οδών. 

Τέλος, στο pointing σκοπός μας ήταν η συλλογή πληροφοριών, το περιεχόμενο των οποίων 

αναμέναμε να αντανακλά τόσο στοιχεία της δηλωτικής γνώσης των ερωτώμενων (π.χ. ανα-

γνώριση σημείων μέσω της υποβοήθησης του ειδικά διαμορφωμένου χάρτη της Ερμούπολης), 

όσο και στοιχεία της διαδικαστικής τους γνώσης (π.χ. ανάκληση σημείων μέσω νοερής προ-

σομοίωσης των διαδρομών που είχαν πραγματοποιήσει οι ερωτώμενοι). 

Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι, ότι λόγω της υποβοήθησης του ειδικά διαμορφωμένου χάρτη, 

οι επισκέπτες αναγνωρίζουν και κατ΄ επέκταση ονοματίζουν πολύ περισσότερα σημεία της Ερ-

μούπολης από ότι στις δύο άλλες μεθόδους συλλογής πληροφοριών. Αυτό υποδεικνύει ότι οι 

ερωτηθέντες γνωρίζουν την ύπαρξη πολύ περισσότερων σημείων της Ερμούπολης από αυτά 

που είναι σε θέση να ανακαλέσουν από τη μνήμη τους, χωρίς υποβοήθηση.

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι, οι επισκέπτες στην Ερμούπολη δεν χρησιμοποιούν, 

και κατά πάσα πιθανότητα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν για την εύρεση της πορείας τους, 

τις τυπικές ονομασίες των οδών και γενικότερα των σημείων αναφοράς της Ερμούπολης. Αυτό 

δεν σημαίνει ότι δεν τα γνωρίζουν. Αντίθετα, έχουν καλή χωρική γνώση ενός μικρού – τουλά-

χιστον – χωρικού τμήματος της Ερμούπολης, με επίκεντρο την πλατεία Μιαούλη, καθώς επίσης 

και κάποιων μεμονωμένων περιοχών, όπως για παράδειγμα, η Ανάσταση, τα Αστέρια και τα 

Βαπόρια. Το σημαντικό πρόβλημα που φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες, όπως τουλάχι-

στον προκύπτει από τους χάρτες σκεδασμού των ερωτώμενων, είναι η αδυναμία ανάκλησης των 

μονοπατιών που συνδέουν τα μεμονωμένα αυτά σημεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την ύπαρξη 
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σημαντικών «κενών» τμημάτων στους γνωστικούς χάρτες των ερωτώμενων. Επίσης, οι ερωτη-

θέντες αναγνωρίζουν έστω και άτυπα την ύπαρξη «περιοχών» εντός της Ερμούπολης, όπως για 

παράδειγμα, το Νησάκι, το Νεώριο, το λιμάνι κλπ, αλλά παρατηρείται μια ασάφεια όσον αφορά τα 

όρια μεταξύ των οποίων εκτείνονται οι περιοχές αυτές 

Ακολούθως, με την τεχνική role – playing σκοπός μας ήταν να συγκρίνουμε τη συμβατότητα των 

προφορικών οδηγιών κατεύθυνσης που δίνουν οι μόνιμοι κάτοικοι της Ερμούπολης στους επι-

σκέπτές της, με τις χωρικές γνώσεις των επισκεπτών. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι λεκτικές οδηγίες κατεύθυνσης των μόνιμων κάτοικων 

είναι μάλλον υπο-βέλτιστες, με την έννοια ότι στηρίζονται ως επί των πλείστων σε βηματικές 

οδηγίες κατεύθυνσης (π.χ. στρίψε μετά το πρώτο στενό, μετά αριστερά κοκ) ενώ τα σημεία ανα-

φοράς και οι ορατοί περιορισμοί που θα μπορούσαν να αποτελούν το κύριο λεκτικό εργαλείο 

αναφέρονται συμπληρωματικά προς τις βηματικές οδηγίες κατεύθυνσης. Αυτό έχει ως αποτέ-

λεσμα την άσκοπη «φόρτωση» της εργαζόμενης μνήμης των επισκεπτών, καθώς επίσης και την 

καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας από αυτούς για τη συγκράτηση και αποκωδικοποίηση των 

πραγματικά χρήσιμων πληροφοριών. Επίσης, η χρήση όρων όπως δεξιά, αριστερά και πάνω, 

κάτω δημιουργεί σύγχυση, ιδίως στους επισκέπτες που δεν έχουν εικόνα του χώρου που τους 

περιγράφεται ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες χωρικού προσανατολισμού, δυσχεραίνοντας ουσια-

στικά το έργο της εύρεσης πορείας τους. 

