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Σύνοψη (abstract) 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αισθητική και Χώρος στο 

Επιχειρείν» πραγματεύεται τις έννοιες της αισθητικής και χωρικής αντίληψης 
μέσα στο πλαίσιο της οργανωσιακής θεωρίας. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο 
της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εις βάθος διερεύνηση των δύο αυτών 
εννοιών – της Αισθητικής και του Χώρου – καθώς και το σε ποιο βαθμό 
επιδρούν, ενισχύουν και επηρεάζουν την επιχειρηματική δράση. 

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του χώρου 
και παρουσιάζονται μερικές από τις θεμελιώδης ιδιότητές του. Πιο 
συγκεκριμένα εξετάζονται θέματα, όπως η κοινωνιολογική ανάλυση του 
χώρου, διάκριση μεταξύ χώρου και τόπου καταλήγοντας στον αρχιτεκτονικά 
δομημένο χώρο. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται σε μεγαλύτερη ανάλυση χωρικά 
ζητήματα που σχετίζονται με την οργανωσιακή θεωρία. Αναφέρονται βασικές 
αρχές εξέλιξης της επίδρασης του χώρου στο σύγχρονο επιχειρείν από την 
έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της αισθητικής παραθέτοντας 
μια σύντομη ανασκόπηση των αισθητικών θεωριών που διατυπώθηκαν κατά 
καιρούς. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το επιστημονικό 
πεδίο της αισθητικής, ενώ παράλληλα κρίθηκε απαραίτητο να καταγραφεί ο 
τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η παρούσα εργασία την έννοια της αισθητικής.  
 Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύνδεση των αρχών χώρου και 
αισθητικής που αναλύθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, εντάσσοντας την 
συνθετική αυτή προσέγγιση μέσα στο οργανωσιακό πλαίσιο λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. Η συνθετική αυτή προσπάθεια αποκρυσταλλώνει θέματα 
επιχειρησιακής οργάνωσης και μάνατζμεντ που ίσως μέχρι τώρα έμεναν στην 
αφάνεια ή δεν είχαν τύχει ιδιαίτερης σημασίας. 
 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε θέματα εργονομίας, και 
τέχνης και αναλύεται ο ρόλος που διαδραματίζουν στο σύγχρονο επιχειρείν. 
Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι σημαντικές εξελίξεις που έχουν επέλθει σε 
θέματα εργονομίας, καθιστώντας το περιβάλλον εργασίας φιλικότερο προς 
τον εργαζόμενο. Στο τέλος του κεφαλαίου αναλύονται μερικές από τις 
παθολογίες που εντοπίζονται από την «μαζικοποιημένη» χρήση αισθητικών 
επιλογών και χωρικών διατάξεων της σύγχρονης αγοραίας επιχειρηματικής 
δράσης. 
 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της έρευνας που 
διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα αυτής. 
 

Σίγουρα η εργασία αυτή  δεν εξαντλεί το εύρος των θεμάτων που 
αναπτύσσονται στα παραπάνω κεφάλαια. Φιλοδοξεί όμως να φωτίσει μια 
σχετικά αφανή πλευρά του σύγχρονου επιχειρείν, διευρύνοντας τους 
ορίζοντες της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης και σκέψης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Σε ένα ολοένα εντονότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις αναζητούν σε διάφορα επιστημονικά πεδία (εκτός της 

οικονομικής επιστήμης και του μάνατζμεντ) ιδέες και έμπνευση για να 

δημιουργήσουν στρατηγικά πλεονεκτήματα και να ενδυναμώσουν τη θέση 

τους στην αγορά. Οι δρόμοι της αισθητικής και του χώρου συναντιώνται με 

αυτόν της επιχειρηματικότητας από τη στιγμή γένεσης της τελευταίας, καθώς 

με συνειδητό ή ασυνείδητο τρόπο καθώς οι χωρικές και αισθητικές επιλογές 

επηρεάζουν την οργάνωση μιας επιχείρησης και τον τρόπο άσκησης 

επιχειρηματικής δράσης, όπως αναλύεται στις επόμενες σελίδες 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία φιλοδοξεί να προσθέσει ένα ακόμα 

λιθαράκι στο ευρύ πεδίο του μάνατζμεντ, διερευνώντας μια άλογη και 

ελάχιστα ποσοτικοποιημένη πτυχή του: αυτήν της αισθητικής αντίληψης και 

της αισθητικής οργάνωσης 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του χώρου και 

παρουσιάζονται μερικές από τις θεμελιώδης ιδιότητές του. Πιο συγκεκριμένα 

εξετάζονται θέματα, όπως η κοινωνιολογική ανάλυση του χώρου, διάκριση 

μεταξύ χώρου και τόπου καταλήγοντας στον αρχιτεκτονικά δομημένο χώρο. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται σε μεγαλύτερη ανάλυση χωρικά 

ζητήματα που σχετίζονται με την οργανωσιακή θεωρία. Αναφέρονται βασικές 

αρχές εξέλιξης της επίδρασης του χώρου στο σύγχρονο επιχειρείν από την 

έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης. Καταγράφονται οι σύγχρονες 

εξελίξεις αναφορικά με την επιστράτευση του χώρου ως στρατηγικό εργαλείο 

για τη διαμόρφωση επιχειρησιακής ταυτότητας και κουλτούρας και 

αναλύεται η οργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος 

 Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της αισθητικής παραθέτοντας 

μια σύντομη ανασκόπηση των αισθητικών θεωριών που διατυπώθηκαν κατά 

καιρούς. Παρουσιάζονται οι σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το επιστημονικό 

πεδίο της αισθητικής, ενώ παράλληλα κρίθηκε απαραίτητο να καταγραφεί ο 

τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η παρούσα εργασία την έννοια της αισθητικής. 
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Στο τέλος του κεφαλαίου αναλύονται βασικές πτυχές της αισθητικής 

προσέγγισης στην οργανωσιακή θεωρία, εστιάζοντας το ενδιαφέρον στην 

επιχειρηματικότητα. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύνδεση των αρχών χώρου και 

αισθητικής που αναλύθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια, εντάσσοντας την 

συνθετική αυτή προσέγγιση μέσα στο οργανωσιακό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. Η συνθετική αυτή προσπάθεια αποκρυσταλλώνει θέματα 

επιχειρησιακής οργάνωσης και μάνατζμεντ που ίσως μέχρι τώρα έμεναν στην 

αφάνεια ή δεν είχαν τύχει ιδιαίτερης σημασίας. Επιχειρησιακή γνώση, 

αναλογικότητα σε ψηφιακό περιβάλλον καθώς και ιδιαίτερες πτυχές της 

επιχειρηματικής δράσης είναι μερικά θέματα που παρουσιάζονται αναλυτικά.  

 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε θέματα εργονομίας, και 

τέχνης και αναλύεται ο ρόλος που διαδραματίζουν στο σύγχρονο επιχειρείν. 

Πιο συγκεκριμένα αναλύονται οι σημαντικές εξελίξεις που έχουν επέλθει σε 

θέματα εργονομίας, καθιστώντας το περιβάλλον εργασίας φιλικότερο προς 

τον εργαζόμενο. Είναι αξιοπρόσεκτο πως χρήση κοινής λογικής μπορεί να 

συνεισφέρει στην ελαχιστοποίηση τραυματισμών ενώ μέσω ενός εργονομικού 

σχεδιασμού μπορεί να ελαχιστοποιηθεί η βία. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

γίνεται αναφορά στις λειτουργίες αλλά και τις δυνατότητες της τέχνης στο 

εργασιακό περιβάλλον. Τέλος αναλύονται μερικές από τις παθολογίες που 

εντοπίζονται από την «μαζικοποιημένη» χρήση αισθητικών επιλογών και 

χωρικών διατάξεων της σύγχρονης αγοραίας επιχειρηματικής δράσης. 

 Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της έρευνας που 

διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα αυτής. 

 

Σίγουρα η παρούσα διπλωματική εργασία δεν εξαντλεί το εύρος των 

ζητημάτων που σχετίζονται με την αισθητική προσέγγιση της επιχειρηματικής 

δράσης και των χωρικών συνιστωσών αυτής. Άλλωστε το συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο είναι αξιοσημείωτα ευρύ και μόλις τα τελευταία χρόνια 

άρχισε να τοποθετείται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών 
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ακαδημαϊκών και ερευνητών της οργανωσιακής θεωρίας. Η ενασχόληση με 

ζητήματα αισθητικής και χώρου με αφορμή την παρούσα διπλωματική 

εργασία αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια διεύρυνσης των οριζόντων της 

επιστήμης του μάνατζμεντ και ευελπιστεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για 

μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες.  
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1. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

1.1 Ορισμός της έννοιας του χώρου 

Αναζητώντας ένα ορισμό που θα προσδιόριζε επακριβώς την έννοια 

“χώρος” καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ίσως δεν υπάρχει ένας καθολικός, 

μονοσήμαντος ορισμός που θα μπορούσε να αποδώσει όλο το φάσμα των 

συσχετίσεων που απορρέουν από το χώρο, καθώς η έννοια του χώρου ως 

γενική συνθήκη ανάλογα από ποια σκοπιά διερευνάται διαθέτει πολλαπλά 

χαρακτηριστικά. Όπως άλλωστε θα δούμε παρακάτω, ή έννοια του χώρου 

στην εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης πέρασε από πολλά στάδια και κάθε 

εποχή ή περίοδος σημαντικών επιστημονικών ανακαλύψεων προσέγγισε από 

τη δική της οπτική την έννοια αυτή.  

Σύμφωνα με τον Σφαέλλο (1991), η έννοια του χώρου στην απόλυτη 

σημασία της, ξεπερνά τον αισθητό κόσμο που μας περιβάλλει και συνδέεται 

με την έννοια της άπειρης και απέραντης έκτασης. Σε αντιδιαστολή προς την 

παραπάνω αφηρημένη έννοια, η βιωματική μας εμπειρία σε σχέση με τον 

χώρο μας  υπογραμμίζει ότι ο πεπερασμένος χώρος όπως τον βιώνουμε είναι 

«η μερική και βαθμιαία αποκάλυψη του πρώτου, που παρέχεται από την 

περιορισμένη εικόνα του χώρου των αισθήσεων». Απλοποιώντας τη γενική 

(χωρική) συνθήκη, χώρος είναι η δομή του κόσμου, το τρισδιάστατο 

περιβάλλον μέσα στο οποίο άνθρωποι, γεγονότα και αντικείμενα υπάρχουν 

και εξελίσσονται. 

 

«Ο χώρος δεν είναι αθώος» 

Ο παραπάνω αφορισμός γίνεται έγκυρος, αν διερευνήσει κανείς τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή και τον μετασχηματισμό του 

χώρου. Τίποτε δεν λαμβάνει χώρα στο κενό. Ο Lefebvre (1974) υποστηρίζει 

ότι «ο χώρος είναι περισσότερα από ένα παθητικό τόπο (locus) των 

κοινωνικών σχέσεων. Κατέχει λειτουργικό ρόλο, όπως η γνώση και η δράση, 

στον υφιστάμενο τρόπο παραγωγής». 
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Η παραπλανητική άποψη ότι ο χώρος είναι ουδέτερος, διαφανής και 

«καθαρός» διαμορφώθηκε ως επί το πλείστον από τις εξελίξεις της –

μαθηματικής κυρίως- επιστήμης, όπου η έννοια «χώρος» (space) είχε 

γεωμετρικό χαρακτήρα και αναφερόταν στην έννοια του κενού πεδίου. Σε 

ακαδημαϊκές συζητήσεις συνοδευόταν κυρίως από τα επίθετα «ευκλείδειος», 

«ισότροπος» ή «απέραντος» χώρος. Με βάση τον Lefebvre, οι μαθηματικοί 

στη σύγχρονη εποχή εμφανίστηκαν ως κάτοχοι του χώρου (και του χρόνου), 

εφευρίσκοντας και άλλους χώρους (π.χ. μη- ευκλείδειος, αφηρημένους κ.α) 

Ωστόσο οι μαθηματικοί επιστήμονες δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν 

τη μετάβαση από τον «μαθηματικό» χώρο στον «κοινωνικό» και αυτήν την 

προβληματική την παραχώρησαν στους φιλοσόφους προς διερεύνηση. 

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο η αναφορά σε «κοινωνικό» χώρο (social 

space) δημιουργούσε ερωτηματικά, καθώς η απολυτότητα του χώρου έμοιαζε 

δεδομένη. Ωστόσο ο χώρος στις τρεις διαστάσεις έτσι όπως ξέρουμε να 

αναφερόμαστε σ’ αυτόν δεν είναι παρά το τελευταίο επίπεδο ανάλυσης. Αυτό 

που κληρονόμησε η σύγχρονη σκέψη είναι ότι  η κατάσταση του χώρου είναι 

διανοητική (διανοητικός χώρος –mental space), όπου δεν έχουν τεθεί όρια στη 

γενικοποίηση του όρου. 

 

1.2 Κοινωνικός χώρος - κοινωνική σχέση 

Ο κοινωνικός χώρος μέρος του οποίου είναι ο φυσικός χώρος 

σχετίζεται με την κοινωνική σχέση. Η σχέση σύμφωνα με τον Γιανναρά (2004): 

• αποτελεί προϋπόθεση της ύπαρξης και της γνώσης 

• συνιστά υπαρκτικό γεγονός (ο τρόπος με το οποίο υπάρχει ό,τι 

υπάρχει) 

• είναι και τρόπος ύπαρξης και ιδρυτικό γεγονός ύπαρξης 

Ο ίδιος χαρακτηριστικά αναφέρει «… αυτό που είναι κάθε υπαρκτό προκύπτει ως 

αποτέλεσμα σχέσεων πλήθους (αιτιωδών της ύπαρξής του) παραγόντων…». Με βάση 

τα παραπάνω, η σχέση ως έννοια αποκτά δύο σημασίες. Η πρώτη αφορά στον 

ευρέως γνωστό συσχετισμό δύο δεδομένων (το α ως προς το β είναι μεγάλο, 

σκούρο, ανοιχτό, κ.α.). Η δεύτερη αφορά στον ενεργούμενο τρόπο 
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συγκρότησης της ύπαρξης των υπαρκτών και της γνώσης μας για κάθε 

υπαρκτό. Για παράδειγμα, η χημική σύσταση του νερού είναι ο γνωστός 

χημικός τύπος Η2Ο. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το νερό αποτελείται από δύο 

στοιχεία, τα οποία με κάποια αναλογία μεταξύ τους ενώνονται και 

συνεργάζονται ώστε να προκύψει το νερό (υδρογόνο και οξυγόνο στην 

περίπτωσή μας). Η διαπίστωση αυτή κάνει ιδιαίτερα σημαντική την γνώση 

ότι η σχέση δεν νομιμοποιείται μόνο στην σύμπραξη δύο ή περισσότερων 

ατόμων ή πραγμάτων, αλλά και στο γεγονός ότι κάθε ύπαρξη αποτελεί από 

μόνη της μια σχέση. 

 

Επιπλέον ο χώρος ορισμένος ως δυνατότητα της επικοινωνίας ως σχέση και 

ως περιεχόμενο εμπεριέχει την έννοια του χώρου όπως την παρουσίασε ο 

Einstein στις διαλέξεις του Prienceton: «ο χώρος ενός σώματος είναι η ολότητα των 

δυνατοτήτων επαφής του με τα άλλα σώματα.» Με βάση τα παραπάνω η έννοια 

του χώρου καλύπτει όλο το φάσμα από τη φυσική ως την κοινωνική σχέση και 

ο κοινωνικός χώρος είναι το ολοκληρωμένο πλαίσιο της ανθρώπινης 

επικοινωνίας. (Κωτσάκης, 2001).1 Έτσι λοιπόν η κοινωνική σχέση 

αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα: 

 

1ο επίπεδο διάδραση (περιεχόμενο επικοινωνίας) 

2ο επίπεδο τάξη διαδράσεων (σχέση επικοινωνίας) 

3ο επίπεδο κοινωνικός χώρος (δυνατότητα της επικοινωνίας ως σχέση και 

ως περιεχόμενο)  

 

Στην παραπάνω συζήτηση στοιχειώδης έννοια δεν είναι το 

αντικείμενο, αλλά η δράση. Η δράση είναι τμήμα διάδρασης, δηλαδή δεν 

υπάρχει δράση χωρίς διάδραση. Υπό το πρίσμα αυτό και η πράξη είναι 

σύμπραξη. Η ουσία έγκειται στο να διερευνηθεί τι είδους διάδραση είναι αυτή 

που εξετάζεται κάθε φορά. Τέλος, μέσω σχέσεων διαμορφώνεται ο τρόπος που 

                                                 
1 Η ανάλυση του κοινωνικού χώρου -όπως αναπτύσσεται παρακάτω- βασίζεται στα κείμενα 
εργασίας του κ. Κωτσάκη (ανοιχτό πολυτεχνείο, κείμενα εργασίας 1996-2000). 
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γνωρίζουμε την πραγματικότητα, μετέχουμε στην κοινωνία των εμπειρικών 

πιστοποιήσεων και η ύπαρξη πραγματοποιείται και φανερώνεται. 

 

Ο κοινωνικός χώρος ως σύστημα κοινωνικών σχέσεων διακρίνεται 

επιπλέον για δυο θεμελιώδη χαρακτηριστικά του τη δέσμευση και τη 

δυνατότητα. 

Δέσμευση:  

ο κοινωνικός χώρος είναι η ολότητα εκείνη, εντός της οποίας δεν μπορεί 

κανείς να μην επικοινωνεί. Στον κοινωνικό χώρο το κενό είναι σημαντικό 

καθώς η απουσία κάθε πληροφορίας είναι πληροφορία. 

Δυνατότητα:  

Όπως ορίστηκε παραπάνω, ο κοινωνικός χώρος είναι η πραγματική 

δυνατότητα της κοινωνικής σχέσης. Η διατυπωμένο διαφορετικά: ο 

κοινωνικός χώρος είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και τα υποκείμενά του. 

Το όφελος της επιχειρηματικής δράσης από τα χαρακτηριστικά της 

δέσμευσης και της δυνατότητας είναι διπλό. Λόγω της δέσμευσης, μέσα σε 

έναν επαγγελματικό χώρο δεν μπορεί παρά να διαδραματίζονται 

καταστάσεις και γεγονότα. Τη δέσμευση αυτή είναι στην ευχέρεια του/της 

επιχειρηματία να την προσανατολίσει σε θετικές για την επιχείρηση ενέργειες. 

Άλλωστε χωρίς περιορισμούς, οι επιλογές στη ζωή φαντάζουν αμέτρητες και 

δεν είναι εύκολο να καθοριστεί μια συγκεκριμένη πορεία.  

Το δεύτερο και σημαντικότερο όφελος πηγάζει από την ιδιότητα του 

χώρου ως δυνατότητα. Δεν υπάρχει τίποτε πιο απελευθερωτικό στην 

ανθρώπινη κατάσταση από το να έχει κανείς την ευχέρεια να καθορίσει τις 

επιλογές του. Στην περίπτωσης της επιχειρηματικής δράσης η διαπίστωση 

αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η οργάνωση του χώρου δημιουργεί 

προσβάσεις, στάσεις, κινήσεις, παραμονή σε κλειστό ή ανοικτό χώρο, 

διευκολύνει ή αποτρέπει την οπτική επαφή κ.α. Η δυνατότητα που προσφέρει 

ο χώρος μεταφράζεται σε ιεραρχίες, κλίμακες και κατευθύνσεις, 

δημιουργώντας το σύνθετο πλέγμα των οργανωσιακών σχέσων που 

απαντώνται σε κάθε επιχείρηση. 
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1.3 Διάκριση χώρου και τόπου 

Οι θέσεις και διερευνήσεις πολλών ερευνητών σχετικά με το χώρο 

(Στεφάνου. 2005, Harrison & Dourish,1995) ξεκινούν από μια βασική 

διάκριση ανάμεσα στον χώρο και τον τόπο. Ο χώρος όπως αναπτύχθηκε και 

παραπάνω είναι η δυνατότητα των κοινωνικών σχέσεων. Ο τόπος είναι η 

πραγματικότητα που βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε. Ως γενική συνθήκη ο 

χώρος δεν έχει ιδιαίτερη φυσιογνωμία και μπορεί να περιγραφεί από τα 

φυσικά του χαρακτηριστικά π.χ. μονάδες εμβαδού, όγκου, προσανατολισμού 

κ.α., Ωστόσο ο χώρος αποκτά συγκεκριμένο νόημα και μετατρέπεται σε τόπο, 

όταν η παρουσία του ανθρώπου πληροί το χώρο με λειτουργίες, όνειρα, 

επιθυμίες, προσδοκίες, συναισθήματα, κ.α. (Στέφανου, 2005). Τόπος είναι 

χώρος με προστιθέμενη αξία. Ο χώρος ως αφηρημένη έννοια, διατηρεί το 

δυναμικό χαρακτήρα του με τον άνθρωπο δρώντας μέσα σ’ αυτόν 

δημιουργικά και όχι μένοντας σαν απλός θεατής. Ο χώρος είναι το 

τρισδιάστατο περιβάλλον μέσα στο οποίο γεγονότα και αντικείμενα 

υπάρχουν και εξελίσσονται. Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του χώρου ως 

δέσμευση και δυνατότητα είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να 

μετατραπεί ο (βιωμένος) χώρος σε τόπο. 

Κατά τους Harrison & Dourish (1995) η νοηματική διαφορά μεταξύ 

χώρου και τόπου είναι ανάλογη αυτής της κατοικίας και του σπιτικού. Η 

κατοικία είναι η κατασκευή εκείνα που προφυλάσσει τον άνθρωπο από τις 

καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή, αέρας κ.α.), το σπιτικό όμως αντικατοπτρίζει 

την αίσθηση της ζεστασιάς, ηρεμίας, θαλπωρής που είναι βασικά 

χαρακτηριστικά τα έννοιας «σπίτι». Με τον όρο «σπιτικό» ο τρισδιάστατος 

χώρος αποκτά συγκεκριμένη φυσιογνωμία και χαρακτήρα που 

προσδιορίζεται από τη μοναδικότητα και την ταυτότητα των ανθρώπων που 

το κατοικούν.  

Ο χώρος λειτουργεί πολλές φορές ως διαφορετικοί τόποι σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές και συνθήκες, χωρίς να αλλάζουν τα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά του (διαστάσεις, διάταξη αντικειμένων κ.τ.λ). Για 

παράδειγμα ένα γραφείο λειτουργεί ως χώρος εργασίας, αλλά μπορεί να 
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φιλοξενήσει και άλλες δραστηριότητες όπως συναντήσεις, γεύματα, 

προσωπικές επαφές, στιγμές αυτοσυγκέντρωσης κ.α.). Συνοψίζοντας θα 

λέγαμε ότι ο χώρος είναι η γενική (χωρική συνθήκη), ωστόσο ο τόπος 

χαρακτηρίζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε ή χρησιμοποιούμε τον χώρο. 

Σύμφωνα με τον Van Eyck (1962): 

«Ό,τι και αν σημαίνουν ο χώρος και ο χρόνος,  ο τόπος και η περίσταση 

σημαίνουν περισσότερα» 

 

1.4 Κοινωνιολογική ανάλυση του χώρου  

Πολλοί αναλυτές της κοινωνικής δράσης ασχολήθηκαν με την έννοια 

του χώρου και με τις συσχετίσεις που υποδηλώνουν πολιτισμικά 

διαμορφωμένα νοήματα και συμπεριφορές εντός ενός χωρικού πλαισίου. 

Ο Goffman (1959) χρησιμοποιεί μεταφορές από το θέατρο όπως 

προσκήνιο-παρασκήνιο (frontstage – backstage) για να διαχωρίσει τις 

διαφορετικές συμπεριφορές και δράσεις στις διαπροσωπική επικοινωνία. Ο 

Giddens (1984) χρησιμοποιεί τον όρο «locales» για να προσδώσει έμφαση  στη 

διαδικασία με την οποία κατασκευάζεται χωρικά το νοηματικό περιεχόμενο 

της επικοινωνίας. Αυτό συνεπάγεται για την ανθρώπινη δράση  ότι δεν 

προσδιορίζεται μόνο από το χωρική συνθήκη αυτή καθ΄εαυτή  αλλά από τις 

προσδοκίες, την κατασκευή και πρόσληψη νοημάτων που διαμορφώνονται 

μέσα στο χώρο (Ηarrison & Dourish, 1996). 

 

1.5  Ο αρχιτεκτονικός χώρος 

Ο αρχιτεκτονικός δομημένος χώρος είναι η υλική υπόσταση του 

κοινωνικού χώρου και είναι ανοικτό σύστημα, γιατί κάθε φορά ο κοινωνικός 

χώρος αλλάζει. Ο κοινωνικός χώρος είναι δυναμικός και συμπαρασύρει στις 

μεταβολές του και τον φυσικό αρχιτεκτονικά δομημένο χώρο. Σε κάθε εποχή 

είναι επίκαιρο το  ερώτημα:  τι είναι ο κοινωνικός χώρος, πώς ορίζεται η 

κοινωνική σχέση και ως εκ τούτου κάθε φορά ο φυσικός χώρος 

επαναπροσδιορίζεται. 
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Η αρχιτεκτονική επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον έχει σκοπό κυρίως 

την εξασφάλιση περιβλήματος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι μια 

διαδικασία που μέσα από διαδοχικές σκόπιμες μεταβολές του περιβάλλοντος 

επιδιώκει να το προσαρμόσει στις ανάγκες και την αισθητική της εποχής μας. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σε κάθε εποχή επαναπροσδιορίζεται η 

φύση της κοινωνικής σχέσης και επομένως ο κοινωνικός (και κατ επέκταση) 

και ο αρχιτεκτονικός) χώρος. Αυτή η προσαρμογή – αλλαγή αποτελεί μια 

κυβερνητική (cybernetic) ρύθμιση που οργανώνει τη σκοπιμότητα στο χώρο. 

  

Άλλωστε αυτή η οργάνωση του χώρου αποτελεί και κύριο καθήκον της 

αρχιτεκτονικής. H μελέτη και οργάνωση του χώρου και του τόπου είναι το 

κύριο αντικείμενο των αρχιτεκτόνων και των πολεοδόμων. H  θεωρία των 

pattern που διατύπωσε ο Christopher Alexander (1987) περιγράφουν 

φαινομενικά αρχές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.  Η εστίαση είναι λιγότερο 

στη μορφή και τη δομή των κτιρίων και των πόλεων και περισσότερο στη ζωή 

που διαδραματίζεται εντός τους. Ο ίδιος (1979) αναφέρει: «όσοι από εμάς που 

ασχολούμαστε με κτίρια μας διαφεύγει συχνά το γεγονός ότι οι εμπειρίες μας  δεν 

επηρεάζονται αποκλειστικά από το δομημένο περιβάλλον καθ’ εαυτό αλλά από τους 

τύπους ( pattern) των γεγονότων που βιώνουμε εντός του.» 

