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Οι έλληνες αρχιτέκτονες αποκτούν ολοένα και περισσότερο διευρυμένους ορίζοντες. Όπως και 

σε άλλους τομείς της οικονομικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, η κρίση των τελευταίων 

ετών οδηγεί σε έναν εξωστρεφή προσανατολισμό. Μία διέξοδος, για τους νέους κυρίως, είναι η 

αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Για τους εναπομείναντες το σύνορο πλέον δεν είναι εθνικό 

αλλά διεθνές και διαδικτυακό. Ο αριθμός και κυρίως ο όγκος των εκπονούμενων μελετών για 

πολλά από τα οργανωμένα γραφεία είναι συχνά μεγαλύτερος για έργα εκτός Ελλάδος. Η εμπειρία 

η οποία αποκομίζεται εξαργυρώνεται, αργά ή γρήγορα, και σε έργα στον ελλαδικό χώρο.

Αυτή η παρατηρούμενη ελληνική εξωστρέφεια στο χώρο της αρχιτεκτονικής είναι εμφανής και στον αυξανόμενο 

αριθμό συμμετοχών σε διεθνείς διαγωνισμούς και μάλιστα με επιτυχίες. Το είδος των μελετών περιλαμβάνει όλους 

τους τομείς του σχεδιασμού (design, υλοποιημένο έργο, κτηριακές μελέτες, πολεοδομικές μελέτες κλπ.) και οι 

ελληνικές συμμετοχές εμφανίζονται σε όλο το φάσμα των μελετών και μάλιστα από όλες τις γενιές. Οι φοιτητικές 

συμμετοχές σε αντίστοιχους διαγωνισμούς πολλαπλασιάζονται καθώς και οι συμμετοχές σε διαγωνισμούς διπλω-

ματικών εργασιών παρόλο που οι σχολές μας δεν φημίζονται για την ενθάρρυνση των φοιτητών τους για συμμετοχή 

σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες εκτός των τειχών τους. Οι «ώριμοι» μελετητές δοκιμάζονται με τη σειρά τους 

στο διεθνή στίβο όπου η διάκριση δεν βασίζεται παρά στην καινοτομία και στην ικανότητα να ανταποκριθείς και να 

συμβαδίσεις με τις απαιτήσεις και τα ρεύματα της εποχής.

Αν και τα έργα και οι μελέτες τα οποία παρουσιάζονται σε αυτό το τεύχος δεν αποτελούν παρά ένα μικρό δείγμα της 

ελληνικής εξωστρέφειας στην αρχιτεκτονική, φανερώνουν ανάγλυφα ότι υπάρχει μία δυναμική και τολμηρή μερίδα 

αρχιτεκτόνων η οποία αναζητά την έκφραση και την αναγνώριση. Το κριτήριο για τη δημοσίευση σε αυτό το τεύχος 

ήταν η διάκριση. Πίσω όμως από αυτές τις επιλεγμένες μελέτες υπάρχει μία πληθώρα σχεδιαστικών προτάσεων οι 

οποίες διαμορφώνουν τις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. 

Μία κυρίαρχη τάση, σε επίπεδο οργάνωσης της ομάδας, είναι η συνεργατική άσκηση της αρχιτεκτονικής (βλ. Αρχιτε-

κτονική στην Ελλάδα, η νέα γενιά, GRA Review 10, 2015). Η Λιάνα Νέλλα-Ποτηροπούλου το διατυπώνει εύστοχα 

στις απαντήσεις της εδώ: «Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με άλλους». Ο δε Δημήτρης Ποτηρόπουλος, στις δικές 

του απαντήσεις, υπενθυμίζει στους νέους πού βρίσκεται το κλειδί της επιτυχίας «Να μην διστάζουν να πειραματίζο-

νται και να δουλεύουν πολύ».

Μανώλης Αναστασάκης

re(in)spired architecture | Άδηλη Αρχιτεκτονική | Ευθυμία Δουρουδή, Μαρία Λανταβού
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της παραγωγικότητας, και να προσπαθή-

σουν να καθορίσουν την αντιφατική, 

αυθαίρετη και συχνά οξύμωρη λογική 

που τα διέπει.

Στη διάρκεια της εξέλιξης της δουλειάς 

έχουν δημιουργηθεί σίγουρα κεφάλαια-

ενότητες. Από τις βίντεο εγκαταστάσεις 

των πρώτων χρόνων μέχρι  τις σειρές 

σχεδίων-αποτυπώσεων των τελευταίων. 

Από το 2012 μ ενδιαφέρει η δουλειά 

να λειτουργεί σε μακροχρόνια projects 

που παρουσιάζονται κάθε φορά σαν 

υποκεφάλαια της ίδιας αφήγησης. Τέ-

τοια είναι οι εγκαταστάσεις «Notes on 

a transitional monument» και η σειρά 

σχεδίων «The houses of the guards».

Απ: Είναι αρκετά σύνθετη διαδικασία, 

γενικά παρ όλο που το προφανές  και 

οι 1-1 σχέσεις λειτουργούν καλύτερα 

επικοινωνιακά είναι κάτι που προσπαθώ 

να το αποφεύγω. Όπως επίσης και την 

ταύτιση του έργου με ένα μέσο ή ένα 

υλικό. Χρησιμοποιώ, από τις εγκαταστά-

σεις έως τη φωτογραφία, και το σχέδιο, 

και προσπαθώ να επικεντρώνομαι 

περισσότερο σε ένα νοηματικό πεδίο. 

Αισθάνομαι πιο άνετα μ αυτό τον ορό 

πάρα με το όρο ‘concept’ πολύ δημοφι-

λή στα 90ς. Η πρόθεση των έργων είναι 

να αποδομήσουν, αναστρέψουν και 

υπονομεύσουν τις έννοιες της εξουσίας, 

της οικονομίας, της λειτουργικότητας, 

Ερώτηση: Ποιοι θεωρείς ότι είναι οι 

βασικοί άξονες του εικαστικού σου 

έργου; Θα το χώριζες σε κάποιες σειρές 

– κεφάλαια; Πώς θα περιέγραφες την 

εικαστική σου πρακτική με δυο λόγια;

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Εικαστικός

Συνέντευξη: Άρτεμις Ποταμιάνου

Γι ώ ρ γ ο ς  Π α π α δ ά τ ο ς
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Απ: Πίστευα ότι στην Ιταλία θα είχα 

περισσότερες ευκαιρίες και θα ζούσα 

γοητευτικότερες καταστάσεις. Σκέψη 

εν μέρει σωστή, αλλά και εν μέρει 

βασισμένη σε περιορισμένη γνώση της 

κατάστασης εκεί. Κυρίως βασισμένη 

στον απόηχο της δεκαετίας του ’70 

και του ’80.

Σε γενικές γραμμές, οι προσδοκίες 

μου επιβεβαιώθηκαν, αλλά μέχρι ένα 

σημείο.

Ναι, θα γυρνούσα και όχι φυσικά για 

λόγους νοσταλγίας, αλλά επιβίωσης. 

Όταν παύει η ιδιότητα του «νέου καλ-

λιτέχνη», το περιβάλλον γίνεται εξαι-

ρετικά ανταγωνιστικό. Άλλωστε, πάρα 

πολλοί ιταλοί καλλιτέχνες της γενιάς 

μου έφυγαν κι αυτοί, κυρίως για Γερμα-

νία και Ολλανδία.

Ερώτηση: Ποια ήταν η αιτία που σε έκανε 

να πάρεις την απόφαση να φύγεις από την 

Ελλάδα και να μείνεις στην Ιταλία για τόσα 

χρόνια; Θα ξαναγυρνούσες πίσω εάν ήξε-

ρες πως θα δημιουργηθεί η οικονομική 

κρίση; 

Notes on an outcast monument, 2017, ξύλο, πήλινα θραύσματα, διαστάσεις μεταβλητές
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Απ: Είχα περιορισμένη οπτική για τα ει-

καστικά πράγματα όταν πήγα στη Ρώμη. 

Συνεπώς δημιουργηθήκαν εκεί ισχυρές 

αφετηρίες και συγκεκριμένη οπτική. Τονί-

ζω το ότι ήμουν στη Ρώμη γιατί η ιταλική 

καλλιτεχνική σκηνή έχει μεγάλες διαφο-

ροποιήσεις. Οι διαφορές με την Ελλάδα 

είναι τάξης μεγεθών και δυνατοτήτων.  

Το καλλιτεχνικό πεδίο στην Ιταλία είναι 

ένα οικοσύστημα πληρέστερο και πιο εύ-

ρωστο, παρ’ όλο που δεν έχει την επιρ-

ροή στα διεθνή πράγματα που είχε παλιό-

τερα. Παρ’ όλα αυτά πάντως, υπάρχουν 

μουσεία που αγοράζουν, art fairs και 

πραγματική αγορά τέχνης, ιδρύματα που 

υποστηρίζουν κλπ. Στην Ελλάδα λείπουν 

αρκετά και βασικά στοιχεία. Αυτό στην 

πράξη σημαίνει ότι ένας καλλιτέχνης δεν 

μπορεί να επιβιώσει αν δεν κάνει άλλη 

δουλειά ή αν δεν διδάσκει κάπου. Η 

βασική ομοιότητα που μπορώ να σκεφτώ 

είναι ότι από το 2000 και μετά είναι και 

τα 2 σχετικά περιφερειακά περιβάλλοντα 

στο διεθνές πεδίο της σύγχρονης τέχνης.

Απ: Είναι αλληλένδετα. Ακόμα και τα 

έργα που δεν είναι site specific  είναι 

πάντως διευθετημένα για το συγκριμένο 

χώρο και όχι για κάποιον άλλο. Τα τελευ-

ταία χρόνια με απασχολεί όχι μόνο αυτή 

η σύνδεση του έργου με το χώρο αλλά 

και με τη συγκριμένη συνθήκη.(νοηματική 

– χρονική –εκθεσιακή) . Αυτό δημιουργεί  

στο έργο ανάγκες μεταβλητότητας . Το 

υπονομεύει σαν αντικείμενο. Υπονομεύει  

ακόμα και τον όρο «έργο» και τον αντι-

καθιστά με τον όρο «πρακτική» που τον 

βρίσκω πολύ πιο ενδιαφέρων.

Απ: Φαντάζομαι προκύπτει. Όταν η δου-

λειά έχει αναφορές σε στοιχεία ιστορικά, 

κοινωνικά και αναζητά οξύμωρα και 

ανατροπές στην ανθρώπινη συνθήκη  

είναι αναπόφευκτη και η πολιτική ανά-

γνωση. Προσπαθώ πάντως το πολιτικό 

στοιχείο  να είναι μια από τις πιθανές 

αναγνώσεις του έργου. Ελπίζω να υπάρ-

χουν κι άλλες.

Ερώτηση: Έχοντας ζήσει σε διάφορες 

χώρες του εξωτερικού για πολλά χρόνια, 

πόσο άλλαξε την οπτική σου για τα πράγ-

ματα;  Ποιες είναι οι διαφορές και ποιες 

οι ομοιότητες των εικαστικών σκηνών 

των δύο χωρών;

Ερώτηση: Ποια είναι η σχέση του έργου 

σου με τον χώρο; Πώς το ένα επηρεάζει 

το άλλο;

Ερώτηση: Δεδομένου ότι στη δουλειά 

σου υπάρχει έντονο το πολιτικό στοιχείο. 

Τι είναι αυτό που σε εμπνέει;  Είναι κάτι 

που το συνειδητοποιείς όταν γίνεται ή 

γίνεται αυτόματα; 

Αριστερή σελίδα: 

Σημειώσεις για ένα μεταβατικό μνημείο,  

2012 – εν εξελίξει, διαστάσεις μεταβλητές 

Δεξιά: 

Corporate cities L.t.d (detail), 2007, 

διαστάσεις μεταβλητές
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Απ: Υποθέτω να μην ορίζεται από κανένα 

«πρέπει». Όσο μοναχική κι αν είναι  η 

καλλιτεχνική δημιουργία είναι επιδίωξη 

σχέσης και όχι απομόνωσης. Άρα εγγε-

γραμμένη σε κάποιο είδους διάλογο με 

τα κοινωνικά δρώμενα. Ο βαθμός και 

το είδος αυτής της σχέσεις είναι ο αυτο-

προσδιορισμός του καθενός. Γενικά πά-

ντως με αποτρέπουν τόσο οι καλλιτέχνες 

που αρνούνται τον ιστορικό χρόνο στον 

οποίο δημιουργούν όσο και οι ιδεολογι-

κά στρατευμένοι.

Απ: Είναι διαφορετικά πράγματα. Η δυ-

αδική σχέση δεν είναι συλλογικότητα. 

Είναι 2 καλλιτέχνες που δημιουργούν 

ένα έργο σε συνέργεια. Είναι γνωστές 

από την ιστορία της τέχνης τέτοιες σχέ-

σεις. Στη δεκαετία του 90 στην Ιταλία 

ήταν έντονη τάση πιθανόν επιμερισμένη 

από τα βρετανικά παραδείγματα και ίσως 

αντίδραση στο καλλιτεχνικό υποκείμενο 

της δεκαετίας του 80 που κυριάρχησε 

διεθνώς. Του καλλιτέχνη δηλαδή με 

πομπώδεις εξπρεσιονιστικές και χειρο-

νομιακές  τάσεις . Αυτό που μ ενδιέφερε 

περισσότερο σ αυτή την πρακτική ήταν 

η οπτική του έργου σαν πρότζεκτ και όχι 

σαν αντικείμενο. Πράγμα που έγινε σύνη-

θες στα επόμενα χρόνια. 

Ερώτηση: Ποια πρέπει να είναι η σχέση 

του καλλιτέχνη με τα κοινωνικά και 

πολιτικά δρώμενα με δεδομένο ότι η 

καλλιτεχνική δημιουργία είναι συνήθως 

μοναχική; 

Ερώτηση: Δεδομένου ότι για πολλά χρό-

νια λειτουργούσες σε ομάδες, είτε σε μια 

δυαδική σχέση (με την Αλεξία Δαφνή) είτε 

με την κολεκτίβα Lo and Behold, πως 

λειτούργησε αυτό;  Πόσο εύκολο είναι 

για κάποιον που δραστηριοποιείτε στα 

πλαίσια μιας ομάδας να διατηρήσει και να 

αναπτύξει το προσωπικό του ύφος ή να 

ικανοποιήσει προσωπικές φιλοδοξίες;

Απ: Όλα είναι σημαντικά. Εξίσου σημα-

ντικά για μένα είναι τα κομμάτια που μου 

διαφεύγουν. Όταν δηλαδή δεν ξέρεις 

γιατί ακριβώς έκανες κάτι αλλά στο τέ-

λος λειτουργεί.

Ερώτηση: Σε εσένα πως λειτουργεί η 

δημιουργική - παραγωγική διαδικασία;  

Υπάρχει κάποιο κομμάτι που είναι ποιο 

σημαντικό από το άλλο;

The Easter Island Syndrome L.t.d, 2009, 

διαστάσεις μεταβλητές

Σημειώσεις για ένα μεταβατικό μνημείο, 

φωτογραφική εκτύπωση, 2013,  

50x70cm, ed 3
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Σ’ αυτού του είδους την προσέγγιση 

δεν υπάρχει προσωπικό ύφος. Υπάρχει 

το πρότζεκτ. Στην περίπτωση συλλο-

γικοτήτων σαν τη Lo and behold δεν 

υπάρχει θέμα κοινού έργου. Το κοινό 

είναι η πλατφόρμα. Το πεδίο δηλαδή 

δυνατοτήτων που φτιάχνει κανείς μαζί 

με άλλους. Πρέπει να είναι κανείς συμ-

βιβασμένος με την ιδέα ότι η προσωπική 

φιλοδοξία δεν μπορεί να είναι τίποτε 

άλλο από τη συνδιαμόρφωση μιας 

κοινής συνθήκης. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι 

Απ: Αποφεύγω να κάνω σχέδια μακροπρό-

θεσμα, προτιμώ να διατηρώ ενεργές κάποιες 

δυνατότητες και καλά αντανακλαστικά.

διευρύνουν την έννοια του καλλιτεχνι-

κού υποκειμένου. Δεν τη συρρικνώνουν 

ματαιώνοντας τις προσωπικές φιλο-

δοξίες, ούτε αποτελούν κίνδυνο για το 

προσωπικό ύφος.

Ερώτηση: Ποια είναι τα μελλοντικά σου 

σχέδια;

Deficit Tree L.t.d, 2005, 

διαστάσεις μεταβλητές

http://www.mystand.gr


20 21GRAD REVIEW #02 / 2017

Λιάνα  
Νέλλα-Ποτηροπούλου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Λ ι ά ν α  Ν έ λ λ α - Π ο τ η ρ ο π ο ύ λ ο υ

 1. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σας;
 Είμαι τελειομανής, με «αισθητικό» πρόσημο.

 2. Ποιο είναι το κύριο μειονέκτημά σας;
  Η εμμονή που έχω με την επεξεργασία της «λεπτομέρειας» με οδηγεί κάποιες 

φορές στο να χάνω την μεγάλη εικόνα.

 3. Ποια είναι η αγαπημένη σας απασχόληση;
 Η αρχιτεκτονική δημιουργία.

 4. Ποιο είναι το αγαπημένο σας απόφθεγμα;
 Είχε πει ο André Malraux: «Ο πολιτισμός δεν κληρονομείται, κατακτιέται».

 5. Ποια πόλη (που έχετε επισκεφθεί ή όχι) είναι η αγαπημένη σας;
 Μάλλον το Βερολίνο. Μου αρέσει όμως πολύ και το Παρίσι αλλά και το Λονδίνο.

 6. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σας έχουν δώσει;
 «Ένα όνειρο χωρίς στόχο είναι απλώς μια ευχή», έλεγε ο πατέρας μου. Και είχε δίκιο.