Από την άλλη πλευρά, οι λεκτικές οδηγίες των μόνιμων κατοίκων της Ερμούπολης μπορούν 

να θεωρηθούν βέλτιστες, υπό την έννοια ότι βασίζονται στη χρήση χαρακτηριστικών σημείων 

αναφοράς που γνωρίζουν οι επισκέπτες (π.χ. πλατεία Μιαούλη) καθώς επίσης και λειτουργικών 

σημείων αναφοράς που είναι οικεία στους επισκέπτες (π.χ. Πρέκας, Νινέτα). Ακόμη, η αναφορά 

σε οδούς σύμφωνα με τη λειτουργική τους ιδιότητα και όχι την τυπική τους ονομασία, όπως για 

παράδειγμα, η παραλιακή ή η οδός Χίου που άλλοτε περιγράφεται με την τυπική ονομασία της και 

άλλοτε με την λειτουργική ιδιότητα της ως δρόμος της αγοράς, συμβάλλει ώστε οι οδηγίες των 

μόνιμων κατοίκων να είναι συμβατές με την εικόνα της πόλης που αναπτύσσει ο επισκέπτης κατά 

την παραμονή του στην Ερμούπολη. 

Το τελευταίο εύρημα υποδεικνύει ότι αν υφίσταται ασυμβατότητα ανάμεσα στις διαθέσιμες πηγές 

πληροφόρησης του επισκέπτη της Ερμούπολης (χάρτες, οδηγοί, google map, σήμανση, λεκτικές 

οδηγίες από κάτοικους) και της εικόνας της πόλης που αναπτύσσει ο επισκέπτης, η κύρια πηγή 

ασυμβατότητας εντοπίζεται μεταξύ της χωρικής γνώσης που αναπτύσσει ο επισκέπτης και των 

τυπικών βοηθημάτων (π.χ. χάρτες, google maps). 

Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε από το γεγονός ότι οι περισσότεροι επισκέπτες δεν χρησιμοποι-

ούν τους χάρτες ως βοηθήματα εύρεσης πορείας, ακόμη και εκείνοι που δήλωσαν ότι έχουν χα-

θεί. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι η ανάγκη υποβοήθησης των επισκεπτών μέσω χάρτη, 

στο σχετικά περιορισμένο τμήμα της Ερμούπολης που αποτύπωσαν οι ερωτώμενοι στους χάρτες 

σκεδασμού, είναι μάλλον μικρή. Ακόμη και αν ισχύει αυτό, γεγονός παραμένει επίσης ότι στους 

χάρτες σκεδασμού που αποτύπωσαν οι ερωτώμενοι απουσιάζουν τα μονοπάτια σύνδεσης μετα-

ξύ των σημείων ενδιαφέροντος. Επίσης, οι προφορικές οδηγίες των μόνιμων κάτοικων, κατευ-
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θύνουν τους επισκέπτες σε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς. Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στο 

εξής συμπέρασμα: η ευχέρεια των επισκεπτών της Ερμούπολης στην εύρεσης της πορείας τους 

αφορά ένα μικρό τμήμα της. Αν υφίσταται πραγματική ανάγκη υποβοήθησης των επισκεπτών της 

Ερμούπολης αφορά τις «ανεξερεύνητες» περιοχές της. Αυτό προϋποθέτει τον καλύτερο προσδι-

ορισμός των ορίων της Ερμούπολης προκείμενου να διευκολυνθεί η συσχέτιση των μονοπατιών 

που συνδέουν τις περιοχές της.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η δυνατότητα γενίκευσης των παραπάνω συ-

μπερασμάτων είναι περιορισμένη καθώς, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προέρχονται 

από ένα μικρό αριθμό επισκεπτών της Ερμούπολης και επίσης, οι διαδρομές που επιλέξαμε για 

την πραγματοποίηση της τεχνικής role-playing, καλύπτουν το κεντρικό τμήμα της Ερμούπολης, 

στο οποίο συνήθως υπάρχει αυξημένη κινητικότητα από τους επισκέπτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ROLE – PLAYING

Διαδρομή 1

1. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οδός Κατραμάδου → Θέατρο Απόλλων
Περπατάς όλο ευθεία, στρίβεις δεξιά στην γέφυρα και την διανύεις. Στο τέρμα της στρίψε αριστερά. Θα βρεις την 
Καποδιστρίου και θα συνεχίσεις μέχρι να βρεις ένα ζαχαροπλαστείο. Μετά στρίψε δεξιά σε ένα πλατύ στενάκι και 
προχώρα προς τα κάτω μέχρι να βρεις την εκκλησία Μεταφόρτωση. Περπάτα τον δρόμο μπροστά από την 
Μεταμόρφωση, συνεχίζει και πίσω από το Δημαρχείο. Μόλις τελειώσει ο δρόμος θα το δεις μπροστά σου.