Από την παραπάνω άποψη προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι 

αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι δεν ασχολούνται απλά με το να σχεδιάζουν 

τρισδιάστατες δομές, αλλά «δοχεία ζωής», όπως παρομοιάζει χαρακτηριστικά 

τον αρχιτεκτονικά δομημένο χώρο ο αρχιτέκτονας Άρης Κωνσταντινίδης. 
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2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Lefebrve (1974), λίγοι σήμερα θα 

διαφωνήσουν με την άποψη ότι το κεφάλαιο και οι συνθήκες της αγοράς 

επηρεάζουν πρακτικά ζητήματα που αφορούν στο χώρο όπως π.χ. κατασκευή 

κτιρίων, διασπορά επενδύσεων, ανάπτυξη και διάθρωση εργατικού 

δυναμικού κ.α. Στο μοντέλο της «νέας οικονομίας», η θεώρηση του χώρου 

γίνεται υπό το πρίσμα της οικονομικής αξιολόγησης μιας (γεωγραφικής) 

τοποθεσίας σχετικά με το πόσο επικερδής ή όχι είναι. Η θεώρηση αυτή όμως 

έχει την αφετηρία της σε μακροοικονομικά μοντέλα ανάπτυξης που 

επηρεάζουν τελικά τον αρχιτεκτονικά δομημένο οργανωσιακό χώρο.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  μελέτη και οργάνωση του χώρου και 

του τόπου είναι το κύριο αντικείμενο των αρχιτεκτόνων και των πολεοδόμων. 

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη των δομών ενός συνόλου αναπτύσσεται 

προοδευτικά κατά διαδοχικές φάσεις σε υποκείμενα οργανωτικά επίπεδα. Το 

πρώτο επίπεδο αναφέρεται στη μικροκλίμακα της κατοικίας-κτίριο, όπου στο 

επίπεδο αυτό δρα κυρίως η αρχιτεκτονική σχεδιάζοντας και οργανώνοντας σε 

ανθρώπινη κλίμακα κτίρια και δομημένα περιβάλλοντα. Στο δεύτερο επίπεδο 

αναπτύσσεται κυρίως ο αστικός σχεδιασμός και η πολεοδομία, όπου σε 

ευρύτερη κλίμακα από τη μικροκλίμακα της κατοικίας-κτίριο μελετώνται 

αστικοί χώροι και χωροθετούνται δραστηριότητες (οικονομικές, κοινωνικές, 

πολιτισμικές κ.α.) Στο τρίτο επίπεδο μελετώνται χωρικά μοντέλα που 

σχετίζονται με έθνη, κράτη, ευρύτερες περιοχές, όπου τον κύριο λόγο έχουν οι 

οικονομικοί αναλυτές και όσοι εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 

(plαnners), οι οποίοι σε μακροκλίμακα σχεδιάζουν και αναλύουν χωρικούς 

συσχετισμούς και μοντέλα ανάπτυξης. 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ
μικρο κτίριο-κατοικία αρχιτεκτονική
μέσο αστικοί χώροι, συγκροτήματα αστικός σχεδιασμός- πολεοδομία
μάκρο έθνη, κράτη, γεωγραφικές περιοχές planners και οικονομικοί αναλυτές  

Πίνακας 1: Οικονομικές διαστάσεις του χώρου – 3 κλίμακες 
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Ωστόσο η συμπληρωματικότητα των δομών καθιστά έκδηλη την 

αλληλεξάρτηση της οργάνωσης του χώρου και στις 3 κλίμακες. Η 

μικροκλίμακα του κτιρίου-κατοικία επηρεάζεται τόσο από τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται σε επίπεδου αστικού σχεδιασμού – πολεοδομίας (π.χ. 

χωροθέτηση λιμανιών, οδικών αξόνων, βιομηχανικών ζωνών κ.α.) αλλά και 

σε επίπεδο μακροοικονομικού σχεδιασμού (εξόρυξη και μεταφορά πηγών 

ενέργειας, συσχετισμοί δυνάμεων, πόλεμοι κ.α.). Η αλληλεπίδραση έχει και 

αντίστροφη κατεύθυνση (από τη μίκρο- στη μάκροκλιμακα), καθώς σε ένα 

ανοικτό σύστημα σχέσεων οι μεταβολές στην ισορροπία δυνάμεων οφείλονται 

κυρίως σε αλληλοσυσχετίσεις παρά σε ad hoc αποφάσεις. 

 

2.1 Ο χώρος υπό το πρίσμα της οργανωσιακής θεωρίας. 

«χωρικά οργανωμένα συστήματα υποστηρίζουν και χωρικά κατευθυνόμενες 

συμπεριφορές» (Ηarrison & Dourish, 1996) 

Σύμφωνα με τον Frick, κοινός παρονομαστής στην έννοια του χώρου 

είναι η οικονομία και η αρχιτεκτονική. Οι απαρχές της οικονομικής σκέψης 

και πρακτικής ανάγονται στην ανάπτυξη της γεωργίας που έδωσε τέλος στην 

νομαδική μορφή διαβίωσης του ανθρώπου. Η εγκατάσταση σε σταθερό μέρος 

και η αξιοποίηση της φύσης για τις ανάγκες διαβίωσης του ατόμου έκανε 

δυνατή την κατασκευή μόνιμων καταλυμάτων και υποβοήθησε την 

εγκαθίδρυση πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Η μονιμότητα αυτή συντέλεσε 

στο γεγονός να βρει η αρχιτεκτονική πρόσφορο έδαφος, ώστε να αναπτυχθεί 

πέρα από τις βασικές λειτουργίες της προφύλαξης από τα στοιχεία της φύσης.  

 Η επίδραση των οικονομικών λειτουργιών στην διαμόρφωση 

αποφάσεων που σχετίζονται με το χώρο αναπτύχθηκαν εκτενώς στην 

προηγούμενη ενότητα. Υπό μια οικονομική θεώρηση δεν θα μπορούσε να 

μείνουν ανεπηρέαστα ζητήματα οργανωσιακής θεωρίας  που σχετίζονται με 

το χώρο. Η ταυτόχρονη παρουσία και αλληλεπίδραση μεταξύ γης, κεφαλαίου 

και ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούν θεμέλιο της σύγχρονης 

επιχειρησιακής πρακτικής είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
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μεγάλης επίδρασης που ασκεί ο χώρος στο επιχειρείν. Χωρίς εγκατάσταση ή 

αξιοποίηση γης (land) δεν νοείται ύπαρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

έστω και αν σήμερα με τη διευρυμένη χρήση του διαδικτύου συχνά δεν 

απαιτείται η ύπαρξη τρισδιάστατου οργανωσιακού χώρου. Παρόλα αυτά η 

έννοια του χώρου είναι εξίσου σημαντική καθώς στην περίπτωση χρήσης του 

διαδικτύου μιλάμε για ιστότοπους δηλαδή για μια καθορισμένη θέση που 

κατέχει καθένας από αυτούς στον κυβερνοχώρο. 

 Η σημαντική επίδραση που ασκεί ο χώρος στις λειτουργίες 

οργανισμών και επιχειρήσεων είναι έκδηλη ήδη στο ξεκίνημα της 

βιομηχανικής επανάστασης.  Πλήθος ανθρώπων στις αρχές του 19ου αιώνα 

συνέρεαν προς τις μεγαλουπόλεις για  να εργαστούν ως εργάτες και εργάτριες 

στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες, εγκαταλείποντας την ύπαιθρο και την 

εργασιακή τους σχέση ως αγρότες, αποτελώντας γρανάζι του κυρίαρχου μέχρι 

τότε φεουδαρχικού συστήματος. 

 Οι βιομηχανικές μονάδες της πρώιμης βιομηχανικής επανάστασης 

έδιναν έμφαση στη μαζική παραγωγή και η χωρικής τους οργάνωση 

εξυπηρετούσε τους κανόνες της παραγωγικότητας και της γραμμικής 

ακολουθίας της παραγωγής του προϊόντος. Στα τέλη του 1880 αμερικάνοι 

μηχανικοί έχτιζαν συμπαγή εργοστασιακά κτίρια, σιλό, ανυψωτικά 

συστήματα και πολλές άλλες βιομηχανικές κατασκευές,  δίνοντας έμφαση 

στην αποδοτικότητα και τη λειτουργικότητα (Guillen, 1997). Αναπτύχθηκαν 

μοντέλα παραγωγής όπως ο Τεϋλορισμός και ο Φορντισμός που αποτέλεσαν 

παραδείγματα για πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο για 

δεκαετίες. 

 Στην ηπειρωτική Ευρώπη (όπου η εκβιομηχάνιση προχωρούσε με 

αργότερο ρυθμό από ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες) η αρχιτεκτονική 

παραγωγή του χώρου είχε περισσότερο ανεξάρτητο χαρακτήρα λόγω και της 

πολιτικής αστάθειας που ταλάνιζε τις ευρωπαϊκές χώρες στην αρχή του 20ου 

αιώνα. Έτσι ενώ οι αμερικανοί αρχιτέκτονες στο γύρισμα του αιώνα έριχναν 

το βάρος μεμονωμένα στη βιομηχανική εξέλιξη, οι συνάδελφοί τους στην 
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ηπειρωτική Ευρώπη σχεδίαζαν συλλογικά για το μετασχηματισμό της 

κοινωνίας γενικότερα. 

 Ο μοντερνισμός (όπως αποκαλείται το κίνημα που γεννήθηκε την 

περίοδο αυτή) της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας ήταν κάτι περισσότερο από ένα 

μεμονωμένο κίνημα ιδεών αλλά κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών 

λειτουργιών. Το σύνθημα form follows function αποτέλεσε την ενσάρκωση 

μιας νέας εποχής, όπου οι επιστημονικές οργανωσιακές θεωρίες υπερέβαιναν 

τις οικονομικές παραμέτρους δημιουργώντας μια αισθητική που πήγαζε από 

την λειτουργικότητα της μηχανής. O Guillen (1997) διατυπώνει την άποψη 

ότι αν το επιστημονικό μάνατζμεντ της εποχής των αρχών του εικοστού 

αιώνα όριζε ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές θα έπρεπε να 

λειτουργούν ως μηχανές (Morgan, 1986; Perrow, 1986; Schein, 1998), ο 

ευρωπαϊκός μοντερνισμός σε αντιδιαστολή επέμενε στο αισθητικό δυναμικό 

της ακρίβειας, της αποδοτικότητας, της απλότητας και της λειτουργικότητας. 

Ο μοντερνισμός έδινε έμφαση στο σχεδιασμό κτιρίων και αντικειμένων που 

θα έμοιαζαν με μηχανές και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μηχανές. 

 Κατά το ξετύλιγμα του 20ου αιώνα οι εξελίξεις στη σύγχρονη σκέψη 

σχετικά με το χώρο και τη δημιουργία του σχετίζονταν γύρω από το μοντέρνο 

κίνημα και τις επιπτώσεις του καθώς και στο κατά πόσο ήταν μια τομή στη 

σύγχρονη σκέψη ή όχι. Με τη σημαντική πρόοδο της τεχνολογίας (ιδιαίτερα 

μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο) και την αποκρυστάλλωση σημαντικών 

οικονομικών δομών παγκοσμίως δημιουργήθηκε η ανάγκη για μια νέα 

γλώσσα αρχιτεκτονικών δομών που όμως ίσως ποτέ μέχρι σήμερα δεν 

απέκτησε συμπαγή οντότητα όπως το μοντέρνο κίνημα. Πολλοί στοχαστές 

χαρακτηρίζουν τη νέα αυτή κατάσταση ως «μεταμοντέρνα» (postomodern), 

χρησιμοποιούνται όμως και όροι όπως “υστεrομοντέρνα “ (late-modern), 

«νεομοντέρνα» (new – modern) κ.α. Ο μεταμοντερινός αποτυπώνεται και σε 

άλλες εκφάνσεις της σύγχρονης σκέψης, όμως έλαβε αρχικά υπόσταση κυρίως 

μέσα από την επιστήμη του χώρου καθώς η έννοια της εικόνας και του 

αγοραίου που αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του αποτυπώθηκαν 

αποτελεσματικότερα μέσα από τον (οπτικό) χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής.  
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 Από τις 13 προτάσεις του Charles Jenks σχετικά με τη μεταμοντέρνα 

αρχιτεκτονική, όπως ακολουθεί παρακάτω, διακρίνει κανείς την αλλαγή στην 

προσέγγιση του χώρου που τελικά επηρεάζει κατ’ επέκταση και τις εξελίξεις 

στον οργανωσιακό χώρο, όπως θα δούμε παρακάτω. 

 

13 προτάσεις του Charles Jenks για την μετά- μοντέρνα  

(post modern) αρχιτεκτονική 

Γενικές Αξίες 

1. Πολυπλοκότητα είναι προτιμότερη από την καθολικότητα 

2. Πολυπλοκότητα και αντίθεση είναι προτιμότερη από την υπεραπλούστευση και 

το μινιμαλισμό 

3. Πολυπλοκότητα και θεωρίες του χάους θεωρούνται πιο βασικές (κατάλληλες) 

για την ερμηνεία της φύσης έναντι της γραμμικής δυναμικής. Αυτό 

συνεπάγεται ότι περισσότερα στη φύση είναι μη γραμμικά στη συμπεριφορά 

τους παρά γραμμικά. 

4. Μνήμα και ιστορία είναι ενσωματωμένα στο DNA, στη γλώσσα, στο ύφος 

(style) και στην πόλη και είναι θετικοί καταλύτες για ενακαλύψεις 

 

Γλώσσα και αισθητική 

5. Κάθε αρχιτεκτονική ανακαλύπτεται και προσλαμβάνεται μέσω κωδικών, όθεν 

προκύπτουν οι γλώσσες της αρχιτεκτονικής και η συμβολική αρχιτεκτονική, 

όθεν προκύπτει ο διπλός κώδικας της αρχιτεκτονικής ανάμεσα τόσο στον 

επαγγελματικό όσο και στον δημόσιο χαρακτήρα της 

6. Όλοι οι κώδικες επηρεάζονται από μια κοινότητα σημειωτικής και από διάφορες 

προτιμήσεις ανάλογα με την κουλτούρα 

7. Η αρχιτεκτονική διαθέτει μια δημόσια γλώσσα, όθεν προκύπτει η ανάγκη για 

ένα μεταμοντέρνο Κλασικισμό ο οποίος βασίζεται εν μέρει σε αρχιτεκτονικές 

καθολικότητες και μια μεταβαλλόμενη τεχνολογία 

8. Η αρχιτεκτονική καθιστά απαραίτητο το στολισμό (ή την τυπολογία), ο οποίος 

πρέπει να είναι συμβολικός και συμφωνικός, όθεν η συσχέτισή της με την 

θεωρία της πληροφορικής (information theory) 
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9. H αρχιτεκτονική καθιστά απαραίτητα τη μεταφορά, και αυτό θα έπρεπε να μας 

παραπέμψει σε φυσικά και πολιτισμικά ζητήματα, όθεν το «ξέσπασμα» της 

ζωομορφικής φαντασίας σε αντίθεση με το μοντέλο «κατοικία – μηχανή». 

Αστικό, πολιτικό, οικολογικό 

10.  Η αρχιτεκτονική πρέπει να δίνει μορφή στην πόλη, όθεν Context-ουαλισμός, 

Collage City, σχεδιασμός σε μικρή κλίμακα, μικτές χρήσης και ηλικία κτιρίων 

11.  Η αρχιτεκτονική οφείλει να αποκρυσταλλώνει την κοινωνική πραγματικότητα 

και τη παγκόσμια πόλη. Αυτό λίγο ως πολύ υποδηλώνει πλουραλισμό των 

εθνικών ομάδων, όθεν προκύπτει ο συμμετοχικός σχεδιασμός 

12.  Η αρχιτεκτονική οφείλει να αντιμετωπίσει την οικολογική πραγματικότητα. 

Αυτό σημαίνει αειφόρος ανάπτυξη, «πράσινη» (green) αρχιτεκτονική και 

κοσμικός συμβολισμός 

13.  Ζούμε σε ένα, όλο εκπλήξεις, δημιουργικό, αυτό-οργανωνούμενο σύμπαν, όθεν 

προκύπτει η ανάγκη για μια (κοσμογονική) αρχιτεκτονική που θα ενθαρρύνει 

την κριτική ικανότητα, τη διαδικασία και το χιούμορ 

 

2.2 Ο χώρος ως στρατηγικό εργαλείο για τη διαμόρφωση επιχειρησιακής 

ταυτότητας και κουλτούρας (corporate identity) 

 

Καθώς οι το business management εξελίσσεται με την πάροδο των 

ετών, η χρήση του χώρου διευρύνθηκε στο να εξυπηρετήσει και άλλους 

επιχειρηματικούς σκοπούς πέρα από την παραγωγή και κυριότερα τη 

διαμόρφωση της επιχειρησιακής ταυτότητας και κουλτούρας. Σύμφωνα με 

τους Cheney & Cristensen (1999) η εταιρική ταυτότητα αναφέρεται σε ό,τι 

είναι ή πρεσβεύει η επιχείρηση ή ο οργανισμός, διαπερνώντας και ενώνοντας 

πολλούς διαφορετικούς επιχειρησιακούς σκοπούς και ζητήματα. Το χωρικό 

πλαίσιο της επιχειρησιακής ταυτότητας και κουλτούρας περιλαμβάνει τον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων καθώς και την εσωτερική τους 

διαρρύθμιση, λογότυπα και σύμβολα και γενικότερα οτιδήποτε επικοινωνεί 

επιχειρησιακές ιδέες και οράματα στο ευρύ κοινό (πελάτες, εργαζόμενους, 

μετόχους κ.α.). Παραδείγματα γνωστών οργανισμών και εταιριών ( π.χ. 

Guggenheim Museum, Chrysler Tower, Mc Donalds κ.α.) απεικονίζουν 
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εύγλωττα ότι η αρχιτεκτονική γλώσσα και η σημειωτική που τη συνοδεύει στα  

αντικείμενα της επιχείρησης είναι κομιστές μηνυμάτων των αξιών που 

πρεσβεύει η επιχείρηση και των επιδιώξεών της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο 

χώρος όλο και περισσότερο επιστρατεύεται ως στρατηγικό εργαλείο για τη 

διαμόρφωση και τη συντήρηση της επιχειρησιακής ταυτότητας, λόγω της 

ισχυρής επικοινωνιακής του δύναμης. Η Patricia S. Algiers, AID, 

design/brand stategist σε συνεργασία με την KSConsulting, παράρτημα του 

Kahler Slater Architects, Milwaukee αναφέρει χαρακτηριστικά:  

“το design δεν αποτελεί μονάχα χειροπιαστή καλλιτεχνική έκφραση. Αποτελεί 

μια στρατηγική επένδυση που συντελεί στη διαμόρφωση, μετάφραση και έκφραση της 

δομής και του χαρακτήρα μιας επιχείρησης».  

 

2.3 Σχεδιάζοντας το επιχειρησιακό νόημα 

 Σύμφωνα με τον Strati, (1999), ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και 

επανασχεδιασμός των επιχειρήσεων είναι μια σταθερή οργανωσιακή 

διαδικασία που σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Η Mary Jo Hatch  σε 

σχετική έρευνά της διακρίνει την παραπάνω διαδικασία: 

a) στη γεωγραφική θέση ή την τοποθεσία της επιχείρησης η οποία 

επηρεάζει οργανωσιακά ζητήματα όπως επικοινωνίες και διακίνηση 

πληροφορίας, προσέλκυση εργαζομένων, συμμόρφωση προς την 

τοπική νομοθεσία, μεταφορές εμπορευμάτων κ.α. 

b) στη χωρική διάταξη της επιχείρησης, η οποίο περιλαμβάνει τα 

οικοδομήματα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση και ο τρόπος που είναι 

οργανωμένα – σχεδιασμένα. Ο χωρικός αυτός σχεδιασμός επηρεάζει 

θέματα επιχειρησιακής επικοινωνίας, ιεραρχίας και ελέγχου. Για 

παράδειγμα, όταν μια χωρική διάταξη επιτρέπει την εύκολη και 

απρόσκοπτη επικοινωνία των εργαζομένων και  προσφέρουν τη 

δυνατότητα να κάνουν σύντομα διαλείμματα, τότε ενισχύεται η 

σύναψη έστω και  άτυπων κοινωνικών  σχέσεων. 

c) Στο ύφος των χώρων του οργανισμού, το οποίο αντανακλά το status, 

την εικόνα και την ταυτότητα της επιχείρησης – οργανισμού. Η Jo 

 23



Αισθητική και Χώρος στο Επιχειρείν  Η οικονομική διάσταση του χώρου   

Hatch (1997:250) χαρακτηριστικά ανaφέρει: «πρόσοψη, περιβάλλον 

χώρος, επίπλωση, φωτισμός, σχεδιασμός οροφών, χρήση χρωμάτων και 

σχημάτων, εφαρμογή τεχνολογίας, έκθεση αντικειμένων έργων τέχνης 

μπορούν να διαβαθμίζονται μεταξύ της γκάμας να είναι άσχημα, 

ανεκτά, όμορφα και εμπνευστικά. 

 

Ο Lucio Biggiero (1997: 126-7) αναφέρει ότι ο φυσικός χώρος είτε εντός είτε 

μεταξύ των επιχειρήσεων (π.χ. ο κοινωνικός χώρος με τις ιεραρχίες που 

περιλαμβάνει, τα αντικείμενα και οι συσχετισμοί τους, η διαμόρφωση του 

εργασιακού περιβάλλοντος κ.α.) επηρεάζει τον οργανωσιακό σχεδιασμό και 

ανασχεδιασμό. Επιπλέον βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην μη γραμμικότητα 

και στο απρόβλεπτο που προκαλεί στην ανθρώπινη συνείδηση η φυσική – 

χωρική δομή του οργανισμού σε σχέση με το corporate image  και την 

επιχειρησιακή του ταυτότητα. 

Για παράδειγμα, η Hatch (1997:257) αναφέρει ότι o προσεγμένος 

σχεδιασμός των κεντρικών γραφείων ενός οργανισμού ενδεχομένως μπορεί 

να εντυπωσιάσει: 

a) επικείμενους επενδυτές, -οι οποίοι σκέπτονται ότι η επιχείρηση πρέπει 

να είναι πολύ κερδοφόρα για να είναι σε θέση να έχει ένα τέτοιο κτίριο 

b) πελάτες – οι οποίοι σκέπτονται ότι αυτού του είδους το οικοδόμημα 

υποδηλώνει δύναμη,  

c) πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς – για αυτούς το κτίριο αυτό 

αναβαθμίζει την εικόνα της περιοχής.  

Tαυτόχρονα για κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες μπορεί το 

συγκεκριμένο οικοδόμημα να αποτελεί μια ακόμα ανευθυνότητα ή 

παραφωνία (π.χ. συνδικάτα, τα οποία μπορεί να διατυπώσουν την άποψη ότι 

τα συγκεκριμένα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί για καλύτερο 

σκοπό) και περιβαλλοντολόγους (σπατάλη χρήματος για προνόμια στελεχών, 

το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί για περιβαλλοντολογικούς σκοπούς). 

Με βάση τα  παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η φυσική δομή της 

επιχείρησης ή οργανισμού είναι συνήθως αποτέλεσμα κοινωνικών 
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παραγόντων και εκφράζουν αξίες και την ιδεολογία που σχετίζονται με την 

επιχειρησιακή ταυτότητα, πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα ότι το αντίκτυπο 

του (αρχιτεκτονικού) σχεδιασμού θα είναι διαφορετικό στις διάφορες 

κοινωνικές ομάδες. 

 

2.4 Σύγχρονες προσεγγίσεις του εργασιακού περιβάλλοντος 

«Ο φυσικός χώρος της εργασίας είναι ακόμα τόσο σημαντικός ώστε η ποιότητά 

του χρησιμοποιείται επανειλημμένα ως εργαλείο ακόμα και στις πιο τεχνολογικά 

προηγμένες εταιρίες όπως η Sun Microsystems, Cisco Systems, Adobe  και 

Microsoft.» 

Strategy and Place, Martha O’ Mara, 1999 

  

 Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, (ASID 2001, Herman Miller 

Inc. 2004, κ.α.)  το εργασιακό περιβάλλον και ο οργανωριακός χώρος 

γενικότερα δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως απρόσωποι χώροι μαζικής 

παραγωγής (όπως ήταν ο κανόνας στην αρχή της βιομηχανικής 

επανάστασης). Αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών (ASID 2001, Heerwagen 

JH, et al, 1995, κα.) αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον εργασίας επηρεάζει την 

ψυχική κατάσταση των εργαζομένων, έχοντας επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα 

όσο και στην ποσότητα της απόδοσης εργασίας τους. 

Επιπροσθέτως ο στρατηγικός στόχος των περισσοτέρων επιχειρήσεων 

είναι να επιτύχουν καινοτομίες και να εγκαταστήσουν δράσεις ώστε να 

παραμείνουν ανταγωνιστικές μέσα στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Οι 

περισσότεροι εργοδότες προσδοκούν όλο και περισσότερα από τους 

εργαζομένους, επιθυμώντας να εργάζονται αποδοτικότερα, εξυπνότερα, 

γρηγορότερα. Ο Peter Capelli στο βιβλίο του The New Deal at Work 

επισημαίνει ότι η νέα συμμαχία της εργοδοσίας μπορεί να παρομοιαστεί με 

έναν ανήσυχο χορό μεταξύ των ανοικτού – τύπου σχέσεων με τους 

εργαζομένους  και των τάσεων της αγοράς, όπου κάθε πλευρά συνεχώς 

διαπραγματεύεται τις δεσμεύσεις της.  
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Έρευνα της Herman Miller Inc (2004) κατέδειξε 5 μεγάλες βασικές 

ιδιότητες που όταν υπάρχουν σε εργασιακούς χώρους ενισχύουν την άποψη 

ότι σχεδιασμένοι χώροι που παραπέμπουν ή έχουν αναφορές στο φυσικό 

περιβάλλον βελτιώνουν και προάγουν τόσο τη δημιουργική όσο και τη 

γνωστική απόδοση των ατόμων που εργάζονται σε αυτούς. Οι ιδιότητες  αυτές 

κατά Herman Miller Inc είναι: 

  

α) αίσθηση του καταφυγίου αλλά και προσδοκίας  

Οι εργασιακοί χώροι μπορούν να προσφέρουν αίσθηση ιδιωτικότητας αλλά 

και μια σύνδεση (θέα) με το εξωτερικό περιβάλλον προσφέροντας διεξόδους 

διαφυγής. Η εποπτική αυτή ανασκόπηση του χώρου εξυπηρετεί την 

ασυνείδητη ανάγκη για ηρεμία μέσω της επισκόπησης αλλά και της εν 

δυνάμει διαφυγής 

 

β) χαρακτηριστικά που προέρχονται από τη φύση (Savanna): 

Σε συνδυασμό με την παροχή θέας από το εξωτερικό περιβάλλον, ο 

οργανωσιακός χώρος αφείλει να ενσωματώνει στο σχεδιασμό του και άλλα 

χαρακτηριστικά παρμένα από τη φύση όπως χρώματα  (μπλε που παραπέμπει 

σε υδάτινες εικόνες, πράσινο για βλάστηση κ.α.), δομές (κοιλότητες, 

καμπύλες, φυσικός φωτισμός κ.α. που βοηθούν στην διείσδυση του φυσικού 

στο τεχνητό (κτισμένο) εργασιακό περιβάλλον. 

