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Από την πλατεία ξεκινούν οι σημαντικές οδοί και λεωφόροι Σταδίου, Αθηνάς, Παναγή Τσαλδάρη 
(Πειραιώς), Πανεπιστημίου, Αγίου Κωνσταντίνου και 3ης Σεπτεμβρίου.Κάτω από την πλατεία 
διακλαδώνονται ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος με τη γραμμή 2 του μετρό.
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Στον δημόσιο χώρο της πλατείας Ομονοίας τοποθετείται το γλυπτό του Γ. Ζογγολόπουλου, με 
τίτλο “Πεντάκυκλο” από το 1960. Το γλυπτό βρίσκεται ανατολικά της πλατείας μεταξύ των οδών 
Πανεπιστημίου και Σταδίου



Αξιοσημείωτα κτίρια περιμετρικά της πλατείας, τα διατηρητέα “Μπάγκειον” και “Μέγας Αλέξανδρος”, 
1880, Ernst Ziller.



Για την προσέγγιση του δημόσιου αστικού χώρου και της πολυπλοκότητας που τον χαρακτηρίζει, 
επιχειρείται θεωρητική τοποθέτηση, αναλύοντας θεωρίες περιβαλλοντικής και κοινωνικής ψυχολογίας. 
Σε συνδυασμό με την προσωπική μας παρατήρηση και αξιολόγηση, έγινε μία προσπάθεια καταγραφής των 
ατομικών δραστηριοτήτων στο χώρο, με την χαρτογράφηση συμπεριφοράς και κατανόησης των προσωπικών 
χωρικών αντιλήψεων και συμπεριφορών.

Επικεντρωθήκαμε στα άτομα που κινούνταν στο εσωτερικο της πλατείας αλλα και περιμετρικά της, με 
την αποτύπωση των κινήσεων, των στάσεων και των δραστηριοτήτων τους. Έχουν επιλεχθεί τέσσερα 
σημεία της πλατείας, διαφορετικές ημέρες και ώρες, όπου σημειώνονται οι δραστηριότητες των 
χρηστών της πλατείας, χρησιμοποιώντας σύμβολα για την κωδικοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, 
όπως η προσωρινή στάση(σε όρθια θέση), το περπάτημα και η στάση σε παγκάκι, πεζούλι ή στο 
έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό, πόσο ενεργά συμμετέχουν στον δημόσιο χώρο και 
παράλληλα αναδεικνύεται η σπουδαία επιρροή τους στους εξωτερικούς παράγοντες.

Υπόμνημα συμβόλων

Η χαρτογράφηση συμπεριφοράς, αποτελείται από χάρτες που καταγράφουν τις ροές και τις 
δραστηριότητες των ατόμων σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια σε διάφορα σημεία της πλατείας.

Χαρτογράφηση Συμπεριφοράς_

Στάση (στέκονται όρθιοι)

Περπάτημα (περαστικοί)

Στάση σε παγκάκι / πεζούλι

Οικογενειακός περίπατος

Βόλτα με σκύλο

Βόλτα με ποδήλατο

γυναίκαάνδρας





Καταγραφή 1 
τρίτη 07.02.2017
ώρα 17.15 - 17.45

Σε αυτή την καταγραφή, έχουν μελετηθεί δύο σημεία της πλατείας στη διάρκεια τριάντα λεπτών. 
Παρατηρείται μικρότερο πλήθος του κόσμου να κινείται σχετικά με άλλες καταγραφές. Κυρίως 
σημειώθηκαν μετανάστες να κάθονται σε πεζούλια, να συνομιλούν, όπου το μεγαλύτερο μέρος ήταν 
άνδρες νεαρής ηλικίας. Παρατηρήθηκαν άτομα τα οποία περιφέρονται στο χώρο, ο οποίος φαινεται να 
τους είναι οικείος. Τέλος, η πλειονότητα των περαστικών διέρχεται από την πλατεία βιαστικά.



Καταγραφή 2 
τετάρτη 08.02.2017
ώρα 11.40 - 12.10

Η μεγαλύτερη ροή των ανθρώπων είναι οι διερχόμενοι που εισέρχονται και εξέρχονται από τον χώρο 
της πλατείας. Οι περισσότεροι χρήστες της πλατείας είναι άνδρες μετανάστες κυρίως στην ηλικία 
των 30, μόνοι ή σε παρέα. Παρατηρείται, πως στην περίπτωση της πλατείας Ομονοίας, περιμετρικά 
που βρίσκεται το μετρό και τα καταστήματα δημιουργείται ένα όριο με το εσωτερικό της πλατείας, 
το οποίο εντοπίζεται από την κίνηση των ατόμων. Η χρήση της πλατείας από τους ομογενείς έχει 
μετατοπιστεί περιμετρικά της πλατείας και λειτουργεί σαν πέρασμα γύρω από τα καταστήματα / 
είσοδος-έξοδος μετρό, ενώ το εσωτερικό της πλατείας καταλαμβάνεται κυρίως από γηγενείς.