ΑΝΑΛΥΣΗ
5 κόμβοι
6 σημεία αναφοράς
2 ορατοί περιορισμοί
5 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 800μ
Απατείται συγκράτηση 18 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 800μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ευθεία ευθείαδεξιά δεξιάαριστερά

τέρμα

ευθεία ευθείαπρος τα κατω
μόλις τελειώσει
 ο δρόμος

τέρμα δρόμου

μπροστά στην
Μεταμορφωση

γέφυρα Καποδιστρίου Ζαχαροπλαστείο πλατύ στενακι Μεταμόρφωση πίσω από Δημαρχείο

+ +

10

6

2

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 2

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
2 ορατοί περιορισμοί
4 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 450μ
Απατείται συγκράτηση 12 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή (βάσει απόστασης) στο google maps 
500μ (δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

2. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Goodies (Λιμάνι) → Πευκάκια (περιοχή) 
Θα βγεις στην Πρωίου που είναι ο πάνω δρόμος και θα δεις στα αριστερά την εκκλησία Κοίμηση. Θα συνεχίσεις μέχρι να δεις 
ένα ξενοδοχείο το Παλλάδιον. Τότε θα στρίψεις αριστερά πάνω και θα περπατήσεις την Ι. Κοσμά μέχρι να δεις μια πλατεία. Στο 
πρώτο στενό αριστερά της πλατείας είναι τα Reukakia Rooms.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Πρωίου

θα βγεις
στον πάνω δρόμο

θα δεις αριστερά ευθεία ευθεία αριστεράαριστερά πάνω

Κοίμηση Ι.Κόσμα πρώτο στενό

Παλλάδιον Πλατεία

+ +

6

4

2

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 3

3. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Goodies (Λιμάνι) → Ταρσανάς (περιοχή)
Περπατάς όλη την παραλιακή και θα στρίψεις στο τέρμα της που είναι η πυροσβεστική 
και μετά από λίγο θα στρίψεις στο ΙΚΑ αριστερά. Συνέχισε όλο ευθεία μέχρι την πλατεία 
Ηρώων. Ακολούθησε τον αριστερό δρόμο παραλιακά. Θα περάσεις το Ατλάντικ και στα 
50μ θα δεις στο αριστερό σου χέρι τον Ταρσανά (καφενείο - ψητοπωλείο).

ΑΝΑΛΥΣΗ
3 κόμβοι
6 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
5 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 1000μ
Απατείται συγκράτηση 15 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή (βάσει απόστασης) στο google maps 
1000μ (συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παραλιακή

ευθεία δεξιά ευθεία ευθεία ευθεία στα 50μ.αριστεράαριστερά

Πυροσβεστική ΙΚΑ
Πλατεία
Ηρώων

δρόμος
παραλιακά Ατλάντικ

Τέρμα παραλιακής

+

8

6

1

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 4

4. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Τράπεζα Πειραιώς → Νομαρχία
Θα στρίψεις στην Ερμού το δρόμο ευθεία πάνω από το άγαλμα και θα συνεχίσεις όλο 
πάνω μέχρι να βγεις στην πλατεία Μιαούλη. Στα δεξιά της πλατείας είναι ο ΟΤΕ. Στρίψε 
στο δρόμο δεξιά του ΟΤΕ και πήγαινε ευθεία μέχρι τέλος που βγαίνει σε μια πλατεία. 
Εκεί είναι η Νομαρχία. Θα την δεις μπροστά σου.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
3 κόμβοι
5 σημεία αναφοράς
2 ορατοί περιορισμοί
4 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 350μ
Απατείται συγκράτηση 14 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή (βάσει απόστασης) στο google maps 
350μ (δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

Ερμού Άγαλμα

αριστερά ευθεία ευθεία μπροστά σουευθείαδεξιά δεξιά

ΟΤΕ
δρόμος 

δεξιά του ΟΤΕ Πλατεία Τσ.