 

γ) Φαντασία και μυστήριο 

Χώροι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, 

αντικείμενα που εναλλάσσονται, χρήση τεχνολογίας, κτλ.) συντελούν στο να 

ανακαλύπτουν συνεχώς εργαζόμενοι και επισκέπτες- πελάτες κάτι το 

διαφορετικό, γεγονός που κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον τους. 

 

δ) οργανικές μορφές 

αρχιτεκτονικά στοιχεία και επίπλωση που επαναλαμβάνουν όμοια σχήματα 

σε διαφορετική κλίμακα εξυπηρετούν το μοτίβο που υπάρχει στη φύση 
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«διαφορά μέσα στην ομοιότητα». Ομαλές εναλλαγές στα σχήματα, την υφή 

των υφασμάτων, τις αποχρώσεις των χρωμάτων, την ένταση του φωτισμού 

κ.α. προσθέτουν ποικιλία παρόμοια με αυτή που απαντάται στη φύση 

συντελώντας στην εξισορρόπηση μεταξύ τεχνητού και φυσικού 

περιβάλλοντος. 

 

ε) Φυσικός φωτισμός και οπτικές φυγές 

 Η σημασία της διείσδυσης του φυσικού φωτός στο εργασιακό περιβάλλον 

αλλά και η ύπαρξη οπτικής επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον της  εργασίας 

τονίζεται ιδιαίτερα, καθώς έχει αποδειχθεί ότι συντελούν θετικά στην αύξηση 

της ικανοποίησης του εργαζομένου αλλά και της παραγωγικότητάς του. 

 

Tα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών ενισχύουν την υπόθεση ότι «η 

αισθητική απόλαυση του χώρου προκύπτει από τη βίωση του ατόμου ενός 

(εργασιακού) περιβάλλοντος που προσομοιάζει σε αυτό που εξυπηρετεί τις 

βιολογικές – φυσιολογικές του ανάγκες» κατά τον γεωγράφο Jay Appleton 

(1975). Πρόσθετες έρευνες (ASID, 1998; 1999; 2001 κ.α.) έχουν προσδιορίσει 

επακριβώς τα χαρακτηριστικά που θεωρούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ως 

σημαντικά στο χώρο εργασίας τους, τα αποτελέσματα των οποίων εφοδιάζουν 

τους εμπλεκόμενους στην οργάνωση και τη σχεδίαση οργανωσιακών χώρων 

με περισσότερα στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα της ASID Workplace 

values: How Employees want to work (2001), έδειξε ότι οι εργαζόμενοι εκτιμούν 

ως πιο σημαντικούς στον εργασιακό τους χώρο τους παρακάτω τέσσερις (4) 

παράγοντες: 

1. άνεση στο χώρο εργασίας (σε σχέση τόσο με τη φυσική άνεση όσο και 

στην ατμόσφαιρα και την εμπειρία του περιβάλλοντος) 

2. ανοικτή και αποδοτική επικοινωνία 

3. πρόσβαση σε ανθρώπους, τόπους και αντικείμενα, ώστε να είναι 

παραγωγικοί 

4. ύπαρξη ενός λειτουργικού και αποδοτικού περιβάλλοντος  
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Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο οργανωσιακός χώρος στη 

σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως στρατηγικό 

εργαλείο για τη διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας, αλλά προσφέρεται ως 

μέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, αλλά και την 

απόκτηση στρατηγικών πλεονεκτημάτων. Η σύγχρονη προσέγγιση στη 

διαμόρφωση του οργανωσιακού χώρου δεν είναι απλώς να δημιουργηθούν 

άρτια λειτουργικοί χώροι (π.χ. ορθολογική διάταξη γραμμής παραγωγής, 

μείωση κόστους συναλλαγών, «τακτοποιημένοι» και λειτουργικά διαταγμένοι 

χώροι, κ.α.» αλλά να προκύψουν γοητευτικοί χώροι (π.χ. εργονομικά 

σχεδιασμένοι χώροι, εφαρμογές τεχνολογίας, χρήση χρώματος κ.α.) τόσο για 

τους πελάτες όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. 

Άλλωστε η εργασία αποτελεί έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου, καθώς 

μέσα από την απασχόληση εκδηλώνεται η δημιουργικότητα του. Ο Michael 

Maccoby αναφέρει ότι η εργασία μας συνδέει με τον κόσμο αποκαλύπτοντας 

ή όχι το νόημα των ιδεών και των πράξεών μας. Μέσω της εργασίας ο 

άνθρωπος εκφράζεται και βρίσκει νόημα για την ίδια του την ύπαρξη. Μέσα 

σ’ αυτό το πλαίσιο ένα εργασιακό περιβάλλον που παρουσιάζει 

δυσλειτουργίες μειώνει την δημιουργικότητα αλλά και την παραγωγικότητα 

του εργαζομένου επηρεάζοντας την απόδοσή του αλλά και την ψυχική του 

κατάσταση. 

H ανάγκη διαμόρφωσης πιο «ανθρώπινων» εργασιακών χώρων 

προέκυψε σταδιακά λόγω δύο βασικών παραγόντων: 

α) τον οξύ ανταγωνισμό  ανάμεσα στις επιχειρήσεις 

β) την εξέλιξη (κυρίως λόγω της τεχνολογίας) του τρόπου εργασίας 

  

Ο πρώτος παράγοντας που συντέλεσε στην αλλαγή της αντιμετώπισης 

εργασιακών χώρων είναι ο έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις, 

ο οποίος οδήγησε τις εταιρίες να ακολουθήσουν διάφορες στρατηγικές 

προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι μεγάλοι 

επιχειρηματικοί κολοσσοί υποχρεώθηκαν να επιστρατεύσουν την 

εφευρετικότητά τους προκειμένου να δημιουργήσουν αρχικά μια ισχυρή 
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εταιρική ταυτότητα και έπειτα να εξασφαλίσουν, να διατηρήσουν και να 

μεγαλώσουν το μερίδιο αγοράς τους.  

Ο οργανωσιακός χώρος αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα 

εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Εταιρικά γραφεία και χώροι 

υποδοχής πελατών σχεδιασμένα σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις της 

αρχιτεκτονικής αλλά και της εργονομίας, προσεγμένη επίπλωση, φωτισμός, 

συνδυασμοί χρωμάτων αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα 

«επιστράτευσης» του οργανωσιακού χώρου στις προκλήσεις του σύγχρονου 

ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα από ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες από την αρχή της 

εισόδου τους στον επιχειρηματικό στίβο προσπάθησαν μέσω και του χωρικού 

σχεδιασμού τους να δημιουργήσουν μια ισχυρή εταιρική ταυτότητα (Νοva 

Bank, Goodie’s, Fena stores, κ.α.) ενώ άλλες επιχειρήσεις μέσω 

ανασχεδιασμού (και σε ζητήματα χώρου) προσπάθησαν να παραμείνουν 

μέσα στις εξελίξεις (ΟΤΕ, Εμπορική τράπεζα, κ.α.) 

Ο δεύτερος παράγοντας αλλαγής στάσης απέναντι στον οργανωσιακό 

χώρο οφείλεται στις συνεχιζόμενες αλλαγές στον τρόπο εργασίας. Οι συνεχείς 

τεχνολογικές εξελίξεις άνοιξαν νέους ορίζοντες δημιουργώντας τόσο νέα 

δεδομένα όσο και νέες απαιτήσεις, ενισχύοντας κυρίως την τεχνολογική 

εξειδίκευση του προσωπικού. Ο σχεδιασμός χώρου και αντικειμένων 

προκύπτει κάθε φορά από τις εκάστοτε απαιτήσεις της εργασίας αλλά και της 

εξουσίας που καθορίζει το εργασιακό καθεστώς, χωρίς να μπορεί να αγνοήσει 

κανείς και τις συνθήκες κοινωνικού ελέγχου. Ο Strati (1999) υποστηρίζει ότι οι 

παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν με τη σειρά τους τη διάδραση, άμιλλα και 

συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις 

της εργασίας αλλά και της επιχείρησης καθώς επίσης και τις προσωπικές τους 

αντιδράσεις. 

Αξίζει να αναλογιστεί κανείς πόσες ώρες περνάει ο μέσος εργαζόμενος 

στο χώρο εργασίας του, για να αξιολογήσει τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο 

εργασιακός χώρος τόσο στον εργαζόμενο όσο και στον πελάτη. Με γνώμονα 

τη σημαντική αυτή παρατήρηση, η πρόκληση του σχεδιασμού είναι να 
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προσδιορίσει και να αναλύσει τις ανάγκες και τις αξίες τόσο της επιχείρησης 

όσο και των εργαζομένων, ώστε να δημιουργήσει ένα θετικό και ευχάριστο 

περιβάλλον εργασίας περιορίζοντας τους αρνητικούς παράγοντες που 

αποπροσανατολίζουν από τον στόχο αυτό. Όσοι εμπλέκονται στο σχεδιασμό 

και τη δημιουργία οργανωσιακών χώρων (αρχιτέκτονες, διακοσμητές, 

επιχειρηματίες, μάνατζερ κ.α.) δημιουργούν πλέον χώρους πολύ-

λειτουργικούς, άνετους και φιλόξενους με έμφαση στην κάλυψη των αναγκών 

τόσο του προσωπικού όσο και του πελάτη που θα εισέλθει στην επιχείρηση. 
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3. Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ 

 

3.1 Σύντομη ανασκόπηση αισθητικών θεωριών 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναπτύχθηκε το πρώτο σκέλος των 

βασικών εννοιών που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, δηλαδή ο χώρος. 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της αισθητικής ως αυτόνομος 

φιλοσοφικός κλάδος, παραθέτοντας μια σύντομη ανασκόπηση αισθητικών 

θεωριών που έχουν διαμορφωθεί από τις απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης. 

Όταν όμως μιλούμε για αισθητική, τι ακριβώς εννοούμε; Υπάρχουν 

πολλές φιλοσοφικές θεωρήσεις της αισθητικής διατυπωμένες ήδη από την 

αρχαιότητα. Πολλοί σημαντικοί φιλοσοφικοί στοχαστές προσπάθησαν να 

καθορίσουν το εύρος το πεδίου της αισθητικής και παρακάτω παραθέτουμε εν  

συντομία τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί γύρω από αυτή. 

Ετυμολογικά ο όρος αισθητική προέρχεται από την ελληνική λέξη 

αίσθ-ησις, αισθ-άνομαι, δηλαδή χαρακτηρίζει τα συναισθήματα που 

προκαλούντα μέσω των αισθητήριων οργάνων μας (ακοή, όραση, όσφρηση, 

αφή, γεύση). Όμως η έννοια της αισθητικής προχώρησε πέρα από την απλή 

αντιληπτική ικανότητα των αισθήσεων και έγινε συνώνυμη της φιλοσοφίας 

της τέχνης ή των καλών τεχνών. Ανατρέχοντας σε διάφορα φιλοσοφικά 

λεξικά η αισθητική ορίζεται ως «η επιστήμη που εξετάζει το ωραίο και τα 

συναισθήματα που αυτό μας προκαλεί» ή ως « η επιστήμη που επισημαίνει το καλό, το 

ωραίο στη φύση ή την τέχνη». Στο βιβλίο του «Oxford Companion to 

Philosophy» (1995) ο Honderich ορίζει την αισθητική αντίληψη ως ένα 

ιδιαίτερο τρόπο πρόσληψης και βίωσης των πραγμάτων. Είναι μια 

αισθητηριακή πρόσληψη ανεξάρτητη από κίνητρα που σχετίζονται με 

χρησιμότητα, οικονομική αξία, ηθικές κρίσεις κ.α. και σχετίζεται με την 

αντίληψη του αντικειμένου ή της εμπειρίας αυτή καθ’ εαυτή.  

Ήδη στην αρχαιότητα ο Πλάτωνας στο έργο «Πολιτεία» προσδιορίζει 

τον ανατρεπτικό χαρακτήρα της τέχνης και υποστηρίζει την εξορία των 

καλλιτεχνών και των συγγραφέων από την ιδανική μορφή πολιτείας. Η 

άποψή του δεν στηρίζεται στις ανατρεπτικές ιδιότητες της τέχνης καθ εαυτές, 
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αλλά στην ανικανότητα της τέχνης να παρουσιάσει αυθεντική αισθητική 

εμπειρία, καθώς κατά την άποψη του Πλάτωνα αυτό μπορούσε να το βιώσει 

κανείς μόνο μέσα από την εμπειρία του ωραίου, το οποίο ήταν από μόνο του 

μια μορφή. 

Η αισθητική στην Ποιητική του Αριστοτέλη αντιμετωπίζεται ως μια 

υπερβατική μορφή γνώσης, ικανή να εισχωρήσει πέρα από την αφηρημένη 

κανονικότητα της απλής σκέψης και για αυτό ικανή να διατυπώνει γενικές 

αλήθειες σχετικά με τη φύση και την ανθρώπινη κατάσταση. ( Hancock, 2005). 

Η άποψη αυτή επαναδιατυπώνεται με τον Ρομαντισμό το 18ο και 19ο αιώνα, 

όπου η αισθητική γνώση αυτή είναι συνθετική, εσωτερική και μη 

αποσπασματική και δίνει το αδιαίρετο όλον. 

Το 19ο αιώνα στην Ευρώπη με τον όρο αισθητική οι στοχαστές 

αναφέρονταν σε ένα φιλοσοφικό κλάδο που πραγματευόταν τις έννοιες του 

ωραίου και της τέχνης. Με βάση την παραπάνω τοποθέτηση υπάρχει σύνδεση 

μεταξύ «θεωρίας της τέχνης» και «αισθητικής» ως κλάδος της φιλοσοφίας που 

αναζητά τα κριτήρια για την εκτίμηση του ωραίου είτε αυτό βρίσκεται στη 

φυσική του μορφή είτε αποτελεί προϊόν καλλιτεχνικής έκφρασης και 

δημιουργίας. Οι στοχαστές της εποχής περιόριζαν τη συζήτησής τους σε 

θέματα που αφορούσαν την μουσική, τη ζωγραφική, ποίηση, γλυπτική, 

αρχιτεκτονική, θέατρο και χορό. Ωστόσο όπως θα δούμε στη συνέχεια μόλις 

πρόσφατα  έγινε συνειδητή μια προσπάθεια διάκρισης μεταξύ της αισθητικής 

ως αυτόνομος φιλοσοφικός κλάδος και της θεωρίας της τέχνης παρά του ότι  

οι δύο έννοιες, δηλαδή αισθητική και τέχνη είναι στενά συνυφασμένες. 

Ο όρος Αισθητική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για την 

περιγραφή ενός αυτόνομου ερευνητικού κλάδου από τον Baumgarten το 1735 

στο έργο του Σκέψεις για την ποίηση, (Meditationes philosophicae de nonnulis ad 

poema pertinentibus). Ο Baumgarten πίστευε ότι υπήρχε ένα πεδίο το οποίο η 

φιλοσοφία δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε να εξερευνήσει, αυτό της σπουδής 

της γνώσης των αισθητικών πραγμάτων 

Κατά τον Baumgarten, έργο της λογικής είναι να εξετάζει το είδος της 

τελειότητας που προσιδιάζει στη σκέψη, δηλαδή να αναλύει τη γνωστική 

 32



Αισθητική και Χώρος στο Επιχειρείν  Η αισθητική ως έννοια   

ικανότητα. Ο αντικειμενικός σκοπός της αισθητικής (απόλυτα αντίστοιχος με 

αυτόν της λογικής) είναι να εξετάζει το είδος της τελειότητας που προσιδιάζει 

στην αισθητηριακή αντίληψη, η οποία είναι ένα χαμηλότερος  βαθμός γνώσης, 

αλλά αυτόνομος και με τους δικούς του νόμους. « Η αισθητική -αναφέρει – 

είναι μια καινούρια επιστήμη που μελετά τους νόμους και της λειτουργίες της 

ευαισθησίας, όπως ακριβώς η λογική μελετά τους νόμους και τις λειτουργίες 

της νόησης». 

Σύμφωνα με την Cordua (1986)  αυτή η έννοια της αισθητικής 

βασίζεται σε μια από παλιά εδραιωμένη διάκριση της γνώσης και της 

εμπειρίας σε δύο επίπεδα: μια ανώτερη γνωστική και μια κατώτερη 

αισθητηριακή. O Beardsley(1989) επισημαίνει ότι από καρτεσιανή σκοπιά μια 

επιστήμη της αισθητηριακής αντίληψης είναι κάτι το παράδοξο: γιατί η 

αντίληψη μέσω των αισθήσεων δεν επιδέχεται ακριβή και συστηματική 

διαπραγμάτευση. Πολλοί φιλόσοφοι υποστήριξαν ότι οι τέχνες μας 

μεταφέρουν κάποιο είδος αλήθειας, αλλά με βάση την καρτεσιανή άποψη 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστεί η αλήθεια που μπορεί να περικλείει 

π.χ. η ποίηση ή ένας πίνακας ζωγραφικής. Πρόθεση του Baumgarten ήταν να 

λύσει αυτά τα προβλήματα. 

Αργότερα ο Kant στο έργο του Κριτική της  Κρίσης (που μαζί με την 

Κριτική του καθαρού λόγου και την Κριτική του πρακτικού λόγου αποτελούν την 

τριλογία του κριτικού Ιδεαλισμού) προσεγγίζει τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τις αισθητικές κρίσεις (ειδικά όσες αναφέρονται στο Ωραίο και 

το Υπέροχο) και τις τελεολογικές κρίσεις (κρίσεις που αναφέρονται σε 

σκοπούς, εξετάζοντας πιο εξονυχιστικά την ίδια τη δύναμη του κρίνειν. Στην 

Κριτική της Κρίσης ο Kant αναλύει διεξοδικά τις καλαισθητικές κρίσεις και 

διατυπώνει τη θεωρία του για το ωραίο και το υπέροχο. Δηλώνει ότι η 

αισθητική κρίση είναι εντελώς διαφορετική από τη γνώση. Η αισθητική 

συγκίνηση είναι ένα παιχνίδι του πνεύματος που προκαλεί μια ιδιαίτερη 

αίσθηση. Είναι η φαντασία και η προσμονή που συμμετέχουν στη δημιουργία 

του συναισθήματος του ωραίου. Το ωραίο για τον Κant ξεφεύγει από κάθε 

ορισμό και δεν αποτελεί μια υποκειμενική αναγκαιότητα. Όπως αναφέρει ό 
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ίδιος «το ωραίο δεν είναι παρά ένα σχετικό επίθετο… όμως αυτό δεν το εμποδίζει να 

είναι ο κύριος παράγοντας της αισθητικής συγκίνησης.» 

Με βάση τα παραπάνω στον γερμανικό Ιδεαλισμό εδραιώθηκε ακόμα 

περισσότερο η χρήση του όρου αισθητική για την αναφορά σε ένα 

φιλοσοφικό κλάδο που διαπραγματεύεται κυρίως την τέχνη και το ωραίο. Ο 

Beardsley (1989) αναφέρει ότι η κύρια τάση της καντιανής φιλοσοφίας της 

τέχνης είναι να θεμελιώσει την αυτονομία του αισθητικού, την ανεξαρτησία 

του από το ηθικό καθήκον  και από τη γνώση. 

Στον αντίποδα της παραπάνω θεώρησης της αισθητικής, η Carla 

Cordua (1986) αναφέρει ότι τρεις δυναμικοί φιλοσοφικοί στοχαστές – Hegel, 

Kierkegaard και Nietsche - εξέφρασαν αντιρρήσεις σχετικά με τη σύνδεση της 

αισθητικής με τη θεωρία της τέχνης και αντιλαμβάνονται την αισθητική ως 

φιλοσοφική έννοια περισσότερο με την ελληνική της καταγωγή ως λέξη (αισθ-

άνομαι, αίσθ-ησις).  

Για τον Ηegel «αισθητική είναι η επιστήμη της αίσθησης και των 

συναισθημάτων». Ο ίδιος επιχείρησε να διερευνήσει την έννοια της τέχνης του 

ωραίου και των καλών τεχνών γενικότερα. Στις διαλέξεις του στη 

Χαϊδελβέργη και το Βερολίνο σχετικά με το ωραίο και τις καλές τέχνες ο 

Hegel υποστηρίζει ότι η καταλληλότερη έκφραση για το θέμα που 

διαπραγματεύεται είναι φιλοσοφία της τέχνης ή καλύτερα φιλοσοφία των 

καλών τεχνών. «Ο όρος αισθητική -συνεχίζει -ανακαλύφθηκε σε μια χρονική περίοδο 

στη Γερμανία όπου τα έργα τέχνης εξετάζονταν σε σχέση με τα συναισθήματα που 

προκαλούσαν π.χ. το αίσθημα της απόλαυσης, του φόβου, του θαυμασμού, της 

συμπόνοια κ.α.» 

Για το Kierkegaard η αισθητική αντίληψη της ζωής σχετίζεται με την 

επιθυμία και το πάθος. Η αισθητική στάση σχετίζεται πάντα με την 

αναζήτηση του καινούριου και του θαυμαστού. Ο Nietzsche , όπως και ο 

Hegel, ήταν πολέμιος της θεώρησης της αισθητικής ως φιλοσοφικού κλάδου. 

“Οι φιλόσοφοι υποστηρίζει –  απέτυχαν να διερευνήσουν το νόημα του έργου 

τέχνης, καθώς δεν το εξετάζουν από τη σκοπιά του καλλιτέχνη – δημιουργού 

αλλά από την πλευρά του παθητικού δέκτη.” Ο Nietzsche  προτρέπει να να 
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δούμε την επιστήμη από τη σκοπιά του καλλιτέχνη, με άλλα λόγια προτρέπει 

όχι μόνο να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα 

πράγματα, αλλά να αντιληφθούμε τα ίδια τα πράγματα καθ’ εαυτά (per se). 

Ωστόσο στο έργο του αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο 

Λόγος (reason) στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, όμως υποστήριξε 

ότι η ανθρωπότητα θα πρέπει να υπερβεί τα όρια που θέτει η λογική, στην 

προσπάθειά της να μετριάσει τη σωματική, βιωματική άποψη της ύπαρξής 

του ανθρώπου. 

 

3.2 Σύγχρονες εξελίξεις γύρω από την αισθητική 

Στον 20ο αιώνα εμφανίστηκαν ομάδες αρκετά ετερόκλητες που 

συνιστούν τις κύριες κατευθύνσεις της αισθητικής σκέψης.  Ο Benedetto Croce 

(1886-1952) άσκησε τη μεγαλύτερή επιρροή στη συζήτηση γύρω από την 

αισθητική, καθώς η ενασχόλησή του επί μισό αιώνα με προβλήματα 

αισθητικής και κριτικής επηρέασε σημαντικά όσους ασχολήθηκαν με αυτά τα 

ζητήματα.  

Για τον Croce η κεντρική έννοια είναι ο όρος της «εποπτείας» 2 η οποία 

σχετίζεται με την έκφραση. Στη σκέψη του η γνωστική ενέργεια αποσκοπεί 

είτε στην «εποπτική γνώση» (Αισθητική) είτε στη «λογική γνώση» (Λογική). 

Για τον Croce εποπτεία είναι μια ορισμένη εικόνα (όχι κατ’ ανάγκη οπτική) 

που συλλαμβάνει η συνείδηση, μια «αντικειμενοποιημένη» εντύπωση. Η 

εποπτεία διαφέρει από τα απλά αισθήματα (τα οποία είναι παθητικά και 

άμορφα) και κάθε αληθινή εποπτεία είναι επίσης μια έκφραση. Ο Croce ορίζει 

επίσης την ομορφιά ως πετυχημένη έκφραση ή απλώς έκφραση. Υποστηρίζει 

ότι δεν υπάρχουν βαθμοί ομορφιάς, αλλά υπάρχουν βαθμοί ασχήμιας, οι 

οποίοι οφείλονται στην ακατάλληλη ή ατελή έκφραση ( Bearsdsley, 1989). 
                                                 
2 Ο Beardsley με τον όρο»εποπτεία» αποδίδει το λατινικό intuitus που σημαίνει «βλέπω μέσα» 
(εισβλέπω) και «κατευθύνω ευθέως το βλέμμα μου σε κάτι» (προσβλέπω). Στη φιλοσοφική παράδοση 
ξεχωρίζουν τρεις σημασίες του όρου «εποπτεία»: η καρτεσιανή σύμφωνα με την οποία η αλήθεια μιας 
αρχής είναι ζήτημα σαφήνειας των αφηρημένων σχέσεων μεταξύ ιδεών δηλ περιεχομένων του νου, την 
καντιανή, σύμφωνα με την οποία η εποπτεία είναι η γνώση του συγκεκριμένου ατομικού πράγματος 
προτού αυτό υπαχθεί στην έννοια που θα το προσδιορίσει (π.χ. αυτό είναι καρέκλα) και μιας τρίτης 
κατεύθυνσης που υποστηρίζεται από ορισμένους φιλοσόφους που εμπνέονται από τον ρομαντισμό, οι 
οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια ιδιάζουσα ενορατική γνώση που αντιτίθεται στην αναλυτική, 
εξωτερική και αποσπασματική γνώση την οποία παρέχουν  η λογική και η επιστήμες. Ο Croce φαίνεται 
να αξιοποιεί και τις τρεις σημασίες του όρου. (Beardsley, σελ 306-307) 
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Ο Dewey (1859-1952)  θεώρησε σημαντικό να διακρίνει την τέχνη από 

την αισθητική. Επίσης υποστήριξε ότι η διάκριση μεταξύ του γνωστικού, 

πρακτικού και αισθητικού (που αντιστοιχούν στην επιστήμη, πράξη και 

τέχνη) που παραδοσιακά εγκαθιδρύθηκε από την εποχή του Kant ήταν 

τεχνητή και ανακριβής. Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην έννοια της εμπειρίας 

(experience) την οποία ορίζει ως την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον 

οργανισμό και το περιβάλλον, ως ολόκληρη συναλλαγή όπου εμπεριέχονται 

οι επιδράσεις που ασκεί και που δέχεται ο άνθρωπος. Σχετικά με την 

αισθητική εμπειρία ο Dewey δεν φαίνεται να προσφέρει κάτι καινούριο 

καθώς τα χαρακτηριστικά που της προσδίδει κατά τον Gauss (1960) είναι: (1) 

συμβαίνει σε αντιληπτικό επίπεδο, (2) αναφέρεται στο υλικό ή το γεγονός 

αυτό καθ’αυτό, (3) διαθέτει οργανική οργάνωση των συστατικών της (4) 

προσφέρει χαρακτηριστική διάθεση. Ο ίδιος αναφέρει: 

«από εμπειρικά σκοπιά, τα πράγματα είναι συγκινητικά, τραγικά, ωραία, εύθυμα, ήρεμα, 

αναστατωμένα, άνετα, ενοχλητικά, άγονα, τραχιά, παρηγορητικά, μεγαλοπρεπή, φοβερά και 

είναι έτσι αδιαμεσολάβητα, ανεξάρτητα και αυθυπόστατα. Αν χρησιμοποιήσουμε τη λέξη 

«αισθητικός» με πλατύτερη έννοια από εκείνη με την οποία εφαρμόζεται για το ωραίο και το 

άσχημο, τότε η αισθητική ποιότητα, άμεση, τελική ή αυτοτελής, χαρακτηρίζει αναμφίβολα τις 

φυσικές καταστάσεις, όπως εκδηλώνονται εμπειρικά. Τα γνωρίσματα αυτά βρίσκονται από μόνα 

τους στο ίδιο ακριβώς επίπεδο όπως τα χρώματα, οι ήχοι, οι απτικές, οι γευστικές και οι 

οσφρητικές ποιότητες» (παρ. Beardsley 1989, σελ 320-321) 

Η μαρξιστική αισθητική δείχνει γενικό ενδιαφέρον για τις κοινωνικές 

συνθήκες στις οποίες εργάζεται ο καλλιτέχνης και μέσα από τις οποίες 

αναδύεται το έργο του. Στον διαλεκτικό υλισμό η τέχνη όπως και όλες οι 

ανώτερες δραστηριότητες ανήκει στο «εποικοδόμημα» ή στις ιδεολογίες των 

κυρίαρχων τάξεων το οποίο καθορίζεται από κοινωνικοϊστορικές συνθήκες 

και ειδικά από τις βασικές οικονομικές συνθήκες, δηλαδή από τις μεθόδους 

παραγωγής και κατανομής των μέσων συντήρησης σε μια δεδομένη κοινωνία 

και σ’ ένα δεδομένο στάδιο της ιστορίας (Beardsley, σελ 342) 

Τέλος, στη φαινομενολογική προσέγγιση της αισθητικής (Dufrenne, 

Ingarden, κ.α.) η αισθητική αντίληψη απαιτεί τη συνεργασία της φαντασίας 

και της «διάνοιας». Ο Dufrenne ονομάζει την απόκριση αυτή «συναίσθημα», 
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το οποίο όμως δεν είναι συγκίνηση αλλά ένα είδος «γνώσης» γιατί 

«αποκαλύπτει έναν κόσμο», ενώ η συγκίνηση είναι μια αντίδραση σε έναν 

ήδη δεδομένο κόσμο». Με βάση την ανάλυση του Beardsley για την αισθητική 

στην φαινομενολογία, «το αισθητικό συναίσθημα είναι μια απόκριση 

ολόκληρου του εγώ και των συσσωρευμένων εμπειριών του απέναντι στο 

αντικείμενο». 

