
Αντιληπτικοί / εννοιολογικοί στροφείς μεταξύ  χωρικών πεδίων

Το ρείθρο ως στροφέας μεταξύ διαφορετικών αντιληπτικών πεδίων (Δρόμος / Λαϊκή αγορά)



Η εφήμερη κατασκευή του πάλκου ως στροφέας μεταξύ διαφορετικών αντιληπτικών πεδίων (Καφενείο/ Καφωδείο)



Ο ρυθμός των φυσικών στοιχείων ως στροφέας μεταξύ διαφορετικών εννοιολογικών πεδίων (Φύση/Νόμος) 



Η άρθρωση φυσικών/τεχνητών στοιχείων ως στροφέας μεταξύ διαφορετικών εννοιολογικών πεδίων (Φύση/Νόμος) 



Eduardo Souto de Moura, 

1997

Η άρθρωση φυσικών/τεχνητών στοιχείων ως στροφέας μεταξύ διαφορετικών εννοιολογικών πεδίων (Φύση/Νόμος) 



Το αμφίσημο στοιχείο ως στροφέας μεταξύ διαφορετικών σημειολογικών τάξεων:  Οι σημειοναύτες



Hamid van Koten, 
Grass Sofa, 2000

Το αμφίσημο στοιχείο ως στροφέας μεταξύ διαφορετικών σημειολογικών τάξεων:  Οι σημειοναύτες



jaques wirtz, 2014

Το αμφίσημο στοιχείο ως στροφέας μεταξύ διαφορετικών σημειολογικών τάξεων:  Οι σημειοναύτες



Ο Εθνικός Κήπος ως 

παράδειγμα σχεδιασμού 

στροφέων



παλάτι του βασιλιά
πλατεία του παλατιού με δύο αλέες από quercus ilex (Αριά)
Αυλή κυρίας εισόδου
Κήπος του λαού
Βουλεβάρτο, αλέες από δέντρα πιπεριών
Δρόμος της Κηφισιάς, αλέα από λευκή Λεύκη
ζωολογική συλλογή (περιοχή για την ενδιαίτηση ζώων) 
σπιτάκι του φύλακα 
καταλύματα των ζώων 
γούρνα ποτίστρα
Παρτέρι σε ταράτσα,  κεντημένο με λουλούδια στην οροφή, και φυτεμένο με πορτοκαλιές σε σχήμα ρόμβου

Θερμοκήπιο
Λαβύρινθος με ιαπωνικό ευώνυμο
Ατμομηχανή για άντληση νερού
Σπίτι του κηπουρού
Γεφυράκι
Παλαιά θεμέλια του Λυκείου 
Παλαιά θεμέλια της περιπατητικής σχολής
Πλαγιά φυσικού βράχου σμιλεμένη απότομα και γεμάτη με κάκτους. 
Ένα τετράγωνο  παλαιό μωσαϊκό
Λαβύρινθος με Χαλέπιο Πεύκη
ηλιακό ρολόι 
Μεγάλη λίμνη 
μικρό ιχθυοτροφείο με υδρόβια φυτά και νησάκι στη μέση
υπερυψωμένη στέρνα με κυκλώπεια τείχη
μεγάλος τσιμεντένιος ταμιευτήρας ύδατος
στέρνα
Mικρή στέρνα περικυκλωμένη από βράχους
πηγάδι με περσική αντλία και ταμιευτήρα ύδατος
Θόλος από αναρριχόμενες τριανταφυλλιές που καλύπτουν μια υδραυλική αντλία που την κινεί ένα άλογο
Ωοειδές περιτείχισμα με φυτεμένο βράχο με κάκτους, διάφορες συνθέσεις από εξωτικά φυτά, στην μέση σκέπαστρο με μωσαϊκό στο 
πάτωμα περικυκλωμένο με μια λωρίδα βράχων, φυτεμένων με καμέλιες και διάφορα αναρριχόμενα φυτά
Μανόλια
Μια μπορντούρα βράχων φυτεμένη με κάκτους και διάφορα ποώδη φυτά
Φυλλωσιά ανάπαυσης
Σπηλιά με σκίαστρο από αναρριχόμενα φυτά