Πλατεία Μιαούλη τέλος δρόμου

+ +

7

5

2

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 5

5. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Νομαρχία → Πινακοθήκη
Περπάτα το δρόμο όλο ευθεία μέχρι τέρμα που υπάρχει μια εκκλησία η Ευαγγελίστρια. 
Στρίψε δεξιά, κατηφορίζεις και μετά στρίψε αριστερά. Περπάτα όλη την Σπερχειού μέχρι 
να δεις το ξενοδοχείο Ερμής και την στρογγυλή πλατεία Κανάρη μπροστά του. Από κει 
πέρνα στο δρόμο πίσω από την Δωδώνη. Πρέπει να ξαναρωτήσεις για να σου πουν 
ακριβώς το κτήριο.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
3 κόμβοι
3 σημεία αναφοράς
3 ορατοί περιορισμοί
4 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 400μ
Απατείται συγκράτηση 13 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή (βάσει απόστασης) στο google maps 
400μ (συμπίπτει με την προτεινόμενη)

*δεν ολοκληρώθηκαν οι οδηγίες

Ευαγγελίστρια

ευθεία κατηφορίζεις ξαναρωτάςευθείααριστερά πίσωδεξιά

Σπερχειού Δωδώνη

τέρμα δρόμου Ερμής

Πλ.Κανάρη

+ +

+

7

3

3

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 6

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οδός Ομήρου → Το μπαλκόνι της Σύρου (μαγαζί στη Δόξα)
Συνέχισε τον δρόμο πίσω από το Δημαρχείο μέχρι να δεις μπροστά σου το Απόλλων. 
Μετά στρίψε πάνω αριστερά μέχρι να δεις τον Άγιο Νικόλα. Ακολουθείς όλο τον 
παραθαλάσσιο δρόμο δεξιά του Άγιου Νικόλα περνάς την περιοχή Βαπόρια και την 
αστυνομία πιο πάνω και στα 200μ από την αστυνομία βλέπεις στο δεξί σου χέρι την 
ξύλινη ταβέρνα.

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
2 ορατοί περιορισμοί
5 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 1000μ
Απατείται συγκράτηση 13 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 1000μ 
(δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ευθεία ευθεία ευθεία ευθεία πάνω 200μ.αριστερά δεξιά

Απόλλων Άγιος Νικόλας

δρόμος πίσω 
από το Δημαρχείο

παραθαλάσσιο
δρόμο

περιοχή
Βαπόρια

Αστυνομία

+ +

7

4

2

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 7

7. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οδός Πρωτοπαππαδάκη (Μαρουλάκι) → Θαλάμι (ψαροταβέρνα)
Θα στρίψεις στο πρώτο στενό αριστερά και θα συνεχίσεις μέχρι να βρεις την πλατεία 
Μιαούλη. Βλέπεις στα δεξιά τον ΟΤΕ και στρίβεις στο στενό δεξιά του. Περπατάς μέχρι 
να βγεις σε αδιέξοδο. Εκεί θα δεις την πλατεία Τσιροπινά και στην γωνία πάνω δεξιά 
είναι το Θαλάμι.

ΑΝΑΛΥΣΗ
3 κόμβοι
3 σημεία αναφοράς
3 ορατοί περιορισμοί
2 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 270μ
Απατείται συγκράτηση 11 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 240μ 
(δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ευθεία ευθεία γωνία δεξιάαριστερά δεξιά

Πλατεία Μιαούλη

πρώτο στενό
πλατεία

Τσιροπίνα
στενό ΟΤΕ

ΟΤΕ αδιέξοδο

+ ++

5

3

3

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 8

8. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Άγιος Γεώργιος → ΚΕΠ (εμπορικό)
Κατηφόρισε όλο το δρόμο του Αγίου Γεωργίου μέχρι την πλατεία Ηρώων. Στρίψε 
αριστερά στον δρόμο που πάει προς το κέντρο. Εκεί θα δεις ένα καινούργιο μεγάλο 
εμπορικό κτήριο στο δεξί χέρι. Εκεί είναι το ΚΕΠ.