 

3.3 Η χρήση του όρου αισθητική στην παρούσα μελέτη 

Στην παρούσα μελέτη η χρήση του όρου «αισθητική» θα αναφέρεται 

περισσότερο με την αρχαιοελληνική της έννοια, εμπλουτισμένη από τη σκέψη 

του Croce γύρω από την έννοια της εποπτείας. Πιο συγκεκριμένα, η αισθητική 

προσέγγιση στην παρούσα μελέτη αναφέρεται στη γνώση και τα νοήματα που 

πηγάζουν από την αισθητηριακή αντίληψη του ανθρώπου μέσω των 

αισθήσεών του και στην  κρίση που θα διαμορφώνει μέσω αυτών. Ως 

αισθητική ορίζεται η ιδιάζουσα εκείνη ενορατική γνώση, η οποία είναι 

ταυτόχρονα συνθετική, εσωτερική και μη αποσπασματική και δίνει το 

αδιαίρετο όλον. 

Δεν χρησιμοποιείται ο όρος αισθητική με την έννοια της φιλοσοφία 

των καλών τεχνών (είναι σύμφωνη προς το πνεύμα της διάκριση που κάνει ο 

Hegel στις διαλέξεις του στη Xαϊδελβέργη). Δηλαδή δεν θα πραγματευτούμε 

ζητήματα που αφορούν τι καθιστά ένα έργο τέχνης ως τέτοιο και τι θεωρείται 

ωραίο ή μη. Ωστόσο η έννοια του ωραίου και της  τέχνης γενικότερα 

διαμορφώνουν επιμέρους στοιχεία της αισθητικής προσέγγισης καθώς 

αποτελούν πυλώνες της εμπαθούς (με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου – 

δηλαδή της γεμάτης πάθος) κατανόησης της πραγματικότητας. 

Ο όρος αισθητική τέλος αναφέρεται στην πετυχημένη έκφραση 

(χρησιμοποιώντας τους όρους του Croce). Η έκφραση αυτή επηρεάζεται 

έντονα από το συναίσθημα που προκύπτει από την αισθητηριακή αντίληψη 

των πραγμάτων, χωρίς να μεσολαβεί απαραίτητα μια λογική επεξεργασία 

των προσλαμβανόμενων παραστάσεων. Η αντίληψη αυτή έχει περισσότερο 
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εσωτερικό χαρακτήρα και είναι άφατη ή δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με 

λόγια. 

Η αισθητική αυτή έκφραση διαφέρει ριζικά από την εκδήλωση θυμού, 

χαράς, πόνου και άλλες παρόμοιες φυσικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει 

τίποτε κοινό ανάμεσα στην επιστήμη της πνευματικής έκφρασης (όπου ανήκει 

η αισθητική) και μια σημειολογία είτε είναι αυτή ιατρική, πολιτική, 

φυσιογνωμική κ.α. Η αισθητική έκφραση αρθρώνεται μέσα από την 

οργάνωση που προσφέρει η εσωτερική αυτή ενόραση  και αποκτά συνείδηση 

του εαυτού της. 

 

3.4 Η αισθητική ως  έννοια στην οργανωσιακή θεωρία 

Μέχρι πρόσφατα, ο κύριος κορμός των θεωριών γύρω από το 

μάνατζμεντ και τη διοίκηση επιχειρήσεων γενικότερα είχε ως βάση του 

λογικές σχέσεις αίτιου – αιτιατού, όπου κάθε επιχειρηματική ενέργεια ή 

τρόπος οργάνωσης τεκμηριώνεται μέσα από μια λογική «αντικειμενικότητας» 

και λογικής ακολουθίας. Παραδείγματα τέτοιων θεωριών αποτελούν θεωρίες 

γύρω από την ευέλικτη εξειδίκευση, knowledge management, business 

process re-engineering κ.α. Ήδη ο Frederick Taylor (1911) στην εφαρμογή της 

μεθόδου του για το επιστημονικό μάνατζμεντ διαγράφει από την εκτέλεση 

μιας εργασίας όλα τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς εκτός 

από εκείνα που μπορούν να παρατηρηθούν, να κατηγοροποιηθούν και να 

συνδυαστούν κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα. Οι 

προσεγγίσεις αυτές γενικά χαρακτηρίζονται από επίτευξη υψηλού βαθμού 

αντικειμενικότητας στις διαδικασίες και είναι προσανατολισμένες σε 

πρακτικά ζητήματα. 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο παρατηρείται μια στροφή του 

ενδιαφέροντος των ερευνητών της οργανωσιακής θεωρίας από ζητήματα 

λιγότερο αμιγούς οικονομικής φύσης σε περισσότερο «μαλακούς» (soft) 

παράγοντες οργάνωσης όπως είναι τα συν-αισθήματα (emotions), κουλτούρα, 

ζητήματα που αφορούν στα φύλα κα. Οι προσεγγίσεις αυτές χαρακτηρίζονται 

περισσότερο ως υποκειμενικές – σε αντιδιαστολή με τις προσεγγίσεις που 
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αναφέρθηκαν νωρίτερα – καθώς πραγματεύονται κυρίως την ά-λογη πλευρά 

του μανατζμεντ και του επιχειρείν γενικότερα. 

Η παραπάνω στροφή του ενδιαφέροντος σε πιο  «ενδόμυχους» και 

εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρησιακή οργάνωση 

οφείλεται ως ένα βαθμό και στις ολοένα δύσκολες και εναλλασσόμενες 

συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος που διαμορφώνονται τις τελευταίες 

δεκαετίες παγκοσμίως. Οι σύγχρονοι μάνατζερς πρέπει να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά ασταθείς παράγοντες όπως ενίσχυση του ανταγωνισμού, 

αλλαγή των προτιμήσεων του πελάτη, αύξηση της παραγωγικότητας κ.α. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν ικανότητες 

και γνωρίσματα που να τον ενισχύουν στο έργο τους και να απαγκιστρωθούν 

από γνωστές μεθόδους δράσεις που είναι αναποτελεσματικές στις νέες 

διαμορφούμενες συνθήκες. Για αυτό και οι ερευνητές αναζητούν σε νέα πεδία 

(όπως π.χ. αυτό της τέχνης, του πολιτισμού, των συναισθημάτων κ.α.) στοιχεία 

έμπνευσης που θα τους ενισχύσουν στην προσπάθειά τους να  αντεπεξέλθουν 

αποτελεσματικότερα στις νέα συνθήκες της αγοράς.  

Η Warren (2002) αναφέρει ότι κλασσικοί στοχαστές (όπως ο Emile 

Durkheim, Marx, Weber κ.α.) είχαν επισημάνει το διαχωρισμό αυτό και 

εξήραν στο έργο τους τη σημασία του συναισθήματος και της 

«σωματικότητας» της ανθρώπινης κατάστασης στην εργασία. Ο Weber (1922) 

για παράδειγμα επισημαίνει την τεχνητή αυτή διάκριση όταν περιγράφει τον 

ιδεατό τύπο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού ως διακριτό γνώρισμα 

γραφειοκρατίας συγκρινόμενο με την κοινωνία. Η διερεύνηση της αισθητικής 

ως ένα πεδίο από όπου οι ερευνητές μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες 

πληροφορίες και εναύσματα για μια διαφορετική προσέγγιση στην 

επιχειρησιακή πρακτική αποτελεί μια σχετικά καινούρια τάση, που όμως 

αγκαλιάστηκε θερμά από σημαντικούς ερευνητές και ήδη η συζήτηση γύρω 

από την συνεισφορά της αισθητικής στην οργανωσιακή θεωρία εξελίσσεται με 

σημαντικές επιστημολογικές αναλύσεις. Το έργο των Gagliardi (1996), 

Linstead and Hoepfl (2000), Hassard et al (2000), Strati (1999) είναι μερικά 

μόνο παραδείγματα εισαγωγής της αισθητικής στην οργανωσιακή θεωρία που 
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έριξαν φως σε ένα σχετικά διευρυμένο επιστημονικό πεδίο με πολλές 

προεκτάσεις και άνοιξαν νέους ορίζοντες προς έρευνα και συζήτηση. 

 

3.4.1 Η αισθητική προσέγγιση 

 Η έρευνα της αισθητικής σε οργανωσιακό πλαίσιο είναι μια νέα τάση 

ανάλυσης οργανωσιακής θεωρίας που ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του ’80. 

τα θέματα που κυρίως πραγματεύεται είναι σύμφωνα με τον Strati τα κάτωθι: 

α) οι εικόνες που επικρατούν ενδογενώς και εξωγενώς από την επιχείρηση και 

σχετίζονται με γεγονότα σημαντικά για την επιχειρηματική ταυτότητα 

(Bolognini, 1986; Buie, 1986; Costa, 1986; Schneider and Powley, 1986; Stern 

1988). 

β) ο φυσικός χώρος των επιχειρήσεων και οργανισμών. Σχετικές έρευνες 

έχουν αναδείξει τον έλεγχο και την επιρροή που εξασκεί η αρχιτεκτονική και 

το design στο περιβάλλον των επιχειρήσεων (Berg and Kreiner, 1990; 

Doxtater, 1990; Witkin, 1987) 

γ) το ποικίλα αντικείμενα- σύμβολα των οργανισμών που ενσωματώνουν το 

δίκτυο των μηνυμάτων που είναι σημαντικά για την επιχείρηση- οργανισμό. 

Και αυτό γιατί συνήθως η γνώση που αποκτάται μέσω αυτών των 

αντικειμένων – συμβόλων συνήθως προηγείται της λογικής ανάλυσης 

(Gagliardi,1990,1996) 

δ) θέματα που σχετίζονται με απόψεις όπως  η αντιμετώπιση του μάνατζερ ως 

καλλιτέχνη (Degot, 1987), η ομορφιά ενός κοινωνικού σχηματισμού (Ramirez, 

1991), η φαινομενολογική φιλοσοφία του ματιού και οι στατηγικοί στόχοι της 

επιχείρησης- οργανισμού( Guillet de Monthoux, 1996) κ.α. 

ε) Το μάνατζμεντ δύναται να λάβει πολλά στοιχεία από την τέχνη 

περισσότερο ως τρόπο σκέψης παρά ως περιεχόμενο (Bjorkegren, 1993) 

Ο Strati στο βιβλίο του Organization and Aesthetics (Sage, 1999) 

αναφέρει ότι η αισθητική στο χώρο του επιχειρείν και του μάνατζμεντ δίνει 

έμφαση περισσότερο στον τρόπο οργάνωσης , παρά στους οργανισμούς και τις 

επιχειρήσεις καθ’ εαυτές. Υποστηρίζει ότι η αισθητική προσέγγιση στο 

μάνατζμεντ αναφέρεται συγκεκριμένα αφ’ ενός σε μια γνώση που απορρέει 
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από τις αισθητηριακές αντιλήψεις του ανθρώπου (ακοή, όσφρηση, όραση αφή 

και γεύση), αφ’ ετέρου στη διαμόρφωση (οργανωσιακής) αισθητικής κρίσης. 

Η αισθητική αυτή κρίση δεν προκύπτει από μια αντικειμενική ανάλυση 

δεδομένων, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι (εργαζόμενοι, 

εργοδότες, επιχειρήσεις κ.τ.λ) αντιλαμβάνονται την οργανωσιακή λειτουργία 

γενικότερα. 

Ο Strati χαρακτηριστικά επισημαίνει ότι οι ερευνητές της 

οργανωσιακής θεωρίας μέχρι πρόσφατα στην ουσία υπονοούσαν το γεγονός 

ότι όταν ο εργαζόμενος εισέρχεται (χωρικά) στην επιχείρηση, τότε 

αποχωρίζεται το κορμί του και όλες τις λειτουργίες που το χαρακτηρίζουν και 

απομένει μόνο το μυαλό του, το οποίο και χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Κάτι 

τέτοιο όμως αποτελεί μόνο τεχνητή διάκριση, γιατί το άτομο παραμένει 

βιολογικό ον που αντιλαμβάνεται συνολικά το περιβάλλον στο οποίο ζει 

(στην προκειμένη περίπτωση εργάζεται), έστω και αν στο χώρο εργασίας οι 

νοητικές ή χειρωνακτικές λειτουργίες βρίσκονται σε μεγαλύτερη ένταση από 

ότι τα λοιπά χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως έμβιο ον. 

Oι παραπάνω επισημάνσεις κυρίως αντικατοπτρίζουν την έλλειψη 

ενδιαφέροντος ή την συστηματική αγνόηση του ά-λογου μέρους της 

επιχειρησιακής οργάνωσης από την ακαδημαϊκή έρευνα, όπως π.χ. τα 

συναισθήματα, οι αισθητικές κρίσεις και γενικά ενέργειες που δεν απορρέουν 

από λογικές σχέσεις αίτίου – αιτιατού. Σύμφωνα με τη Warren (2002) η 

(εκούσια) αυτή παράλειψη των ακαδημαϊκών και των ερευνητών οφείλεται 

ενδεχόμενα στην έλλειψη μιας επιστημονικής μεθόδου έρευνας που θα 

μπορούσε να διερευνήσει και να καταγράψει με αντικειμενικό τρόπο τα 

παραπάνω γνωρίσματα της επιχειρηματικής καθημερινότητας. Ωστόσο 

πρόσφατα οι μελέτες ερευνητών πάνω σε θέματα αισθητικής στιην 

οργανωσιακή θεωρία συμπίπτουν με ένα γενικότερο κλίμα ανανέωσης που 

επικρατεί στις κοινωνικές επιστήμες (Schilling, 1993; Williams, 2001), από το 

οποίο προκύπτει ότι τα άτομα όταν εργάζονται εξακολουθούν να είναι 

βιώντα όντα με την ίδια ικανότητα για αισθητική κρίση και συναίσθηση που 

έχουν και όταν δεν εργάζονται. 
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3.4.2 Συνιστώσες της αισθητικής προσέγγισης 

Ως γενική συνθήκη η αισθητική προσέγγιση στο χώρο του επιχειρείν 

θέτει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με την κυριαρχία της λογικής και 

αναλυτικής σκέψης. Σύμφωνα με την άποψη του Strati (1999), η αισθητική 

προσέγγιση αναδεικνύει οργανωσιακά υπο-επίπεδα που σχετίζονται 

αμεσότερα με τον τρόπο οργάνωσης. Επιδιώκει να διερευνήσει σε βάθος τη 

βιωμένη εμπειρία των ατόμων που έρχονται σε επαφή με την επιχείρηση ή τον 

οργανισμό καθώς δρουν μέσα σε αυτές. Δεν αποτελεί μια επιφανειακή 

ενασχόληση με ότι γίνεται αντιληπτό από τις αισθήσεις με σκοπό να 

«καμουφλαριστούν» τυχόν παραλείψεις ή καταστάσεις αλλά αντίθετα 

αποτελεί εσωτερική πηγή  ενέργεια προς μια αποτελεσματικότερη οργάνωση. 

 

3.4.3 Εμπαθής κατανόηση (empathic understanding) 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι πράξεις μας κυρίως 

βασίζονται σε λογικά κίνητρα. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που ενέργειές 

μας βασίζονται σε άλογα κίνητρα, αισθήματα, παραδόσεις ακόμα και σε 

προκαταλήψεις ή δοξασίες. Ο Weber στη διατύπωση των θεωριών του 

πάντοτε έδινε προτεραιότητα στη λογική, γνωστική ανάλυση της εμπρόθετης 

πράξης, ωστόσο ο ίδιος εισήγαγε την έννοια του «πάθους» όταν μιλούσε για 

αντικειμενικότητα. Είναι το πάθος της αντικειμενικότητας  που δίνει νόημα 

σε μια πραγματικότητα στερημένη από συναισθήματα και το οποίο 

αναδεικνύει την εισχώρηση της αισθητικής στο παράδειγμα του Weber 

(Bodei, 1997:52-3). 

Η έννοια του πάθους σχετίζεται άμεσα με την αισθητική προσέγγιση 

στο χώρο του επιχειρείν καθώς στέκεται στον αντίποδα της αναλυτικής 

σκέψης και δράσης και ενισχύει την εμπαθή κατανόηση. Η Λογική δεν 

συνεπάγεται πάντα την εύρεση της αλήθειας. Αντίθετα ο Strati (1999) 

υποστηρίζει ότι η λογική σκέψη εξαρτάται από το νόημα που αποδίδεται στην 

ανθρώπινη πράξη. O Weber ισχυρίζεται ότι η λογική κατανόηση των 

κινήτρων (της ανθρώπινης πράξης) δεν είναι η μοναδική μορφή γνώσης, η 
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οποία είναι ικανή να ερμηνεύσει τα συμπλέγματα νοημάτων της κοινωνικής 

δράσης. Ο ίδιος αναφέρει:  

Εμπαθής ή προσλαμβανόμενη ακρίβεια (νοήματος) προκύπτει, όταν μέσω 

συμπαθητικής συμμετοχής μπορούμε να κατανοήσουμε ικανοποιητικά το 

συναισθηματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η πράξη λαμβάνει χώρα (1922; 

Μετάγραση από τα αγγλικά 1978:5, παράθ. Strati, 1999:56) 

 

Η αισθητική προσέγγιση στην οργανωσιακή θεωρία στηρίζεται σε μια 

υποκείμενη υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είναι κοινωνικοί 

και συλλογικοί σχηματισμοί, όπου οι γνωστικές διαδικασίες δεν εξαρτώνται 

αποκλειστικά από λογικούς συσχετισμούς, αλλά από τη δημιουργική 

ικανότητα και αισθητηριακή αντίληψη όλων των συμμετεχόντων σε αυτό το 

συλλογικό σχηματισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αισθητική προσέγγιση να 

κάνει χρήση όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην παραγωγή και την 

απόκτηση γνώσης. Επιπλέον μέσα σε μια επιχείρηση ή οργανισμό δίνει 

έμφαση στην προσωπική ιδιοσυγκρασία των εργαζομένων και των 

διοικούντων, στον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο έκαστος/έκαστη ερμηνεύει 

γεγονότα με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε μια διαρκή διαπραγμάτευση μεταξύ 

σύμβολα, αξίες και οργανωσιακές πρακτικές.  

Όπως έχει γίνει κατανοητό, η αισθητική προσέγγιση στο επιχειρείν 

κινείται μεταξύ του οργανισμού ως ένα κανονιστικό δίκτυο πρακτικών και 

αποφάσεων και ως ένα βιωματικό συλλογικό σχηματισμό όπου κυρίαρχο 

είναι το ερέθισμα και η ανταπόκριση σε αυτό το ερέθισμα. Σύμφωνα πάντα με 

τον Strati, «η αισθητική κατανόηση του οργανωσιακού γίγνεσθαι είναι μια 

επιστημολογική μεταφορά που προκαλεί την λογική και αναλυτική ερμηνεία 

οργανωσιακών φαινομένων». Το αισθητικό ενδιαφέρον επιδιώκει τη 

διερεύνηση απόκτησης γνώσης και αντίληψης για τον ίδιο τον οργανισμό ή 

επιχείρηση, η οποία να διαφέρει από την αμιγώς ρασιοναλιστική 

επιστημολογική γνώση. 

H αισθητική προσέγγιση κατά τον Strati (1999) δεν πρέπει να συγχέεται 

με την καλλιτεχνική προσέγγιση ή την οποιαδήποτε εμπλοκή της τέχνης με το 
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επιχειρείν για λόγους καθαρά κερδοσκοπικούς. Είναι απλούστευση να 

θεωρήσει κανείς ότι το αισθητικό ενδιαφέρον εξαντλείται στο ωραίο και την 

κομψότητα των κτιρίων, ή των μορφών ή της αρχιτεκτονικής των 

οικοδομημάτων των οργανισμών και των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, πολύ συχνά η αισθητική αναφέρεται ως η επιστήμη που 

ασχολείται με τις καλές τέχνες και για πολλούς στοχαστές έχει τις ρίζες της στη 

θεωρία της τέχνης. Όμως ετυμολογικά η λέξη τέχνη αναφέρεται στη  

μεταμόρφωση πρώτης ύλης μέσω διανοητικής ικανότητας και δεξιοτεχνίας σε 

ένα χειροτέχνημα κάτι που διαφέρει βασικά από την αντίληψη μέσω των 

αισθητηριακών οργάνων που είναι το νόημα της αισθητικής. Ο Strati (1999) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ως παράδειγμα για τη διάκριση μεταξύ αισθητικής 

και τέχνης την ύπαρξη μιας δυσάρεστης οσμής σε ένα κατάστημα. Αυτό 

γίνεται αντιληπτό από την όσφρησή μας και είναι μια αισθητική καταγραφή. 

Ωστόσο οργανωσιακές πρακτικές που υποβοηθούν ένα θετικό κλίμα 

γύρω από τις καλές τέχνες ή η ανάδειξη μέσω των επιχειρηματικών συμβόλων 

(π.χ. λογότυπα, αντικείμενα, κτίρια, κ.α.) μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας δεν 

αντιτίθεται στην αισθητική προσέγγιση. Αντίθετα, όπως θα δούμε παρακάτω 

πιο αναλυτικά, μορφές τέχνης με χρηστικό χαρακτήρα που κατά κύριο λόγο 

απαντώνται σε επιχειρήσεις ενισχύουν μια εσωτερικότερη αντίληψη 

οργανωσιακών φαινομένων και χαλαρώνουν τον αυστηρό κώδικα της 

αιτιώδους σχέσης νοημάτων. 

Ακόμα πιο συγκεχυμένη είναι η σχέση της αισθητικής με τα 

συναισθήματα στο πλαίσιο ανάλυσης οργανωσιακών φαινομένων. Ο Strati 

(2000) αναφέρει ότι τα συναισθήματα παράγουν γνώση σχετικά με την 

καθημερινότητα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Θυμός και πικρία, 

ανία και απογοήτευση, χαρά και ενθουσιασμός είναι μερικά μόνο 

παραδείγματα συναισθημάτων που καταγράφονται στην καθημερινότητα της 

εργασιακής μας ζωής. Τα συν-αισθήματα αυτά είναι στενά συνυφασμένα με 

τους ηθικούς κώδικες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τις αξίες που 

ενυπάρχουν μέσα στο οργανωσιακό περιβάλλον. Ο Βarilli (1995:16) ωστόσο 

αναφέρει ότι η αισθητική συν-αίσθηση δε σχετίζεται τόσο με την καρδιά και 
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το θυμικό του ανθρώπου αλλά κυρίως με τις αισθήσεις του και την αντίληψη 

που αυτές διαμορφώνουν. Μέσω των πέντε αισθήσεών μας –ακοή, όραση, 

γεύση, όσφρηση, αφή- δημιουργούνται αυν-αισθήματα σε κάθε εμπλεκόμενο 

στην οργανωσική λειτουργία που δημιουργούν μια συγκεκριμένη 

ατμόσφαιρα. 

Συνοψίζοντας, παρακάτω καταγράφονται συνοπτικά μερικά χαρακτηριστικά 

της αισθητικής προσέγγισης στο χώρο του επιχειρείν και του μάνατζμεντ. 

 

3.4.4 Η αισθητική προσέγγιση στο επιχειρείν: 

• Απευθύνεται στον τρόπο οργάνωσης των πραγμάτων 

• Ενισχύει την tacit knowledge 

• Συμπληρώνει ή αντιδιαστέλλεται την λογική, αναλυτική σκέψη και 

εισάγει την έννοια του «πάθους» και του «άλογου» 

• Δίνει έμφαση στη «σωματικότητα» της ανθρώπινης αντίληψης στο 

χώρο εργασίας καθώς το άτομο δεν αποχωρίζεται την ικανότητα του 

να αντιλαμβάνεται με όλες της αισθήσεις του τα τεκταινόμενα γύρω 

του 

• Ενισχύει την αντίληψη του «όλου» σε αντιδιαστολή προς το «μερικό», 

το «κατακερματισμένο». 

• Διευρύνει το γνωστικό πεδίο των ερευνητών, όταν διεξάγουν 

εμπειρικές έρευνες ή θεωρητικές αναζητήσεις 

• Επαναφέρει τα αναλογικά στοιχεία της ανθρώπινης πράξης σε μια 

ολοένα εντονότερη ψηφιακή πραγματικότητα 

• Δίνει έμφαση στο συν-αίσθημα και τον εσωτερικό τρόπο αντίληψης σε 

αντιδιαστολή προς τον αποκλειστικά λογικό και αιτιώδη τρόπο σκέψης 

• Ενισχύει τις σχέσεις που ορίζονται από εσωτερικούς δεσμούς 

• Αναδεικνύει τα κενά της οργανωσιακής θεωρίας που στηρίζεται 

αποκλειστικά στη λογική βάση εξήγησης οργανωσιακών φαινομένων 
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4. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

4.1 Η αισθητική και ο χώρος στο οργανωσιακό πλαίσιο 

Οι δυτικές κυρίως οικονομίες λειτουργώντας μέσα σε καπιταλιστικό 

πλαίσιο επηρεάζουν την αντίληψή μας για την οικονομία και την 

επιχειρηματικότητα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η οικονομική ανάπτυξη και η 

μεγιστοποίηση του κέρδους αποτελούν κύριο ζητούμενο της επιχειρηματικής 

δράσης. Παραπέμποντας στον Edward Gross (1969), o Γεωργίου (2001) 

αναφέρει ότι η  επιχειρηματική δράση διακρίνεται από τα υπόλοιπα 

συστήματα δράσεων από το γεγονός ότι είναι προσανατολισμένη προς ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. H επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων αποτελεί 

βασικό μέλημα των σύγχρονων επιχειρήσεων που καθορίζει πολλές φορές τη 

βιωσιμότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό  η συστημική προσέγγιση τις τελευταίες 

δεκαετίες βασίστηκε στο κανονιστικό μοντέλο που προσέφερε η εφαρμογή 

λογικών σχέσεων στη βάση αιτίου – αιτιατού. 