 7. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που θα δίνατε σε έναν νέο αρχιτέκτονα;
  Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με άλλους. Αφορά κυρίως τους Έλληνες 

αρχιτέκτονες.

 8. Διαλέξτε κάποιες λέξεις που περιγράφουν το έργο σας.
 Κτίριο – «αστικός κρίκος»

 Βιωματική χωρική εμπειρία

 Νοηματικό περιεχόμενο

 Καινοτομία

 Αειφορία 

 9. Ποια επιπλέον δεξιότητα θα θέλατε να είχατε;
 Να είμαι ταξιδευτής. Να έχω περισσότερο χρόνο για ταξίδια, αυτό μου λείπει.

10. Ποιο κτήριο σας έχει συγκινήσει περισσότερο;
 Το κτήριο που δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη.

11. Πού θα θέλατε να ζήσετε;
 Ίσως στο Βερολίνο, αλλά και στο Λονδίνο αισθάνομαι όμορφα, οικεία.

12. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας αρχιτέκτονες;
 Libeskind, Mecanoo, Zumthor, MVRDV, Herzog & de Meuron, Morphosis. Αυτοί...

Ημερομηνία απαντήσεων:
Νοέμβριος 2017

Κύρια πόλη διαμονής:
Αθήνα

Επάγγελμα:
Αρχιτέκτων

Οι ερωτήσεις βασίζονται  

στο ερωτηματολόγιο  

του Proust, προσαρμοσμένο 

όμως για αρχιτέκτονες.  

Η διαδεδομένη και σύντομη 

αυτή μορφή συνέντευξης,  

στοχεύει στην ανάδειξη  

της προσωπικότητας και  

του χαρακτήρα του αρχιτέκτονα, 

καθώς και στην παρουσίαση 

κάποιων πλευρών της σκέψης 

και του έργου του.

13. Τι είναι αρχιτεκτονική για εσάς;
  Είναι το να δίνεις μορφή στον «άσχημο» (με την έννοια του μη-σχήματος) κόσμο 

που ζούμε.

14. Τι εκτιμάτε περισσότερο σε ένα κτήριο;
  Τα σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα διακρίνονται για την ιδιομορφία τους. Ξεχωρίζουν 

επειδή οι δημιουργοί τους αρνούνται την μίμηση και την ομοιομορφία.

15. Ποιο άλλο επάγγελμα θα κάνατε;
 Δεν με έχει απασχολήσει.

16. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συγγραφείς;
 Véronique Ovaldé, Κική Δημουλά, Jeff Kinney, Paullina Simons.

17. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συνθέτες;
  Οι Mozart, Beethoven, Μάνος Χατζιδάκις, Claude Debussy και ο Βαγγέλης 

Παπαθανασίου.

18. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας σκηνοθέτες (θεάτρου ή/και κινηματογράφου);
 Ο Oliver Stone, ο Woody Allen και ο Tarantino. Και οι αδελφοί Coen. 

19. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας ζωγράφοι;
 Ο  Michelangelo, ο Johannes Vermeer και ο Magritte.

20. Με ποια άλλη τέχνη συγγενεύει περισσότερο η αρχιτεκτονική;
 Με την γλυπτική.

21. Το αγαπημένο σας χρώμα;
 Το ιβουάρ, αλλά και το λευκό, το μη χρώμα.

22. Η αγαπημένη σας ταινία;
 “Doctor Zhivago”.

23. Ποιο άλλο πραγματικό πρόσωπο θα θέλατε να είστε;
 Δεν ξέρω, δεν απαντώ…

24. Πώς θα θέλατε να πεθάνετε;
 Ενόσω κοιμάμαι.

25.  Τι θα θέλατε να ακούσετε από το Θεό αν τον συναντούσατε στην πύλη του 
Παραδείσου;

 Να μου εξηγούσε, από πού έρχεται ο άνθρωπος και πού πάει…

Ε: Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που θα δίνατε σε έναν νέο αρχιτέκτονα;
 A: Αν θέλεις να πας μακριά, πήγαινε με άλλους...

The Proust Questionnaire
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Δ η μ ή τ ρ η ς  Π ο τ η ρ ό π ο υ λ ο ς

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ημερομηνία απαντήσεων:
Νοέμβριος 2017

Κύρια πόλη διαμονής:
Αθήνα

Επάγγελμα:
Αρχιτέκτων

13. Τι είναι αρχιτεκτονική για εσάς;
  Η αρχιτεκτονική είναι μια πράξη δημιουργίας. Και όπως κάθε πράξη δημιουργίας, 

είναι προηγουμένως και μια πράξη αμφισβήτησης.

14. Τι εκτιμάτε περισσότερο σε ένα κτήριο;
 Το να με εκπλήσσει. Πέρα από ρεύματα, μανιέρες και στυλ.

15. Ποιο άλλο επάγγελμα θα κάνατε;
 Σκηνοθέτης. Με γοητεύει η τέχνη του κινηματογράφου.

16. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συγγραφείς;
 Οι Elizabeth Haynes, Gonzalo Celorio, Stephen King.

17. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συνθέτες;
  Ο Vivaldi, ο David Gilmour των Pink Floyd, οι Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος 

Χατζιδάκις και ο Chopin.

18. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας σκηνοθέτες (θεάτρου ή/και κινηματογράφου);
 O Woody Allen, οι Joel και Ethan Coen, και ο Martin Scorsese. 

19. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας ζωγράφοι;
 Οι Picasso, van Gogh και René Magritte. Επίσης, ο Rembrandt.

20. Με ποια άλλη τέχνη συγγενεύει περισσότερο η αρχιτεκτονική;
 Με όλες τις τέχνες, κατά κάποιο τρόπο, περισσότερο ίσως με την γλυπτική.

21. Το αγαπημένο σας χρώμα;
 Το μπλε. Αλλά και ο συνδυασμός μαύρου και άσπρου.

22. Η αγαπημένη σας ταινία;
 «Καμία πατρίδα για τους μελλοθάνατους».

23. Ποιο άλλο πραγματικό πρόσωπο θα θέλατε να είστε;
 Δεν το έχω σκεφτεί.

24. Πώς θα θέλατε να πεθάνετε;
 Στον ύπνο μου.

25.  Τι θα θέλατε να ακούσετε από το Θεό αν τον συναντούσατε στην πύλη του 
Παραδείσου;

  Θα ήθελα να μάθω πως δημιουργήθηκε ο κόσμος που ξέρουμε, και επίσης  

τι δεν ξέρουμε.

Ε: Τι εκτιμάτε περισσότερο σε ένα κτήριο;
 A: Το να με εκπλήσσει. Πέρα από ρεύματα, μανιέρες και στυλ.

Δημήτρης  
Ποτηρόπουλος

 1. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σας;
  Νομίζω η οραματική μου πλευρά. Που κάποιες φορές αγγίζει τα όρια του ιδεαλισμού, 

παρόλο που στην καθημερινότητά μου είμαι ρεαλιστής.

 2. Ποιο είναι το κύριο μειονέκτημά σας;
  Αν και ιδιαίτερα ανυπόμονος, προσπαθώ να συγκρατώ τον εαυτό μου.

 3. Ποια είναι η αγαπημένη σας απασχόληση;
  Το να δημιουργώ από το τίποτα «κάτι» που θα έχει περιεχόμενο και θα είναι 

αναγνωρίσιμο.

 4. Ποιο είναι το αγαπημένο σας απόφθεγμα;
 «Το να δημιουργείς είναι σαν να ζεις δυο φορές», του Albert Camus.

 5. Ποια πόλη (που έχετε επισκεφθεί ή όχι) είναι η αγαπημένη σας;
 Το Παρίσι, που είναι μια κινητή γιορτή, όπως έλεγε ο Hemingway.

 6. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που σας έχουν δώσει;
  Μου είχε πει ένας αγαπημένος μου θείος όταν ήμουν μικρός: «Τίποτα δεν είναι 

σπατάλη χρόνου όταν το απολαμβάνεις».

 7. Ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που θα δίνατε σε έναν νέο αρχιτέκτονα;
  Να μην διστάζει να πειραματίζεται, και να δουλεύει πολύ.

 8. Διαλέξτε κάποιες λέξεις που περιγράφουν το έργο σας.
  Καινοτομία, Πειραματισμός, Συμβολισμός, «Θεατρική» οργάνωση του χώρου, 

Expressivity.

 9. Ποια επιπλέον δεξιότητα θα θέλατε να είχατε;
 Θα ήθελα να είχα έφεση στη μουσική. Έστω και σαν επίκτητη δεξιότητα.

10. Ποιο κτήριο σας έχει συγκινήσει περισσότερο;
  Με συγκινούν οι πρωτότυπες ιδέες, το νεωτερικό στοιχείο. Αυτό που δεν έχει 

κανείς ξαναδεί.

11. Πού θα θέλατε να ζήσετε;
 Στο Παρίσι ή στο Λονδίνο.

12. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας αρχιτέκτονες;
  Οι Morphosis, Herzog & de Meuron, Fuksas, Mecanoo, Zumthor, Steven 

Holl και Snohetta.

The Proust Questionnaire

Οι ερωτήσεις βασίζονται  

στο ερωτηματολόγιο  

του Proust, προσαρμοσμένο 

όμως για αρχιτέκτονες.  

Η διαδεδομένη και σύντομη 

αυτή μορφή συνέντευξης,  

στοχεύει στην ανάδειξη  

της προσωπικότητας και  

του χαρακτήρα του αρχιτέκτονα, 

καθώς και στην παρουσίαση 

κάποιων πλευρών της σκέψης 

και του έργου του.
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Αρχιτέκτονες: Potiropoulos+Partners
Δημήτρης Ποτηρόπουλος, Λιάνα Νέλλα-Ποτηροπούλου

Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο  Γε ρ μ α ν ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  Α θ η ν ώ ν

Νηπιαγωγείο
Γερμανικής Σχολής Αθηνών
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με πρόσκληση, α’ βραβείο

κτονικός χώρος δεν είναι αδρα-

νής, που αρκεί να τον μετρήσει 

κανείς γεωμετρικά για να τον 

κατανοήσει. Αντίθετα, συναπο-

τελεί ένα εσωτερικό, σύμφυτο 

και μετασχηματιζόμενο κομμάτι 

της ανθρώπινης καθημερινής 

ζωής, στενά συνδεδεμένο με τις 

κοινωνικές και ατομικές “τελε-

τουργίες” και δραστηριότητες. 

Υπό αυτή την οπτική γωνία, η 

επινόηση “χειρονομιών” που 

θα δώσουν νέο “εκτόπισμα” 

στην εκπαιδευτική προσπάθεια 

κινητοποιώντας τα νοητικά και 

συναισθηματικά αντανακλαστικά 

του παιδιού, περιγράφει τον εν-

νοιολογικό άξονα της “ιδέας”.

Το Νηπιαγωγείο – της Γερμα-

νικής Σχολής Αθηνών στην 

συγκεκριμένη περίπτωση – είναι 

το πρώτο δημόσιο κτίριο με 

το οποίο έρχεται σε επαφή το 

μικρό παιδί, γεγονός που του 

προσδίδει διεσταλμένη σημα-

σία. Το κτίριο αντιμετωπίστηκε 

κατά την συνθετική προσέγγιση 

όχι μόνον ως λειτουργία – όπως 

κατά σύμβαση τη γνωρίζουμε 

– αλλά ως συντελεστής των 

δράσεων του μικρού μαθητή, 

ως υλικό σημειωτικό σύστημα 

που εμπλέκεται σε αυτές μέσα 

από ένα δίκτυο διαδραστικών 

σχέσεων. Προσέγγιση, η οποία 

βασίζεται στη θέση ότι ο αρχιτε-

Στατική μελέτη Ιωάννης Βάγιας, Δρ.Μηχ., Καθηγητής ΕΜΠ

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη HM Engineering AE

Φυτοτεχνική μελέτη Εύα Παπαδημητρίου, Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου

Σύμβουλος ακουστικής μελέτης Dr. G. Schubert

Σύμβουλος χρωματικής μελέτης Βάσω Τρίγκα, Ζωγράφος

Τοπογραφική αποτύπωση Ιωάννης Γεωργαντέλης, Τοπογράφος Μηχανικός

Μελέτη 2012-2013

Κατασκευή 2013-2014

Project manage Ιωάννης Μπουμπουράκης, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κατασκευαστής Πλέθρον Κατασκευαστική

Φωτογράφιση Χαράλαμπος Λουϊζίδης

3D ‘‘ΙΔΕΑΣ’’

«A+ Award Popular Choice Winner 2016», Kindergartens | 2015 Mies Van der Rohe Award 

Nomination-European Union Prize for Contemporary Architecture | Honorary Mention, 2015 Domes 

Awards, «Best built work 2010-14» | ‘German Design Award Special Mention 2018’
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διδασκαλίας δηλώνει το κύτ-

ταρο της συνολικής δομής – 

κάθε τάξη μπορεί να αναδιαρ-

ρυθμιστεί εύκολα, ανάλογα με 

την ομαδική ή ατομική ποιότητα 

των δραστηριοτήτων, ώστε να 

κατοχυρώνεται η ενεργοποίηση 

και των τριών κύριων πόλων 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

του ατόμου, της μικρής ομάδας 

και της τάξης ως σύνολο. Με 

τον τρόπο αυτό εξυπηρετού-

νται οι διαφορετικές μορφές 

διδασκαλίας και μάθησης. Οι 

κοινόχρηστες λειτουργίες – 

είσοδος, χώρος πολλαπλών 

χρήσεων, κυκλοφορία – συ-

νενεργούν συνθέτοντας μία 

ρευστή ζώνη, μεταβλητού εμ-

βαδού και γεωμετρίας, η οποία 

διαμορφώνεται έτσι ώστε να 

προσφέρει εστίες ενδιαφέρο-

ντος και δράσης στους μικρούς 

μαθητές. Το κατοψικό σχήμα 

της παρέχει ποικιλία σημείων 

αναφοράς διευκολύνοντας 

τον προσανατολισμό τους. 

Σημαντική είναι η συνεισφορά 

του τριγωνικού χώρου πολλα-

πλών χρήσεων, ο οποίος δίνει 

πολλές εναλλακτικές επιλογές 

λειτουργικής οργάνωσης και 

αντιληπτικού μετασχηματι-

σμού. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει 

ληφθεί για την διευθέτηση του 

φυσικού φωτός που εισχωρεί 

στο εσωτερικό του κτίσμα-

τος μέσα από ένα σύστημα 

κατακόρυφων (ανοίγματα) 

και οριζόντιων (skylights) 

διατρήσεων του κελύφους. Τα 

διαφορετικά μεγέθη και θέσεις 

τους σε σχέση με τον προσα-

νατολισμό επιτρέπουν στα μι-

κρά παιδιά να αντιλαμβάνονται 

τις αλλαγές του φωτός ανάλο-

γα με την ώρα της ημέρας και 

την εποχή, ενώ η μη κανονική 

διάταξή τους τα συμπαρασύρει 

σε ένα ασυνήθιστο παιχνίδι 

θέασης του άμεσου και μακρι-

νού τοπίου.

Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο  Γε ρ μ α ν ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  Α θ η ν ώ ν

Οι σύγχρονοι μέθοδοι εκπαί-

δευσης ευνοούν την ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας και της 

αλληλεπίδρασης – κοινοί πα-

ράγοντες των νέων πρακτικών 

είναι η συνεργασία, ως κυρίαρ-

χο στοιχείο των δραστηριοτή-

των, και ο διάλογος, ως κυρί-

αρχη μορφή επικοινωνίας. Οι 

παράγοντες αυτοί εφοδιάζουν 

τις εκπαιδευτικές πρακτικές με 

την απαραίτητη ευελιξία, που 

επιτρέπει στο εκπαιδευτικό 

process να προσαρμόζεται στα 

μεταβαλλόμενα χαρακτηριστι-

κά και στη δυναμική του εκπαι-

δευτικού και του γενικότερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Την εποχή της μετανεωτερικής 

κοινωνίας, όπου οι λεγόμενοι 

“διπλοί δεσμοί” αμφισβητείται 

ότι έχουν αμβλυνθεί, απαι-

τείται ιδιαίτερη προσοχή στην 

σχεδιαστική αντιμετώπιση των 

χώρων νηπιακής μέριμνας 

προκειμένου να συχνωτιστούν 

με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές 

τάσεις και να μην απαξιωθούν 

σε τόπους μονολειτουργικούς 

ή στατικούς. Οι καθιερωμέ-

νες “ουδέτερες” προτάσεις 

εγκαταστάσεων προσχολικής 

αγωγής που γνωρίζουμε στη 

χώρα μας μοιάζουν κατά μία 

έννοια σωστές ως προς αυτό 

που λένε, όμως αυτό που δεν 

λένε, αυτό που παραλείπουν, 

είναι το πιο σημαντικό. Είναι 

προτάσεις της “λογικής”, της 

“τάξης”, της “ασφάλειας”, 

δεν είναι όμως προτάσεις για 

τρέξιμο, για ανέμελη περιπλά-

νηση, για φωνές, για γόνιμες 

“αντιθέσεις”, για “κρυμμένα 

γεγονότα”, για απλή ενατέ-

νιση, για καταστάσεις “εκτός 

ελέγχου”. Προκύπτει λοιπόν 

η ανάγκη “να σκεφτούμε το 

«αδιανόητο»”, όπως γράφει 

η E.Grosz, “να φανταστούμε 

μια αρχιτεκτονική «εκτός» του 

μέχρι τώρα”. Η ρητορική αυτή 

αποτέλεσε την κυρίαρχη αφή-

γηση της σύνθεσης.

Η συντακτική οργάνωση του 

Νηπιαγωγείου ακολουθεί μια 

επιμήκη τεθλασμένη ρυθμολο-

γία πλαισιώνοντας την υπαίθρια 

περιοχή και παράγοντας ένα 

προστατευμένο περιβάλλον, 

σαν αγκαλιά, που αναγνω-

ρίζει τις ανάγκες των μικρών 

μαθητών προσαρμοζόμενο 

στην κλίμακά τους. Η διηνεκής 

“κατάλυση” των “ορίων” του 

προτείνει ποικίλες δυνατότητες 

περιήγησης τόσο στην πραγμα-

τικότητα του κτίσματος όσο και 

στις δεύτερες αναγνώσεις του. 