Οι τρεις κατηγορίες ορισμών στο υπόμνημα του αρχικηπουρού François Louis Bareaud στο 
χάρτη του Εθνικού Κήπου Αθηνών

1η κατηγορία: πραγματολογικά στοιχεία



Αίθουσα με Λιγουστρο Ιαπωνικό με άνοιγμα στο νερό και κάλυψη από Σοφόρα κρεμοκλαδή

Μια αίθουσα με Σοφόρα, Ψευδακακία (Robinia) και Λιγουστρο Ιαπωνικό και με ράφια για γλάστρες

Σαλόνι με μουριές πλεγμένες με γλυτσίνα, διακοσμημένο με γιασεμί σε ράφια για γλάστρες

Μικρή αίθουσα από Ράμνους με ράφια για γλάστρες

Αίθουσα με ράμνους αϊλανθος (Βρωμοκαρυδιά, Βρωμούσα) κλπ.

Πράσινο δωμάτιο που περιέχει τις αρχαιότητες που βρεθήκαν στον κήπο

Περίπτερο και μεγάλη αίθουσα με πλέγμα, πάνω από ένα παλαιό αποκατεστημένο μωσαϊκό, με ξύλινη στέγη, 
γεμάτο με Λαντάνα, διακοσμημένα σε βάζα και  σε λάμπες με λουλούδια

Οι τρεις κατηγορίες ορισμών στο υπόμνημα του αρχικηπουρού François Louis Bareaud στο 
χάρτη του Εθνικού Κήπου Αθηνών

2η κατηγορία: μεταφορές κτιριολογικών όρων σε 

τοπιολογικούς σχηματισμούς: Ο προσδιορισμός 

στάσεων και πλαισίωσης θεμάτων



Τοξωτή αλέα, φτιαγμένη με πέτρινες κολόνες, καλυμμένη με τριανταφυλλιές, κλπ. Στην συνέχεια της γραμμής 

φαίνεται ο ναός του Ολυμπίου Διός όπου είναι και το τέλος της θέας

Άνοιγμα στο τοίχο με τάφρο σε ανάχωμα

Πράσινο δωμάτιο  φτιαγμένο με δυο ημικυλινδρικούς θόλους από αναρριχώμενα αειθαλή φυτά με θέα στο νησί της 

Αίγινας και στο ναό του Ολυμπίου Διός

Θόλος από αναρριχόμενες τριανταφυλλιές, από τον οποίο βλέπουμε όλη την νότια όψη του παλατιού

Θόλος από αναρριχόμενες τριανταφυλλιές από τον οποίο βλέπουμε το μεγάλο παρτέρι και την νότια όψη του 

παλατιού

Θόλος από αναρριχόμενα φυτά από τον οποίο βλέπουμε το ναό του Δία και το νησί της Αίγινας

Θέα στο Λυκαβηττό

Ωραίο άνοιγμα (θέα) σε έναν ανεμόμυλο

Άνοιγμα (θέα) στην Πύλη του Αδριανού

Λόφος από τον οποίο βλέπουμε την Ακρόπολη, του Φιλοπάππου, και το ναό του Δία

Άποψη στο ναό του Ολυμπίου Διός

Άποψη στο ναό του Ολυμπίου Διός, τα απομεινάρια της παλαιάς γέφυρας του Ιλισσού που πήγαινε στο στάδιο και 

άνοιγμα (θέα) στην Ακρόπολη

Άνοιγμα (θέα) στο Παρθενώνα

Ξέφωτο μέσα σε μια συστάδα δέντρων, φυτεμένο με καμέλια, γαρδένια, αζαλέα και έναν θόλο πρασινάδας στο 

βάθος.

Μικρό άνοιγμα στον τοίχο  με τάφρο και θέα στο ναό του Ολυμπίου Διός

Οι τρεις κατηγορίες ορισμών στο υπόμνημα του αρχικηπουρού François Louis Bareaud στο 
χάρτη του Εθνικού Κήπου Αθηνών

3η κατηγορία: στροφείς βλεμμάτων / κατασκευή 

συνεχειών, διευρύνσεις ορίων


