Η εισαγωγή της αισθητικής ως επιστημονικό άλλο θέτει σοβαρούς 

προβληματισμούς για το αυστηρά λογικό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και οργανισμών. Σε συνδυασμό με το χώρο ως στρατηγικό 

εργαλείο οργάνωσης και σχεδιασμού προσφέρουν πλέον πολλές δυνατότητες 

έρευνας και ανάλυσης σε όσους επιδιώκουν μια αντι-συστημική προσέγγιση 

στην οργανωσιακή θεωρία. Ο Hancock (2003) για παράδειγμα αναφέρει ότι 

τις τελευταίες δεκαετίες επικρατεί η άποψη ότι οι ενέργειες και τα προϊόντα 

μιας επιχείρησης/ οργανισμού θεωρούνται ως εν δυνάμει προσοδοφόρες 

πηγές εφαρμογής επιχειρησιακής αισθητικής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 

πολλές επιχειρήσεις αναθέτουν σε εταιρίες συμβούλων ή διαφημιστικές 

εταιρίες να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια συνολική οργανωσιακή 

αισθητική που εκτείνεται από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των κτιριακών 

εγκαταστάσεων (Gardner, 2001) ως τη συμπεριφορά και την εμφάνιση των 

εργαζομένων. 
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Οι Schmitt και Simonson (1997) και οι Schmitt et all (1995) ορίζοντας 

την οργανωσιακή αισθητική ως το οπτικό παραγόμενο προϊόν της 

επιχείρησης/ οργανισμού υπό τη μορφή της συσκευασίας, λογότυπου, κάρτες 

επισκεπτών (business cards), ενδυμασία, κτιριακές εγκαταστάσεις κ.α., 

επεξεργάζονται μια σειρά από τεχνικές και πρακτικές που δημιουργούν 

συγκεκριμένες αισθητικού τύπου σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης/ 

οργανισμού, των εργαζομένων και των πελατών. Σύμφωνα με τον Hancock 

(2005) η σχέση αυτή οικοδομείται με τη χρήση εικόνων, ήχων, οσμών και 

υφών σε υλικά τα οποία είναι σχεδιασμένα για να εμπλουτίσουν τη ζωή των 

πελατών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν μια χειροπιαστή αξία για την 

επιχείρηση. Η αξία αυτή εκφράζεται με την ισχυροποίηση της πίστης των 

πελατών στην προτίμησή τους για τα προϊόντα της επιχείρησης, η ικανότητα 

να έχει υψηλή προστιθέμενη αξία για τα προϊόντα της να έχει υψηλή 

παραγωγικότητα από τους εργαζομένους και να διαμορφώνει με αισθητικούς 

όρους τα προϊόντα της σε μια προσπάθεια να εκφράσει την επιχειρηματική 

της ταυτότητα (Schmitt και Simonson, 1997). 

 

4.2 Αισθητική και οργανωσιακή γνώση: έμφαση στην tacit knowledge. 

4.2.1 Η επιχειρησιακή γνώση ως έννοια 

Όπως είδαμε στην ανασκόπηση των αισθητικών θεωριών, αντίστοιχα 

και στην οργανωσιακή θεωρία δεν υφίσταται κοινός ορισμός για την 

οργανωσιακή γνώση. Οι Davenport και Lawrence (1998) ορίζουν την 

οργανωσιακή γνώση ως ένα ρευστό μίγμα εμπειριών, αξιών, πληροφορίας και 

οραμάτων το οποίο δημιουργεί ένα πλαίσιο ικανό να αξιολογεί και να 

ενσωματώνει νέες εμπειρίες και πληροφορίες. Σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις, 

η οργανωσιακή γνώση βασισμένη στην απόκτησή της μέσω εκμάθησης 

επιδιώκει να δώσει πληροφορίες σχετικά με α) πως θα επιτευχθεί καλύτερη 

εξυπηρέτηση (service) για τον πελάτη β) ποιες αγορές  προσφέρουν τις 

περισσότερες ευκαιρίες για κέρδη γ) πως θα μειωθούν τα κόστη της 

επιχείρησης δ) παρακολούθηση του ανταγωνισμού και ε) βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εργαζομένων στην επιχείρηση.  
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Πολλοί αναλυτές ταυτίζουν την οργανωσιακή γνώση με την ροή της 

πληροφορίας στην επιχείρηση. Ωστόσο οι Νonaka & Takeuchi (1995) 

εντοπίζουν τρεις βασικές διαφορές ανάμεσα στην γνώση και την πληροφορία: 

πρώτον η γνώση σε αντίθεση με την πληροφορία αναφέρεται σε αντιλήψεις 

και πεποιθήσεις. Η γνώση είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης λειτουργίας 

προοπτικής ή πρόθεσης. Δεύτερον, η γνώση –σε αντίθεση με την πληροφορία- 

έχει σχεδόν πάντα καθορισμένο σκοπό. Τρίτον, η γνώση –όπως και η 

πληροφορία-  αναφέρεται στην κατασκευή νοήματος. Σχετίζεται με το 

γενικότερο πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα και είναι σχετική ως προς αυτό. 

 

4.2.2 Explicit & tacit knowledge 

O Polanyi (1958) διακρίνει τη γνώση σε δύο τύπους  που στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται ως explicit και tacit knowledge. Η εξωτερική 

γνώση είναι μια κωδικοποιημένη μορφή γνώσης, η οποία μπορεί να 

καταγραφεί ή να περιγραφεί χρησιμοποιώντας κείμενο, διαγράμματα ή 

μαθηματικές εκφράσεις. Λόγω αυτής της  εύκολης κωδικοποίησης της και της 

απόκτησής της μέσω βιβλίων, σεμιναρίων και της εκπαίδευσης γενικότερα, 

μπορεί να αποκτηθεί και να διακινηθεί εύκολα μεταξύ και εντός των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

  Η εσωτερική γνώση (tacit knowledge) ωστόσο ορίζεται από τον 

Polanyi ως μια μορφή γνώσης η οποία δεν είναι εύκολο να καταγραφεί χωρίς 

να χάσει μεγάλο μέρος της  ουσίας της.  Η εσωτερική αυτή γνώση αποκτά 

μοναδικά χαρακτηριστικά -στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά- και για αυτό το 

λόγο δεν είναι εύκολο να τυποποιηθεί ώστε να γίνει κοινό απόκτημα και 

περισσότερων ατόμων. Μέσω της εσωτερικής γνώσης το άτομο έχει 

συναίσθηση ότι πραγματοποιεί μια εργασία αλλά δεν είναι σε θέση να 

περιγράψει ακριβώς γιατί είναι σε θέση να ενεργεί με τον συγκεκριμένο 

τρόπο. Ταυτόχρονα η εσωτερική αυτή γνώση αποτελείται από πεποιθήσεις, 

νοηματικά μοντέλα, σχήματα και αντιλήψεις τόσο εμποτισμένα στην 

προσωπικότητα του καθενός μας που θεωρούνται ως δεδομένα. 
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Η αισθητική προσέγγιση ενισχύει την εσωτερική γνώση, γιατί 

εκπορεύεται από το συν-αίσθημα που είναι και θεμέλιο της εσωτερικής αυτής 

α-λογης γνώσης. Όπως προαναφέρθηκε, ο Strati (2000) ορίζει ότι η 

οργανωσιακή αισθητική επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ικανότητα των 

πέντε αισθήσεων του ανθρώπου να παράγει γνώση φιλτράροντάς τη μέσα 

από την κριτική του ικανότητα. Η αισθητική σε ότι αφορά στην οργανωσιακή 

γνώση δρα παράλληλα με την εξωτερική γνώση αντλώντας περιεχόμενο από 

την ικανότητα του ανθρώπου να αισθάνεται. Με αυτόν τον τρόπο προκαλεί 

κατεστημένες απόψεις και προτρέπει τους εμπλεκόμενους να διερευνήσουν το 

αντικείμενο της επιχειρηματικότητας από διαφορετική σκοπιά. Ο Μαρωνίτης 

(2003) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η αισθητική προτιμά τη μεταφορά από 

την κυριολεξία, την πολυσημία από τη μονοσημία και τη ρευστότητα των 

νοημάτων. Εξάλλου σε πολλές περιπτώσεις η χρήση μεταφορικών νοημάτων 

είναι ένας εύστοχος και αποτελεσματικός τρόπος να εκφραστούν και να 

κατανοηθούν νοήματα.  

Επιπλέον η αισθητική ενισχύει την εσωτερική γνώση  διαμορφώνοντας 

τις εσωτερικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται όταν εκτελούνται πράξεις. 

Τόσο η αισθητική όσο και η εσωτερική γνώση δίνουν έμφαση στη γνώση ως 

πρακτική. Σε αυτό το πλαίσιο τόσο η αισθητική γνώση όσο και η εσωτερική 

γνώση αφορούν σε κάτι περισσότερο από την εφαρμογή κανόνων ή 

εδραιωμένων μεθόδων. Και οι δύο μορφές γνώσης ενισχύουν τις προσωπικές 

ιδιότητες του ατόμου (των εργαζομένων σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις και 

οργανισμούς) οι οποίες συστρατεύονται για την επίτευξη (επιχειρηματικών) 

στόχων. 

Εξάλλου αξίζει να σημειωθεί ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναζητούν 

μέσα από τις διαδικασίες μάθησης καινοτομία και αποτελεσματικότητα. 

Ερευνητές πάνω στην οργανωσιακή μάθηση αναζητούν συνεχώς τρόπους να 

μετατρέψουν την εσωτερική γνώση σε πιο χειροπιαστή γνώση στην 

επιχειρηματική πρακτική. Αντίθετα του να προσπαθεί κανείς να μεταφράσει 

την εσωτερική γνώση σε μεθόδους και διαδικασίες, υποστηρίζεται η άποψη 

μέσω του αισθητικώς σκέπτεσθαι να τεθεί έμφαση στην διαφορά που κάνει τη 
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διαφορά. Πολυδιάστατες εικόνες, κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου μέσα 

στο οποίο λαμβάνουν χώρα πράγματα καθώς και ενδυνάμωση των 

προσωπικών ικανοτήτων κατά την εκτέλεση πράξεων συνεισφέρουν στην 

επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την 

επιχειρηματική πρακτική. Έτσι η αισθητική ενδυναμώνει τη δυναμική που 

ενυπάρχει στους κόλπους κάθε επιχείρησης ή οργανισμού μέσω των μελών 

της, αναζητώντας την καινοτομία και το στρατηγικό πλεονέκτημα που θα 

ενδυναμώσει τη θέση της στην αγορά. 

 

4.3 Αναλογικώς vs ψηφιακώς σκέπτεσθαι 

Σε άμεση συσχέτιση με τα παραπάνω, η διάκριση μεταξύ του 

αναλογικού και ψηφιακού τρόπου σκέψης συνεισφέρει στην ενίσχυση της 

αισθητικής σκοπιάς στην επιχειρηματική πρακτική. Είναι πλέον κοινός τόπος 

ότι λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της πληροφορικής οι 

άνθρωποι και κατ επέκταση και οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν όλο και 

περισσότερο ψηφιακούς τρόπους  επικοινωνίας και δράσης.  

Η ψηφιακή μορφή επικοινωνίας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό 

ακρίβειας και μονοσημαντότητας καθώς προκύπτει από συνδυασμούς του 

μηδέν και της μονάδας (1/0)με διακεκριμένα μεταξύ τους διαστήματα. Κάθε 

συνδυασμός αντιστοιχεί σε μια μονοσήμαντη πληροφορία με αποτέλεσμα να 

ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους καθώς όλα εκτελούνται αυτόματα 

μέσω τερματικών. Σε οικονομικούς όρους η ελαχιστοποίηση πιθανότητας 

πρόκλησης λάθους μεταφράζεται σε οικονομία και κέρδος, καθώς 

περιορίζονται σημαντικά τα κόστη συναλλαγών που εμφανίζονται κατά τη 

διαχείριση διαδικασιών. 

Ο αναλογικός τρόπος σκέψης είναι συνεχής, χωρίς την παρεμβολή 

κενών και διαστημάτων. Αντιστοιχεί με τη διαδικασία της αυγής, όπου δεν 

είναι εύκολο να ξεχωρίσει κανείς σε πια χρονική στιγμή ακριβώς η μέρα 

διαδέχεται τη νύχτα. Οι Watzlawick et al (1967) αναφέρουν ότι στην 

ανθρώπινη επικοινωνία το γλωσσικό κομμάτι αντιστοιχεί στην ψηφιακή 

μορφή επικοινωνίας, ενώ το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η 
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επικοινωνία (στάση σώματος, τόνος φωνής, ρυθμός κ.α.) αποτελεί το 

αναλογικό τμήμα αυτής. Οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να μεταβαίνουν 

εύκολα από τον ένα τρόπο επικοινωνίας στον άλλο. Ωστόσο η μετάβαση από 

τον αναλογικό τρόπο επικοινωνίας και σκέψης στον ψηφιακό συνοδεύεται 

από πλεόνασμα σε πληροφορία αλλά έλλειμμα σε νόημα (Wilden, 1980). 

Οι οργανωσιακές πρακτικές πάντοτε θα δίνουν προτεραιότητα στην 

εξωτερική λογική γνώση (explicit knowledge), γιατί η τελευταία προσφέρει 

ένα σύστημα ιεραρχίας και κανόνων που ευνοεί την αντικειμενικότητα. 

Επιπλέον οι σύγχρονες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ολοένα και περισσότερο 

ψηφιακούς τρόπους σκέψης και δράσης καθώς η απόκτηση και η διακίνηση 

της πληροφορίας λαμβάνει σημαντική θέση στην επιχειρηματικότητα σήμερα. 

Δεν είναι σπάνιο το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση 

αντιμετωπίζονται ως φορείς γνώσης, οι οποίοι καλούνται να μετατρέψουν τις 

(αποθηκευμένες) γνώσεις τους σε χειροπιαστά αποτελέσματα για την 

επιχείρηση. Σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα απόκτησης, μετάδοσης και 

αποθήκευσης πληροφορίας χρησιμοποιούνται ευρέως στην επιχειρηματική 

πρακτική, αποσκοπώντας στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών οργάνωσης 

παρά στην ίδια τη δημιουργία γνώσης. Η προοπτική αυτή ωστόσο 

αποδυναμώνει την ικανότητα των επιχειρήσεων να αντιλαμβάνονται 

φαινόμενα στο σύνολό τους, καθώς η αποσπασματικότητα της πληροφορίας 

είναι κυρίαρχη στη λήψη αποφάσεων. 

H αισθητική προσέγγιση από οργανωσιακή σκοπιά ενδυναμώνει την 

αναλογική σκέψη σε μια ολοένα αναπτυσσόμενη ψηφιακή εποχή. Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ ο ψηφιακός τρόπος προσέγγισης εισάγει κενά στη συνεχή 

πορεία μετάδοσης φαινομένων, ο αναλογικός τρόπος σκέψης -που ενισχύεται 

από την αισθητική- γεμίζει αυτά τα κενά με νόημα (Wilden, 1980). H 

αισθητική ενδυναμώνει το αναλογικό μέρος της κρίσης των ατόμων 

συνεισφέροντας στο να κατανοήσει κανείς το «όλον» έναντι του «μέρους». 

Αυτό σημαίνει ότι αποδίδει σημασία στην ιδιαιτερότητα που κάνει τη 

διαφορά, τονίζοντας την αίσθηση που αναδεικνύουν τα πράγματα παρά την 

αντικειμενικότητα. Η γνώση που αποκτάται μέσω του αναλογικού-
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αισθητικού τρόπου δράσης δεν μπορεί να ανακληθεί άμεσα όπως τα ψηφιακά 

δεδομένα. Ωστόσο λειτουργεί στο παρασκήνιο ως κατασκευαστής νοήματος, 

εφοδιάζοντας τους σύγχρονους μάνατζερς με ισχυρό εργαλεία κατά την 

εκτέλεση του έργου τους. 

 

4.4 In - Between 

Η αισθητική σκέψη –έχοντας την ικανότητα να πληροί τα κενά της 

ψηφιακής μορφής οργάνωσης των επιχειρήσεων - ενισχύεται από τη 

διατύπωση του Strati (1999) ότι η αισθητική στην οργανωσιακή θεωρία 

κινείται μεταξύ της επιχείρησης ως μια λογικά ιεραρχημένη δομή και ως ένα 

κοινωνικό σχηματισμό με όλα τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν αυτόν 

(πιστεύω, πεποιθήσεις, προκαταλήψεις, αξίες, προτιμήσεις κ.α.). Ο χώρος 

αυτός χαρακτηρίζεται ως ενδιάμεσος (in-between) εισχωρώντας σε κάθε 

έκφανση  της λειτουργίας μιας επιχείρησης. H αισθητική διευκολύνει το 

δύσκολο έργο της ενοποίησης μέσω της ενσωμάτωσης έναντι της εύκολης 

ενοποίησης μέσω του αποκλεισμού. Aς μην ξεχνούμε ότι το όλον είναι 

δύσκολο να επιτευχθεί. 

Η συνειδητοποίηση του in-between είναι πολύ σημαντική. Με βάση 

τον Van Eyck (1962), η ικανότητα του ατόμου να ανακαλύπτει συσχετιζόμενα 

νοήματα δεν προκύπτει μεμονωμένα από τις λογικές διεργασίες του νου. 

Επιπλέον με βάση τις θεωρίες του Μerleau-Ponty, ο αντικειμενικός χώρος των 

αισθήσεων μέσα στο σώμα μας ενοποιείται και εξανθρωπίζεται, αφού γίνεται 

αισθητός δια μέσου του σώματός μας ως μια προβολή του στο περιβάλλον. 

Μέσα στον ενδιάμεσο αυτό χώρο γίνονται συνειδητά τα πιο σημαντικά 

ζητήματα που καθορίζουν τις περαιτέρω εξελίξεις καθώς μέσω του υπαινιγμού 

πολλές φορές εννοούνται πράγματα πολύ πιο εύστοχα από ό,τι αν 

διατυπώνονταν ρητά. 

  Ο οργανωσιακός χώρος και η αισθητική παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του ενδιάμεσου αυτού πεδίου δράσης. Σύμφωνα με τον Σφαέλλο 

(1991), ο «υπαρξιακός» χώρος μέσα στον οποίο ζούμε, είναι κατ’ εξοχήν 

αρχιτεκτονικός. Η απόλαυση της αρχιτεκτονικής δεν έγκειται στο γεγονός ότι 
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ικανοποιεί χρηστικές λειτουργίες, αλλά στο ότι θέτει σε λειτουργία 

ασυνείδητους μηχανισμούς «αποπλάνησης» (Tschumi, 1977). Ωστόσο πρέπει 

να επισημανθεί ότι η αρχιτεκτονική και ο χώρος δεν λειτουργούν με τους 

όρους ενός ονείρου, με την έννοια ότι οι ασυνείδητες επιθυμίες του ατόμου ή 

της κοινωνίας μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ο αρχιτεκτονικά δομημένος 

χώρος δεν μπορεί εύκολα να πραγματοποιήσει τις πιο τρελές μας επιθυμίες 

όμως μπορεί να συντελέσει στο να υπερβληθούν τα στενά όρια της λογικής. 

Σύμφωνα με τον Ungers (1982), όταν η διαδικασία του σχεδιασμού έχει 

ως αφετηρία ένα θεωρητικό όραμα που αποτελεί τη βασική αρχή οργάνωσης 

του όλου, τότε είναι εφικτή η προσέγγιση του φαντασιακού. Σχεδιάζοντας με 

οράματα είναι δυνατή η μετάβαση από την πραγματιστική στην δημιουργική 

σκέψη, από τον μετρικό χώρο των αριθμών σε ένα οραματικό τόπο 

συσχετιζόμενων συστημάτων. Η διαδικασία αυτή βασίζεται κυρίως σε 

ποιοτικές και λιγότερο σε ποσοτικές αξίες και δίνει έμφαση περισσότερο στην 

σύνθεση παρά στην ανάλυση. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ηoll (1989), η αρχιτεκτονική είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με τον τόπο που θα λάβει χώρα. Σε αντίθεση με άλλες μορφές 

τέχνης, όπως π.χ. μουσική, ζωγραφική γλυπτική, κινηματογράφο κ.α., μια  

μη-κινητή κατασκευή όπως είναι ένα κτίριο, είναι ενγενώς συνδεδεμένο με 

την εμπειρία του χώρου. Η ουσία ενός αρχιτεκτονήματος είναι η οργανική 

σύνδεση μεταξύ μιας θεώρησης (του κόσμου) και της μορφής. Η θεώρηση 

αυτή ανεξάρτητα από το γεγονός του αν είναι ευκρινώς διατυπωμένη ή 

αποτελεί μια υποκειμενική έκφραση εγκαθιστά μια συγκεκριμένου τύπου 

ιεραρχία, ένα ζητούμενο και μια στάση του οργανισμού ή της επιχείρησης 

απέναντι στον κόσμο. Τέλος τα κτίρια - ο δομημένος χώρος γενικότερα -  δεν 

προσφέρουν μόνο προστασία από τις εξωτερικές συνθήκες. Είναι προέκταση 

του εαυτού μας όπως τα ρούχα μας. Επιπλέον η βίωση των χώρων 

μεταμορφώνονται σε αυτοβιογραφικές εμπειρίες: χώροι και πράγματα 

αλλάζουν, μεταμορφώνονται με την εναπόθεση σε αυτά νέων μηνυμάτων. 
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4.5 Συμπεράσματα 

 Η αισθητική μεταξύ άλλων μετατρέπει οργανωσιακούς χώρους σε 

τόπους προσδίδοντας νόημα στο εργασιακό περιβάλλον. Κατά την 

«αισθητικοποίηση» του χώρου εργασίας, ο χώρος μετατρέπεται σε τόπο κατά 

δύο έννοιες: in situ (χωρική διάσταση) και in visu (οπτική διάσταση) 

χρησιμοποιώντας τους όρους του Gagliardi (1996). Αισθητικά ευάρεστοι 

εργασιακοί χώροι προκύπτουν, όταν δίδεται έμφαση σε παράγοντες όπως 

επαφή με τη φύση, φυσικός φωτισμός, ιδιωτικότητα αλλά και δυνατότητα 

άμεσης πρόσβασης με το εξωτερικό περιβάλλον, επικοινωνία με τους 

συναδέλφους, πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών, ποιότητα του αέρα κ.α. Ο 

ορισμός της αρχιτεκτονικής κατά τον Le Corbusier (1923) ενισχύει την 

παραπάνω άποψη: H δουλειά (business) της αρχιτεκτονικής είναι να εδραιώνει 

συναισθηματικές σχέσεις μέσω των υλικών δόμησης». 

Επιπλέον η αρχιτεκτονική οφείλει να ενσωματώνει τόσο τις εσωτερικές 

όσο και τις εξωτερικές εκφράσεις του κτιρίου. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται 

για το εξωτερικό περίβλημα χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό πολιτισμικές 

προτιμήσεις. Βεβαίως, οι φυσικές αρχιτεκτονικές φόρμες όπως τις ξέρουμε 

συχνά είναι προϊόντα κοινωνικών, οικονομικών και τεχνικών συνθηκών που 

δεν είναι ενδεχομένως πλέον στην επικαιρότητα (Price, 1962). Για το λόγο 

αυτό ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων θα πρέπει να προβλέπει αλλαγές όχι 

μόνο στο περιεχόμενο αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων 

Σε άμεση σύνδεση με τα παραπάνω, ο οργανωσιακός χώρος δεν είναι 

ουδέτερος. Σε σύμπραξη με την αισθητική μετατρέπονται σε κομιστές της 

επιχειρησιακής κουλτούρας και ταυτότητας σε ένα οικονομικό και 

επιχειρηματικό περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο – 

πολύμορφο. Ο χώρος και η αισθητική συνδράμουν ως μεσο διάδρασης των 

ατόμων τόσο σε φυσικό – υλικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αισθημάτων. Ο 

δομημένος (οργανωσιακός) χώρος, όταν διαθέτει και μια αισθητική ποιότητα 

ανάλογη, μεταφέρει αποτελεσματικότερα ιδέες και νοήματα στο νου, 

προστατεύοντας ταυτόχρονα τον άνθρωπο από τα στοιχεία της φύσης. Παρά 

το γεγονός ότι οργανωσιακά ζητήματα πάντα θα ελέγχονται από λογικές 
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διεργασίες, η αισθητική ανάλυση μαζί με την οργάνωση του χώρου προσφέρει 

μια εναλλακτική προσέγγιση σε εδραιωμένες συμπεριφορές. Η αισθητική 

προσέγγιση δίνει περισσότερη σημασία στη διαφορά που κάνει τη διαφορά 

και ενισχύει την ολιστική προσέγγιση. Τέλος η αισθητική προσέγγιση στο 

επιχειρείν δεν μπορεί να ερμηνευθεί – αναλυθεί διεξοδικά με λογικούς όρους, 

γιατί προέρχεται από τη βιωμένη εμπειρία των ατόμων καθώς δρουν μέσα 

στις επιχειρήσεις, η οποία είναι εντελώς υποκειμενική. 
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5. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ: 

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ – ΤΕΧΝΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ 

 

5.1 Εργονομία και περιβάλλον εργασίας 

 Καθημερινά εκτελούμε κινήσεις όπως λύγισμα, τέντωμα, σήκωμα, 

στρέψη, σκούπισμα, γυάλισμα, κτύπημα, κ.α. αρκετές φορές. Όμως για άτομα 

που είναι υποχρεωμένα να επαναλαμβάνουν τις ίδιες ασκήσεις κάθε μέρα, 8 

ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα, αυτές οι κινήσεις μπορούν να 

επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία του ατόμου, ιδίως αν το περιβάλλον 

και ο εξοπλισμός του εργαζομένου είναι λάθος σχεδιασμένα. Πόνοι και 

ενοχλήσεις από την εργασία μπορούν να εξελιχθούν σε τραύματα και –αν δεν 

αντιμετωπιστούν εγκαίρως- σε μόνιμες παθήσεις του οργανισμού. 

 Για αιώνες τέτοιου είδους τραυματισμοί θεωρούνταν μέρος της 

εργασίας από τους εργαζόμενους και οι επιχειρήσεις συμπεριλάμβαναν στα 

έξοδά τους τις αποζημιώσεις λόγω τραυματισμών. Τις τελευταίες δεκαετίες 

όμως (από το 1949) η επιστήμη  της εργονομίας απέδειξε ότι πολλοί από 

αυτούς τους τραυματισμούς μπορούν να αποφευχθούν. Το σχήμα και το 

βάρος ενός εργαλείου, το ύψος και το βάρος ενός γραφείο ή πάγκου εργασίας, 

η άνεση που προσφέρει μια τυπική καρέκλα γραφείου, η μείωση του αριθμού 

των επαναλαμβανόμενων κινήσεων κ.α. μπορούν να συντελέσουν στον 

περιορισμό των τραυματισμών κατά τη διάρκεια εργασίας και τη μείωση των 

εξόδων αποζημίωσης των επιχειρήσεων.  