ΑΝΑΛΥΣΗ
1 κόμβος
3 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
3 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 450μ
Απατείται συγκράτηση 8 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 450μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ευθεία δεξί χέριΚατηφόρισε 
τον δρόμο αριστερά

Πλατεία Ηρώων

Άγιος Γεώργιος δρόμος για Κέντρο εμπορικό

+

4

3

1

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 9

9. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Daidadi (λιμάνι) → Οδός Ψαρών (μπακαλικάκι)
Ανέβα το δρόμο δεξιά από το Daidadi και στο τέρμα του θα δεις την Γενική Ταχυδρομική. Στρίψε στο δρόμο μέσα 
δεξιά από την Γενική Ταχυδρομική και θα δεις ένα παρκάκι και μετά θα στρίψεις πάλι δεξιά. Θα περπατήσεις όλο 
αυτό το δρόμο και στα δεξιά σου θα είναι η Κοίμηση. Συνεχίζεις μέχρι να βρεις ένα γωνιακό ωραίο νεοκλασικό σπίτι 
με καφέ πόρτα και εκεί θα στρίψεις αριστερά. Θα περπατήσεις λίγα μέτρα και θα δεις στη γωνία το μπακαλικάκι. 
Εκεί ο δρόμος ονομάζεται Ψαρών. Περίπου ο τρίτος παράλληλος δρόμος πάνω από το λιμάνι δηλαδή.

ΑΝΑΛΥΣΗ
4 κόμβοι
8 σημεία αναφοράς
1 ορατοί περιορισμοί
4 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 400μ
Απατείται συγκράτηση 17 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 450μ 
(δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ευθεία ευθεία ευθεία ευθείαδεξιά δεξιά αριστεράδεξιά 

τέρμα δρόμου

Daidadi γενική Ταχυδρομική
δρόμος

δεξιά της Γ.Τ. Παρκάκι Κοίμηση
Νεοκλασικό

Σπίτι Μπακαλικάκι Λιμάνι

+

8

8

1

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 10

10. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Εμπορικό (Οδός Μανδηλαρά) → Βιομηχανικό Μουσείο
* Το βιομηχανικό μουσείο έχει δύο κτήρια γι' αυτό έχουμε δύο προορισμούς. Άρα και δύο διαφορετικές ομάδες οδηγιών.
α. Τέλος του δρόμου θα δεις την πλατεία Ηρώων. Στρίψε δεξιά πάνω και θα δεις λίγο πιο πάνω το Νοσοκομείο. Απέναντι 
από το Νοσοκομείο είναι ένα αναπαλαιωμένο κτήριο. Αυτό είναι ένα από τα κτήρια του Βιομηχανικού Μουσείου.
β. Στην πλατεία Ηρώων στρίψε αριστερά. Θα περπατήσεις όλο τον παραλιακό δρόμο. Θα περάσεις το Ατλάντικ και θα 
συνεχίσεις, μετά από 150μ βλέπεις στο αριστερό σου χέρι το αθλητικό κέντρο Βικέλας. Από εκεί στα 50μ από την δεξιά 
πλευρά του δρόμου βλέπεις ένα ροζ αναπαλαιωμένο κτήριο. Αυτό είναι το δεύτερο κτήριο του Βιομηχανικού Μουσείου.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
1 κόμβος
3 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
2 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 200μ
Απατείται συγκράτηση 6 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google 
maps 200μ (συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία πάνωευθεία δεξιά πάνω

τέλος του δρόμου

Πλατεία Ηρώων Νοσοκομείο

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
0 ορατοί περιορισμοί
4 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 850μ
Απατείται συγκράτηση 10 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 
850μ (συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία 150μ. 50μ.ευθεία αριστερά δεξιά πλευρά

Πλατεία Ηρώων
παραλιακός

δρόμος Ατλάντικ Βικέλας

+

3

2

1

6

4

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 11

11. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Παλλάδιον (ξενοδοχείο) → Παλαιοπωλείο “Το Μήλο”
Συνέχισε στην Πρωϊου μέχρι να βρεις το δρόμο της αγοράς. Τότε θα στρίψεις αριστερά 
και θα βγεις στην πλατεία Μιαούλη. Στο δεξί δρόμο του Δημαρχείου πάνω, θα 
προχωρήσεις μέχρι να δεις το Απόλλων. Απέναντι από το Απόλλων είναι το Μήλο.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
4 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 500μ
Απατείται συγκράτηση 11 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 500μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία ευθεία ευθεία απέναντιαριστερά δεξιά