Μια σειρά διαδοχικών κλει-

στών και ημιυπαίθριων χώρων, 

διαφορετικών σχημάτων και 

διαστάσεων, δίνει την εντύπω-

ση ότι το κτίριο “συμπιέζεται” 

και “αποσυμπιέζεται”, σαν ένας 

ζωντανός οργανισμός που 

κινείται, που αναπνέει – 

ο συμβολισμός που κρύβεται 

πίσω από την συγκεκριμένη 

χειρονομία αναφέρεται στην 

ίδια τη ζωή, στη στιγμή που ο 

άνθρωπος συνειδητοποιεί για 

πρώτη φορά και για πάντα  

ποιός είναι. Η τυπική αίθουσα 

Ένα προστατευμένο 
περιβάλλον, 
σαν αγκαλιά, 
που αναγνωρίζει 
τις ανάγκες των 
μικρών μαθητών 
προσαρμοζόμενο 
στην κλίμακά τους

“

”

26
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Ο σχεδιασμός ενσωματώνει 

αναφορές στη φύση, όπως 

είναι το ξύλο και το πράσι-

νο χρώμα που κυριαρχούν 

εσωτερικά και εξωτερικά 

του κτιρίου. Η συγκεκριμένη 

χρωματική επιλογή δεν είναι 

τυχαία, μελέτες σχετικές με 

την χρωματοθεραπεία έχουν 

δείξει ότι το πράσινο ενθαρ-

ρύνει την εκδήλωση των 

συναισθημάτων και ηρεμεί. 

Η σύνταξη της υπαίθριας πε-

ριοχής ανταποκρίνεται στην 

διάκριση των ρόλων των 

διαφορετικών δράσεων που 

εκτυλίσσονται εδώ: διάλειμ-

μα, γυμναστική, οργανωμένο 

παιχνίδι κ.ο.κ. Τμήματα πιο 

“εκτεθειμένα” για ομαδικές 

δραστηριότητες και άλλα 

περισσότερο “κρυφά”, ζώνες 

κίνησης, στάσης και συνεύ-

ρεσης, ταξινομούν τον περι-

βάλλοντα χώρο. Με σκοπό 

να ενισχυθεί η ενασχόληση 

των παιδιών με τη γη, κάθε 

τάξη διαθέτει το δικό της πε-

ριβόλι που το καλλιεργούν οι 

ίδιοι οι μικροί μαθητές. Γενι-

κά επιδιώχθηκε η δημιουργία 

ενός πυκνόφητου ευανάγνω-

στου κήπου, που αναφύεται 

σαν νησίδα πρασίνου μέσα 

στην πόλη.

Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο  Γε ρ μ α ν ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  Α θ η ν ώ ν
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Θεματοποιώντας τις σχέσεις: 

“μάθηση/παιχνίδι/χώρος”, 

την σύνθεση απασχόλησε η 

εμπειρία που θα εισπράττουν 

τα νήπια μέσω της νοητικής και 

συναισθηματικής τους συσχέτι-

σης με το κτίσμα. Συστήνει έτσι 

μια νέα μικρή “γεωγραφία του 

κόσμου”, έναν ανεξερεύνητο 

“τόπο θαυμάτων” παλλόμενο 

από εναλλασσόμενες “εναιω-

ρήσεις” και “καταβυθίσεις”. Ο 

σχεδιαστικός χειρισμός αντι-

μετώπισε το Νηπιαγωγείο σαν 

ένα “αντικείμενο/παιχνίδι” σε 

κλίμακα 1:1 – η ογκοπλαστική 

εκτύλιξη, σχηματοποιημένη 

από λευκά (κύριο σώμα κτιρί-

ου) και ξύλινα μέρη (ημιυπαί-

θριοι χώροι), αναζήτησε την 

έμπνευσή της στα “modules” 

ενός συστήματος τύπου “lego” 

που αθροιζόμενα δημιουργούν 

την τελική φόρμα. Το “puzzle” 

συμπληρώνουν τα παραλληλε-

πίπεδα πλαίσια των ανοιγμάτων 

που μοιράζονται ακανόνιστα 

στο κέλυφος διεκδικώντας δυ-

ναμικά το χώρο τους. Οι μικρές 

αυτές “φωλιές”, σε συνδυασμό 

με τις διάτρητες επιφάνειες 

σχήματος “Γ” των ημιυπαίθριων 

χώρων που θυμίζουν θεατρικό 

σκηνικό, προσφέρουν ευκαιρί-

ες για εξερεύνηση, οικοποίηση 

και παιχνίδι, ενόσω επιτρέπουν 

στον μικρό μαθητή να κατανο-

ήσει τη λογική των επιμέρους 

κατασκευών από τις οποίες 

συγκροτείται ένα οικοδόμημα. 

Παράλληλα αναγγέλλουν τις 

χωρικές ποιότητες, μορφές 

και αναλογίες που μπορεί να 

γεννήσει η αρχιτεκτονική ποιη-

τική, καθώς τον “ταξιδεύουν” 

από τον οργανωτικό ρόλο της 

κάτοψης στην εμπειρία της 

προοπτικής αίσθησης.

“Το παιδί χρειάζεται περισσό-

τερο πρότυπα παρά κριτική, 

το παράδειγμα είναι πιο απο-

τελεσματικό από το δίδαγμα”, 

αναφέρει σε κείμενό του ο 

Βρετανός φιλόσοφος Herbert 

Spencer, και συνεχίζει: “ο 

κυριότερος στόχος της εκ-

παίδευσης δεν είναι η γνώση 

αλλά η δράση”.

Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο  Γε ρ μ α ν ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  Α θ η ν ώ ν
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Όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε 

το concept μας κέντρισε το 

ενδιαφέρον η πρόκληση να 

δημιουργήσουμε έναν ελκυ-

στικό τόπο ο οποίος θα “εικο-

νοποιεί” στο χώρο τις παιδικές 

μας φαντασιώσεις. Η διάσταση 

αυτή – ενός “ουτοπικού κό-

σμου” που καλεί το παιδί να 

τον ανακαλύψει, να πειραματι-

στεί μαζί του, διατηρώντας μια 

διαρκή υπόσχεση – είναι ωσεί 

παρούσα στον σχεδιασμό. 

Στον επινοημένο τούτο τόπο, 

το “φαντασιακό” πρόσημο – 

το οποίο αρνείται την a priori 

αντιστοίχηση του προσχολικού 

χώρου με τις στερεοτυπικές 

λογικές σύνθεσής του – εγκα-

λεί ταυτόχρονα σε ονειρόπο-

ληση και επιθυμία ερμηνείας, 

ενεργοποιώντας το πνεύμα, τις 

αισθήσεις και τη φαντασία του 

μικρού μαθητή. Μας ξεναγεί 

σε μία αρχιτεκτονική των νο-

ητικών και συναισθηματικών 

“απολαύσεων”, όπου τα παιδιά 

θα παίζουν, θα σκέφτονται, 

θα βιώνουν εμπειρίες, θα θυ-

μούνται, θα αμφισβητούν, θα 

μαθαίνουν, θα γίνονται αυτό 

που είναι. Το κτίριο του Νηπι-

αγωγείου, με την ποικιλία των 

αναγνώσεων και την ιδιοτυπία 

των στοιχείων του, διεκδικεί 

καίριο ρόλο στη διαδικασία 

ανάπτυξης, κοινωνικοποίησης 

και αγωγής του μικρού παι-

διού, το οποίο βρίσκεται στο 

επίκεντρο της προσοχής. 
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Το Kαινοτόμο Σχολείο Ευρω-

παϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο 

Κρήτης είναι το 1o βραβείο 

Διεθνούς Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού ‘Innovative 

Bioclimatic European School, 

Crete’ υπό την αιγίδα της 

U.I.A., Διεθνούς Ένωσης 

Αρχιτεκτόνων, και του ΟΣΚ, 

Οργανισμού Σχολικών Κτι-

ρίων. Πρόκειται για Σχολείο 

780 μαθητών, ηλικίας 5 έως 

18 ετών. Το συγκρότημα 

επιφάνειας 7.700μ2 εκτείνεται 

σε ελαιώνα 15.748μ2  δίπλα 

στην Πανεπιστημιούπολη και 

βρίσκεται στο στάδιο Μελέτης 

Εφαρμογής.

Τα κτίρια οργανώνονται γύρω 

από αυλές διαφορετικών μεγε-

θών, διαμορφωμένες ως φυ-

σικό περιβάλλον. Περίκλειστες 

με στοές, από τις οποίες γίνεται 

η προσπέλαση προς όλους 

τους χώρους, αποτελούν πνεύ-

μονες δράσης. Τα τρία σχολεία, 

Νηπιαγωγείο, Πρωτοβάθμια και  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

ορίζουν τον χώρο τους μέσω 

χαμηλών κτιριακών όγκων 

αποφεύγοντας την περίφραξη. 

Η κλίμακα των κτιρίων του 

κάθε σχολείου εντάσσεται στο 

περιβάλλον και ανταποκρίνεται 

στην ψυχοσύνθεση των μαθη-

τών της αντίστοιχης ηλικίας. Η 

ρευστότητα στο όριο ανάμεσα 

στον μέσα και έξω χώρο δίνει 

στον εσωτερικό χώρο αίσθηση 

ημιυπαίθριου, ενώ ταυτόχρονα 

παροτρύνει τη διεξαγωγή μαθη-

μάτων στην ύπαιθρο. Ποικιλίες 

υφών, σχημάτων, υλικών και 

χρωμάτων οξύνουν τη φυσική 

εμπειρία των μαθητών. Το 

στοιχείο του νερού γίνεται 

αντικείμενο παρατήρησης και 

πειραμάτων μέσα από παιχνίδι.

Αρχιτεκτονική Μελέτη
Θ. Κυριαφίνη - Φ. Λυμπεριάδου & ΣΙΑ Ε.Ε./ Αρχιτεκτονική του Ευ Ζην
Θεοδώρα Κυριαφίνη, Φωτεινή Λυμπεριάδου, Κωνσταντίνος Δεσποτίδης, Αντωνία Ευθυμιάδου

Συνεργάτες: Ιάσονας Δεσποτίδης, Φένια Ρίζου, Ευγενία-Χριστίνα Μαλέζη, Αλεξάνδρα 
Ιωσηφίδου, Πασχάλης Γαλάνης, Ανδρονίκη Λυμπεριάδου, Ηλέκτρα Κεφαλωνίτη, 
Ευαγγελία Παντελαίου, Αναστασία Φλώρου

Σύμβουλοι Περιβαλλοντικών Θεμάτων: Νικόλαος Πρωτόγερος, Ξενοφώντας Ζήσης
Σύμβουλοι Φυτοτεχνικής Μελέτης: Θεοχάρης Ζάγκας, Θεοδώρα Ζάγκα, Νικόλαος Μισυρλής
Σύμβουλος Ακουστικής: Νικόλαος Τσινίκας

Στατική Μελέτη
Ι. Λεπίδας - Ι. Σπινάσας Ε.Ε., Μαρία Τσίτση, Κωστής Χατζόπουλος

Συνεργάτες: Κυριακή Καλατζή, Θεοδώρα Τσαντεκίδου

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
Σ. Ξανθόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε./ Alterteam
Σπύρος Ξανθόπουλος, Ανέστης Χριστοφορίδης, Δημήτρης Γκουτζαμάνης

Συνεργάτες: Νικόλαος Κωτούλας, Νικόλαος Πρωτόγερος, Ξενοφώντας Ζήσης

Μελέτη Χημικών και Χημικοτεχνικών Εγκαταστάσεων 
Αλέξανδρος Δερμετζόγλου

Εργαστηριακοί έλεγχοι πηλού
Εργαστήριο Δομικών Υλικών ΑΠΘ, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών / 
Επιστημονικά υπεύθυνη Ιωάννα Παπαγιάννη

Θ. Κυριαφίνη - Φ. Λυμπεριάδου & ΣΙΑ Ε.Ε./ Αρχιτεκτονική του Ευ Ζην

Αειφόρος σχεδιασμός μέσα από 
το παράδειγμα του καινοτόμου 
Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας 
στο Ηράκλειο Κρήτης

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

www.euzenarchitecture.com
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Μέσω των φυσικών, 
οικολογικών υλικών 
της κατασκευής, 
τα παιδιά βρίσκονται 
σε μόνιμη επαφή 
με ‘κτιστό φυσικό’ 
περιβάλλον

“

”

Η φύση εισέρχεται μέσα στις 

αίθουσες από τα μεγάλα νότια 

παράθυρα. Μέσω των φυσι-

κών, οικολογικών υλικών της 

κατασκευής, τα παιδιά βρίσκο-

νται σε μόνιμη επαφή με ‘κτιστό 

φυσικό’ περιβάλλον. Έχει 

υιοθετηθεί συνδυασμός Παθη-

τικών Συστημάτων δροσισμού 

και θέρμανσης σε αρμονία με 

διαχρονικές αρχές της τοπικής 

αρχιτεκτονικής. Τα κτίρια στο 

νότο είναι χαμηλά, ώστε να 

παραμένουν ηλιόλουστες οι 

αυλές τον χειμώνα. Επιμήκη 

και με μικρό βάθος, στρέφονται 

όλα με τη μεγαλύτερή τους 

πλευρά 100% προς το νότο για 

μέγιστα θερμικά κέρδη τις ηλιό-

λουστες μέρες του χειμώνα, 

ενώ καλή μόνωση και θερμική 

μάζα εξασφαλίζουν θερμική 

άνεση. Με νότιο προσανατολι-

σμό γίνεται εύκολη η ηλιοπρο-

στασία τους θερμούς μήνες. 

Χρησιμοποιούνται ωμόπλινθοι 

στους τοίχους πλήρωσης, ως 

υλικό μέγιστης θερμοχωρητικό-

τητας για μείωση θερμοκρασι-

ακών διακυμάνσεων στον εσω-

τερικό χώρο. Τον χειμώνα στη 

διάρκεια της ημέρας θερμαί-

νονται και αποδίδουν στη συνέ-

χεια θερμότητα. Το καλοκαίρι, 

αξιοποιώντας τις εξωτερικές 

νυχτερινές θερμοκρασίες, ψύ-

χονται και διατηρούν δροσερό 

το εσωτερικό των κτιρίων για 

πολλές ώρες στη διάρκεια της 

ημέρας.

Εκτός από τον άμεσο ηλιασμό 

στη νότια όψη χρησιμοποι-

ούνται παθητικά συστήματα 

θέρμανσης, όπως θερμοκήπια 

και θερμικοί τοίχοι. Σε θερμο-

κήπια μετατρέπονται οι νότιες 

στοές. Το καλοκαίρι οι υαλο-

πίνακες σύρονται και αποθη-

κεύονται σε άμεσα παρακεί-

μενες θήκες, ώστε οι στοές 

να λειτουργούν ως υπαίθριοι 

στεγασμένοι χώροι. Όπου δεν 

υπάρχουν στοές σχεδιάστηκαν 

τοίχοι Trombe πλάι στα υαλο-

στάσια άμεσου ηλιακού κέρ-

δους. Το καλοκαίρι αερίζονται 

με φεγγίτες στην κατώτερη και 

ανώτερη ζώνη τους και ηλιο-

προστατεύονται εξωτερικά με 

σταθερές περσίδες.

40

Εικόνα 1: NA εναέριο προοπτικό του 
σχολικού συγκροτήματος

Εικόνα 2: Η αυλή του Νηπιαγωγείου με 
τον θολωτό χώρο ανάπαυσης

Εικόνα 3: Εσωτερικό τάξης του Νηπι-
αγωγείου με ανακλαστήρες στα νότια 
παράθυρα

1

2 3
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Ο φυσικός δροσισμός επιτυγ-

χάνεται με την αξιοποίηση των 

νυχτερινών θερμοκρασιών 

και τα θερμοχωρητικά υλικά, 

με την κατάλληλη σκίαση 

των εξωτερικών όψεων και 

με κάθετο εξαερισμό μέσα σε 

κτίρια. Κάθε αίθουσα έχει πα-

ράθυρα χαμηλά στο βορρά και 

φεγγίτες σε ψηλά σημεία στο 

νότο ή καμινάδες δροσισμού 

στην οροφή. Η ηλιοπροστα-

σία των νότιων υαλοστασίων 

επιτυγχάνεται με φαρδιές, 

οριζόντιες περσίδες, με στοές 

και πέργολες. Στις δυτικές και 

ανατολικές όψεις υπάρχουν 

κάθετες περσίδες, διάδρομοι 

δροσισμού με πέργολες, αναρ-

ριχόμενα και δενδροφύτευση. 

Σημαντικό ρόλο για την αποτε-

λεσματική ηλιοπροστασία της 

νότιας όψης παίζει ο σκιασμός 

του εδάφους με φυλλοβόλα 

δένδρα, τα οποία δεν σκιάζουν 

την όψη. Σε κάθε χώρο, ακό-

μα και στους δευτερεύοντες, 

υπάρχει φυσικός εξαερισμός 

και φωτισμός. Όλοι οι χώροι 

έχουν παράθυρα από τουλά-

χιστον δύο κατευθύνσεις για 

οπτική άνεση. Ανακλαστήρες 

στις αίθουσες και σκίαστρα στις 

νότιες, δυτικές και ανατολικές 

όψεις δημιουργούν έμμεσο, 

διάχυτο φωτισμό, κατάλληλο 

για εργασία. Η φύτευση εξωτε-

ρικά βοηθάει επιπρόσθετα στη 

δημιουργία ιδανικών συνθηκών 

φωτισμού.
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Εικόνα 4: Θερμοχωρητικά υλικά στον χώρο 
Πολλαπλών Χρήσεων του Νηπιαγωγείου 
και ηχοαπορροφητές στην οροφή

Εικόνα 5: Σύζευξη φύσης και κτιστού 
περιβάλλοντος

Όλοι οι χώροι 
έχουν παράθυρα 
από τουλάχιστον 
δύο κατευθύνσεις 
για οπτική άνεση

“

”

4 5
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νται φυτά που εξασφαλίζουν 

ποικιλία στην ανθοφορία και 

καρποφορία. 