Στο αφιέρωμα του περιοδικού Μetropolis, 1996 στο Well-Being γίνεται 

εκτενής αναφορά στην εργονομία ως αμφιλεγόμενο ζήτημα ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με το περιοδικό, η 

αμερικάνικη ομοσπονδιακή υπηρεσία (ΟSHA) που ασχολείται με την 

επισήμανση και την πρόληψη κινδύνων κατά τη διάρκεια της εργασίας, έκανε 

μια σειρά ερευνών σχετικά με το πώς η γυμναστική και η οργάνωση του 

χώρου εργασίας σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα μπορεί να συνεισφέρει 

αποτελεσματικά στην αποφυγή τραυματισμών. Όμως οι έρευνες αυτές 

υπέπεσαν σε μια σειρά από δυσμενείς κριτικές από συνδέσμους 
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κατασκευαστών που υποστήριξαν ότι τα πορίσματα της OSHA διαφέρουν 

από εργασία σε εργασία και δεν μπορούν να αναχθούν σε γενικοί κανόνες 

Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες αυτές προσπάθειες βρήκαν αρκετά 

εμπόδια, υπάρχουν πλέον πολλοί κρατικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις που 

ασχολούνται διεξοδικά με ζητήματα εργονομίας. Η SHARP (Safety and 

Health Assessment and Research for Prevention) για παράδειγμα είναι τμήμα 

του υπουργείου βιομηχανίας της πολιτείας της Washington των ΗΠΑ και 

αποφάσισε να ασχοληθεί με την εργονομία για ενδοεταιρικούς σκοπούς, μιας 

και τα μυοσκελετικά προβλήματα των υπαλλήλων γραφείου στην υπήρεσία 

είχαν λάβει διαστάσεις επιδημίας. 

Μετά από έρευνες σχετικά με την καταλληλότητα των επίπλων- κυρίως 

των καθισμάτων- αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται και η πιο απλή 

εργασία, οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν βελτίωσαν την κατάσταση σε 

σημαντικό βαθμό. Απόδειξη αυτού αποτελεί και το γεγονός ότι οι 

αποζημιώσεις για κακώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρίες μειώθηκαν κτά 

60%. 

Η επιτυχία των πορισμάτων της SHARP επανέφερε την αξιοπιστία και 

τη σημασία της εργονομίας στην εργασία και έτσι αλλαγές στην οργάνωση 

του χώρου εργασίας επιφέρονται σε πολλές περιπτώσεις όπου κρίνεται 

αναγκαίο. Ταυτόχρονα στις ΗΠΑ επανατίθεται σε λειτουργία η υπηρεσία της 

ΟSHA, η οποία με πρόστιμα στις εταιρίες για παραβίαση των μέτρων 

ασφαλείας έχει καταφέρει να περιορίσει σοβαρούς τραυματισμούς. Για 

παράδειγμα περιορίστηκε το ποσοστό των εργαζομένων με πνευμονικές 

παθήσεις στη βαμβακοποιία- λόγω της σκόνης που είναι υποχρεωμένοι να 

εισπνέουν- με τα διάφορα μέτρα προστασίας που κλήθηκε η εταιρία να πάρει. 

 

5.1.1. Εργονομικός σχεδιασμός και κοινή λογική 

Παρά το μεγάλο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την 

εφαρμογή της εργονομίας στο σχεδιασμό εργαλείων και εξοπλισμού, έχουν 

εντοπιστεί μερικά επονομαζόμενα «εργονομικά» εργαλεία που στην 

πραγματικότητα δε βοηθούν καθόλου τον εργαζόμενο, αλλά αντίθετα 
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δυσχεραίνουν την εργασία του. Για παράδειγμα γνωστό καροτσάκι που 

χρησιμοποιείται στις οικοδομικές εργασίες με τη μια ρόδα πρόσφατα 

αντικαταστάθηκε με μια υποτίθεται πιο εξελιγμένη εργονομικά μορφή του, η 

οποία περιλαμβάνει δύο ρόδες. Το τελευταίο αποδείχτηκε καθόλου πρακτικό, 

όχι μονό γιατί είναι πιο δύσκολο να κινηθεί σε περιορισμένο χώρο, αλλά και 

γιατί δεν είναι εύκολη η μεταφορά φορτίων σε ανηφορικό επίπεδο. 

Επίσης η κοινή λογική μπορεί να συμβάλλει καμμιά φορά με θετικά 

αποτελέσματα στην οργάνωση του χώρου εργασίας, όπως παρατηρήθηκε για 

παράδειγμα σε ένα εργοστάσιο κοπής και συσκευασίας κρεάτων. Στο 

συγκεκριμένο εργοστάσιο οι εργαζόμενοι έπρεπε να σηκώνουν βαριές 

συσκευασίες κρεάτων και να τις τοποθετούν σε κυλιόμενες ταινίες, όπως 

επίσης να τεμαχίζουν το κρέας σε εντελώς άβολες θέσεις. Όταν τέτοιες 

κινήσεις επαναλαμβάνονται εκατοντάδες φορές μέσα σε οχτώ ώρες εργασίας, 

τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή 

κοινής λογικής -όπως τοποθέτηση του κυλιόμενου διαδρόμου σε χαμηλότερο 

ύψος και μεταφορά του κρέατος σε περιοχές όπου είναι πιο άνετα για τον 

εργαζόμενο να εκτελέσει την εργασία του -είναι επιβεβλημένες. 

 

5.1.2 Ο σχεδιασμός ως παράγοντας περιορισμού της βίας 

 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μικρές αλλαγές στο σχεδιασμό 

μπορούν να αποτρέψουν σημαντικά κρούσματα βίας, π.χ. ληστεία ατόμων 

που εργάζονται σε ταμεία. Αν π.χ. τοποθετηθούν τα ταμεία σε μέρος με 

κάποιο ύψος, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν εποπτική θέαση του 

καταστήματος, είναι πιο δύσκολο να γίνουν στόχος εγκληματιών, διότι εκτός 

από την ψυχολογική δύναμη που τους προσδίδει αυτή η θέση, δεν βρίσκονται 

σε άμεση επαφή με τον ληστή ή κακοποιό. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα ήδη 

υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας όπως κάμερες, video, συναγερμοί κ.α. 

μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα κρούσματα βίας σε εργασιακούς χώρους. 

 

Γενικά η πρόκληση της εργονομίας έγκειται στο να επανεκτιμηθεί η 

σχέση μεταξύ εργαζομένου και επιχείρησης – εργοδότη. Αν ο εργαζόμενος 
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θεωρείται απλά ως επέκταση του εργαλείου που χρησιμοποιεί, τότε κάθε 

αλλαγή στο περιβάλλον εργασίας δε θεωρείται αναγκαία ή και σημαντική. Αν 

όμως οι επιχειρήσεις αναγνωρίσουν το όφελος που μπορεί να έχουν σε 

παραγωγικότητα, λιγότερες αποζημιώσεις και υγιεινότερο περιβάλλον 

εργασίας, τότε μπορεί να προβούν σε ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών 

εργασίας. Όλα προκύπτουν από την αντιμετώπιση του ανθρώπου στην 

εργασία: ως χρηστικό αντικείμενο ή ως άτομο με συγκεκριμένες ανάγκες. 

  

5.2 Η τέχνη στην οργανωσιακή θεωρία 

Όπως έχει προαναφερθεί, η  επιχειρηματική δράση διακρίνεται από τα 

υπόλοιπα συστήματα δράσεων από το γεγονός ότι είναι προσανατολισμένη 

προς ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η αισθητική σκέψη ωστόσο χαρακτηρίζεται 

από πλουραλισμό, πολυπλοκότητα και μια ευρεία ποικιλία από μονοπάτια 

χωρίς προκαθορισμένο σκοπό και αποτέλεσμα. Η τέχνη ενδυναμώνει την 

πολυσημία των φαινομένων, καθώς είναι ο κατ΄εξοχήν χώρος που εκφράζει 

την πολυδιάστατη ανθρώπινη σκέψη μέσα από τα έργα τέχνης. 

Πολυπλοκότητα και κατασκευή νοήματος είναι κυρίαρχα 

χαρακτηριστικά της τέχνης γενικότερα και έχουν ευρέως αναγνωριστεί στην 

κριτική τέχνης. Ακόμα και στη λογοτεχνία, οι κριτικοί έχουν δώσει μεγάλη 

έμφαση στις ιδιότητες της αντιπαράθεσης, του παράδοξου και της αμφισημίας 

ως μέσο που χρησιμοποιείται ευρέως από την ποίηση. Ο πλουραλισμός στο 

νόημα ενισχύεται μέσα από το αισθητικώς σκέπτεσθαι και ενδεχομένως 

έρχεται σε αντιπαράθεση με την μονοσημία του «καθαρού» νοήματος. Σε 

λογικούς όρους: η αισθητική υποστηρίζει περισσότερο την λογική σχέση «και 

… και» (both –and) παρά τη σχέση «είτε… είτε». Η λογική σχέση «και … και» 

αναφέρεται περισσότερο στη σχέση του μέρους προς το όλο και δίνει έμφαση 

στο διπλό (ή πολλαπλό) νόημα παρά στη διπλή (ή πολλαπλή) λειτουργία 

(Venturi, 1966) 
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5.2.1 Παραδοσιακές λειτουργίες της τέχνης στο επιχειρείν 

Η θεωρία της τέχνης από φιλοσοφική σκοπιά διατηρεί  για την τέχνη 

ένα μη-χρηστικό ρόλο, βασιζόμενη στην άποψη ότι δεν δημιουργείται για να 

εξυπηρετήσει κάποιο πρακτικό σκοπό ή να συνεισφέρει σε πρακτικά θέματα. 

Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά με τη χρησιμότητα ή όχι της τέχνης. 

Εξετάζοντας το θέμα από άποψη εφαρμογής, ο Schmuecker, 2001) αναφέρει 

ότι τα καλλιτεχνήματα (artefacts) διαθέτουν λειτουργίες που δεν σχετίζονται 

με τα υλικά συστατικά τους αλλά με το αντίκτυπο που έχουν σε όποιον 

έρχεται σε επαφή με αυτά. Aυτού του τύπου οι λειτουργίες που 

συμπεριλαμβάνουν και τον κάτοχο ή χρήστη των καλλιτεχνημάτων μπορούν 

να επηρεάσουν την υποκίνηση και την ευρηματικότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού μιας επιχείρησης – οργανισμού 

Η Sumpf (2002) αναφέρει ότι ο ρόλος των αντικειμένων τέχνης σε 

επιχειρηματικό πλαίσιο περιορίζεται κυρίως στο να είναι αποκτήματα στη 

λογική σύγχρονων μαικηνών και χορηγών. Η επένδυση και η απόκτηση 

έργων τέχνης τα οποία προβάλλονται στους εργασιακούς χώρους μιας 

επιχείρησης αποσκοπεί κυρίως να ενισχύσει τη φήμη της επιχείρησης στο 

κοινό σχετικά με τις κοινωνικές της ευαισθησίες. Η έμφαση δίδεται κυρίως στο 

πως θα χρησιμοποιηθούν αποδοτικότερα ως εργαλεία επικοινωνίας τους με το 

εξωτερικό περιβάλλον και αγνοείται σε μεγάλο βαθμό η δυνητική τους χρήση 

για εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών. 

Η Sumpf συμπληρώνει ότι δεν είναι μια μετα-μονέρνα τάση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων να δημιουργούν τις δικές τους συλλογές με έργα 

τέχνης. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα πολλές (αμερικανικές κυριώς) 

επιχειρήσεις αποκτούν συλλεκτικά αντικείμενα έργα τέχνης, για να τα 

χρησιμοποιήσουν είτε ως μέσα διαφήμισης (Αmerican Railroad Company), 

είτε ως επένδυση (ΙΒΜ), είτε ως μέσο δημοσίων σχέσεων (Chase Manhattan 

Bank)   Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι η βαρύτητα που δίνει ο κάθε 

οργανισμός στην ενέργεια αυτή. Πολλές συλλογές έργων τέχνης για 

παράδειγμα εκθέτονται σε μουσεία που ανήκουν στις ίδιες τις επιχειρήσεις 

(π.χ. μουσείο της Knauf Gips KG στο Iphofen Γερμανίας), ενώ οι περισσότερες 
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φυλάσσονται στα γραφεία του ανώτερου διοικητικού προσωπικού της 

επιχείρησης (π.χ. Deutsche Bank AG, Φρανκφούρτη, Allianz, Μόναχο). 

Σε γενικές γραμμές τα αντικείμενα έργων τέχνης εμπλουτίζουν το 

εργασιακό περιβάλλον, αν και συνήθως ο ρόλος τους ως διακοσμητικά 

αντικείμενα συνήθως επισκιάζει τις επιπλέον λειτουργίες που μπορούν να 

έχουν μέσα στην επιχείρηση. Ανώτερα στελέχη και εργαζόμενοι συνήθως δεν 

υπεισέρχονται σε ένα δημιουργικό διάλογο σε ότι αφορά τα  έργα τέχνης 

μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και έτσι περιορίζονται τα δυνητικά θετικά 

στοιχεία που μπορεί να αποκομίσει η επιχείρηση μέσα από την τέχνη. 

 

5.2.2 Οι δυνατότητες της τέχνης στο εργασιακό περιβάλλον 

Η τέχνη συνεισφέρει σε μια επιχείρηση περισσότερα από το να 

διακοσμεί το εργασιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη Sumpf, η τέχνη 

επηρεάζει την ποιότητα ζωής και ενθαρρύνει τη συνεύρεση των ατόμων που 

προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ο διεθνής, πολύ-

πολιτισμικός χαρακτήρας της τέχνης είναι ιδιαίτερα σημαντικός κυρίως για 

τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η τέχνη μαζί με την αισθητική λειτουργούν 

υποδειγματικά σε ότι αφορά την άμβλυνση κοινωνικών, πολιτισμικών, 

οικονομικών κ.α. διαφορών καθώς ενθαρρύνουν με την οικουμενική τους 

αλήθεια την ύπαρξη ενός ενοποιητικού πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης. 

Η τέχνη προσφέρει μια κοινή γλώσσα που υπερβαίνει τις διαφορές, χωρίς να 

καταργεί το πολιτισμικό πλαίσιο από το οποίο ενδεχομένως προέρχονται 

εργαζόμενοι σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έτσι ενισχύει την ενότητα εν μέσω 

της πολιτισμικής διαφοροποίησης, προσφέροντας ένα κοινό τόπο άντλησης 

οικουμενικών πηγών έμπνευσης. 

Επιπλέον η τέχνη συνεισφέρει στη δημιουργία ενός δημιουργικού 

επιχειρησιακού κλίματος, το οποίο ενθαρρύνει την δημιουργικότητα και την 

πρωτοτυπία που τόσο έχουν ανάγκη οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Η ομορφιά 

και η καλλιτεχνία δεν «παράγεται» αποκλειστικά από τους καλλιτέχνες. 

Διαμορφώνεται επίσης από τους χρήστες και τους παρατηρητές που 

συνδράμουν στην δημιουργία της ομορφιάς (Κurokawa, 1977). Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσμα να διαμορφώνεται σταδιακά ένα θετικό οργανωσιακό κλίμα που 

ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την δημιουργικότητα. 

Η ύπαρξη έργων ή αντικειμένων τέχνης στο εργασιακό περιβάλλον 

προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Εκτός από το γεγονός ότι συνεισφέρουν 

στη δημιουργία συγκεκριμένης επιχειρησιακής κουλτούρας, η τέχνη ανοίγει 

τη συζήτηση της αντίληψης τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών – 

επισκεπτών της επιχείρησης τους της πραγματικότητας που τους περιβάλλει.  

Σύμφωνα με τον Thomas Bechtler, CEO της Hesta AG (διεθνής εταιρία 

holdings), το πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει μια 

και μοναδική αντικειμενική πραγματικότητα. Η κατασκευή της 

πραγματικότητας στο μυαλό μας εξαρτάται από το σημείο στο οποίο 

βρισκόμαστε και από τις πρότερες εμπειρίες μας. Σε αυτήν την αντίληψη 

συνεισφέρει η τέχνη και ενισχύει την αισθητική αντίληψή μας. Σε 

επιχειρησιακό επίπεδο η επίδραση της τέχνης οδηγεί σε ανεκτικότητα, 

ευελιξία και προσαρμοστικότητα, καθώς το άτομο εγκαταλείπει την ιδέα της 

ύπαρξης μιας απόλυτης και ακλόνητης αντικειμενικής πραγματικότητας. 

Ο Bechtler (Jacobson, 2003) προσθέτει ότι σε ανοικτά και πολύπλοκα 

επιχειρησιακά προβλήματα, η αναλυτική προσέγγιση χρειάζεται να 

εμπλουτιστεί από τη διαίσθηση. Τονίζει ότι η διαίσθηση – η οποία 

ενδυναμώνεται από την συνδιαλλαγή με την τέχνη  και την αισθητική 

αντίληψη γενικότερα- είναι ένας μηχανισμός επεξεργασίας πληροφορίας από 

διαφορετικές πηγές. Ο ίδιος αναφέρει: 

« το κύριο ερώτημα είναι ποιο ρόλο καλείται να παίξει η τέχνη στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον γενικότερα- να εκφράσει ιδεώδη, να υπηρετήσει 

την εικόνα της επιχείρησης στο κοινό, να υμνήσει τα κατορθώματά της ή να 

λάβει διακοσμητικό χαρακτήρα; Συνήθως συμβαίνουν όλα τα παραπάνω με 

διαφορετική βαρύτητα στη σημασία τους σε κάθε περίπτωση…» (Jacobson, 

2003, p. 170) 
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5.3 Παθολογίες 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από αυστηρά επιστημολογικές 

μεθόδους σε πιο άλογες μορφές διερεύνησης οργανωσιακών και μη 

φαινομένων συμβαδίζει με μια γενικότερη τάση εισαγωγής του 

συναισθήματος στην κοινωνική ζωή. Ο Williams (2001) περιγράφει τη 

διαμορφωμένη αυτή κατάσταση ως την αποσύνθεση της μέχρι τώρα ιδιωτικής 

σφαίρας και την έκθεσή της στο ευρύ κοινό, με άλλα λόγια τη δημοσιοποίηση 

της ιδιωτικής μας ζωής που λαμβάνει χώρα ποικιλοτρόπως. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της τάσης αυτής αποτελούν οι γεμάτες συναίσθημα εικόνες 

που μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μετατρέπουν το σύγχρονο 

(τηλε)θεατή κοινωνό των τραγικών κυρίως γεγονότων που συμβαίνουν στην 

υφήλιο (τρομοκρατικά χτυπήματα, πόλεμοι, θάνατοι επιφανών προσώπων 

κ.α.). Η Warren (2002) αναφέρεται στους Bell και Taylor (2002), οι οποίοι 

εκφράζουν την άποψη ότι τα φαινόμενα αυτά αντανακλούν ενδεχομένως την 

ανάγκη εύρεσης νοήματος σε μια κοινωνία όπου η θρησκευτικότητα και η 

πνευματικότητα έχουν λάβει πιο δημόσιες μορφές έκφρασης. 

Στοχαστές και αναλυτές της καταναλωτικής κουλτούρας (consumer 

culture, Baudrillard, 1998; Bauman, 1998; Featherstone, 1991; Ritzer, 1999) 

προσφέρουν μια άλλη εξήγηση σχετικά με το σύγχρονο ενδιαφέρον για την 

αισθητική και για τα άλογα στοιχεία που υπεισέρχονται πλέον στην ανάλυση 

της (κοινωνικής) ζωής. O Featherstone (1991) αναφέρει ότι η αισθητικοποίηση 

της καθημερινότητάς μας είναι αποτέλεσμα της μεταμοντέρνας στροφής και 

της κεντρικής θέσης που κατέχει η ροπή προς κατανάλωση στις σύγχρονες 

δυτικές κοινωνίες. Η Warren (2002) προσθέτει ότι η επιθυμία για κατανάλωση 

ενισχύεται από τη χειραγώγηση των αισθητικών μας προτιμήσεων κυρίως 

μέσω των οπτικών εικόνων (τηλεόραση και  outdoor διαφήμιση αποτελούν 

εύστοχα παραδείγματα της παραπάνω τάσης). Ο «κοινωνικός αισθητικισμός» 

-όπως αναφέρεται η τάση αυτή-έχει αναγάγει την απόκτηση υλικών αγαθών 

και τη βίωση εμπειριών ως κυρίαρχες επιδιώξεις του σύγχρονου ανθρώπου, 

δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γευτούν έστω και παροδικά μοναδικές 

στιγμές ανεπανάληπτης εμπειρίας. 
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5.3.1 Χώροι συλλογικής εμπειρίας 

 Σε μια κοινωνία προσανατολισμένη στον καταναλωτισμό, η αισθητική 

και ο χώρος χρησιμοποιούνται συχνά με υπερβολικό τρόπο προκειμένου οι 

επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Πιο συγκεκριμένα, τα 

προϊόντα της επιχειρηματικής δραστηριότητας (αγαθά και υπηρεσίες) στο 

οικονομικό πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας πρέπει να 

καταναλώνονται προκειμένου να διατηρηθεί ο κύκλος μεταξύ παραγωγής και 

κατανάλωσης. Οι «χώροι συλλογικής εμπειρίας» είναι σήμερα το μέρος εκείνο 

όπου πραγματοποιείται ο κυριότερος όγκος κατανάλωσης αγαθών και 

υπηρεσιών. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι χώροι συλλογικής εμπειρίας, ως 

σύγχρονο φαινόμενο, είναι χώροι μαζικής συνάθροισης μέσα στους οποίους 

υλοποιείται καθημερινά η σύγχρονη κουλτούρα της κατανάλωσης (αγαθά, 

θεάματα, χρόνος, ενέργεια, υπηρεσίες κ.α.). 

 Οι χώροι μαζικής κατανάλωσης ή χώροι συλλογικής εμπειρίας είναι 

οργανωμένοι χώροι με οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά (Styhre 

& Enggerg, 2003). Λόγω του όγκου των χρηστών τους καταγράφουν με 

λεπτομέρεια τις αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία, φιλοξενώντας νέες 

πρακτικές, συνήθειες και τρόπους δράσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν μεγάλα εμπορικά και ψυχαγωγικά συγκροτήματα, θεματικά 

πάρκα (π.χ. Disneyland) ακόμα και ολόκληρες πόλεις (π.χ. Las Vegas). Οι 

συγκεκριμένοι χώροι κατανάλωσης διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά όπως 

συγκέντρωση αγαθών και υπηρεσιών κάτω από την ίδια στέγη, περιβάλλον με 

ελεγχόμενες κλιματολογικές συνθήκες, ασφάλεια μέσω ελεγχόμενης εισόδου, 

καθαρό και περιποιημένο περιβάλλον, εσωστρέφεια μέσω του σχεδιασμού και 

μη επικοινωνία ή συνάφεια με το γύρω περιβάλλον και τέλος έμφαση στην 

εσωτερική διακόσμηση και τα λαμπερά υλικλα που κατά το μέγιστο δυνατον 

πρέπει να εκφράζουν την αισθητική ενός μεγάλου συνόλου δυνητικών 

πελατών (Δανιήλ, 2005). 

 Στους παραπάνω χώρους οι άνθρωποι αναζητούν το απροσδόκητο, 

μια εμπειρία για την οποία ευχαρίστως θα μιλήσουν σε άλλους. Η αγορά 
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αγαθών για παράδειγμα είναι πλέον κάτι περισσότερο από μια αναγκαιότητα 

κάλυψης αναγκών διαβίωσης. Είναι μια εμπειρία μέσω της οποίας οι 

άνθρωποι θέλουν να αποκτήσουν ευχάριστα συναισθήματα. Μέσα στο 

παραπάνω πλαίσιο ο οργανωσιακός χώρος σε συνδυασμό με εσωτερικές και 

εξωτερικές οργανωσιακές πρακτικές (π.χ. μέθοδοι πώλησης, διαχείριση 

παραπόνων, παράδοση προϊόντων κ.τ.λ.) διαμορφώνουν μια συγκεκριμένη 

αισθητική που απευθύνεται στο θυμικό και όχι το λογικό των πελατών. Ο 

Ritzer (1999) αναφέρει ότι η αξία που εναποτίθεται στην αισθητική εμφάνιση 

των αγαθών και της συσχέτισής τους με το  life style της εποχής ενισχύει την 

αντίληψη του Featherstone περι της «αισθητικοποίησης της 

καθημερινότητας» (1991: 65). 

 Αυτό συμβαίνει, γιατί σε μια οικονομία που συντηρείται από τον 

καταναλωτισμό, το αγαθό αναζητεί απεγνωσμένα να εμφανιστεί (Lefebvre, 

1974).  Η εμφάνιση αποτελεί το κύριο εργαλείο για τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες να είναι ελκυστικά προκειμένου να καταναλωθούν. Ο Bachelard 

χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα πόθου και όχι 

αναγκών. Υπό αυτό το πρίσμα, οι χώροι κατανάλωσης και συλλογικής 

εμπειρίας σχεδιάζονται, οργανώνονται και διοικούνται κατά τέτοιο τρόπο 

που να είναι σύμφωνοι με τις παραπάνω αρχές. Η χειραγώγηση των 

αισθητικών προτιμήσεων των καταναλωτών στοχεύει στην ενδυνάμωση της 

επιθυμίας για κατανάλωση. Το σύνθημα του μοντερνισμού form follows 

function (η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία) όπου έμφαση δινόταν στην 

λειτουργικότητα και την καθαρότητα των μορφών έχει αντικατασταθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες από το form follows fashion, σε μια αγοραία έκφραση 

της παραπάνω διακύρηξης. 

 

5.3.2 Κιτς 

Οι υπερβολικές εκφάνσεις των χωρικών και αισθητικών παραμέτρων 

της οργανωσιακής λειτουργίας που αναφέρθηκαν παραπάνω παίρνει σάρκα 

και οστά στην έννοια του κιτς. Ο Wellmer (1985) αναφέρει ότι η στιγμή του 

μεταμοντερνισμού είναι μια μορφή έκρηξης της σύγχρονης επιστήμης όπου η 
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λογική μαζί με ό,τι την εκπροσωπεί ως θεματοφύλακα της ενότητας και του 

όλου διασπώνται σε κομμάτια. Τα κομμάτια αυτά από την τεμαχισμένη δομή 

του όλου, όταν εκτίθεται ή χρησιμοποιούνται μεμονωμένα με υπερβολικό 

τρόπο οδηγούνται στο κιτς. Για το λόγο αυτό το κιτς θεωρείται ως μια 

πολυπρόσωπη απάντηση στην απλότητα του μοντερνισμού μέσω ανάδυσης 

πολύμορφων τρόπων έκφρασης της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ωστόσο, 

ελλείψει ολοκληρωμένου θεωρητικού πλαισίου, το κιτς οδηγείται στη μίμηση 

του αυθεντικού χωρίς αποτέλεσμα, αναζητώντας την πρωτοτυπία και τη 

μοναδικότητα με ευφάνταστο τρόπο. 