δρόμος αγοράς

Πρωίου Δημαρχείοπλατεία
Μιαούλη

Απόλλων

+

6

4

1

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 12

12. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Γραφεία Μεταπτυχιακών → Παλιά Τυποκυκλαδική
Συνέχισε μέχρι να συναντήσεις την πλατεία Ηρώων. Μετά θα περπατήσεις όλο τον 
αριστερό δρόμο, θα περάσεις το Ατλάντικ και θα συνεχίσεις μέχρι τη Hyundai και μόλις 
την δεις θα στρίψεις δεξιά. Μετά στην εκκλησιά στρίβεις αριστερά και περπατάς μέχρι 
να δεις ένα καφενείο. Το τριώροφο κτήριο δίπλα από το καφενείο είναι η παλιά 
Τυποκυκλαδική.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
3 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
3 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 750μ
Απατείται συγκράτηση 11 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 750μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία ευθείαευθεία αριστεράαριστερά δεξιά

Πλατεία Ηρώων

HyundaiΑτλάντικ Εκκλησία Καφενείο

+

6

4

1

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 13

13. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Βάκχος (ταβέρνα) → Ταχυδρομική “πόρτα πόρτα”
Προχώρα ευθεία και θα βγεις στο δρόμο της αγοράς. Μετά στρίψε αριστερά και βγες 
στην πλατεία Μιαούλη. Δεξιά της πλατείας είναι ο ΟΤΕ. Βρίσκεται στο στενό ακριβώς 
πίσω από τον ΟΤΕ.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
0 ορατός περιορισμός
2 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 280μ
Απατείται συγκράτηση 8 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 300μ 
(δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία πίσωαριστερά δεξιά

ΟΤΕΠλατεία
Μιούλη

Δρόμος
Αγοράς

στενό πίσω 
από τον ΟΤΕ

4

4

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 14

14. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Multirama (λιμάνι) → Καστρί (μαγειρείο)
Συνέχισε στην παραλιακή μέχρι να βρεις στο αριστερό χέρι την Χίου που είναι ο δρόμος 
με τα μανάβικα. Στο πρώτο στενό που θα δεις στρίψε δεξιά, στην γωνία έχει ένα 
φούρνο. Μόλις στρίψεις στα 15-20μ είναι το Καστρί.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
1 κόμβοι
2 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
2 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 84μ
Απατείται συγκράτηση 6 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 84μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία δεξιά
ευθεία

στα 15-20μ

ΦούρνοςΠαραλιακή
Οδός

Οδός Χίου

+
3

1

2

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 15

15. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Ταχυδρομείο → Εμπορική Τράπεζα
Συνέχισε στην Πρωτοπαππαδάκη και στρίψε αριστερά στο στενό του Pet Shop που 
είναι δίπλα στο καφέ Μεγάρων. Μόλις στρίψεις συνέχισε πάνω μέχρι να δεις την 
τράπεζα, χωρίς να στρίψεις πουθενά.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
1 κόμβοι
3 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
3 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 100μ
Απατείται συγκράτηση 8 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 100μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία αριστερά ευθείαευθεία

Pet Shop
Μέγαρων

καφέ
Οδός
Πρωτοπαππαδάκη

Τράπεζα

+
4

1

3

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 16

16. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Πρέκας → Νινέτας ( Μεζεδοπωλείο)
Συνέχισε ευθεία πάνω μέχρι να βγεις στην πλατεία Μιαούλη. Στα δεξιά της πλατείας θα 
δεις τον ΟΤΕ. Ο δρόμος πίσω από τον ΟΤΕ η Εμμανουήλ Ροΐδη είναι ο δρόμος με τις 
ταβέρνες. Μια από αυτές είναι της Νινέτας.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
2 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
1 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 350μ
Απατείται συγκράτηση 6 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 270μ (δεν 
συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία πίσωδεξιά

Πλατεία
Μιαούλη

Οδός Εμμανουήλ
ΡοΐδηΟΤΕ

+

3

2

1

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 17

17. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Goodies → Super Market Φρέρης
Συνέχισε τον παραλιακό δρόμο όλο ευθεία. Στο τέλος του δρόμου θα δεις την πυροσβεστική. Όπως σε πάει ο 
δρόμος συνεχίζεις μέχρι να δεις στη διασταύρωση το ΙΚΑ εκεί θα κάνεις αριστερά. Συνεχίζεις ευθεία στο πρώτο 
στενό δεξιά θα στρίψεις. Για να σιγουρευτείς ότι είσαι στο σωστό δρόμο, πρέπει όταν θα κοιτάξεις πίσω σου στο 
τέλος του δρόμου να είναι η πύλη του Νεωρίου. Αφού είσαι στο σωστό συνέχισε ευθεία πάνω, περνάς το 
Μηχανουργείο του Φρέρη και στα 50μ στο αριστερό σου χέρι είναι το super market Φρέρη.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
2 ορατοί περιορισμοί
6 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 600μ
Απατείται συγκράτηση 14 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 600μ 
(δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία κοίτα πίσω ευθεία στα 50μαριστερά δεξιάευθεία