Για τη βελτίωση της θερμι-

κής άνεσης χρησιμοποιείται 

επιπρόσθετα το στοιχείο του 

νερού ως σημαντικό μέσο 

δροσισμού, με δεδομένο ότι 

η μέση σχετική υγρασία είναι 

χαμηλή και επιτρέπει την ψύξη 

των αέριων ρευμάτων μέσω 

των υδάτινων στοιχείων. Ο 

τοίχος νερού, ρυάκια και μι-

κρές, ρηχές λιμνούλες τροφο-

δοτούνται από βρόχινο νερό.

Στο συγκρότημα συμπεριλαμ-

βάνονται για εκπαιδευτικούς 

λόγους λίγα ενεργητικά 

συστήματα εξοικονόμησης 

ενέργειας, όπως φωτοβολτα-

ϊκά πάνελ και μικρές ανεμο-

γεννήτριες στην είσοδο κάθε 

σχολείου. Αποτελεί συνειδη-

τή επιλογή η έμφαση στο φυ-

σικό στοιχείο και στον παθη-

τικό σχεδιασμό, του οποίου 

το οικονομικό κόστος είναι 

όσο και μίας συμβατής κα-

τασκευής. Για τη διαχείριση 

των λειτουργιών του κτιρίου 

υπάρχουν συστήματα παρα-

κολούθησης BEMS, Building 

Energy Management 

System, συστήματα διαχεί-

ρισης βρόχινου και πόσιμου 

νερού, αποβλήτων καθώς 

και σύστημα επεξεργασίας 

λυμάτων με χρήση λίμνης 

καθίζησης και απορρόφησης 

βιολογικού φορτίου από μία 

σειρά χαμηλών φυτών, θά-

μνων και καλαμιών. 

Το συγκρότημα έχει ανοίγ-

ματα προς τις τοπικές κα-

λοκαιρινές αύρες ώστε να 

δροσίζονται οι εσωτερικές 

αυλές και οι κτιριακοί όγκοι. 

Οι υπαίθριοι χώροι είναι προ-

στατευμένοι ευνοώντας τη 

διεποχική χρήση της αυλής. 

Η βελτίωση μικροκλίματος 

συνίσταται στη μείωση της 

θερινής θερμοκρασίας με 

την προσθήκη φυλλοβόλων 

δέντρων και στη δημιουργία 

συνθηκών θερμικής άνεσης 

κατά τη χειμερινή περίοδο 

με τη μείωση της ταχύτητας 

των χειμερινών ανέμων. Η 

βλάστηση εκτός από την 

εξασφάλιση σκιασμού, 

απορροφά την ηλιακή ακτι-

νοβολία, τους δυσάρεστους 

θορύβους και ενισχύει τη 

διάθεση με φυσικούς ήχους. 

Συμβάλλει στην ανακύκλωση 

του διοξειδίου του άνθρακα, 

στην κατακράτηση τοξικών 

ενώσεων και σωματιδίων 

σκόνης. Οι στέγες και τα δώ-

ματα έχουν μεγάλη ανάγκη 

ηλιοπροστασίας και καλής 

θερμομόνωσης με ενδιάμεσο 

στρώμα αέρα. Φυτεύονται 

με ενδημικά είδη που δεν 

χρειάζονται περιποίηση. Το 

πάχος χώματος των 15 εκ 

δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 

της βλάστησης καθ’ ύψος. Σε 

πολλές όψεις δομούνται πρά-

σινοι τοίχοι με αναρριχώμενα 

αυτοφυή φυτά. Η φύτευση 

έχει και εκπαιδευτικό σκοπό. 

Για αυτό τον λόγο προτείνο-

Εικόνα 6: Αυλή του Δημοτικού με στοές

Εικόνα 7: Νότια στοά του Δημοτικού τον 
χειμώνα, με κλειστά υαλοστάσια για λει-
τουργία θερμοκηπίου και ανακλαστήρες

Οι υπαίθριοι χώροι 
είναι προστατευμένοι 
ευνοώντας 
τη διεποχική 
χρήση της αυλής

“

”
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Τα υλικά που χρησιμοποιού-

νται είναι οικολογικά, με προ-

τεραιότητα στα τοπικά  και σε 

υλικά χαμηλής εμπεριεχόμενης 

ενέργειας. Η χρήση φυσικών 

υλικών δημιουργεί περιβάλλον 

υψηλής ποιότητας εσωτερι-

κού αέρα με αποτέλεσμα την 

ευεξία. Λόγω της χρήσης του 

κτιρίου ο φέρων οργανισμός 

είναι σκελετός οπλισμένου 

σκυροδέματος ενώ τα κτίρια 

πολλαπλών χρήσεων έχουν 

σύμμεικτη κατασκευή. Οι κε-

κλιμένες στέγες, οι πέργολες 

και πολλές στοές είναι ξύλι-

νες. Από συγκολλητή ξυλεία 

είναι οι υπαίθριοι στεγασμένοι 

χώροι πολλαπλών δραστηρι-

οτήτων, οι οποίοι μιμούνται με 

την καμπύλη οροφή τους το 

ανάγλυφο του εδάφους και 

αυτό της κόμης των ελαιών. 

Οι μονώσεις που χρησιμοποι-

ούνται είναι ορυκτοβάμβακα 

με οικολογικό συνδέτη, χωρίς 

φορμαλδεϋδη. Στους εξωτε-

ρικούς χώρους καθώς και σε 

επενδύσεις όψεων που χρή-

ζουν προστασίας εφαρμόζεται 

τοπική πέτρα. Γίνεται επίσης 

χρήση κεραμικών πλακιδίων 

τοπικής παραγωγής, πατητού 

χώματος, κορμών δένδρων, 

και γενικά υλικών χαμηλής 

εμπεριεχόμενης ενέργειας. 

46

Εικόνα 8, αριστερά: Η βιβλιοθήκη του 
Δημοτικού με κάθετες και οριζόντιες 
περσίδες

Εικόνα 9: Βορινά παράθυρα στο Δημοτικό 
με εσοχές

Εικόνα 10: Αυλή του Γυμνασίου με 
ανθισμένα αναρριχώμενα σε τοίχο και 
τοίχο νερού
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Αξιοποιούνται τα χώματα 

εκσκαφής για τη δόμηση. Το 

εδαφικό υλικό διερευνήθηκε 

για τη χρήση του ως δομική 

ύλη τοίχων πλήρωσης από 

εξειδικευμένο Εργαστήριο 

Δομικών Υλικών. Έγιναν ερ-

γαστηριακοί έλεγχοι για την 

παρασκευή σταθεροποιημέ-

νων ωμοπλίνθων και δόθη-

καν οδηγίες παρασκευής. 

Πέραν της εξαιρετικής 

θερμοχωρητικότητας, ο 

πηλός έχει την ιδιότητα να 

εξισορροπεί την υγρασία 

του εσωτερικού αέρα σε πο-

σοστό 50%. Δεσμεύει τους 

τοξικούς ρύπους, φιλτράρει 

και καθαρίζει. Είναι ανακυ-

κλώσιμο υλικό ελάχιστης 

εμπεριεχόμενης ενέργειας. 

Το συγκρότημα καταναλώ-

νει ελάχιστη ενέργεια τον 

χρόνο με ιδιαίτερα χαμηλές 

απαιτήσεις θέρμανσης 

και ψύξης. Έχει εγγραφεί 

στο πρόγραμμα διεθνούς 

αξιολόγησης LEED, 

Leadership in Energy and 

Environmental Design, το 

οποίο πιστοποιεί την ενερ-

γειακή και περιβαλλοντική 

συμπεριφορά των κτιρίων. 
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Εικόνα 11, αριστερά: Πρόσβαση στο 
κλιμακοστάσιο του Γυμνασίου

Εικόνα 12: Αίθουσα Τεχνικών στο Γυμνά-
σιο με τοίχο Trombe
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Η μελέτη, μέσα από μία 

συνέργεια τεχνικών και ολι-

στική αντιμετώπιση, εστιάζει 

στην εισαγωγή φυσικού 

περιβάλλοντος μέσα στην 

αρχιτεκτονική. Στόχος είναι 

η υλοποίηση αυτού του 

σχολείου να λειτουργήσει 

ως πρότυπο δόμησης για 

υγιή περιβάλλοντα. Αναμέ-

νεται από την επανάληψη 

της κατασκευαστικής με-

θοδολογίας να προκύψουν 

τυποποιήσεις και εφαρμογές 

οικολογικών υλικών σε ευ-

ρύτερη κλίμακα, όπως πχ. 

παραγωγή ωμοπλίνθων. Ο 

βιοκλιματικός σχεδιασμός 

προσφέρει βιωματική περι-

βαλλοντική εκπαίδευση και 

ένα αειφόρο σχολείο αποτε-

λεί τον καλύτερο τόπο ενερ-

γοποίησης της αγάπης για το 

περιβάλλον και τη ζωή.

Εικόνα 13: Υπαίθριος στεγασμένος 
χώρος

Εικόνα 14: Τομή του σχολικού συγκρο-
τήματος με θερινό, χειμερινό ήλιο και 
φυσικό δροσισμό το καλοκαίρι
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re(in)spired architecture
Άδηλη Αρχιτεκτονική
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Τα τελευταία χρόνια παρα-

τηρείται ένα νεό ρεύμα στον 

τομέα του ενδύματος με τους 

πιο καινοτόμους σχεδιαστές 

ενδυμάτων να είναι αρχιτέ-

κτονες. Aυτό δεν είναι τυχαίο 

διότι τόσο ένα ένδυμα όσο 

και ένα κτιριακό κέλυφος 

επιτελούν κοινούς σκοπούς: 

μορφολογικούς, λειτουργι-

κούς, αισθητικούς, κι έχουν 

στόχο να καλύψουν, να ανα-

δείξουν, να προστατέψουν, να 

σημασιοδοτήσουν ένα σώμα. 

Μόδα και αρχιτεκτονική 

πραγματώνονται έναν κοινό 

σκοπό, τη δημιουργία χώρου 

για το ανθρώπινο σώμα, ένα 

είδος καταφυγίου, ασύλου για 

την προστασία του. 

Παρατηρήσαμε έτσι ομοιό-

τητες στον τρόπο που “ντύ-

νουν” ένα σώμα και είδαμε 

ποικίλες τεχνικές όπως το 

folding, structural mesh, 

blob. Η σύγχρονη ενδυματο-

λογία όπως έχει ήδη αρχίσει 

να φαίνεται και στην αρχιτε-

κτονική αξιοποιεί τα νέα μέσα 

σχεδιασμού και κατασκευής. 

Ευθυμία Δουρουδή, Μαρία Λανταβού

Τίτλος Διπλωματικής:

Επιβλέπουσα: Μαρία Βογιατζάκη
Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
Ημερομηνία παρουσίασης: 15/02/2017

Γιατί “φορέσιμο” - ένδυμα

r e ( i n ) s p i r e d  a r c h i t e c t u r e
Ά δ η λ η  Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή 

https://vimeo.com/215310679

First Award | RTFA 2017 Awards (Rethinking the Future Awards):  
https://www.re-thinkingthefuture.com/rtfa2017-product-design-concept/reinspired-architecture-efthymia-douroudi/

https://vimeo.com/215310679
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Αντιμετωπίσαμε το ένδυμα ως 

μία επιδερμίδα, είδαμε πώς 

αντιδρά το ανθρώπινο δέρμα 

στη ζέστη και το κρύο, με την 

εφίδρωση και τον λιγισμό 

της τρίχας αντίστοιχα. Επίσης 

μελετήσαμε και αναλύσαμε 

αντίστοιχες επιδερμίδες στη 

φύση, διότι οι μορφές της 

έχουν βελτιστοποιηθεί σε βά-

θος χρόνου και διέπονται από 

λειτουργικότητα η οποία έχει 

οδηγήσει στη συγκεκριμένη 

μορφογέννηση. Επικεντρω-

θήκαμε στις επιδερμίδες των 

ερπετών και των ψαριών. Τις 

μελετήσαμε με στόχο την κα-

τανόησή τους και όχι απλά τη 

μίμηση και αυτό που παρατηρή-

σαμε συγκεκριμένα είναι η κα-

τάτμηση της επιφάνειάς τους.  

Διαδικασία σχεδιασμούΤι κάνει το συγκεκριμένο 
κέλυφος-ένδυμα

Ένα θέμα που απασχολεί τόσο 

τον τομέα του ενδύματος όσο 

και της αρχιτεκτονικής είναι η 

θερμική άνεση. Η επίτευξή της 

είναι αναγκαία και στις μέρες 

μας επιδιώκεται η μικρότερη 

δυνατή κατανάλωση ενέργειας 

γι’ αυτήν. Η εργασία αφορά 

μια έξτρα επιδερμίδα ή αλλιώς 

ένα ‘‘φορέσιμο’’ (wearable) 

για τον σύγχρονο άνθρωπο, 

ο οποίος περιπλανιέται κατά 

τη διάρκεια της ημέρας στην 

πόλη. Δημιουργείται έτσι ένα 

‘‘μικροπεριβάλλον’’ γύρω από 

τον χρήστη που αλληλεπιδρά 

με το ευρύτερο μεταβαλλόμε-

νο περιβάλλον και συμβάλλει 

στη διατήρηση της κατάστα-

σης της θερμικής του άνεσης.

r e ( i n ) s p i r e d  a r c h i t e c t u r e
Ά δ η λ η  Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή 
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Αντιστοίχως στην αρχιτεκτο-

νική συναντάμε τους όρους 

discretization, teselation, 

panelazition. 

Το ένδυμα αυτό λοιπόν, είναι 

εμπνευσμένο τόσο σε μορφή 

όσο και σε λειτουργία από 

επιδερμίδες με φολίδες στη 

φύση και ο σχεδιασμός του 

έχει πρόθεση να απαντήσει 

σε πολλαπλά ζητήματα. Οι 

βασικοί άξονες αυτών σχε-

τίζονται αφενός με την προ-

σαρμογή στην καμπυλότητα 

του σώματος και αφετέρου 

με τη θερμική άνεση. Το 

μέγεθος και το σχήμα των 

φολίδων που συνθέτουν την 

επιφάνεια επηρεάζεται από 

την καμπυλότητα και αφορά 

το σύνολο της επιφάνειας. 

Η δεύτερη σχεδιαστική 

παράμετρος επιδρά σε το-

πικό επίπεδο κι έτσι το κάθε 

μοναδιαίο στοιχείο έχει τη 

δυνατότητα να κλείσει και να 

ανοίξει, επηρεασμένο από 

τις περιβαλλοντικές συνθή-

κες, δηλαδή την υγρασία 

και τη θερμοκρασία. Εδώ 

μελετήσαμε την εφίδρωση 

του ανθρώπινου σώματος 

παρατηρώντας τα σημεία 

που είναι πιο έντονη αλλά 

και το ρυθμό που παράγεται 

για να ορίσουμε τις περιοχές 

που το ένδυμα χρειάζεται 

περισσότερη διάτρηση ώστε 

να επιτευχθεί φυσικός αερι-

σμός που θα οδηγήσει στο 

δροσισμό και κατ’ επέκταση 

στη θερμική άνεση. Κατά 

αντιστοιχία με τα κτιριακά 

κελύφη και στο ένδυμα τα 

ανοίγματα παίζουν ενεργό 

ρόλο στον φυσικό αερισμό 

(ventilation). Εφαρμόστηκαν 

μέθοδοι σχεδιασμού που 

αξιοποιούν τις ψηφιακές 

τεχνολογίες με τη χρήση αλ-

γορίθμων ώστε να δημιουρ-

γηθεί ένα δυναμικό σύστημα 

που να προσαρμόζεται σε 

διαφορετικές τοπολογίες, 

γεωμετρίες και περιβαλλοντι-

κές συνθήκες.

r e ( i n ) s p i r e d  a r c h i t e c t u r e
Ά δ η λ η  Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή 
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Η πειραματική διαδικασία 

σχεδιασμού στην κλίμακα 

του ‘‘φορέσιμου’’ που χρησι-

μοποιήθηκε μπορεί να εφαρ-

μοστεί και σε κτίρια για τον 

σχεδιασμό μιας ευφυούς επι-

δερμίδας, που, ενσωματώ-

νοντας αντίστοιχα χαρακτη-

ριστικά, αλληλεπιδρά με τις 

θερμοκρασιακές μεταβολές 

αναπνέοντας και αλλάζοντας 

μέσα στη μέρα, παρέχοντας 

συνθήκες θερμικής άνεσης 

στους χρήστες, ανάλογα με 

τα ερεθίσματα που δέχεται 

από το περιβάλλον, προτεί-

νοντας παράλληλα μια νέα 

αισθητική.

Πώς μπορεί 
να μεταφραστεί σε κτίριο

r e ( i n ) s p i r e d  a r c h i t e c t u r e
Ά δ η λ η  Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή 
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Ο αγγλικός τίτλος της εργασί-

ας ‘‘re(in)spired architecture’’ 

προέρχεται τόσο από την επα-

νεξέταση των όρων που λει-

τουργούν ως πηγή έμπνευσης 

στην αρχιτεκτονική δημιουρ-

γία όσο και την αγγλική και 

γαλλική λέξη ‘‘respiration’’ 

που σημαίνει αναπνοή. Η 

ελληνική απόδοση σε ‘‘άδηλη 

αρχιτεκτονική’’ συνδέεται 

τόσο με την άδηλη αναπνοή 

όσο και με μια αρχιτεκτονική 

που είναι άδηλη ή αδήλωτη, 

μη εγγεγραμμένη σε εγκαθι-

δρυμένους και συμβατικούς 

κώδικες για την αρχιτεκτονική 

ευρύτερα». 