 To κιτς δεν αποτελεί γνώρισμα είτε της υπο-κουλτούρας είτε της 

«υψηλής» κουλτούρας αλλά μπορεί να το συναντήσει κανείς και στις δύο 

περιπτώσεις. Ο Linstead (2002) αναφέρει ότι για να αποκτήσει κανείς μια 

πλήρη εικόνα γύρω από την έννοια του κιτς, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι 

η διαδικασία του γίγνεσθαι της συμπεριφοράς κιτς είναι αυτό που εισχωρεί 

στις διάφορες εκφάνσεις της ζωής (π.χ. στην τέχνη,  τις οργανωσιακές 

λειτουργίες κ.α.) και όχι τόσο η χρήση του ως εννοιολογική μεταφορά για να 

συγκρίνει φαινόμενα. Το φαινόμενο του κιτς δυστυχώς δεν μπορεί να ορισθεί  

με ακρίβεια, καθώς εμφανίζεται σχεδόν παντού, είναι μεταβλητό και βρίσκει 

συνεχώς νέες μορφές έκφρασης. Ο Linstead  (2002) επίσης αναφέρει ότι είναι 

δύσκολο να αποφύγουμε την συναισθηματικότητα που εισάγει το κιτς σε ό,τι 

δημιουργείται ή κατασκευάζουμε συλλογικά, καθώς είναι ενυπάρχει στις 

προθέσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας.. 

 Το κιτς αναφέρεται στην εύκολη εκπλήρωση προσδοκιών και την 

εξάλειψη της έντασης χωρίς να τίθενται απαιτήσεις για την επίτευξη στόχων. 

Ο Montgomery (1991) αναφέρεται σε τρόπους με τις οποίες το κιτς πετυχαίνει 

αυτές τις μεταμορφώσεις, αποκαλύπτοντας το σημαντικό ρόλο που κατέχουν 

οπτικές και άλλες εικόνες σε κοινωνικούς σχηματισμούς μέσω 

α) της ικανότητάς τους να μετατρέπουν σκέψη και συναίσθημα σε φόρμουλες 

και έτσι σε «προϊόντα» κατανάλωσης 

β) της δύναμής τους να εμποτίζουν και να ανακυκλώνουν  υπάρχοντες 

τρόπους σκέψης 
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γ) της πολύπλευρης συνεισφοράς τους στην σταθεροποίηση συγκεκριμένων 

θεσμικών δομών (Montgomery, 1991: 7-8) 

 

Το κιτς σε οργανωσιακό επίπεδο σχετίζεται στην μεμονωμένη εμπειρία 

η οποία παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένη και γεμάτη νόημα, ωστόσο δεν 

μπορεί να υπερβεί τη στάθμη της επιφανειακότητας. Το κιτς ενδυναμώνεται 

σε μια καταναλωτική κοινωνία, γιατί υπηρετεί το σύγχρονο τρόπο έκφρασης 

μόδας στους χώρους μαζικής κατανάλωσης. Σε υπερβολικές περιπτώσεις, το 

κιτς μετατρέπει την αισθητική έκφραση σε αναισθησία, όπου οι αισθητήριες 

ικανότητες του ατόμου μουδιάζουν και δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην 

αισθητική κρίση των φαινομένων. Σε μια εποχή όπου οτιδήποτε μπορεί να 

θεωρηθεί αγοραίο, το κιτς βρίσκει τρόπο να χειραγωγήσει τις αισθητικές 

προτιμήσεις των καταναλωτών- πελατών. 
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6. ΕΡΕΥΝΑ 

 

6.1 Αντικείμενο έρευνας 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας διεξήχθη έρευνα 

υπό μορφή συνεντεύξεων σε δύο κατηγορίες συνεντευξομένων όπως 

αναλύεται παρακάτω. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η διαπίστωση 

ύπαρξης δεσμού ή συσχέτισης των εννοιών χώρος και αισθητική με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα -αν υπάρχει- καθώς και ο βαθμός επιρροής 

τους στις επιχειρηματικές αποφάσεις. 

 

6.2 Δείγμα έρευνας 

Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων επιλέχθηκαν άτομα που ασκούν 

κατ’ αρχήν επιχειρηματική δράση και ανήκουν σε δύο κατηγορίες που μεταξύ 

τους έχουν σχέση εν δυνάμει εργοδότη – εργολήπτη. Στην πρώτη κατηγορία 

ανήκουν οι επικεφαλείς μεγάλων αρχιτεκτονικών γραφείων της 

Θεσσαλονίκης και στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν διευθυντικά στελέχη 

μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.  

Οι αρχιτέκτονες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία 

συνεντευξομένων εξετάστηκαν ως προς τη διπλή τους ιδιότητα: 

α) ως επιχειρηματίες οι ίδιοι, καθώς έχουν την ευθύνη της καθοδήγησης των 

αρχιτεκτονικών τους γραφείων αλλά και 

β) ως αρχιτέκτονες που καλούνται να σχεδιάσουν χώρους για επιχειρηματίες 

Από την άλλη μεριά τα διευθυντικά στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και 

οργανισμών εξετάσθηκαν ως προς την εφαρμογή των σχεδίων των 

αρχιτεκτόνων της πρώτης κατηγορίας στην πράξη αλλά και της εμπειρίας 

τους σχετικά με τη συσχέτιση του χώρου και της αισθητικής με την 

καθημερινή επιχειρηματική τους πρακτική. 

Ελήφθησαν συνεντεύξεις από 5 αρχιτέκτονες  (3 αρχιτεκτονικά 

γραφεία και 2 αρχιτέκτονες που εργάζονται σε οργανισμούς- παροχής 

τηλεπικοινωνιών και δημόσιο νοσοκομείο) και από 4 ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν με 
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κριτήρια να ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο και να κατέχουν σημαντική θέση 

στην αγορά (οργανισμός παροχής τηλεπικοινωνιών, εταιρία παραγωγής 

λογισμικού και βιομηχανία δομικών υλικών). Επίσης συμπεριλήφθηκε και 

ένα δημόσιος οργανισμός (νοσοκομείο), προκειμένου να εξεταστούν τα 

αντικείμενα της έρευνας  και μέσα σε δημοσιονομικό πλαίσιο.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο από τους πέντε αρχιτέκτονες 

εργάζονταν στις τεχνικές υπηρεσίες των ίδιων οργανισμών-επιχειρήσεων με 

τα στελέχη που επιλέχθηκαν για τη συνέντευξη, γεγονός που συντέλεσε στο να 

υπάρξει σφαιρικότητα στην εκτίμηση των υπό διερεύνηση θεμάτων στην ίδια 

την επιχείρηση. 

Οι συνεντευξόμενοι ήταν κυρίως άντρες 40-55 ετών, ανώτατης 

μόρφωσης και με μεγάλη εμπειρία στον τομέα δραστηριότητά τους. Οι 

συνεντεύξεις ήταν κυρίως ατομικές, ωστόσο στο ένα αρχιτεκτονικό γραφείο η  

συνέντευξη ήταν ομαδική, όπου συμμετείχαν και δύο γυναίκες-αρχιτέκτονες, 

ως μέλη της διευθύνουσας ομάδας του γραφείου. Επίσης στην συνέντευξη που 

διεξήχθη στην εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιών συμμετείχαν δύο ανώτερα 

στελέχη του οργανισμού.  

 

6.3 Μεθοδολογία 

Η έρευνα διεξήχθη την άνοιξη του 2005 και ως μέθοδος έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η προσωπική συνέντευξη με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Η 

παραπάνω μέθοδος έρευνας θεωρήθηκε η καταλληλότερη, καθώς ο σκοπός της 

έρευνας ήταν να διαπιστωθεί μέσα από την βιωματική επιχειρηματική 

πρακτική των συνεντευξομένων την ύπαρξη ή όχι συσχετισμού της αισθητικής 

και του χώρου με την επιχειρηματική δράση. Αυτή η βιωματική πρακτική δεν 

αποτυπώνεται εύκολα μέσα από μεθόδους ποσοτικής έρευνας (π.χ. 

ερωτηματολόγιο) καθώς οι αποχρώσεις που δίνουν οι συνεντευξόμενοι κατά 

τη συζήτηση περιγράφουν αποτελεσματικότερα τα υπό διερεύνηση θέματα. 

Για τις ανάγκες της συνέντευξης με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις 

καταρτίστηκαν δύο σύντομοι οδηγοί με ερωτήματα που έθεταν θέματα 

σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας. Ο ένας προοριζόταν για τις 
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συνεντεύξεις με τους αρχιτέκτονες, ο δεύτερος για τα στελέχη των 

επιχειρήσεων. Αυτό ήταν αναγκαίο καθώς κάθε ομάδα συνεντευξόμενων έχει 

διαφορετικό βάθος γνώσης πάνω σε ζητήματα χώρου και αισθητικής αλλά και 

επιχειρηματικής δράσης. Πραγματοποιήθηκαν δύο προκαταρκτικές 

συνεντεύξεις (μια σε κάθε κατηγορία συνεντευξόμενων) προκειμένου να 

δοκιμαστεί ο  σύντομος αυτός οδηγός ερωτήσεων για την αρτιότητά του. 

Όπου χρειαζόταν, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου να υπάρξει 

η βέλτιστη εστίαση στο αντικείμενο της έρευνας.  

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στον επαγγελματικό χώρο των 

συνεντευξόμενων και η διάρκεια της κάθε συνέντευξης ήταν περίπου 45-

60min. Η επαφή για την παραχώρηση της συνέντευξης έγινε με τηλεφωνική 

επικοινωνία. Η καταγραφή των δεδομένων της συνέντευξης έγινε με την 

μορφή των επί τόπου σημειώσεων και με την βοηθητική χρήση 

μαγνητοφώνου. 

 

6.4 Βιβλιογραφικές αναφορές 

Η συνέντευξη με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ανήκει στην κατηγορία της 

ποιοτικής έρευνας και αναμφίβολα αποτελεί μια από τις πλέον ευρέως 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους ποιοτικής έρευνας. Ο Kvale (1983:174) ορίζει 

την ποιοτική έρευνα μέσω συνεντεύξεων ως μια μέθοδο που αποσκοπεί στο να 

συλλέξει περιγραφές από τον κόσμο του συνεντευξόμενου με γνώμονα την 

ερμηνεία του νοήματος των φαινομένων που περιγράφονται. Ο ίδιος 

προσθέτει ότι τόσο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης όσο και στη μετέπειτα 

ανάλυση ο στόχος δεν είναι να αποκτηθούν ποσοτικοποιημένες απαντήσεις. 

Ο Nigel King (1994) διακρίνει τρεις τύπους προσωπικών συνεντεύξεων: 

a) συνέντευξη υπό μορφή ελεύθερης συζήτησης 

β) δομημένη συνέντευξη με ανοικτού τύπου ερωτήσεις 

γ) πλήρως δομημένη συνέντευξη 

 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε ο δεύτερος τύπος 

συνέντευξης, καθώς είναι καταλληλότερος σε περιπτώσεις, όπου: 
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• Διερευνάται ένα συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς ακριβή- αυστηρή 

διατύπωση μιας υπόθεσης 

• Όταν συλλέγονται πληροφορίες για γεγονότα και υπάρχει 

αβεβαιότητα σχετικά με το πόση και τι είδους πληροφόρηση οι 

συνεντευξόμενοι είναι σε θέση να προσφέρουν 

• Όταν η φύση και το εύρος της γνώσης των συνεντευξομένων σχετικά με 

το υπό διερεύνηση ζήτημα δεν είναι γνωστά εξ’ αρχής και δεν μπορούν 

να ποσοτικοποιηθούν. 

 

Οι παραπάνω προαναφερόμενοι παράγοντες ίσχυαν πριν τη διεξαγωγή 

της συγκεκριμένης έρευνας. Δεν ήταν εξ’ αρχής γνωστό κατά πόσο οι 

συνεντευξόμενοι (κυρίως τα στελέχη των επιχειρήσεων) θα ήταν σε θέση να 

εμβαθύνουν σε ζητήματα χώρου και αισθητικής, ενώ από την άλλη πλευρά 

υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με τη σύνδεση των δύο υπό διερεύνηση εννοιών 

με την επιχειρηματική δράση από τους αρχιτέκτονες. Για το λόγο αυτό 

καταρτίστηκε ένας σύντομος οδηγός ερωτήσεων ανοικτού κυρίως τύπου – 

ξεχωριστό για κάθε κατηγορία, όπως προαναφέρθηκε) το οποίο αποτέλεσε τη 

βάση συζήτησης σε κάθε συνέντευξη. 

 

«Δικλείδες ασφαλείας» 

 Οι Pothas & de Welt (1999) προτείνουν ότι στην ποιοτική έρευνα είναι 

σημαντικό να εξασφαλίσει κανείς 2 «δικλείδες ασφαλείας». Η πρώτη αφορά 

στο να διασφαλιστεί η ελεύθερη προσωπική έκφραση των ατόμων που 

συμμετέχουν στην συνέντευξη και να συνεισφέρουν στην συνέντευξη από το 

προσωπικό τους απόθεμα εμπειριών και ιδεών. Η δεύτερη δικλείδα αφορά 

στο να αποκτήσει ο ερευνητής μια όσο το δυνατόν ολιστική προσέγγιση του 

θέματος, η οποία επιτάσσει την εξέταση όσο το δυνατόν περισσοτέρων 

ατόμων που εμπλέκονται στο υπό διερεύνηση θέμα. 

 Η πρώτη δικλείδα αποτελεί ευσεβή πόθο κάθε ερευνητή που προσπαθεί 

να διεξάγει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική έρευνα και θεωρείται ότι 

στην συγκεκριμένη έρευνα επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Η διαπίστωση αυτή 
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πηγάζει από το γεγονός ότι σε αρκετές συνεντεύξεις η διάρκεια της συζήτησης 

ξεπέρασε τον χρονικό προγραμματισμό της μιας ώρας που αρχικά είχε 

προβλεφθεί- προγραμματιστεί, ενώ αρκετοί συνεντευξόμενοι με δική τους 

πρωτοβουλία ανέλυαν θέματα γύρω από το χώρο και  την αισθητική 

προβάλλοντας τις δικές τους απόψεις. 

 Σχετικά με τη δεύτερη δικλείδα (σφαιρική άποψη) έγινε προσπάθεια 

να συσχετιστούν-ελεγχθούν- αντιπαραβληθούν οι απόψεις συνεντευξόντων 

από τις δύο διαφορετικές κατηγορίες που εργάζονται στον ίδιο οργανισμό- 

επιχείρηση ή έχουν σχεδιάσει – προσλάβει για την συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Αυτό έγινε εφικτό σε δύο περιπτώσεις (δημόσιο νοσοκομείο και εταιρία 

παροχής τηλεπικοινωνιών) όπου λήφθηκαν συνεντεύξεις τόσο από τα στελέχη 

της επιχείρησης-οργανισμού όσο και από τους επικεφαλείς αρχιτέκτονες της 

τεχνικής υπηρεσίας του οργανισμού. Η αντιπαραβολή αυτή και στις δύο 

περιπτώσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς αποκαλύπτεται το πόσο μπορεί 

να διαφέρει η άποψη των ατόμων σχετικά με το ίδιο ζήτημα, ανάλογα με την 

επαγγελματική θέση που κατέχει στην επιχείρηση – οργανισμό και την 

ιδιοσυγκρασία τους.  

 Τέλος, αρκετοί ερευνητές έχουν εκφράσει την άποψη ότι για να 

προσεγγίσει κανείς ζητήματα που δεν αναλύονται λογικά – όπως είναι κατ’ 

εξοχήν τα θέματα αισθητικής και χώρου που κυρίως μέσω της εμπειρίας 

βιώνονται- είναι καταλληλότερη μια διαφορετική από τις συνήθως 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους για έρευνα (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη κ.α.). 

Ο Strati (1999) για παράδειγμα προτείνει σχετικά με τις ερευνητικές 

προσεγγίσεις ότι αυτές θα πρέπει να περιέχουν φαντασιακή συμμετοχική 

παρατήρηση (imaginary participant observation), η οποία θα εμπεριέχει 

εμπαθής και φαντασιακή ενασχόληση με τις παρατηρούμενες δραστηριότητες 

και τις αφηγήσεις των υποκειμένων καθώς μιλούν για τον εργασιακό τους 

ρόλο και τις εμπειρίες τους. Η Warren (2002) κάνει πράξη την προσέγγιση 

αυτή και αποτυπώνει μέσω φωτογραφιών την αισθητική πλευρά  του να 

εργάζεται κανείς σε μια εταιρία παραγωγής λογισμικού στο άρθρο της «Show 

me how it feels to work here: using photography to research organizational 
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aesthetics”. H ίδια αναφέρει ότι καθώς η γλώσσα έχει περιορισμένη 

δυνατότητα να εκφράσει πράγματα που κυρίως τα βιώνει κανείς όπως είναι η 

αισθητική αντίληψη, επέλεξε ένα εναλλακτικό ερευνητικό μέσο που 

περιλαμβάνει προσωπική παρατήρηση και φωτογραφική αποτύπωση.  

 Στην παρούσα έρευνα θεωρήθηκε καταλληλότερη η μέθοδος της 

προσωπικής συνέντευξης καθώς το ενδιαφέρον εστιαζόταν στη σύνδεση – 

αλληλοσυσχέτιση της αισθητικής και του βιωμένου χώρου με την 

επιχειρηματικότητα. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο μέσω της 

μετάδοσης εμπειριών από στελέχη που έρχονται καθημερινά συνειδητά ή 

ασυνείδητα με τα υπό διερεύνηση θέματα στο εργασιακό τους περιβάλλον και 

μέσω συζήτησης να αποσαφηνίσουν-διευκρινίσουν δυσνόητες πτυχές. Η 

προσωπική συνέντευξη αφήνει περιθώρια να εμβαθύνει κανείς σε θέματα και 

να αποσαφηνιστεί επί τόπου οτιδήποτε δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο.  Άλλωστε 

παρά το γεγονός ότι οι προς διερεύνηση παράγοντες γίνονται αντιληπτοί 

κυρίως βιωματικά, η έρευνα είχε κυρίως εφαρμοσμένο χαρακτήρα, δηλαδή το 

πώς επιδρούν στην επιχειρηματική πρακτική. 

 

6.5 Αποτελέσματα έρευνας 

Επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση, από  την ανάλυση των 

προσωπικών συνεντεύξεων προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός 

συσχέτισης της αισθητικής και του χώρου με την επιχειρηματική δράση. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την 

ανάλυση των συνεντεύξεων, τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Στα συμπεράσματα που αφορούν και στις δύο κατηγορίες 

συνεντευξόμενων 

• Στα γενικά συμπεράσματα από το σύνολο των συνεντεύξεων 

 

Επιπλέον συσχετίζονται οι συνεντεύξεις των δύο κατηγοριών και 

αντλούνται συμπεράσματα κυρίως από τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

εγγραφές για την ίδια επιχείρηση – οργανισμό και από τις δύο κατηγορίες 

συνεντευξομένων. 
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Ι. αισθητική - χώρος vs επιχείρηση – πελάτης / αμφίδρομος συμβιβασμός 

Σε όλες τις συνεντεύξεις ήταν έκδηλη η διατύπωση της ύπαρξης ενός 

συμβιβασμού μεταξύ αυτών που προτείνει ο ο/η αρχιτέκτονας και των 

επιθυμιών του/της επιχειρηματία- πελάτη. Διατυπώθηκε η θέση ότι ο/η 

επιχειρηματίας πελάτης έχει τις περισσότερες φορές άποψη για το τι θέλει, 

όταν αναθέτει μια μελέτη σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο και επιθυμεί να 

πραγματοποιηθούν οι ιδέες του. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση μιας 

συνεντευξόμενης –αρχιτέκτονα, ο οποία είπε ότι: 

«συνήθως στο γιατρό ή το δικηγόρο δεν εκφράζουμε αντιρρήσεις για το πως θα 

χειριστεί την υπόθεσή μας, σε θέματα όμως χώρου και αισθητικής όλοι έχουμε άποψη.» 

H συγκεκριμένη στάση των επιχειρηματιών πελατών δικαιολογείται από τους 

αρχιτέκτονες με βάση 2 κυρίως λόγους: 

α) χρήμα 

Όταν ο/η επιχειρηματίας-πελάτης πληρώνει μια αρχιτεκτονική μελέτη για 

τον επαγγελματικό τους χώρο, θέλει να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή 

απόδοση των χρημάτων τους. Συνήθως δεν τολμούν ευφάνταστα πράγματα 

(θέλουν να βαδίζουν στα σίγουρα) και προτείνουν να ληφθούν υπ’ όψιν 

δεδομένα βάσει της εμπειρίας τους. 

 

β) επιχειρησιακά κριτήρια 

Η προβολή των απόψεων του/της επιχειρηματία δεν έγκειται στο ότι δεν έχει 

εμπιστοσύνη στον/στην αρχιτέκτονα, αλλά λειτουργεί με βάση τα δικά του 

επιχειρησιακά κριτήρια. 

Πάντως, όλοι ανεξαιρέτως οι συνεντευξόμενοι αρχιτέκτονες ανέφεραν 

ότι υπήρχαν και λίγες μεμονωμένες περιπτώσεις όπου διέκοψαν συνεργασίες 

με πελάτες τους, καθώς από ένα σημείο και μετά δεν υπήρχε κανένα σημείο 

προσέγγισης. Τέλος, ο συμβιβασμός απόψεων δεν είναι πάντοτε αρνητικός, 

αρκεί να γίνεται σε σωστή βάση καθώς, αν ο/η αρχιτέκτονας σχεδιάσει κάτι 

που δεν εκφράζει τον/την πελάτη του, θα είναι ξένο προς αυτόν/αυτή. 
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ΙΙ. Ο σχεδιασμός ως μέσο αυτοπροβολής, πηγής κέρδους & δημιουργίας 

εταιρικής ταυτότητας (corporate identity) 

Από τις συνεντεύξεις των αρχιτεκτόνων προκύπτει το συμπέρασμα ότι 

ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός θεωρείται από τους/τις επιχειρηματίες- πελάτες 

τους εργαλείο δημιουργίας της εταιρικής ταυτότητας, αλλά και ως μέσο 

προβολής της επιχείρησής τους. Μέσα από ένα άρτια σχεδιασμένο κτίριο, μια 

ελκυστική εσωτερική διαρρύθμιση μιας επιχείρησης ή έναν προσεγμένο 

σχεδιασμό του προϊόντος (συσκευασία, εμφάνιση κ.α.), οι επιχειρηματίες, 

έχουν την προσδοκία-πεποίθηση ότι θα πουλήσουν καλύτερα το προϊόν τους, 

καθώς θα ελκύσει περισσότερο κόσμο. 

Από τις συνεντεύξεις των διευθυντικών στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων 

(κυρίως της εταιρίας παροχής τηλεπικοινωνιών και της εταιρίας παραγωγής 

λογισμικού) προέκυψε ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εν γένει η 

συνολική εταιρική προβολή διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

δημιουργηθεί μια ισχυρή εταιρική ταυτότητα. Παραδείγματα που 

αναφέρθηκαν αποτελούν: 

• Ανασχεδιασμός των σημείων πώλησης- επαφής της εταιρίας με τον 

πελάτη που στοχεύει στην αναγνωρισιμότητα (αλλαγή επίπλων, 

αλλαγή διαρρύθμισης, πλήρης ανασχεδιασμός) 

• Τυποποίηση εμφάνισης χώρων ανάλογα με το επίπεδο των στελεχών 

(μέγεθος γραφείων, εξοπλισμός, κ.α.) 

• Εταιρικά έντυπα και interface 

• Ενιαίος τρόπος παρουσίασης προϊόντων 

• Προσεκτική επιλογή χρωμάτων (λογότυπα, προϊόντα κ.α.) 

• Ομοιόμορφη ενδυμασία (τεχνίτες – πωλητές) 

• Επιχειρησιακά δώρα (συνεργασία με ζωγράφους-  καλλιτέχνες) 

• Συνολική αισθητική προϊόντος 

• Συνεργασία με διαφημιστικές εταιρίες 

• Προσεγμένες καταχωρήσεις  
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Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το κίτρινο χρώμα των υπαίθριων 

θαλάμων τηλεφώνων επιλέχθηκε σκόπιμα από την εταιρία παροχής 

τηλεποικινωνιών , καθώς θεωρείται ότι το συγκεκριμένο χρώμα προτρέπει τον 

άνθρωπο να μιλάει περισσότερο. Το ίδιο χρώμα χρησιμοποίησε και η εταιρία 

δημιουργίας λογισμικού για τη συσκευασία προϊόντος της, κάτι που 

θεωρήθηκε πολύ πρωτοποριακό για την δεδομένη χρονική στιγμή. 

Επίσης, από το σύνολο σχεδόν των συνεντεύξεων προέκυψε το 

συμπέρασμα ότι η «επιστράτευση» του (αρχιτεκτονικού) σχεδιασμού, η 

αναδιαρρύθμιση των χώρων αλλά και η ενσωμάτωση ζητημάτων αισθητικής 

προέκυψε κυρίως λόγω ανταγωνισμού, καθώς οι επιχειρήσεις επιθυμούν με 

αυτό τον τρόπο να διαφέρουν από τους ανταγωνιστές τους και να είναι όσο 

το δυνατόν πιο κοντά στις εξελίξεις της αγοράς. Ο ανταγωνισμός ως κύρια 

αιτία αναζήτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο πεδίο της αισθητικής 

και του (αρχιτεκτονικού) σχεδιασμού ή design αναφέρεται και στην 

βιβλιογραφία όπως είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Λόγω ανταγωνισμού 

(αποκρατικοποίηση των τηλεπικοινωνιών) στην περίπτωση της εταιρίας 

παροχής τηλεπικοινωνιών κρίθηκε αναγκαία η εκ βάθρων αναδιοργάνωση 

όλου του οργανισμού, όπως είδαμε παραπάνω. 

 

ΙΙΙ. Τακτικός κύκλος ανακαίνισης – ανασχεδιασμού ή μετεγκατάστασης 

επαγγελματικών χώρων 

Γενικευμένη παρατηρήθηκε η ανάγκη ανακαίνισης – ανασχεδιασμού 

ή/και μετεγκατάστασης των επαγγελματικών χώρων σε σχετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα (περίπου κάθε 4-5 χρόνια). Η ανάγκη για ανακαίνιση – 

ανασχεδιασμό των επαγγελματικών χώρων (ξενοδοχειακές μονάδες, 

καταστήματα, εστιατόρια κ.α.) προκύπτει λόγω: 

• Αλλαγών των τάσεων στην αγορά 

• Αλλαγών στις ανάγκες του οργανισμού – επιχείρησης. 