Πυροσβεστική Νεώριο

ευθεία

ΙΚΑ
Παραλιακή
Οδός

πρώτο
στενό

Μηχανουργείο
Φρέρη

+ +

8

4

2

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 18

18. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οδός Καποδιστρίου → Πρέκας
Στρίψε δεξιά στο στενάκι δίπλα από το ζαχαροπλαστείο. Μετά όλο προς τα κάτω μέχρι να δεις την 
εκκλησία Μεταμόρφωση. Συνέχισε προς τα κάτω μέχρι να βγεις στην Πλατεία Μιαούλη. Μπες στο 
δρόμο της αγοράς που είναι ο δεξιός δρόμος της πλατείας έτσι πως κατεβαίνεις. Στο τέλος του 
δρόμου της αγοράς στο αριστερό χέρι θα δεις τον Πρέκα. Είναι το τελευταίο μαγαζί προς την 
θάλασσα.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
3 κόμβοι
2 σημεία αναφοράς
2 ορατοί περιορισμοί
3 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 450μ
Απατείται συγκράτηση 10 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 450μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

Τέλος του δρόμουδεξιάδεξιά ευθεία

Εκκλησία
Μεταμόρφωση

Πλατεία
Μιαούλη

ευθεία κάτω

Ζαχαροπλαστείο Δρόμος Αγοράς

+ +

6

2

2

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 19

19. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φαρμακείο (δίπλα στη Θεία Μέθη) → Εθνική ΑΤΜ (γενικά)
Κατέβα την κεντρική οδό Ερμού, στρίψε στην κεντρική οδό αριστερά την 
Πρωτοπαππαδάκη και περπάτα την μέχρι το τέλος του δρόμου. Εκεί θα δεις ένα 
ανηφοράκι αριστερά σου. Ανέβα το ανηφοράκι και στο αριστερό σου χέρι είναι το ΑΤΜ. 
Απέναντι σου πρέπει να βλέπεις την Καθολική Εκκλησία Ευαγγελίστρια.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
3 σημεία αναφοράς
2 ορατοί περιορισμοί
3 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 350μ
Απατείται συγκράτηση 10 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 350μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ανέβακατέβα ευθεία

τέλος του δρόμου Καθολική 
Εκκλησία 

Ευαγγελίστρια

αριστερά αριστερά

Οδός Ερμού
Ανηφορικός

δρόμος
Οδός

Πρωτοπαππαδάκη

+ +

5

3

2

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)\
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Διαδρομή 20

20. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Πλατεία Μιαούλη (δεξιά προς ΟΤΕ) → Ε.Ο.Τ.
Πρέπει να βγεις στην παραλιακή. Πάρε την Ερμού και βγες ευθεία κάτω στην θάλασσα 
στα ταξί. Στρίψε αριστερά. Συνέχισε να περπατάς μέχρι να βρεις ένα ψηλό κτήριο που 
γράφει πάνω δωμάτια Ακταίων. Είναι ακριβώς από την πίσω πλευρά αυτού του κτηρίου 
στην οδό Σπερχειού.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
2 ορατοί περιορισμοί
3 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 350μ
Απατείται συγκράτηση 11 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 230μ 
(δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

βγες ευθεία ευθεία

θάλασσα Ταξί

αριστερά πίσω

Παραλιακή
οδός

Οδός
Ερμού

δωμάτια 
Ακταίων

οδός
 Σπερχειού

+ +

5

4

2

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 21

21. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οδός Χίου → Νησιωτοπούλα (ταβέρνα)
Θα βγεις στην πλατεία Μιαούλη και θα περπατήσεις το παράλληλο δρόμο μπροστά από την πλατεία. Στο τέλος 
του δρόμου θα στρίψεις δεξιά και προχωρήσεις προς τα κάτω. Θα περάσεις την Πρωτοπαππαδάκη θα 
συνεχίσεις στο απέναντι στενάκι και αμέσως μετά στρίβεις αριστερά και περπατάς παράλληλα στο δρόμο της 
θάλασσας. Στα 15μ είναι  η γωνιακή ταβέρνα Νησιωτοπούλα.