Τίτλος εργασίας

Το ένδυμα εκτυπώνεται σε 

τρισδιάστατο εκτυπωτή με πολ-

λαπλές κεφαλές (multimaterial 

3D printing). Το σύνολο της 

επιφάνειας είναι με εύκαμπτο 

υλικό (προτείνεται filaflex) και 

στην ίδια εκτύπωση διαφο-

ρετικές κεφαλές εναπόθεσης 

υλικού ενσωματώνουν στις 

φολίδες ένα έξυπνο υλικό 

(προτείνεται programmable 

carbon fiber), που τους 

προσδίδει την ικανότητα να 

κινούνται λαμβάνοντας ερεθί-

σματα από το περιβάλλον, με 

αποτέλεσμα να ανοίγουν και 

να κλείνουν συμβάλοντας στο 

δροσισμό του σώματος.

Δημιουργία 
κελύφους - ενδύματος

r e ( i n ) s p i r e d  a r c h i t e c t u r e
Ά δ η λ η  Α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή 
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Origami Chaise Longue

Ο Δημήτρης Σεργεντάκης φοιτη-

τής του τμήματος αρχιτεκτόνων 

μηχανικών του Πολυτεχνείου 

Κρήτης βραβεύτηκε σε Διεθνή 

διαγωνισμό με πρώτο βραβείο 

(gold) στην κατηγορία Home 

Interior Products και τιμητική 

μνεία (horonable mention) στην 

κατηγορία Interior Furniture 

των International Design 

Awards που έλαβε χώρα στο 

Λος Άντζελες για το σχεδια-

σμό της καρέκλας “Origami 

Chaise Longue”. Η καρέκλα 

μελετήθηκε στα πλαίσια του 

μαθήματος «Παραμετρικός 

Σχεδιασμός 1» (Διδάσκων: Α. 

Βαζάκας) και κατασκευάστηκε 

από σύνθετα φύλλα αλουμινί-

ου (Etalbond) στο Εργαστήριο  

Προπλασμάτων και Τεχνολο-

γικών Εφαρμογών της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι 

κριτές επέλεξαν μεταξύ 1000 

συμμετοχών από αρχιτέκτονες 

και σχεδιαστές από 52 χώρες.

Δημήτρης Σεργεντάκης

Διδάσκων: Α. Βαζάκας
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

O r i g a m i  C h a i s e  L o n g u e
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O r i g a m i  C h a i s e  L o n g u e

Το συγκεκριμένο project 

εμπνεύστηκε από την αναδι-

πλούμενη τεχνική Origami. 

Μεγάλη πρόκληση αποτέλε-

σε ο σχεδιασμός, καθώς και 

η κατασκευή της συγκεκριμέ-

νης Chaise Longue, αφενός 

γιατί έπρεπε να είναι πολύ 

ελαφριά και αφετέρου γιατί 

έπρεπε να έχει την σταθερό-

τητα και την αντοχή που χρει-

άζεται μια τέτοια κατασκευή. 

Κατά τις πρώτες προσεγγίσεις 

του συγκεκριμένου project 

οι κλίσεις καθώς και οι απα-

ραίτητες διαστάσεις ώστε να 

είναι άνετη και αναπαυτική 

συνετέλεσαν στην δημιουργι-

κή διαδικασία. Στην συνέχεια 

αυτές οι ανάγκες οδήγησαν 

σε έναν πιο δυναμικό σχε-

διασμό, βασισμένο σε τρία 

κύρια τρίγωνα, τα οποία 

έρχονται να παραλάβουν τις 

τρείς βασικές λειτουργικές 

ανάγκες της chaise longue, 

όπως είναι το κάθισμα, η 

πλάτη και το υποπόδιο. 

Τέλος κι’ άλλα τρίγωνα 

σχεδιάζονται ώστε να καλύ-

ψουν τις περαιτέρω ανάγκες 

όπως τα πλαϊνά ‘μπράτσα’ 

και τα πίσω ‘φτερά’ στήρι-

ξης. Η κατασκευή έγινε με 

σύνθετα φύλλα αλουμινίου 

‘etalbond’ εξαιτίας της ιδιό-

τητας του να δουλεύεται εύ-

κολα όπως το χαρτί, επιτυγ-

χάνοντας τις αναδιπλώσεις 

καθώς και την σταθερότητα 

μια κατασκευής όπως είναι 

οι κατασκευές origami.

Κεντρική ιδέα

ORIGAMI CHAISE LONGUE
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Αστικά κύτταρα:
μία νέα πόλη επιστημών

Στην πόλη 6th of October 

City στο Κάιρο ζητείται να 

χτιστεί μια νέα πόλη επιστη-

μών σε τρεις φάσεις που 

θα περιλαμβάνει χώρους 

επιστημονικών εκθέσεων 

και έρευνας σε σχέση με ένα 

πυρήνα υποδοχής και πολλα-

πλών λειτουργιών (core). Ο 

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 

έγινε υπό τη διοργάνωση 

της Βιβλιοθήκης της Αλε-

ξάνδρειας και της Διεθνούς 

Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA). 

H πρόταση απέσπασε έπαινο 

ανάμεσα σε 142 προτάσεις 

διεθνώς. Τα πρώτα τέσσερα 

βραβεία έλαβαν τα γρα-

φεία WestonWilliamson & 

Partners, Ngiom Partnership, 

Zaha Hadid Architects, 

Gansam Architects.

ΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Η πρόταση λαμβάνει ως συν-

θετική αφετηρία το παράδειγ-

μα των κυτταρικών δομών 

που εμφανίζονται στη φύση, 

το οποίο μετεγγραφεί σε ένα 

δομικό σύμπλεγμα επανα-

λαμβανόμενων μονάδων με 

στόχο τη δημιουργία μια νέας 

πόλης επιστημών στη περιοχή.

Η νέα πόλη των επιστημών 

συγκροτείται από μία νέα 

εξελιγμένη μονάδα – κύττα-

ρο, σε σχέση με την επικρα-

τούσα στην ευρύτερη περι-

οχή. Ο τυπικός κτηριακός 

κύβος της πόλης, μετασχη-

ματίζεται σε ανεστραμμένη 

κόλουρη πυραμίδα ώστε να 

προσφέρει μέγιστο σκιασμό 

και χώρο περιήγησης στο 

επίπεδο του ισογείου και 

μέγιστο χώρο έρευνας στο 

ανώτερο επίπεδο.

Τα νέα αστικά κύτταρα, επα-

ναλαμβάνονται με καθορισμέ-

νους κανόνες και παράγουν 

την πολυπλοκότητα του 

συγκροτήματος μέσα από μια 

πρωταρχική σχέση πλήρους-

κενού. Οι δομές αλληλεξαρ-

τώνται καθώς στηρίζουν δια-

δοχικά η μία την άλλη, σε ένα 

σύστημα τριγωνισμού τριαρ-

θρωτού τόξου, ορίζοντας στο 

επίπεδο του ισογείου ένα ενι-

αίο δημόσιο χώρο αντίληψης 

και κίνησης, ύψους 15,0μ και 

δημιουργώντας ένα κυτταρικό 

στέγαστρο κάτω από το οποίο 

αναπτύσσονται όλες οι λει-

τουργίες της νέας πόλης των 

επιστημών.

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Α σ τ ι κ ά  κ ύ τ τ α ρ α :  μ ί α  ν έ α  π ό λ η  ε π ι σ τ η μ ώ ν

Petras Architecture - Τσαμπίκος Πετράς, Γιώργος Π. Χούσος

Ομάδα Μελέτης: Petras Architecture 
 Τσαμπίκος Πετράς, Γιώργος Π. Χούσος
Συνεργάτες: Αναστασία Γκολιομύτη, Θεοδόσης Δρίβας, 
 Κωνσταντίνος Λάμπρου, Εμμανουήλ Συμιακάκης, 
 Γεωργία Χούσου
Μουσειολογική Μελέτη: Πηνελόπη Καλλίτση
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Τα αστικά κύτταρα οργανώ-

νονται σε συστάδες, διαφο-

ροποιούνται σε μέγεθος και 

λειτουργία για να απαντήσουν 

στις ανάγκες του έργου, ενώ 

η περιστροφή τους κατά τον 

κατακόρυφο άξονα καθορίζει 

στοές, μονοπάτια ή πλατείες 

που εναλλάσσονται στην 

εμπειρία του επισκέπτη. Το 

πρωταρχικό αστικό κύτταρο 

αποτελεί το κενό κέλυφος 

που εμφανίζεται στο εξω-

τερικό όριο και δημιουργεί 

την απαραίτητη ημιυπαίθρια 

διαβάθμιση στο συγκρότημα. 

Ταυτόχρονα συλλέγει τα 

βρόχινα ύδατα στο εσωτερικό 

του και δημιουργεί ένα βαθύ 

σκιασμένο ενδιάμεσο χώρο. 

Το κενό κέλυφος μπορεί 

να εξελιχθεί μελλοντικά σε 

φυτεμένο χώρο, σε γραφει-

ακό χώρο έρευνας, σε χώρο 

έκθεσης, σε συνεδριακό χώρο 

αμφιθεάτρου κτλ. ενώ ορι-

σμένα κελύφη εξελίσσονται 

σε βοηθητικούς χώρους, κλι-

μακοστάσια ή μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις επιτρέποντας 

στο συγκρότημα να αναπτύσ-

σεται δυναμικά και ευέλικτα 

σαν οργανισμός.

Α σ τ ι κ ά  κ ύ τ τ α ρ α :  μ ί α  ν έ α  π ό λ η  ε π ι σ τ η μ ώ ν
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Το οικόπεδο βρίσκεται στα 

όρια της πόλης 6th of October 

City και του περιφερειακού 

αυτοκινητόδρομου, θεάται στο 

Νότο την έρημο ενώ βρίσκεται 

στα ανατολικά σε απόσταση 

30 χιλιομέτρων από το Κάιρο 

και τις πυραμίδες της Γκίζας. 

Η πρόσβαση πραγματοποιείται 

μόνο από το νοτιοανατολικό 

όριο μέσω ενός δρόμου του 

τοπικού δικτύου.

Προτείνεται κατ’ αρχήν ένας 

δευτερεύων οδικός άξονας 

στο βορειοδυτικό όριο του οι-

κοπέδου, ώστε η μελλοντική 

κτηριακή μάζα να αποκτήσει 

4 περιμετρικές όψεις αλλά και 

να δημιουργηθεί ένας δρόμος 

βοηθητικών λειτουργιών για 

το συγκρότημα.

Η γενική οργάνωση των αστι-

κών κυττάρων πραγματοποιεί-

ται μέσα από τη σύνθεση δύο 

τοπολογιών: την τοπολογία 

δακτυλίου για τον κεντρικό 

χώρο υποδοχής και πολλα-

πλών λειτουργιών (core) και 

την τοπολογία αστερία για 

κάθε νέο τμήμα της έκθεσης 

που προσαρτάται πάνω του 

κατά την ανάπτυξη του κτηρίου 

σε φάσεις. Κεντρική λειτουργία 

σε αυτή την προσάρτηση παίζει 

ένας κεντρικός χώρος εργα-

στηρίου (building workshop) 

που οργανώνει, κατασκευάζει 

και αναπτύσσει την εκάστοτε 

έκθεση περιμετρικά του και 

αποτελεί την πρωταρχική μο-

νάδα (sub-core) που προσαρ-

τάται στο δακτύλιο.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

Α σ τ ι κ ά  κ ύ τ τ α ρ α :  μ ί α  ν έ α  π ό λ η  ε π ι σ τ η μ ώ ν
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WATER TANKS

Underground 
hydrological system 
for water collection, 
storage and 
irrigation

OASIS

Microclimate and 
micromoisture 
conditions for 
comfortable 
visitor hiking

TEMPERATURE 
GRADATION

Void Cells placed at the 
north-west reduce solar 
heating and glare effect 
on the glazing

PAIRI-DAEZA

Enclosed atrium with water 
cistern and canopy creates 
ideal core microclimate for 
relaxation in the shade. The 
vegetation relates to the 
Bustan* garden tradition.

SHELL SHADE

The angle of the 
shell’s structure is 
ideal for creating 
indoor and outdoor 
shadow, providing 
sun protection.

OBSERVATORY 
TOWER

Stack effect for 
effective air flow and 
ventilation.

VERTICAL GARDEN

Agricultural and geoponic 
farming technology inside 
the shell provides both 
exhibition interest and 
microclimate properties.

RAWDAH* 
LANDSCAPE

Agricultural Vegetation

DESERT

Drought resistant plants 
that sustain excess water 
and act as water pollution 
sponge filters are placed as 
barriers from urban water.

Μια ελάχιστη μάζα αναπτύσ-

σεται από το κέντρο βάρος 

του οικοπέδου ως κυτταρικό 

στέγαστρο. Η δομή παρα-

λαμβάνει τις χαράξεις του 

γειτονικού αστικού ιστού για 

να αποκαταστήσει τη συνέ-

χεια της πόλης. Το κυτταρικό 

στέγαστρο κατά την ανάπτυξη 

του αλληλοεπιδρά με το πε-

ριβάλλον, το παραμορφώνει 

και ασκεί πιέσεις μετατόπισης 

προς τα άκρα. Η σταδιακή 

δυναμική επίδραση παράγει 

μια νέα τοπιογραφία, το πάρκο 

των επιστημών, που περιλαμ-

βάνει εκπαιδευτικά μονοπάτια, 

επικλινείς τοπιακές διαμορ-

φώσεις προς το συγκρότημα 

και στο σημείο μέγιστης 

συσσώρευσης μάζας ένα υπό-

σκαφο πλανητάριο. Το κτήριο 

και το τοπίο βρίσκονται σε μια 

δυναμική ισορροπία.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 
(CELLULAR CANOPY)

JANNAH* 
LANDSCAPE

Fragrant vegetation and 
fruit trees
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MASTERPLAN SECTION BB

Ο τοπιακός σχεδιασμός 

αποτελεί διαμορφώσεις του 

εδαφικού αναγλύφου που 

συνεργάζονται με την ταυ-

τόχρονη ανάπτυξη της κτη-

ριακής μάζας. Οι φυτεύσεις 

αναπτύσσονται σε στρατηγικά 

σημεία όπου εμφανίζεται το 

στοιχείο του νερού, δημιουρ-

γώντας μικρό – οάσεις στα 

πλαίσια της εξοικονόμισης  

πόρων και της αειφόρου και 

οικολογικής ανάπτυξης των 

οικοσυστημάτων.

Η συνολική δομή αναπτύσσε-

ται ως αποτελέσμα επιμέρους 

μονάδων γύρω από ένα πε-

ριμετρικό δημόσιο δακτύλιο. 

Το γεγονός αυτό επιτρέπει 

την συνεχή ανάπτυξη του 

συγκροτήματος αλλά και την 

ταυτόχρονη διατήρηση της 

ίδιας δομής σε όλες τις φά-

σεις της ανάπτυξης του έργου. 

Στην πρώτη φάση προτείνεται 

η δημιουργία του δακτυλίου, 

του πύργου με θέα τις πυραμί-

δες και μικρού τμήματος κάθε 

εκθεσιακής ενότητας που θα 

ολοκληρωθεί συν τω χρόνω.

ΤΟΠΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

Τρεις κύριες εκθεσιακές ενό-

τητες αναπτύσσονται γύρω 

από το χώρο υποδοχής: Οι 

εκθεσιακές συλλογές που 

αναπαρηστούν την ιστορία 

της καθαρής επιστημονικής 

γνώσης οργανωμένης σε 

ταξινομημένες κατηγορίες, οι 

διαδραστικές συλλογές που 

οπτικοποιούν τη επιστημονική 

γνώση και τέλος οι περιοδικές 

εκθέσεις που αναπαρηστούν 

τις συνεχώς αναπυσσόμενες 

τεχνολογικές καινοτομίες.

Στο εξωτερικό όριο του κτηρί-

ου, στο πάρκο των επιστημών, 

ανάμεσα στος ημιυπαίθριους 

χώρους που δημιουργού-

νται από τις κενές μονάδες, 

αναπτύσσεται μια ιστορική 

εκπαιδευτική διαδρομή που 

περιγράφει την επιστημονική 

εξέλιξη μέσα από την τε-

χνολογία στο πέρασμα των 

αιώνων. Η εκπαιδευτική δια-

δρομή του πάρκου οργανώ-

νεται σε 8 επιμέρους χρονικά 

διαδοχικές ενότητες.

Η μουσειολογική μελέτη 

ορίζεται ως ένα πολλαπλό σύ-

στημα δακτυλίων όπου οι επι-

σκέπτες μπορούν να βιώσουν 

μια έντονη σχέση ανάμεσα 

στα εκθέματα του εσωτερικού 

και του εξωτερικού χώρου: Ο 

εσωτερικός χώρος λειτουργεί 

ως χρονική οθόνη προς τον 

εξωτερικό, επιτρέποντας στον 

επισκέπτη να αντιληφθεί την 

σχέση της σύγχρονης επιστη-

μονικής γνώσης με το παρελ-

θόν και το αντίστροφο.

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ – 
Η ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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Ο Γεώργιος Μπάτζιος 
το 2017 βραβεύτηκε 
με το Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Αρχιτεκτονικής (European 
Architecture Awards) 
για τον καλύτερο 
εμπορικό χώρο του 2016 
για το τεϊοποτείο Το ΤΣΑΙ 
στο Κολωνάκι. 