Καταγραφή 3 
πέμπτη 09.02.2017
ώρα 17.12 - 17.45

Και πάλι η παρουσία των ανδρών αποτελεί μαζικό χαρακτήρα όσον αφορά στα άτομα που παρευρίσκονται 
στην πλατεία. Οι μόνες γυναίκες που διακρίνονται είναι κυρίως στις διαβάσεις και περιμετρικά της 
πλατείας. Αποφεύγεται η κίνηση μέσω της πλατείας. Μετά από πολλές παρατηρήσεις, φαίνονται άτομα 
να είναι “θαμώνες” της πλατείας και να συναντούν γνωστά άτομα. Κατά την είσοδο και την έξοδο 
του μετρό βρίσκονται μικροπωλητές διαφόρων εταιριών κινητής τηλεφωνίας, καθόλη την διάρκεια της 



Καταγραφή 4 
παρασκευη 10.02.2017
ώρα 19.30 - 21.15

Στην τέταρτη καταγραφή διάρκειας 30 λεπτών σε ένα κομμάτι του οπτικού μας πεδίου είχαμε την 
είσοδο/έξοδο του σταθμού γι’ αυτό και η πλειοψηφία των ροών κινείται από και προς αυτό. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που καταγράφηκαν σε αυτό το σημείο της πλατείας είναι οι 
περαστικοί που εισέρχονταν ή εξέρχονταν από τον σταθμό, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Σε δεύτερο 
βαθμό έρχονται εκείνοι που κάθονται σε κάποιο πεζούλι(κυρίως μετανάστες). Λίγοι είναι εκείνοι 
που θα σταθούν όρθιοι για κάποια ώρα (άτομα που μιλούν στο κινητό τηλέφωνο, που βρήκαν κάποιο 
γνωστό πρόσωπό τους και σταμάτησαν να χαιρετήσουν).



Συμπεράσματα_

Η πλατεία Ομονοίας μετά από συνεχείς παρατηρήσεις χρησιμοποιείται κυρίως τις ώρες αιχμής σαν 
ένα πέρασμα από τους περαστικούς, χρησιμοποιώντας σαν διαδρομή την ευθεία που ενώνει την 
Πανεπιστημίου με την Αγίου Κωνσταντίνου εσωτερικά της πλατείας. Φαίνεται να μην είναι ευχάριστη 
αυτή η διαδρομή λόγω της βιασύνης και της αδιαφορίας που δείχνουν για τον περιβάλλοντα χώρο. 
Η νοητή περίμετρος της πλατείας μετατρέπεται σε αυστηρό όριο, διαχωρίζοντας την πλατεία σε 
δύο μέρη. Ο κόσμος παρατηρείται να περπατά έξω από αυτό το όριο κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι 
περιμετρικοί οδικοί άξονες ορίζουν πιο έντονα αυτό το όριο μέσα από την κίνηση και τον θόρυβο 
των αυτοκινήτων καθώς και των Μ.Μ.Μ. αποκόπτοντας κάθε επαφή με το εσωτερικό της πλατείας. 
Ακόμη, παρατηρείται μία έντονη συσσώρευση των ατόμων κατά την είσοδο και την έξοδο των υπόγειων 
σιδηροδρομικών γραμμών 1,2 των οποίων η διαδρομή συνεχίζεται περιμετρικά της πλατείας. Η εικόνα 
των περαστικών για την πλατεία δεν χαρακτηρίζεται ως ευχάριστη και η παρουσία τους είναι 
αναγκαία.  
 

Οι μόνιμοι χρήστες της πλατείας που περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο εκεί είναι συνήθως άνδρες 
μετανάστες, ως επί το πλείστον. Παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, άτομα τα οποία 
συναντούσαμε συνεχώς, καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας, συγκεντρώνονται σε μικρές και μεγάλες 
παρέες και επιλέγουν να παρευρίσκονται στο κέντρο της πλατείας. Αντιθέτως, μεμονωμένα άτομα 
επιλέγουν να βρίσκονται στην περίμετρο της πλατείας, κάνοντας στάση σε κάποιο πεζούλι ή παγκάκι. 
Διακριτές ομάδες κατ’ εξακολούθηση καταλαμβάνουν συγκεκριμένες περιοχές για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες. 
Η κατεξοχήν λειτουργία που επιτελείται στον χώρο της πλατείας Βικτωρίας, είναι η κοινωνική 
συνεύρεση. Ομάδες μεταναστών συγκεντρώνονται μαζικά σε επιλεγμένα σημεία, εξασφαλίζοντας ψυχικά 
οφέλη όπως την ασφάλεια, την ελευθερία έκφρασης, την κοινωνική επαφή αναπτύσσοντας έτσι μία 
συλλογική ταυτότητα





Οδικοί άξονες

Ροή περαστικών