Πλατεία
Μιαούλη ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
3 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
4 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 350μ
Απατείται συγκράτηση 12 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 240μ 
(δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία ευθεία ευθεία στα 15μδεξιά αριστεράδεξιά

Οδός 
Πρωτοπαππαδάκη

Απέναντι
στενάκι

Πλατεία
Μιαούλη

δρόμος μπροστά
από Μιαούλη

+

7

4

1

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 22

22. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Ταξί → Tobacco shop
Βγες στο κεντρικό δρόμο την Ερμού θα βλέπεις το δημαρχείο στην ευθεία πάνω. Στο 
πρώτο στενό δεξιά όπως ανεβαίνεις από την θάλασσα και όλο ευθεία θα το δεις στα 
100μ στο αριστερό χέρι.

Δημαρχείο
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
1 κόμβοι
2 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
2 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 54μ
Απατείται συγκράτηση 6 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 54μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία
ευθεία
στα 10μδεξιά

Οδός
Ερμού θάλασσα

+

3

2

1

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 23

23. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Οδός Θεσσαλονίκης → Οδός Καποδιστρίου (σουβλατζίδικο) 
Συνέχισε όλο προς τα πάνω, απέναντι δεξιά θα δεις πολλά σκαλιά. Θα τα ανέβεις όλα 
μέχρι να βγεις στα κολωνάκια. Συνεχίζεις ευθεία και στα δεξιά σου θα πρέπει να βλέπεις 
ένα γήπεδο. Όλη αυτή η οδός είναι η Καποδιστρίου. Στα 100μ προς τα πάνω θα δεις το 
σουβλατζίδικο που θες.

γήπεδο
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
2 σημεία αναφοράς
1 ορατός περιορισμός
3 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 400μ
Απατείται συγκράτηση 8 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 400μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία απέναντι δεξιάευθεία
ευθεία
στα 100μ

πολλά
σκαλιά κολωνάκια

+

5

2

1

Κωδικοποιημένη διαδρομή

Προτεινόμενη διαδρομή από το google maps (get directions)
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Διαδρομή 24

24. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Πλατεία Μιαούλη → Γουρνοβαγκέλα (περιοχή)
Στο τέλος του αριστερού δρόμου της πλατείας Μιαούλη, έτσι όπως κοιτάς το Δημαρχείο δεν θα ανέβεις τα σκαλιά, θα 
στρίψεις αριστερά και θα συνεχίσεις ευθεία. Θα ανέβεις τα σκαλιά μπροστά σου και θα δεις την Μεταμόρφωση. Θα 
πάρεις τα πολλά σκαλιά δίπλα από την εκκλησία και θα τα ανέβεις μέχρι να τελειώσουν. Όταν θα βλέπεις στο βάθος ένα 
μπλε μπακαλικάκι σημαίνει ότι είσαι στην περιοχή Γουρνοβαγκέλα.

τέλος των σκαλιώναριστερός
δρόμος ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
4 σημεία αναφοράς
2 ορατός περιορισμός
3 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 400μ
Απατείται συγκράτηση 8 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 450μ 
(δεν συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία αριστερά δεξιάευθεία ευθεία
στο βάθος

Δημαρχείο
πλατεία
Μιαούλη

Εκκλησία
Μεταμόρφωση Μπακαλικάκι
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Διαδρομή 25

25. ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Εκκλησία Ευαγγελιστρίας → Κύματα (περιοχή)
Κατέβα το δρόμο και στρίψε αριστερά στην Σπερχειών. Συνέχισε ευθεία μέχρι να δεις το 
ξενοδοχείο Ερμής. Εκεί πίσω από την Δωδώνη είναι η παραλία που λέγεται Κύματα.

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ

ΚΟΜΒΟΣ

ΟΡΙΟ / ΟΡΑΤΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ
2 κόμβοι
3 σημεία αναφοράς
0 ορατός περιορισμός
3 οδηγίες
Προτεινόμενη Διαδρομή: 260μ
Απατείται συγκράτηση 8 πληροφοριών 

Βέλτιστη διαδρομή βάσει απόστασης στο google maps 260μ 
(συμπίπτει με την προτεινόμενη)

ευθεία αριστερά πίσωευθεία ευθεία
στο βάθος

οδός
Σπερχειού

Ξενοδοχείο
Ερμής Δωδώνη
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ΤΕΛΟΣ. 