H προαίρεση της Mlesna 

Hellas για ένα μοναδικό 

τεϊοποτείο, ένα “ήρεμο νησί” 

στην καρδιά του κέντρου 

της Αθήνας, μας οδήγησε 

σε ένα αυτο-αναφερόμενο, 

εσωστρεφή χώρο με μινιμα-

λιστικές λεπτομέρειες βασι-

σμένες στα χαρακτηριστικά 

της παραδοσιακής γιαπωνέζι-

κης αρχιτεκτονικής όπως το 

φως, οι σκιές και το ξύλο. 

Το καινούργιο εσωτερικό 

δέρμα του τεϊοποτείου 

αποτελείται από ένα λιτό 

ξύλινο σκελετό, ο οποίος 

διαμορφώνει το σύνολο των 

λειτουργιών, ενώ συγχρόνως 

πρωταγωνιστεί στην οπτική 

του αντίληψη. Μορφή, υφή 

και λειτουργία τήκονται σε 

ένα μοναδικό διακεκριμένο 

στοιχείο. 200 πάνελ από 

σύνθετη επικολλητή ξυλεία 

καλύπτουν ολόκληρο τον 

εσωτερικό χώρο σε όλες τις 

διαστάσεις, σε ένα κανονικό, 

επαναλαμβανόμενο ρυθμό 

που σπάει την κανονικότητα 

σε καθορισμένα χωρικά δια-

στήματα για να οργανώσει τις 

λειτουργίες του τεϊοποτείου.

GEORGES BATZIOS ARCHITECTS

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Γεώργιος Μπάτζιος GEORGES BATZIOS ARCHITECTS

Τοποθεσία: Αλ. Σούτσου 19 & Λυκαβηττού, Κολωνάκι, Αθήνα

Εργοθέτης: Mlesna ΕΛΛΑΣ 

Περιοχή: 120 m2

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε 10/2015

Διεύθυνση παραγωγής: Κωσταντίνος Παπαθεοδώρου

Επίβλεψη: Γεώργιος Μπάτζιος GEORGES BATZIOS ARCHITECTS

Ξυλουργικές εργασίες: Μιχαήλ Πετρίτης

Ηλεκτρολογικές εργασίες: Γιώργος Μαστοράκης

Σιδηροκατασκευές: Γιώργος Φρυγανιώτης

Σύμβουλος φωτισμού: L4A, Πέτρος Καίσαρης

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ
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Το  Τσ ά ι

Αυτό που ήθελα να πετύχω με 

το Τσάι είναι να το φτάσω σε 

ένα επίπεδο χωρικής εξειδίκευ-

σης ανάλογης με την εμπορική 

εξειδίκευση που είχε η επιχείρη-

ση πάνω στο τσάι και όχι μόνο. 

Υπήρχε ένα κενό στην προώθη-

ση του προϊόντος, ένα κενό στο 

χώρο, τα γραφικά, το λογότυ-

πο... τα οποία δεν δένανε με-

ταξύ τους και δεν είχαν την δύ-

ναμη να αντικαθρεφτίσουν την 

προαναφερόμενη εξειδίκευση. 

Με άλλα λόγια προσπάθησα 

να κάνω ένα ολικό Rebranding 

της επιχείρησης ξεκινώντας 

από το λογότυπο, το Flagship 

store, τα γραφικά... Προσπά-

θησα να δημιουργήσω μια ολι-

στική νέα εικόνα, καθρέπτη της 

εμπειρίας και εξειδίκευσης που 

απέκτησαν οι εντολοδόχοι μου 

μετά από όλα αυτά τα χρόνια. 

Ξεκίνησα σχεδιάζοντας το 

λογότυπο του καταστήματος 

έχοντας πάντα στο πίσω μέρος 

του μυαλού μου την Ιαπωνική 

κουλτούρα ως την πιο αντιπρο-

σωπευτική της κουλτούρας του 

Τσαγιού. Χρησιμοποίησα ένα 

αρχέτυπο της παραδοσιακής 

ιαπωνικής κατασκευής για τον 

σχεδιασμό του λογοτύπου, 

θέλοντας να δώσω ένα ιερο-

τελεστικό συμβολισμό στην 

πρώτη εικόνα της επιχείρησης. 

Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ 

τυχερός με αυτή την επιλογή 

εφόσον η συγκεκριμένη μορφή 

έδενε απόλυτα με το όνομα της 

επιχείρησης. Η απλότητα και 

η καθαρότητα του λογοτύπου 

λειτούργησαν ως σημείο ανα-

φοράς για τον σχεδιασμό του 

καταστήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Για το τεϊοποτείο, το τσάι, στο 

κολωνάκι, έπρεπε να απαντή-

σουμε σε τρεις προκλήσεις. 

Η πρώτη ήταν λειτουργική. 
Το τσάι είναι ένα από τα 

πρώτα τεϊοποτεία στην Αθή-

να που λειτουργούσε πριν 

την ανακαίνιση σε δυο πλή-

σια καταστήματα, ένα τεϊο-

ποτείο και ένα τεϊπωλείο. 

Με την ανακαίνιση έπρεπε 

να ενώσουμε τα δύο σε ένα. 

Η δεύτερη πρόκληση είχε 

να κάνει με την κουλτούρα 

του τσαγιού. Διαλέξαμε την 

Ιαπωνία ως την πιο αντιπρο-

σωπευτική οντότητα αυτής 

της κουλτούρας, διότι της 

αποδίδει στοιχεία modus 

vivendi. Είναι ένας τρόπος 

ζωής συνδεδεμένος με μια 

ιεροτελεστία που γίνεται 

σε ένα συγκεκριμένο χώρο 

με συγκεκριμένες προδια-

γραφές. Προσπαθήσαμε με 

άλλα λόγια, διαλέγοντας την 

Ιαπωνία, να φέρουμε τον 

πελάτη όχι μόνο πιο κοντά 

στο τσάι ως προϊόν, αλλά και 

ως τρόπο σκέψης. Η τρίτη 
πρόκληση είχε να κάνει με 

την υφιστάμενη κατάσταση 

του χώρου της ανακαίνισης. 

Επρόκειτο για ένα εμπορικό 

χώρο στον οποίο επικρατού-

σαν πολλαπλά ετερόκλητα 

στοιχεία, διακοσμητικά, μηχα-

νολογικά και άλλα τα οποία 

έπρεπε να κρυφτούν. 

Το  Τσ ά ι
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Απαντήσαμε σε αυτές τις 

προκλήσεις με την δημι-

ουργία ενός εσωτερικού 

ξύλινου δέρματος που είχε 

ως γνώμονα το ρυθμό, την 

απλότητα και την απόρριψη 

κάθε καθαρά διακοσμητικού 

στοιχείου, με αναφορές στην 

ΟΠ αρτ, τον Loos και τον 

Tanizaki. To ξύλινο δέρμα 

οργανώνει, φωτίζει, προβά-

λει και καθίζει. Η κάθε μια 

από τις δυο λειτουργείες του 

καινούργιου καταστήματος 

καταλαμβάνει ένα από τα 

παράλληλα άκρα, κατά το 

πλάτος του χώρου, καθρε-

πτίζοντας η μια την άλλη και 

επιτρέποντας την δημιουργία 

ενός ενδιάμεσου ευέλικτου 

χώρου αλληλεπίδρασης. 

Το εσωτερικό δέρμα μετα-

τρέπεται με τον ίδιο ρυθμό, 

από βιτρίνα προβολής των 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, σε τραπεζοκα-

θίσματα, από την μια άκρη 

στην άλλη.

Το  Τσ ά ι

Το εσωτερικό ξύλινο 
δέρμα είχε ως 
γνώμονα το ρυθμό, 
την απλότητα και 
την απόρριψη κάθε 
καθαρά διακοσμητικού 
στοιχείου

“

”
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Το  Τσ ά ι



ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟΜΗ ΒΒ

Το  Τσ ά ι

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
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Utopia, happiness 
and dreams:
in your otherwhere

Πρώτο βραβείο 
στο διεθνή διαγωνισμό της U.I.A. 
(Union Internationale des Architectes) 
με θέμα:

Σκοπός: οι συμμετέχοντες 
να προτείνουν τη δική τους 
ουτοπία εξηγώντας πώς 
αυτή θα οδηγήσει στην 
ευτυχία μας.

H καταγραφή φιλοσοφικών 

απόψεων περί ευτυχίας ήταν 

αποκαλυπτική: η ενατένιση 

της ευτυχίας είναι εξίσου –αν 

όχι περισσότερο– απολαυστι-

κή από την ίδια τη βίωση της 

ευτυχίας. Η μνήμη επιτρέπει 

το διαλογισμό της ευτυχίας 

του παρελθόντος, ενώ η 

προσμονή της ευτυχίας του 

μέλλοντος συνδέεται με την 

Ελπίδα και την Προσδοκία για 

ένα καλύτερο κόσμο. Αυτός 

όμως είναι και ο ορισμός της 

Ουτοπίας.

Η πρότασή μας ενισχύει τη 

σύνδεση Ευτυχίας και Ου-

τοπίας με την παρουσίαση 

ενός χειρογράφου του 14ου 

αιώνα, στο οποίο ο Λιθου-

Αρχιτέκτονες: Παύλος Αραβαντινός, Αριστείδης Ρωμανός

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

U t o p i a ,  h a p p i n e s s  a n d  d r e a m s :  i n  y o u r  o t h e r w h e r e

ανός εξερευνητής Ladislas 

αποκαλύπτει ένα, άγνωστο 

ως τότε, πολιτισμό. Πρόκειται 

για την Tlön, μια Ουτοπική 

κοινωνία που στηρίχθηκε στις 

αρχές του ιδεαλισμού, της 

ανοχής του διαφορετικού και 

της ειρηνικής συνύπαρξης. Η 

περιγραφή ενός τέτοιου πολι-

τισμού τονώνει την Ελπίδα για 

το μέλλον σε κάθε καλόπιστο 

άτομο. Αν μια τέτοια Ουτοπία 

υπήρξε, γιατί δεν μπορεί να 

υπάρξει και στο μέλλον;

Το χειρόγραφο αναφέρεται 

στην ιστορία, τη γλώσσα, τη 

φιλοσοφία της Tlön και περι-

λαμβάνει κεφάλαιο για τα αρ-

χιτεκτονικά και πολεοδομικά 

της μνημεία.
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Α. Νηπιακή εποχή: η ανθρω-

πότητα υποταγμένη στη φύση

Β. Περίοδος Χειραφέτησης: 

απελευθέρωση από τα δεσμά 

της άγνοιας και της μεταφυ-

σικής – θρίαμβος ελεύθερου 

πνεύματος, επιστημονικής προ-

όδου, ελευθερίες του ατόμου

Γ. Ανθρωπότητα αυτάρεσκα 

ισχυρή, υπεροπτικά πλεονε-

κτική, με χάσμα κοινωνικών 

ανισοτήτων, οικολογική κα-

τάρρευση. Τρομοκρατία ως 

αντίποινο επιθετικών πολέμων 

για κτήση πηγών ενέργειας, 

νερού και υποφερτών κλιματι-

κών συνθηκών Μακρά Περίο-

δος ΔΥΣΤΟΠΙΑΣ

Δ. Περιβαλλοντικός Αυταρχι-

σμός. Νικήτριες δυνάμεις εγκα-

θιστούν Παγκόσμια Κυβέρνηση 

& διαπλανητική τάξη: SSS 

– Summa Project – δρακό-

ντειο περιοριστικό πρόγραμμα 

παραγωγής και κατανάλωσης 

αγαθών και ενέργειας. Ανάκτη-

ση οικολογικής ισορροπίας και 

δικαιοσύνης

Ε. Ανατέλλει ο Χρυσούς Αιώ-

νας της ΟΥΤΟΠΙΑΣ

(α) Η απογοητευμένη προο-

δευτική διανόηση ποτέ δεν 

συγχώρησε στο λαό (!) ότι πει-

θαναγκάστηκε κάτω από σχε-

τικά βίαια μέτρα να κάνει θυ-

σίες και να αλλάξει συνήθειες 

αιώνων, αντί να προσχωρήσει 

στην καταναλωτική λιτότητα 

μετά από κριτική σκέψη και 

ελεύθερη βούληση.

(β) Η παγκόσμια κοινότητα 

μεταμορφώθηκε σε μια 

ολοκληρωτική κομμουνι- 

στική κοινωνία, κάτω από 

την πίεση των ίδιων δυνά- 

μεων, που με την επιμονή 

τους στη laissez-faire 

πολιτική, είχαν φέρει τον 

πλανήτη στο χείλος της 

οικολογικής καταστροφής.

Εναλλακτικές απαντήσεις 
στην οικολογική κρίση:
• Διαπλανητικές κοινότητες

•  Hi-tech Κοινότητες 

του Αιγαίου

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΡΩΝΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ

1 2

U t o p i a ,  h a p p i n e s s  a n d  d r e a m s :  i n  y o u r  o t h e r w h e r e
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Η χάραξη των ελικοειδών 
πόλεων
Από το κέντρο της έλικας ξεκι-

νούσαν έξι ή οκτώ ή περισσό-

τερες ακτινωτές ευθείες που 

διαμοίραζαν την επιφάνεια 

σε ανάλογου αριθμού τομείς. 

Κάθε ιδρυτικό δόγμα (ή φυλή, 

ή ιδεολογία) αναλάμβανε να 

αναπτύξει ένα τομέα με τις 

δικές του πολιτισμικές προ-

διαγραφές και σταθερότυπα, 

επεκτείνοντας το χώρο του 

σύμφωνα με τις ιστορικές του 

ανάγκες.

Η εξέλιξη των ελικοειδών 
πόλεων
Στοιχεία του φυσικού τοπίου 

ως προσχεδιασμένο τέρμα της 

επέκτασης της πόλης. Μια ακ-

μάζουσα κοινότητα καταλαμ-

βάνει το χώρο επέκτασης μιας 

στάσιμης γειτονικής.

Χαράσονταν δύο ειδών 
δρόμοι:
• Οι ακτινωτοί ή ωφελιμιστικοί 

που σε οδηγούν άμεσα στον 

προορισμό σου.

• Οι ελικοειδείς ή δρόμοι της 

ιστορικής μνήμης που διατρέ-

χουν τους πολιτισμικούς το-

μείς και τις αποκρυσταλλωμέ-

νες φάσεις της πολεοδομικής 

εξέλιξης. Δεν βιάζεσαι, ταξι-

δεύεις νοητά μέσα στο χρόνο 

και στη ζωντανή ιστορία της 

πόλης, όπως τη δημιούργησαν 

οι διαφορετικοί πολιτισμοί της.      

Ο χώρος της Αγοράς
Τα θεατά στοιχεία στην επι-

φάνεια είναι μόνο σήματα και 

είσοδοι στους εκτεταμένους 

υπόστυλους υπόγειους χώ-

ρους, όπου διαδραματίζεται η 

δημόσια ζωή.

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΙΩΝΑ

U t o p i a ,  h a p p i n e s s  a n d  d r e a m s :  i n  y o u r  o t h e r w h e r e

4

Τεράστιες επενδύσεις στην 
υπογειοποίηση πόλεων κάτω 
από τεχνητά εδάφη
Οι Αρχές δαπανούν τεράστια 

ποσά στην προστασία των οικι-

σμών από τις ακραίες φυσικές 

καταστροφές που προξένησε η 

κλιματική αλλαγή.

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

3
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Εξαγορά σε διεθνή 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
για το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης 
στην Νορβηγία. 

Μία διάκριση σε διεθνή 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 

για μια ελληνική συμμετοχή 

(SPARCH Athens) σε συ-

νεργασία με ένα νορβηγικό 

γραφείο (Meinich Arkitekter 

Oslo) για το Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης στην 

Kristiansand της Νορβηγίας. 

Από 101 συμμετοχές πολύ 

υψηλού επιπέδου, η επιτροπή 

επέλεξε 6 συμμετοχές για την 

επόμενη φάση του διαγωνι-

σμού, 3 ισότιμες συμμετοχές 

(μία από τις οποίες η ελλη-

νική/νορβηγική συμμετοχή) 

για διάκριση / εξαγορά λόγω 

«πολύ σημαντικής συνεισφο-

ράς των ιδεών τους στον 

διαγωνισμό» και 3 ακόμη 

SPARCH / Sakellaridou Papanikolaou Architects (Athens) και 
Meinich Arkitekter (Oslo)

Αρχιτεκτονική μελέτη:

Partners in charge: Ρένα Σακελλαρίδου (SPARCH), 

 Ragnhild Torsteinsrud-Smith (Meinich Arkitekter)

Αρχιτέκτονες: Ρ. Σακελλαρίδου, R. Torsteinsrud-Smith, 

 Μ.Παπανικολάου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Α. Γεωργιάδης, Ν. Τσομπίκου, Ν. Απέργης, 

 Α. Βερτεούρη, Π. Τσόγκας, Α. Βασιλείου, 

 Χ. Θεοδωρόπουλος, Ι. Κλωνή, Γ. Παπανικολάου, 

 N. Bongard, E. Serenko

Φοιτητές αρχιτεκτονικής: Γ. Αποστολόπουλος, Θ. Σάνδρος, Κ. Βενιέρης

Φωτισμός: Ελευθερία Ντεκώ

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

συμμετοχές για εύφημο μνεία 

χωρίς αποζημίωση.

Το παλιό σιλό σιτηρών δε-

σπόζει στην πρώην βιομηχα-

νική ζώνη που μετατρέπεται 

πλέον σε αστικό πυρήνα πολι-

τισμού ταυτόχρονα με αστικό 

development μεγάλης κλίμα-

κας στην υπόλοιπη βιομηχανι-

κή περιοχή. Η γοητευτική θέα 

από το νερό και η υπέροχη 

επανάληψη των 30 κυλινδρι-

κών πύργων του σιλό, ταυτό-

χρονα με το πρόγραμμα ενός 

μουσείου μοντέρνας τέχνης 

και την επιθυμία του αγωνο-

θέτη να ενεργοποιήσει την 

περιοχή και να δημιουργήσει 

πυρήνα κεντρικότητας μας 

κινητοποίησε.

a c t i v a t e ,  g e n e r a t e ,  i n t e g r a t e !

activate, generate, integrate!
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Ο τίτλος της πρότασής 

μας: «activate,  generate,  

integrate!” ακούγεται σαν 

προτροπή: ενεργοποίησε, 

δημιούργησε, ενσωμάτωσε! 