Στην περίπτωση του δημόσιου νοσοκομείου για παράδειγμα, ανάγκες 

αναδιαρρύθμισης των χώρων προκύπτουν σχετικά συχνά, οι οποίες 

 76



Αισθητική και Χώρος στο Επιχειρείν  έρευνα   

προκύπτουν όχι τόσο λόγω ανταγωνισμού (λόγω του δημόσιου χαρακτήρα 

του) όσο λόγω: 

• Ανάληψης περαιτέρω αρμοδιοτήτων 

• Εξέλιξης της επιστήμης (μετάβαση από μονάδες κλασικής νοσηλείας σε 

μονάδες εξειδικευμένης πρόληψης και θεραπείας) 

• Ελαχιστοποίησης κόστους 

• Ορθολογικότερης οργάνωσης 

Σε άλλες περιπτώσεις η ανάγκη για ανακαίνιση –ανασχεδιασμό και 

βελτίωση της αισθητικής προκύπτει είτε από παράγοντες της αγοράς είτε λόγω 

ανταγωνισμού. Παράδειγμα που αφορά στην πρώτη περίπτωση (παράγοντες 

της αγοράς) αναφέρθηκε το γεγονός ότι πρακτορεία ταξιδιών υποδεικνύουν 

στους ξενοδόχους τι είδους εγκαταστάσεις και παροχές πρέπει να διαθέτουν 

(π.χ. spa, υδρομασάζ,  θερμαινόμενη πισίνα, beach bar, κ.α.) για να τους 

προτιμήσουν οι πελάτες τους. Οι ξενοδόχοι με τη σειρά τους μεταφέρουν τις 

απαιτήσεις αυτές στους αρχιτέκτονες να τις συμπεριλάβουν κατά τη φάση του 

σχεδιασμού.  

Παράδειγμα για τη δεύτερη περίπτωση (ανατγωνισμός) αναφέρθηκε το 

interior design που αφορά κυρίως σε καταστήματα, εστιατόρια, χώρους 

συνάθροισης κοινού κ.α. Η ανανέωση στους επαγγελματικούς αυτούς χώρους 

είναι επιβεβλημένη λόγω μόδας, νέων τάσεων – προτιμήσεων κ.τ.λ. που 

οδηγούν στον ίδιο παρονομαστή: την προσπάθεια της επιχείρησης να 

παραμείνει ανταγωνιστική. Η ανάγκη αυτή δεν υπάρχει όταν μια επιχείρηση 

ή οργανισμός ανήκει στο δημόσιο (όπως διαπιστώθηκε στην περίπτωση του 

δημόσιου νοσοκομείου), ωστόσο εμφανίζεται επιτακτική όταν αυτή 

ιδιωτικοποιείται (εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιών), προκειμένου ο 

οργανισμός να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που κατέχει. 

 

Μετεγκατάσταση 

Η ανάγκη μετεγκατάστασης σε μεγαλύτερα γραφεία ή σε διαφορετική 

περιοχή αναφέρθηκε κυρίως από τις μισές εταιρίες που ανήκουν αμιγώς στον 

ιδιωτικό τομέα (οι άλλοι δύο οργανισμοί ανήκουν εξολοκλήρου ή εν μέρει 
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στον δημόσιο τομέα που λόγω του θεσμικού χαρακτήρα τους έχουν 

διαφοροποιημένες χωρικές επιλογές). Η εταιρία παραγωγής λογισμικού, για 

παράδειγμα, από το 1984 που είναι το έτος ίδρυσής της εως σήμερα έχει 

αλλάξει γραφεία 5 φορές και έπεται μια τουλάχιστον ακόμη, όταν θα 

εγκατασταθούν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, τον σχεδιασμό και την 

εμφάνιση των γραφείων της εταιρίας έχει αναλάβει αρχιτέκτονας που 

βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την εταιρία από την ίδρυσή της και 

γνωρίζει πλέον καλά τους στόχους και τις ιδιαιτερότητες της εταιρίας. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της βιομηχανίας δομικών υλικών, όπου 

σε διάστημα 13 ετών από την παρουσία της στην ελληνική αγορά έχει προβεί 

σε δύο μετακομίσεις, αρκετές αναδιαρρυθμίσεις λόγω αύξησης των στελεχών 

που εργάζονται στην εταιρία, ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων κ.α..Επιπλέον 

έπεται μια ακόμη μετακόμιση σε ιδιόκτητα γραφεία.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο επαγγελματικός χώρος των 

επιχειρήσεων έχει δυναμικό χαρακτήρα και μεταβάλλεται (συρρικνώνεται ή 

αυξάνεται) ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρησης, καθώς αποτελεί  μεταξύ 

άλλων και παράγοντα κόστους για αυτήν. Η βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων, 

η κάλυψη λειτουργικών αναγκών και η ανταπόκριση στα νέα δεδομένα της 

αγοράς αποτελεί σε όλες τις περιπτώσεις ζητούμενο σε ό,τι αφορά στις χωρικές 

επιλογές των επιχειρήσεων. 

 

ΙV. Περιορισμοί – «καλό, φθηνό, γρήγορο» 

Οι περιορισμοί που αναφέρθηκαν αφορούν στην ευρεία εφαρμογή αρχών 

αισθητικής και σωστής οργάνωσης χώρου στην επιχειρηματική δράση και 

συνοψίζονται στα εξής : χρήμα,  χρόνος και  θεσμικό πλαίσιο  

a)Χρήμα 

Το χρήμα είναι πάντοτε περιορισμένο και βάσει του budget που διαθέτει 

κάθε επιχείρηση- οργανισμός γίνονται οι επιλογές σε ό,τι αφορά θέματα 

χώρου, αισθητικής αλλά και γενικότερα λειτουργίας της επιχείρησης. 

Χαρακτηριστική είναι η έκφραση που χρησιμοποίησαν 2 συνεντευξόμενοι 

(1 αρχιτέκτονας και 1 διευθυντικό στέλεχος επιχείρησης) ότι ο πελάτης 
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αυτό που θέλει σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που αγοράζει 

συνοψίζεται στην έκφραση «καλό, φθηνό και γρήγορο». Το κόστος 

κατευθύνει πάντα το αισθητικό αποτέλεσμα, καθώς μπορεί να υπάρχει η 

πρόθεση για εφαρμογή αισθητικά άρτιων  επιλογών, αλλά λόγω 

οικονομικής στενότητας να μην είναι σε εφικτό να πραγματοποιηθούν ή 

να συρρικνωθούν σημαντικά. Σε δημόσιους οργανισμούς για παράδειγμα 

(περίπτωση νοσοκομείου) τα όποια κονδύλια απαιτούνται για την 

εύρυθμη λειτουργία του, πρέπει να ενταχθούν σε προγράμματα 

χρηματοδοτήσεων του κράτους. Υπάρχουν βέβαια και οι αντίθετες 

περιπτώσεις όπου π.χ. οι συνεντευξόμενοι αρχιτέκτονες έλαβαν από τον 

πελάτη τους την εντολή να σχεδιάσουν και την παραμικρή λεπτομέρεια 

(π.χ. κομοδίνο σε δωμάτιο ξενοδοχείου). H ίδια αντιμετώπιση αναφέρθηκε 

και από την εταιρία δημιουργίας λογισμικού, όπου ακόμα από τα πρώτα 

βήματα της εταιρίας δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική και την  

τελική εμφάνιση των προϊόντων. Το κόστος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

παίζει τον πρωταρχικό ρόλο, αρκεί να εξασφαλιστεί το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

β) χρόνος 

Ο χρόνος ως περιοριστικός παράγοντας αναφέρθηκε κυρίως από τους 

αρχιτέκτονες όπου πολύ συχνά πιέζονται να παραδώσουν τις μελέτες τους 

άμεσα, καθώς αυτή επηρεάζει το χρόνο έναρξης της λειτουργίας της 

επιχείρησης. Όλοι υποστήριξαν ωστόσο ότι ο χρόνος δεν αποβαίνει ποτέ 

εις βάρος  της ποιότητας, απλώς περιορίζει εν μέρει το βάθος της ανάλυσης 

που πραγματοποιούν σε κάθε project. 

γ) θεσμικό πλαίσιο 

Η κρατική νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο ορίζουν εξ’ αρχής κάποια 

δεδομένα, τα οποία τόσο οι αρχιτέκτονες όσο και οι επιχειρήσεις δεν 

μπορούν να αγνοήσουν. Ο ΓΟΚ, οι διατάξεις του ΕΟΤ ή οι διατάξεις 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελούν 

μερικά μόνο παραδείγματα και επηρεάζουν ζητήματα αισθητικής και 
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χώρου, καθώς καθορίζουν και επιβάλλουν το πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. 

 

V. Δημόσιο vs Ιδιωτικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας επιχείρησης 

Στην περίπτωση του δημόσιου οργανισμού ή όταν οι αρχιτέκτονες 

σχεδιάζουν για δημόσιες υπηρεσίες, γίνεται διακριτή η διαφοροποίησή 

στην αντιμετώπισή τους σε θέματα αισθητικής και χώρου σε σχέση με τα 

ιδιωτικά έργα. Η ιδιαίτερη αυτή αντιμετώπιση οφείλεται αφ’ ενός από την 

διαφορετική θεσμική τους μορφή (δημόσιο) αλλά και από το γεγονός ότι 

γενικά δημόσιοι οργανισμοί διαθέτουν μεγάλα οικόπεδα και έχουν 

συνήθως απαιτήσεις για μεγάλες εγκαταστάσεις. Ο συνήθης μεγάλος 

κτιριακός τους όγκος προκύπτει από τη συγκέντρωση πολλών λειτουργιών 

(π.χ. το δημόσιο νοσοκομείο αποτελείται από 18 κτίρια και εκτείνεται σε 

μια έκταση 630 στρεμμάτων). Τα παραπάνω δεδομένα έχουν αντίκτυπο 

τόσο στην οργάνωση των χώρων όσο και στην αισθητική της 

επιχειρηματικής πλευράς του δημόσιου οργανισμού. Σε μια εκ των 

συνεντεύξεων αναφέρθηκε ότι εκ των πραγμάτων τα δημόσια κτίρια είναι 

πιο επιβλητικά λόγω της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνουν αλλά και 

των πολλών χώρων που πρέπει να προβλεφθούν για την κάλυψη των 

αναγκών τους. 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι πιο ευέλικτες σε θέματα αισθητικής και 

χώρου καθώς όσο αναπτύσσεται μια εταιρία προσαρμόζεται στις εκάστοτε 

ανάγκες της αγοράς. Λόγω ανταγωνισμού αλλά και ευελιξίας στη 

χρηματοδότηση ενεργειών (δεν περιμένουν να λάβουν κάποια 

χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό), οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις σχεδιάζουν άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο 

βαθμό με αισθητικά κριτήρια την επιχειρηματική τους δράση. Ανάλογα με 

την ιδιοσυγκρασία του επιχειρηματία υιοθετείται μια περισσότερο ή 

λιγότερο αισθητική προσέγγιση στις οργανωσιακές λειτουργίες, που 

αποσκοπούν συνήθως να καταστήσουν πιο ανταγωνιστική την επιχείρηση 

στην αγορά. 
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Ως κοινό στοιχείο ωστόσο με τις δημόσιες επιχειρήσεις αναφέρθηκε η 

διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των χώρων εργασίας – γραφείων των 

προϊσταμένων/ διευθυντικών στελεχών των δημόσιων οργανισμών (πιο 

ευρύχωρα, επίπλωση, πρόσθετος εξοπλισμός κ.α.) 

 

 Γενικά συμπεράσματα 

• Αισθητική κουλτούρα στην Ελλάδα 

Από το σύνολο των συνεντεύξεων προκύπτει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει 

ακόμα εδραιωμένη, αποκρυσταλλωμένη επιχειρησιακή κουλτούρα σε θέματα 

οργανωσιακής αισθητικής και χώρου. Οι όποιες ενέργειες γίνονται 

αποσπασματικά και εντοπίζονται κυρίως σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις 

και οργανισμούς δημόσιους ή μη.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της βιομηχανίας δομικών υλικών, η 

οποία αποτελεί θυγατρική μιας πολυεθνικής εταιρίας με περισσότερα από 70 

εργοστάσια παραγωγής ανά τον κόσμο. Η γερμανική μητρική εταιρία (η 

οποία ιδρύθηκε το 1932) είναι πολύ συνειδητοποιημένη σε θέματα αισθητικής 

και χώρου, καθώς έχει ενσωματώσει αρχές της στην επιχειρησιακή της 

οργάνωση (ίδρυση μουσείου, κατασκευή του κεντρικού κτιρίου διοικητικών 

υπηρεσιών με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα αρχιτεκτονικών σχολών της Γερμανίας, ανάπτυξη corporate 

design για όλες τις εταιρίες του ομίλου κ.α.) 

Η ίδια όμως συνειδητοποίηση δεν παρατηρείται στην ελληνική εταιρία 

(παρουσία μόλις 13 χρόνια στην ελληνική αγορά) καθώς το ενδιαφέρον της 

εταιρίας εστιάζεται  κυρίως στο να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά και να 

αυξήσει το μερίδιο αγοράς της. Όπως αναφέρθηκε, παρά το μέγεθος της 

εταιρίας (βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα από άποψη κερδοφορίας στον κλάδο 

της τα τελευταία χρόνια) δεν υπάρχει αυτοτελές τμήμα μάρκετινγκ στην 

εταιρία και οι όποιες προωθητικές ενέργειες (δημιουργία prospectus, 

διαφήμιση, καταχωρήσεις, επιλογή χώρων και εγκαταστάσεων, κ.α.) 

πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο ενδοεταιρικά με κατευθύνσεις από το 

γενικό διευθυντή της εταιρίας και υλοποίηση είτε από το ανθρώπινο 
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δυναμικό της εταιρίας είτε από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. διαφημιστική 

εταιρία). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ότι ο σχεδιασμός των 

περιπτέρων στις κλαδικές εκθέσεις που συμμετέχει η εταιρία γίνεται από 

αρχιτέκτονες – στελέχη της εταιρίας που δε διαθέτουν πάντα την απαιτούμενη 

εμπειρία για την ανάληψη τέτοιου είδους project. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια καθώς εδραιώνεται η εταιρία στην αγορά και 

γίνεται ολοένα και πιο γνωστή στο κοινό αναφέρθηκε ότι γίνονται 

προσπάθειες να αναβαθμιστεί η εικόνα της επιχείρησης. Παραδείγματα 

αποτελούν η υιοθέτηση του corporate design της μητρικής εταιρία τόσο για τα 

prospectus όσο και για τα εταιρικά έντυπα αλλά και το site της εταιρίας στο 

Internet. Επίσης κατασκευάστηκε ένα σύγχρονο διοικητικό κέντρο και κέντρο 

εκπαίδευσης στο εργοστάσιο παραγωγής της, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί 

από την εταιρία ως μέσο προβολής για την τοπική κοινωνία αλλά και για τις 

δημόσιες σχέσεις της.  

Καταλήγοντας, τα τελευταία χρόνια γίνονται δειλά κάποια πρώτα βήματα 

στο να γίνει συνείδηση στον επιχειρηματικό κόσμο ότι ζητήματα χώρου και 

αισθητικής συμβάλλουν στην προώθηση των συμφερόντων της επιχείρησης, 

ωστόσο η χώρα μας υπολείπεται πολύ σε σχέση με τα τεκταινόμενα στο 

εξωτερικό. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι οι νέοι επιχειρηματίες όλο και 

περισσότερο προσεγγίζουν το «μαύρο κουτί» που λέγεται αισθητική, καθώς 

έχει γίνει συνείδηση ότι μια επιχείρηση για να επιβιώσει πρέπει να είναι 

δημιουργική. Θετικά συμβάλλουν προς τη διαμόρφωση μιας οργανωσιακής 

αισθητικής κουλτούρας και οι εταιρίες συμβούλων που αναλαμβάνουν για 

εταιρίες θέματα οργάνωσης και προώθησης, ωστόσο ως επί τω πλείστον οι 

όποιες εξελίξεις πάνω θέματα αισθητικής, αποτελούν κυρίως προσωπικές 

επιλογές του/της  επιχειρηματία. 

 

• Στάση των συνεντευξόμενων απέναντι στην αισθητική 

Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι δεν υπήρχε μια σαφής, καθολική 

εικόνα για το τι σημαίνει για τον καθένα η έννοια της αισθητικής. Πιο 

συγκεκριμένα, ο όρος αισθητική αντικατοπτρίζει για τον καθένα μια γκάμα 
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διαφορετικών πραγμάτων, όπως ότι είναι «σύστημα αξιών», κάτι που 

«παλεύουμε να το πετύχουμε», ότι «απαιτεί σεβασμό και συνέπεια», ότι «δεν 

μπορούμε να το ορίσουμε αλλά λειτουργεί ως καμπανάκι που χτυπάει και το 

καταλαβαίνει κανείς» κ.α. Η αντίληψη της αισθητικής και η οργάνωση του 

χώρου για το σύνολο των συνεντευξομένων αρχιτεκτόνων αποδόθηκε ως μια 

εσωτερική διεργασία που χτίζεται χρόνο με το χρόνο μέσω της εμπειρίας, των 

γνώσεων, της επιμόρφωσης αλλά και της προσωπικής στάσης του καθενός 

απέναντι στα πράγματα. 

Όσον αφορά στα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, παρατηρήθηκαν 

διαφορές μεταξύ τους σχετικά με την αντίληψη της αισθητικής και πώς αυτή 

βρίσκει  έκφραση στην επιχειρηματική δράση αλλά και το χώρο που τους 

περιβάλλει. Για τις μισές περίπου περιπτώσεις διαπιστώθηκε να μην είναι 

συνειδητή η αισθητική πλευρά στον τρόπο που χειρίζονται υποθέσεις, αλλά η 

τελευταία να γίνεται αντιληπτή κυρίως χωρικά μέσω των υλικών πραγμάτων 

(διακόσμηση, εταιρικά έντυπα, κτίρια, κ.α.).  

Η διαφορά αυτή εν γένει είναι δικαιολογημένη καθώς οι δύο κατηγορίες 

συνεντευξομένων διαφέρουν βασικά τόσο στην επαγγελματική τους 

εκπαίδευση (οι αρχιτέκτονες μαθαίνουν μέσα στα μαθήματα σπουδών τους να 

χειρίζονται και να σκέφτονται πάνω σε θέματα αισθητικής και χώρου) ενώ τα 

διευθυντικά στελέχη διακρίνονται από μια περισσότερο τεχνοκρατική 

προσέγγιση. Η απόκλιση αυτή φάνηκε με εύγλωττο τρόπο στην περίπτωση της 

εταιρίας παροχής τηλεπικοινωνιών, όπου ήταν έντονη η διαφοροποίηση των 

απόψεων που εκφράστηκαν στις συνεντεύξεις αφ’ ενός των διευθυντικών 

στελεχών, αφετέρου του αρχιτέκτονα προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας 

του οργανισμού, ο οποίος τυγχάνει να δραστηριοποιείται ενεργά και ως 

ζωγράφος στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης. 

Πιο συγκεκριμένα, ο συγκεκριμένος οργανισμός τα τελευταία χρόνια 

βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης και ανασχεδιασμού που 

περιλαμβάνει την αναγνωρισιμότητα των σημείων πώλησης της εταιρίας, 

εταιρικά έντυπα, λογότυπα, κ.α. Η άποψη του αρχιτέκτονα της τεχνικής 

υπηρεσίας σχετικά ήταν ότι όλη η παραπάνω προσπάθεια γίνεται 
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αποσπασματικά και  χωρίς ολοκληρωμένο master plan που να έχει εκπονηθεί 

ειδικά για αυτό το σκοπό. Ο ίδιος χαρακτηριστικά ανέφερε ότι ενώ η εταιρία  

στην ουσία είναι ένας «βιομηχανικός οργανισμός» που τον χαρακτηρίζουν 

αμέτρητα καλώδια, μετασχηματισμοί, διακόπτες και μηχανήματα, έχει 

υιοθετήσει για την εικόνα της προς το κοινό μια αστικού τύπου αισθητική. Ο 

ίδιος προτείνει μια βιομηχανική αισθητική που πηγάζει από τη φύση του 

οργανισμού, η οποία να δίνει σημασία στο ουσιαστικό και όχι στην 

επικάλυψη. Ασκεί κριτική στον νέο σχεδιασμό και τις «καινοτομίες» που 

έχουν επέλθει καθώς εντοπίζει σε αυτές σημαντικά λάθη. Για παράδειγμα η 

νέα αντίληψη καθορίζει ότι οι πωλητές θα πρέπει να στέκονται όρθιοι εμπρός 

από κάποιο stand, χωρίς να έχει προβλεφθεί χώρος να εναποθέσουν τα 

προσωπικά τους αντικείμενα (τσάντες, κλειδιά κ.τ.λ.). Τέλος υποστηρίζει ότι 

δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη χωρική και αισθητική πρόταση για τον 

επαναπροσδιορισμό του οργανισμού, αλλά υιοθετούνται «μαρκετινίστικες» 

επιλογές που αφορούν περισσότερο σε εφήμερες επεμβάσεις παρά σε μια 

διαχρονικότητα σχετικά με αισθητικά και χωρικά ζητήματα. 

Ωστόσο υπήρξαν και συνεντεύξεις από διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων 

που ήταν πολύ συνειδητοποιημένα σε θέματα αισθητικής (εταιρία 

δημιουργίας λογισμικού και βιομηχανία δομικών υλικών). Ειδικά στην 

περίπτωση της εταιρίας δημιουργίας λογισμικού (όπου το διευθυντικό 

στέλεχος αποτελεί έναν από τους ιδρυτές και νυν πρόεδρο της εταιρίας) 

αναφέρθηκε ότι η αισθητική προσέγγιση και το γενικότερο «στήσιμο» της 

εταιρίας αποτελούσε εξ’ αρχής ζητούμενο για την εταιρία. Από τα πρώτα της 

κιόλας βήματα η εταιρία «επένδυσε» στο αισθητικό αποτέλεσμα και εμφάνιση 

των προϊόντων της (συνεργασία με επιλεγμένες διαφημιστικές εταιρίες, 

συνδυασμός τεχνικών μάρκετινγκ κ.α.) προκειμένου να δημιουργηθεί μια 

ισχυρή και διαφοροποιημένη εικόνα για την επιχείρηση. 

• Ζητήματα χώρου 

Ο κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο στράφηκαν όλες οι συνεντεύξεις 

όσον αφορά ζητήματα χώρου είναι η λειτουργικότητα και η 

προσαρμοστικότητα στις τρέχουσες ανάγκες. Από τη μεριά των αρχιτεκτόνων, 
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μέλημά τους είναι να οργανώνουν τους χώρους «τακτοποιημένα», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Πολλές φορές προβαίνουν ακόμα και σε έρευνα 

για να εντοπίσουν τις ανάγκες του πελάτη τους, όταν αναλαμβάνουν ένα 

project με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. συνεργείο ΕΚΑΒ).  Ο συσχετισμός 

χώρων, η εξοικονόμηση κινήσεων λειτουργίας και η αρτιότερη εκμετάλλευση 

του χώρου – οικοπέδου αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά συσχετισμού της 

έννοιας του χώρου με την επιχειρηματική δράση.  

Βέβαια, η ορθολογική χρήση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων δεν είναι 

πάντοτε εφικτή, όπως παρατηρήθηκε για παράδειγμα στην περίπτωση του 

δημόσιου νοσοκομείου, το οποίο χτίστηκε το 1928, αποτελούσε το πρώην 

σανατόριο της πόλης και απαρτίζεται από 18 κτίρια. Η διασπορά των κτιρίων 

δημιουργεί προβλήματα πρόσβασης και μετακίνησης τόσο των ασθενών όσο 

και του προσωπικού του νοσοκομείου ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, 

ενώ απαιτείται επιπλέον υποστηρικτικό προσωπικό για την εύρυθμη 

λειτουργία των κτιρίων. Τα προβλήματα αυτά που απορρέουν από τη χωρική 

διάταξη του νοσοκομείου επηρεάζουν τη λειτουργία και την οργάνωσή του 

και αναζητούνται λύσεις για τη βελτίωση της κατάστασης (κατά καιρούς 

έχουν εκπονηθεί  μελέτες που συνδέουν εν μέρει κτίρια του νοσοκομείου είτε 

υπόγεια είτε υπέργεια, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διακίνηση ασθενών 

και προσωπικού). 

Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι ειδικά στην περίπτωση του νοσοκομείου 

αυτό που διατυπώθηκε ευκρινώς τόσο από το διοικητή του όσο και από την 

προϊσταμένη αρχιτέκτονα μηχανικό της τεχνικής υπηρεσίας είναι ότι αυτό 

που ενδιαφέρει πρωτίστως τον ασθενή όταν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο είναι 

να είναι καθαρό και να τύχει μιας αξιοπρεπούς μεταχείρισης. Η καθαριότητα 

και η αξιοπρέπεια ήταν στην κορυφή της ιεραρχίας παραγόντων που 

καθορίζουν την αισθητική αντίληψη ενός νοσοκομείου και όχι τόσο η 

παλαιότητα των κτιρίων ή τα χρώματα στους τοίχους. Παρά ταύτα και οι δύο 

συνεντευξόμενοι πρόσθεσαν ότι παρά την παραπάνω διαπίστωση, οφείλουν 

οι εμπλεκόμενοι φορείς να κατασκευάζουν άρτιους νοσοκομειακούς χώρους, 

έστω και αν δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους ασθενείς η αίσθηση αυτή. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο Strati (1999) παραθέτοντας την άποψη του Vattimo (1983:27) 

αναφέρει ότι η καθημερινή πρακτική των διαπραγματεύσεων, της ανάλυσης 

δεδομένων, της κατασκευής και ανακατασκευής καταστάσεων και της εν γένει 

δημιουργικότητας στις επιχειρήσεις δεν αποτελούν μια ενοποιημένη ομάδα 

πρακτικών. Αντίθετα δημιουργούν ένα πλέγμα θέσεων και αντιθέσεων που 

διαμορφώνουν την «κληρονομιά» (και τον χαρακτήρα) της επιχείρησης. 

Τα ζητήματα χώρου και αισθητικής που αναλύθηκαν στην παρούσα 

διπλωματική εργασία σκοπό είχαν να εισχωρήσουν λίγο σε όλο αυτό το 

πλέγμα σχέσεων και αντιθέσεων της επιχείρησης, ιδωμένο μέσα από ένα 

αισθητικό πρίσμα που δεν σχετίζεται άμεσα με τις ρασιοναλιστικές 

κατεστημένες αντιλήψεις του σύγχρονου μάνατζμεντ. 

Η αισθητική προσέγγιση και η σύνδεσή της με χωρικά ζητήματα δίνει 

έμφαση στην αέναη προσπάθεια της επιχειρηματικής δράσης να ανακαλύπτει 

τη διαφορετικότητα σε μια μη-μονολιθική πραγματικότητα.  Η 

διαφορετικότητα αυτή αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία στρατηγικών 

πλεονεκτημάτων, που τόσο έχει ανάγκη και συνεχώς αναζητούν οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις. 

Εν κατακλείδι, η αισθητική και ο χώρος εμπλέκονται στο σύγχρονο 

επιχειρείν με διπλό ρόλο: συνεισφέρουν τόσο στις εσωτερικές διεργασίες της 

επιχειρησιακής οργάνωσης αλλά  και επηρεάζουν την στρατηγική με την 

οποία καλούνται να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς.
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