Και αυτό γιατί, για μας ο δια-

γωνισμός έθετε το ερώτημα 

με τι τρόπο να μετατρέψει 

κανείς τον βιομηχανικό χώρο 

ενός σιλό σιτηρών σε μουσείο 

σύγχρονης τέχνης και ταυτό-

χρονα, με τι τρόπο να ‘ενεργο-

ποιήσει’ την περιοχή, πως να 

την συνδέσει με το κέντρο της 

πόλης, πως να χρησιμοποιή-

σει την τέχνη και τον δημόσιο 

χώρο για να δημιουργήσει 

κεντρικότητα. 

Στο αστικό επίπεδο εστιάσαμε 

στο πως να ενεργοποιήσουμε 

την περιοχή και να δημιουρ-

γήσουμε μια αστική πλατεία 

με πυκνότητα χρήσης, ενώ 

στο αρχιτεκτονικό επίπεδο 

στόχος μας ήταν να μετασχη-

ματίσουμε το σιλό σε μουσείο 

μοντέρνας τέχνης αναδεικνύ-

οντας την δομή του, δημιουρ-

γώντας πολλαπλές χωρικές 

εμπειρίες και ενσωματώνο-

ντας την μαγεία του φυσικού 

φωτός με την τέχνη και την 

αρχιτεκτονική.

a c t i v a t e ,  g e n e r a t e ,  i n t e g r a t e !
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Φανταστήκαμε: τα σιτηρά να 

πέφτουν από ψηλά και να γε-

μίζουν τους πύργους του σιλό. 

Σιτηρά, πολύτιμο αγαθό, τότε. 

Και σήμερα; 

Τότε και σήμερα: το ζήτημα 

του χρόνου που έχει να συν-

διαλλαγεί μαζί του κάθε επέμ-

βαση σε υπάρχον κτίριο. Πώς 

διαχειρίζεσαι το παλιό; Πώς το 

μετουσιώνεις σε κάτι νέο;

Η έντονη κατακορυφότητα των 

πύργων του σιλό φέρει τις μνή-

μες ενός “βιομηχανικού καθε-

δρικού ναού”. Φανταστήκαμε 

τους πύργους να γεμίζουν με 

φως, πολύτιμο αγαθό για ένα 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. 

Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν 

υπάρχει πιο ισχυρό στοιχείο για 

να μιλήσει κανείς για το πέρα-

σμα του χρόνου από το φυσικό 

φως με τις διαρκώς μεταβαλ-

λόμενες συνθήκες του.

Φανταστήκαμε δέσμες φωτός 

να ενεργοποιούν τον χώρο 

στο εσωτερικό και να δίνουν 

νέα παρουσία στο σιλό σαν 

ανακλάσεις και ημιδιαφάνειες 

στις νέες προσθήκες. Αποφα-

σίσαμε να δουλέψουμε με τις 

βασικές ποιότητες του φυσι-

κού φωτός και να τους επιτρέ-

ψουμε να ορίσουν τις χωρικές 

ποιότητες και την “παρουσία” 

του μουσείου στην πόλη.

Δεν υπάρχει πιο 
ισχυρό στοιχείο για να 
μιλήσει κανείς για το 
πέρασμα του χρόνου 
από το φυσικό φως

“

”

a c t i v a t e ,  g e n e r a t e ,  i n t e g r a t e !
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a c t i v a t e ,  g e n e r a t e ,  i n t e g r a t e !

Το μουσείο που σχεδιάσαμε 

είναι ένα υβρίδιο: κάποτε βιο-

μηχανικός χώρος και τώρα χώ-

ρος τέχνης. Οι πύργοι του σιλό 

γίνονται εσωτερικό αίθριο και 

γεμίζουν με φως και κίνηση. Γέ-

φυρες σε διαφορετικά επίπεδα 

διασχίζουν τον χώρο, η κίνηση 

πολυεπίπεδη, διαρκής η ανα-

γνώριση της παρουσίας του άλ-

λου, το φως από ψηλά, Οι δύο 

νέες προσθήκες συνομιλούν 

με το υπάρχον. Πότε δυναμικά: 

η οριζόντια μπάρα ισορροπεί 

στην πλευρά προς την θάλασσα 

και με μεταλλική επένδυση / 

καθρέφτη αντανακλά το δυτικό 

φως, πότε χαμηλόφωνα: η 

«αιθέρια» φτιαγμένη από ημι-

διαφανές καμπύλο γυαλί νέα 

προσθήκη ορίζει το μέτωπό του 

μουσείου προς την πλατεία. Μια 

μεγάλη πύλη ενώνει την πλα-

τεία με το νερό, ενώ στο δώμα 

οι ημιδιάφανες απολήξεις των 

πύργων του σιλό δίνουν άνοιγ-

μα στον ορίζοντα και φέρνουν 

φως στο εσωτερικό αίθριο.

Το μουσείο είναι ένα 
υβρίδιο: κάποτε 
βιομηχανικός χώρος 
και τώρα χώρος τέχνης

“

”
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a c t i v a t e ,  g e n e r a t e ,  i n t e g r a t e !

Οι πύργοι του σιλό γίνονται 
εσωτερικό αίθριο και 
γεμίζουν με φως και κίνηση

“
”
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ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:  
topio7 | Κατερίνα Ανδρίτσου, Πανίτα Καραμανέα, Θανάσης Πολυζωίδης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυκτικών  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ: περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ:  Α’ Βραβείο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΕΗ - Διεύθυνση Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου 
 Δυτικής Μακεδονίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Περιοχή λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας, Νομός Κοζάνης

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: 1.887.360 m2  (188,737 ha) 

ΕΤΟΣ: 2016

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Χρυσάνθη Βάθη, αρχιτέκτονας 
Τρισδιάστατες απεικονίσεις Λήδα Ντρίβα, αρχιτέκτονας 
σε συνεργασία με topio7 Αδαμαντία Σαμίου, αρχιτέκτονας
(Θανάσης Πολυζωίδης) Λέλα Χρονοπούλου, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής

eco_corridor / 
οικολογικές διαδρομές

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

e c o _ c o r r i d o r  /  ο ι κ ο λ ο γ ι κ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς

Η πρόταση «οικολογικές δι-
αδρομές / eco_διαδρομές»  
απέσπασε το Α’ Βραβείο 
στον Αρχιτεκτονικό Διαγω-
νισμό ιδεών για την «Ανά-
πλαση και Επανάχρηση 
πρώην εξορυκτικών περι-
οχών λιγνίτη στην περιοχή 
της Δυτικής Μακεδονίας» 
που προκήρυξε η ΔΕH.
Πρόκειται για έναν καινοτόμο 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό τοπια-

κού σχεδιασμού μεγάλης κλίμα-

κας - ο πρώτος του είδους στην 

Ελλάδα - που αναζητά εργαλεία 

και στρατηγικές για την ανάπλα-

ση τοπίου μιας έκτασης 1800 

στρεμμάτων. Προκηρύχτηκε 

από τη ΔΕΗ και τη Διεύθυνση 

Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου 

Δυτικής Μακεδονίας και αφορά 

μια επιμήκη ζώνη μήκους 3,5 

χιλιομέτρων και πλάτους 250 - 

850 μέτρων, ανάμεσα στους οι-

κισμούς Καρυοχωρίου και Αγίου 

Χριστοφόρου στην Πτολεμαΐδα. 

Η ζώνη αυτή, αποτελούσε για 

χρόνια σημείο εξορυκτικής 

δραστηριότητας λιγνίτη και 

χώρο απόθεσης υλικών από τα 

ορυχεία κι έχει αποκατασταθεί. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο πρωτο-

βουλιών σύμφωνα με τις ευρω-

παϊκές και παγκόσμιες πρακτικές 

και πέραν των απαιτήσεων της 

νομοθεσίας, η ΔΕΗ διαπίστωσε 

την επιστημονική αναγκαιότητα 

της μελέτης τοπίου και προκή-

ρυξε διαγωνισμό. 

Η πρόταση «eco_διαδρομές» 

έχει επίσης αποσπάσει:

• Το Διεθνές Βραβείο Award 
in the Category of Non 
Implemented Landscape 

Architectural Projects στην 

7η International Landscape 

Architecture Exhibition 2017 

στο Βελιγράδι.

• Το Διεθνές Βραβείο 

Simonetta Bastelli Prize 
(Professional Category)
– V Prize Simonetta 
Bastelli – Architecture 
and Nature 2017 

(San Venanzo, Italy)
Διοργάνωση: Municipality 

of San Venanzo and the 

cultural association “architect 

Simonetta Bastelli”.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΡΑΒΕΙΑ:
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Το συγκεκριμένο τοπίο της 

Δυτικής Μακεδονίας ως πρω-

ταγωνιστής και πολιτιστικός 

φορέας ανάδειξης του τόπου 

τοποθετείται στο επίκεντρο της 

πρότασης. Η πρόταση χρησι-

μοποιεί εργαλεία, στρατηγικές 

και σύγχρονες οικολογικές 

πρακτικές όπως: α) την ενί-

σχυση της βιοποικιλότητας 

και της οικολογικής συνδεσι-

μότητας, β) την αειφορία στη 

διαχείριση του δικτύου νερού, 

γ) το σχεδιασμό τοπίου σε βά-

θος χρόνου, δ) την οργάνωση 

του δικτύου κίνησης - στάσης 

ανάλογα με τις ποιότητες του 

χώρου, ε) την εισαγωγή ήπιων 

χρήσεων με τοπικό και υπερ-

τοπικό χαρακτήρα. 

Η τοπιακή ανάδειξη της περιο-

χής στηρίζεται στην ερμηνεία της 

τομής και του αναγλύφου, δί-

νοντας έμφαση στα υπάρχοντα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά. Ο 

κενός χώρος, το κενό διάστημα 

ανάμεσα στις επιμέρους τοπο-

θεσίες θεωρείται χωρική και οι-

κολογική αρετή και προτείνεται 

να διατηρηθεί. Οι διαφορετικές 

θεάσεις και εναλλαγές στην 

εμβέλεια της ορατότητας κατα-

στρώνουν ένα παιχνίδι οπτικών 

ανταποκρίσεων, βάσει του οποί-

ου διαπλάθεται το δίκτυο κίνη-

σης και πλατωμάτων θέασης. Η 

πρόταση σχεδιάζεται συνυπολο-

γίζοντας εξαρχής την παράμετρο 

του χρόνου και την χρονική 

ανάπτυξή της σε φάσεις. 

Η πρόταση του Α’ Βραβείου 

«eco_διαδρομές» σχεδιάζει την 

περιοχή «με τη φύση», ανα-

δεικνύοντας τις αρετές της και 

αποκαθιστώντας τα τρωτά της 

σημεία. Επιχειρείται να εμπλου-

τιστεί οικολογικά και να ανα-

δειχθεί με ήπιους χειρισμούς η 

δυναμική, η ατμόσφαιρα και τα 

χαρακτηριστικά του συγκεκρι-

μένου τοπίου ενδοχώρας της 

Δυτικής Μακεδονίας. 

Το τοπίο αυτό αν και έχει υπο-

στεί την ανθρωπογενή εξο-

ρυκτική επέμβαση, διατηρεί 

σε ικανοποιητικό βαθμό μια 

ομορφιά με έντονο το φυσικό 

στοιχείο και εντυπωσιακές 

θέες διαφορετικών κατευθύν-

σεων και ισχυρή την ανάμνηση 

της προηγούμενης χρήσης.  

Πρόκειται για ένα αποκατε-

στημένο τοπίο σε καλή κατά-

σταση που όμως διέπεται από 

ασυνέχεια, αντιληπτική και 

οικολογική αποσπασματικότη-

τα, καθώς και δυσκολία στην 

προσβασιμότητα. Η περιοχή 

χρήζει μίας νέας χειρονομίας 

ήπιας επέμβασης, προκειμέ-

νου να αναδειχθεί τοπιακά, 

οικολογικά και αισθητικά και 

να αποτελέσει πόλο έλξης και 

αξιοποίησης.

Στόχος της πρότασης είναι 

να διατηρηθεί η ατμόσφαιρα 

του συγκεκριμένου τοπίου 

εμπλουτίζοντάς το οικολο-

γικά και αναδεικνύοντάς το 

αισθητικά, δημιουργώντας ένα 

χώρο κοινωνικά χρηστικό και 

οικονομικά ανταποδοτικό. Η 

ενοποίηση και η συγκρότηση 

ενός συστήματος συνδέ-
σεων από τη μεγάλη τοπιακή 

κλίμακα, στην ενδιάμεση 

κλίμακα των επιμέρους τό-

πων, ως τη μικρή κλίμακα του 

επισκέπτη και της κατασκευής, 

αποτελεί κεντρικό άξονα των 

συνθετικών προθέσεων και 

χωρικών συλλογισμών.

e c o _ c o r r i d o r  /  ο ι κ ο λ ο γ ι κ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς

Εικόνα επάνω αριστερά: Υπάρχουσα ζώνη

Η τοπιακή ανάδειξη  
της περιοχής στηρίζεται  
στην ερμηνεία της τομής  
και του αναγλύφου,  
δίνοντας έμφαση στα 
υπάρχοντα μορφολογικά  
χαρακτηριστικά

“

”
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e c o _ c o r r i d o r  /  ο ι κ ο λ ο γ ι κ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς

Η κεντρική ιδέα προέρχε-
ται από τη διαμήκη μορφή 
και γραμμικότητα της το-
ποθεσίας που δύναται να 
λειτουργήσει ως οικολογι-
κός διάδρομος. Η ανάγκη 
περιβαλλοντικού εμπλου-
τισμού και ενίσχυσης της 
βιοποικιλότητας, οδήγησε 
στη διαχείριση του τοπίου 
ως ένα σύστημα ροών που 
σε συνέργεια οργανώνει 

και διασυνδέει τις χωρικές 
σχέσεις με τα επιμέρους 
ενδιαιτήματα (habitats). Το 
παραγόμενο τοπίο διέπεται 
από σειρά οικολογικών 
διαδρομών - τις eco_δι-
αδρομές - διαφορετικών 
χαρακτήρων και ποιοτή-
των. Οι διαδρομές αυτές 
εμπεριέχουν χρήσεις πολι-
τισμού, αναψυχής, αθλητι-
κών και καλλιεργειών.

Η πρόταση αρθρώνεται από 

μία σειρά από επιμέρους 

τοπία - θέματα και τις ενδι-

άμεσες ζώνες μετάβασης. 

Συγκεκριμένα προτείνονται:

•  αθλητικό πάρκο με γή-

πεδα καλαθοσφαίρισης, 

πετοσφαίρισης, αντισφαί-

ρισης, 5x5, στίβου για 

τρέξιμο στο δάσος, όργανα 

υπαίθριας γυμναστικής, 

πιθανή τοποθέτηση ιππικού 

ομίλου και ενίσχυση του 

υπάρχοντος αθλητικού πό-

λου του Καρυοχωρίου

•  περιοχή θεαμάτων με 

αμφιθέατρο ενσωματωμένο 

στο λιβάδι/πρανές με κερκί-

δες ανακυκλωμένης ξυλείας 

σιδηροδρομικών γραμμών, 

αναβάθμιση υπάρχοντος 

motocross

•  δάσος Κωνοφόρων με δί-

κτυο περιπλάνησης – στάσης, 

περιοχές picnic, belvederes

•  περιοχή καλλιεργειών 

αποτελούμενες από: α) καλ-

λιέργειες ξυλείας εποχιακής 

υλοτόμησης και πώλησης με 

οικονομικά οφέλη και φυτώ-

ρια δένδρων για μελλοντικές 

αναδασώσεις, β) καλλιέργει-

ες οπωροφόρων δένδρων σε 

αναβαθμούς και γ) οικολογι-

κά περιβόλια οπωροκηπευ-

τικών περιοδικής ενοικίασης 

με εκπαιδευτικό χαρακτήρα

•  παραρεμάτιο δάσος με 

οικολογική ενίσχυση του 

υπάρχοντος ρέματος και 

δάσους, ενσωμάτωση δι-

κτύου κίνησης και στάσης 

με κατασκευές - κιόσκια, 

πλατώματα για πικνίκ, κοι-

νωνικά παιχνίδια και μικρά 

αμφιθέατρα αναψυχής

•  κεντρικό λιβάδι, με γραμμι-

κούς μεσογειακούς κήπους 

φρυγάνων και υπαίθρια πα-

ζάρια στα όρια με το δρόμο, 

και πρωταγωνιστή το ίδιο το 

κενό που λειτουργεί ως παύ-

ση, ως τόπος ενατένισης των 

μακρινών οριζόντων. Οικο-

λογικά βασίζεται στη φυσική 

αναγέννηση, κατά χρονικά 

διαστήματα ακολουθείται 

εποχιακή σπορά και κούρεμα 

της ποώδους και θαμνώδους 

βλάστησης δημιουργώντας 

ένα παιχνίδισμα εναλλαγής 

γεωμετρικών σχημάτων. 

Διάσπαρτη στο κενό λιβάδι 

προτείνεται μια υπαίθρια 

έκθεση γλυπτικών εγκατα-

στάσεων και βιομηχανικών 

εξαρτημάτων σε αχρηστία 

που ενδεχομένως διαθέτει το 

Ορυχείο, ελεύθερα τοποθε-

τημένα ως ‘objets trouvés’ 
στο κεντρικό λιβάδι

•  δάσος Ακακίας με δίκτυο 

περιπλάνησης και χώρων 

στάσης πικνίκ - θέασης 

του τοπίου. Σε τμήμα του 

δάσους προτείνεται πιθανή 

τοποθέτηση Πάρκου περι-
πέτειας (adventure park) με 

οικονομική ανταπόδοση

•  τεχνητοί υδροβιότοποι για 

τις ανάγκες άρδευσης της 

περιοχής (περιοχές συλλο-

γής όμβριων, καθαρισμός 

με μακρόφυτα) 

•  λόφοι ως κύρια σημεία θέ-

ασης ολόκληρης της περιο-

χής και σημεία παρατήρησης 

της πανίδας.

NEW USESCOMPOSITIONAL STRUCTURE / FLOWS
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Η φύτευση ως δομικό εργα-
λείο οργάνωσης των σχέσε-

ων, συγκροτεί έναν ιστό από 

πυκνότητες και ξέφωτα που 

υφαίνει οργανικά το χώρο. 

Τοποθετείται ως επισήμανση 

στις εισόδους της περιοχής 

διαμορφώνοντας πύλες, σε 

γραμμική παράταξη που κατα-

στρώνει ένα φίλτρο σε ενδι-

άμεσες περιοχές μετάβασης, 

σα μανδύας που περικλείει 

επιμέρους χρήσεις στο τοπίο, 

σα μάζα δένδρων συμπληρώ-

νοντας την υπάρχουσα βλά-

στηση και πλάθοντας εσω-
στρεφείς και εξωστρεφείς 

περιοχές. Στο δάσος Ακακίας, 

Κωνοφόρων και στο κεντρικό 

λιβάδι, προτείνεται ενίσχυση 

του υποόροφού με διαμήκη 

‘φρύδια’ ποωδών και θαμνω-

δών ειδών και κατά τόπους 

σποραδικές μάζες δένδρων. 

Η κίνηση αποτελεί ένα εργα-

λείο ανάγνωσης και αντίληψης 

του χώρου. Ο τρόπος που μια 

διαδρομή ξεδιπλώνεται στο 

τοπίο εξηγεί ‘εν δυνάμει’ συν 

το χρόνο το χώρο. Η τοπο-

γραφία της περιοχής παρουσι-

άζοντας εναλλαγές προσφέρει 

ποικιλία θεάσεων. Η πρόταση 

επιχειρεί να αναδείξει αυτό το 

υπό λανθάνουσα κατάσταση 

δυναμικό σε μια διαπλοκή κι-

νήσεων και στάσεων σε καίρια 

σημεία ενατένισης και θέας. 

Το ανάγλυφο γεννάει την κί-

νηση, οι διαδρομές πλάθονται 

στο τοπίο μέσω της διαχείρι-

σης της ροϊκότητας. 

Ο φωτισμός είναι λιτός, ώστε 

να μην προκαλεί φωτορύπανση 

στα οικοσυστήματα και διακρι-

τικά αναδεικνύει κυρίαρχες δια-

δρομές στο τοπίο. Αποτελείται 

από χαμηλά φωτιστικά τύπου 

Bollard από διατομές οξει-

δωμένου χάλυβα. Σε κομβικά 

σημεία εισόδου και σε χώρους 

στάθμευσης ο φωτισμός συ-

μπληρώνεται από στύλους φω-

τός οξειδωμένου χάλυβα.

Το ανάγλυφο γεννάει 
την κίνηση, οι διαδρομές 
πλάθονται στο τοπίο 
μέσω της διαχείρισης 
της ροϊκότητας

“

”
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Οι στρατηγικές για την 

ενίσχυση της βιοποικιλό-

τητας και της οικολογικής 

συνδεσιμότητας κατέχουν 

εξέχοντα ρόλο και αποσκο-

πούν στη δημιουργία νέων 

ενδιαιτημάτων και στην 

παράλληλη ενίσχυση των 

υπαρχόντων, λαμβάνοντας 

υπόψη το κλίμα, τις τοπικές 

φυτοκοινωνίες, τον χαρα-

κτηρισμό των εδαφών ως 

μη αρδεύσιμα και την επιβί-

ωση χωρίς συντήρηση.  

Αναφέρονται οι εξής:

•  οικότοποι δασών -  

Εμπλουτισμός των υπαρχό-

ντων δασικών μαζών οπού 

κυριαρχεί ένα φυτικό είδος

•  οικότοποι νερού / ρέμα 

- Ενίσχυση του ρέματος ως 

κυρίαρχου οικολογικού δια-

δρόμου και σύνδεσή του με 

τις δασικές μάζες

•  οικότοποι νερού – τάφροι 
και τεχνητοί υδροβιό-
τοποι: Οι νέοι οικότοποι 

νερού μέσω της διαχείρισης 

των ομβρίων, παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην 

οικολογική συνδεσιμότητα 

και ενίσχυση της βιοποικι-

λότητας όλων των ζωνών 

•  οικότοποι καλλιεργειών 

- Φύτευση νέων ενδιαιτη-

μάτων καλλιεργειών που 

λειτουργούν ως σύνδεσμοι 

ανάμεσα στα υπάρχοντα 

•  οικότοποι Λιβάδιων / οι-
κότονοι - ο κενός χώρος 
ως αξία και ως παύση  

Διατήρηση της χωρικής ποι-

ότητας του χορτολιβαδικού 

κενού ως πεδίο φυσικής 

αναγέννησης και για την ευ-

δοκίμηση λιβαδικών ειδών 

εντομών - πτηνών.

Το νερό αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο για την αύξηση της 

βιοποικιλότητας και τη βιώ-

σιμη ανάπτυξη του έργου. 

Προτείνεται ένα δίκτυο που 

αποτελείται από: 

•  τους τεχνητούς υδροβι-
ότοπους που συλλέγουν 

τα όμβρια τα οποία καθαρί-

ζονται από μακρόφυτα με 

σκοπό την άρδευση.

•  τις υπόγειες δεξαμενές 
ομβρίων που αποθηκεύουν 

με κατάλληλη διοχέτευση 

τα καθαρισμένα νερά των 

υδροβιοτόπων

•  το ρέμα που καθαρίζεται και 

εμπλουτίζεται 

•  τους τάφρους απορροής 
πρανών που δημιουργούν 

ζώνες εμπλουτισμού βιο-

ποικιλότητας και καταφύγιο 

κινητικότητας πανίδας

•  τους τάφρους απορροής 
επιφανειών (bioswales) 
που παραπλεύρως επιφα-

νειών (δρόμοι, μονοπάτια, 

χώροι στάθμευσης) κατα-

κρατούν τα νερά πριν διο-

χετευθούν στον υδροφόρο 

ορίζοντα και δημιουργούν 

ρηχούς εποχιακούς υδρο-

βιοτόπους. 
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Στην πρόταση μας οι επεμβά-

σεις στο τοπίο είναι ήπιες και 

τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που 

προτείνονται βρίσκονται διά-

σπαρτα στο τοπίο. Χαρακτηρι-

στικά αναφέρονται:

•  ο κύβος - Το κιόσκι: με 

ξύλινο σκελετό κυβικής μορ-

φής με περίβλημα σανίδων 

πλανισμένης ξυλείας. Συναρ-

μολογείται και αποσυναρμο-

λογείται παράγοντας ποικιλία 

μορφής και χρήσης όπως: 

Πωλητήρια, infopoint, ανα-

ψυκτήρια, χώρους στάσης

•  το Στέγαστρο: με σκελετό 

οξειδωμένου χάλυβα ορ-

θογωνικής μορφής και με 

ξύλινο δάπεδο και δυνητική 

ενσωμάτωση του Κύβου. 

Δημιουργεί ημιϋπαίθριους 

χώρους στάσης και προετοι-

μασίας πικνίκ /barbecue 

•  τα Καθιστικά - πλατφόρ-
μες για πικνίκ: ελισσόμενα 

ανάμεσα σε κορμούς καθι-

στικά από corten και σανίδες 

μασίφ ξυλείας σε συνδυα-

σμό με και ξύλινο δάπεδο 

και τραπεζοκαθίσματα 

•  τα διάσπαρτα καθιστικά στο 
τοπίο: από corten με κάθισμα 

σανίδων μασίφ ξυλείας

•  λοιπός εξοπλισμός από 

corten όπως η σήμανση, οι 

μικροκάδοι και τα φωτιστικά 

στις διαδρομές

Πρόκειται για μελέτη με οικο-

λογική και αντιληπτική ευαι-

σθησία, που αναδεικνύει τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής με 

ήπιους αειφόρους χειρισμούς 

και δημιουργεί ένα νέο δυναμι-

κό τοπίο, στο οποίο άνθρωπος 

και φύση συνυπάρχουν αρμο-

νικά και ισότιμα. Η εφαρμογή 

της πρότασης μπορεί να πραγ-

ματοποιηθεί σε φάσεις και θα 

αποτελέσει καινοτόμο έργο για 

την Ελλάδα. Αναμένεται με ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον το επόμενο 

στάδιο υλοποίησης του έργου.

e c o _ c o r r i d o r  /  ο ι κ ο λ ο γ ι κ έ ς  δ ι α δ ρ ο μ έ ς

MASTERPLAN - ZOOMS
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Δέσποινα Λιναράκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Συμβίωση
Η επέκταση της πόλης του Μουμπάι 
μέσα στην Αραβική Θάλασσα

Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 

με τίτλο Συμβίωση, αφορά 

τη Συμβίωση μεταξύ ανθρώ-

που και νερού μέσα από τον 

επαναπροσδιορισμό του Αρ-

χιτεκτονικού σχεδιασμού και 

συγκεκριμένα της δημιουργί-

ας κατασκευών μέσα στη θά-

λασσα. Σαν περιοχή μελέτης 

χρησιμοποιήθηκε η πόλη του 

Μουμπάι και προτάθηκε η 

επέκτασή της μέσα στην Αρα-

βική Θάλασσα, εμπνευσμένη 

από τη μορφή και ανατομία 

των κοραλλιογενή υφάλων 

του Ινδικού ωκεανού. Ξεκι-

νώντας από το ερώτημα πώς 

θα επεκτεινόταν η πόλη εάν 

επρόκειτο να γίνει με φυσικό 

τρόπο, ο σχεδιασμός προτεί-

νει τη μελλοντική αστική ανά-

πτυξη σε πολλαπλές κλίμακες 

- από τον αστικό ιστό έως 

τον σχεδιασμό των χώρων 

διαβίωσης.

Η έρευνα αυτή διακρίθηκε 

στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό 

με τίτλο: Biomimesis - 

Design Innovation Inspired 

by Nature, που πραγμα-

τοποιήθηκε από το Eleven 

Magazine (2017) (https://

www.eleven-magazine.

com/?entrants=symbiosis). 

Βασικό θέμα του διαγωνι-

σμού ήταν η δημιουργία ενός 

βιομιμητικού καινοτόμου 

σχεδιασμού. O αρχιτεκτονικός 

σχεδιασμός ολοκληρώθηκε 

σε μεγάλο μέρος κατά την 

διάρκεια των μεταπτυχιακών 

σπουδών μου στο Columbia 

University στη Νέα Υόρκη με 

επιβλέποντα καθηγητή τον 

Markus Dochantschi, όπου 

μας δώθηκε η ευκαιρία να τα-

ξιδέψουμε στο Μουμπάι και να 

κάνουμε έρευνα στην πόλη. 

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Σ υ μ β ί ω σ η  -  Η  ε π έ κ τ α σ η  τ η ς  π ό λ η ς  τ ο υ  Μ ο υ μ π ά ι  μ έ σ α  σ τ η ν  Α ρ α β ι κ ή  Θ ά λ α σ σ α
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Ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 

επαναπροσδιορίζει τη μέθοδο 

που δημιουργήθηκε το Μου-

μπάι. Η πόλη του Μουμπάι 

σε μεγάλο ποσοστό είναι μία 

τεχνητή πόλη που προέκυψε 

από τη σύνδεση επτά νησιών 

(1970-2015) (εικόνα 3). 

Ο σχεδιασμός ξεκίνησε με 

την έρευνα σχετικά με τις 

μεθόδους τεχνητής σύνδεσης 

των αρχικών 7 νησιών και 

τις συνέπειες που προκάλεσε 

αυτή η τεχνική σύνδεση στην 

πόλη, στο περιβάλλον αλλά 

και στους κατοίκους.  

Η σύνδεση αυτή έγινε, χρησι-

μοποιώντας συντρίμμια από 

22 λόφους και δημιουργώντας 

μπάρες προστασίας από το 

νερό. Έρευνες έχουν δείξει 

ότι η τεχνητή σύνδεση είναι 

σήμερα υπεύθυνη σε μεγάλο 

βαθμό για πλημμύρες και 

υψηλά επίπεδα ρύπανσης 

καθώς σταμάτησε τη φυσική 

ροή του νερού. Με βάση την 

πεποίθηση ότι η αρχιτεκτονική 

θα μπορούσε να διδαχτεί από 

την υπάρχουσα συμβιωτική 

σχέση μεταξύ νερού και ζω-

ντανού οργανισμού, έγινε μια 

ανάλυση στο σχηματισμό και 

την ανάπτυξη κοραλλιογενών 

υφάλων σε πολλαπλές κλίμα-

κες. Το σύστημα σχηματισμού 

που είναι υπεύθυνο για αυτή 

τη συνύπαρξη έχει υιοθετηθεί 

στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 

της νέας πόλης της Βομβάης. 

Η τελική πρόταση σχεδιασμού 

σέβεται και προσαρμόζεται στις 

φυσικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες που υπάρχουν. Επι-

πλέον, μια νέα ιδέα του συστή-

ματος διαβίωσης εισάγεται με 

βάση τη ροή, τη ροή του νερού 

και τη ροή των ανθρώπων.

2
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Συγκεκριμένα, η ανάλυση της 

τοπογραφίας των κοραλλιογε-

νών υφάλων χρησιμοποιείται 

ως βασικό εργαλείο σχεδία-

σης για την χωροθέτηση της 

προτεινόμενης επέκτασης 

μέσα στην θάλασσα. (εικ. 5) 

Σε πρώτο στάδιο δημιουρ-

γήθηκαν ζώνες προστασίας 

περιμετρικά που λειτουργούν 

ως κυματοθραύστες και επι-

τρέπουν την ήρεμη διέλευση 

του νερού μέσα στις περιοχές 

κατοίκησης. Επιπλέον, το 

υδροδυναμικό σχήμα και το 

μέγεθος των κοραλλιογενών 

νησιών έχει μεγάλη επίδραση 

στο βασικό σχεδιασμό της 

επέκτασης μέσα στη θάλασσα. 

Η μορφολογία που αναπτύ-

χθηκε επιτρέπει τη φυσική ροή 

του νερού ενώ παράλληλα 

προστατεύει τους χώρους 

κατοίκησης από τα ισχυρά 

κύματα και τα ρεύματα της 

θάλασσας. Ως αποτέλεσμα, 

το νερό φιλτράρει με φυσικό 

τρόπο την πόλη και παράλλη-

λα αυξάνει τη βιοποικιλότητα 

στο Μουμπάι. (εικ. 1)

Στη συνέχεια ερευνήθηκαν 

διάφοροι τύποι κοραλλιών με 

σκοπό να αναλυθούν τα φυσικά 

χαρακτηριστικά τους που επιτρέ-

πουν την συμβίωση με το νερό. 

Ο συνδυασμός των χαρακτη-

ριστικών των διαφόρων τύπων 

κοραλλιών για το σχεδιασμό της 

επέκτασης είναι χρήσιμος ώστε 

να καταφέρει να δημιουργηθεί 

μια συμβιωτική σχέση. Για παρά-

δειγμα, τα Ακροπόρα κοράλλια 

αντιστέκονται στα δυνατά κύμα-

τα μέσω της μορφολογίας τους, 

με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστι-

κά τους να χρησιμοποιούνται σε 

περιοχές με υψηλή δράση κύμα-

τος. Επιπλέον, τα Ακροπόρα κο-

ράλλια είναι παράδειγμα για τη 

δημιουργία αρχιτεκτονικής μέσα 

στο νερό, καθώς σχηματίζουν 

μεγάλες οριζόντιες επιφάνειες 

για να συλλαμβάνουν το ηλιακό 

φως και να παράγουν ενέργεια. 

Παρόμοια, χρησιμοποιώντας 

άλλους τύπους κοραλλιών, έχει 

σχεδιαστεί ένα κολάζ τυπολο-

γιών προκειμένου να δημιουρ-

γηθεί μια συμβίωση μεταξύ των 

νέων νησιών και του νερού.

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ
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Τρίτον, η πορώδης δομή των 

κοραλλιών είναι σημαντικό 

χαρακτηριστικό που μπορεί να 

προσαρμοστεί στη δημιουργία 

αρχιτεκτονικής μέσα στο νερό. 

Η πορώδης δομή επιτρέπει τη 

φυσική ροή του νερού, ενώ 

παράλληλα το οδηγεί και το 

επιβραδύνει ή επιταχύνει. Επι-

πλέον, το μεγάλο πλεονέκτη-

μα της πορώδους δομής είναι 

ότι με την αναδιοργάνωση 

των διαφορετικών μεγέθους 

ανοιγμάτων δίνετε η δυνατό-

τητα δημιουργίας πυκνών ή 

αραιών χώρων κατοίκησης 

που ταυτόχρονα είναι συν-

δεδεμένοι μεταξύ τους μέσω 

της συνεχόμενης δομής του 

συστήματος. Τέλος, η πορώ-

δης δομή δημιουργεί ένα νέο 

ζωντανό σύστημα που βασί-

ζεται στη συνεχή ροή. Αυτή η 

ροή δημιουργεί χώρους χωρίς 

σύνορα και περιοχές. Η προ-

τεινόμενη επέκταση αποτελεί-

ται από χώρους κυκλοφορίας, 

συνεχόμενης ροής και από 

στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία 

χρησιμοποιούνται για τις δρα-

στηριότητες των ανθρώπων, 

όπως ο ύπνος, η σκέψη και η 

παραγωγή. (εικόνες 2,4,6,7)

Συμπερασματικά, η μεθοδο-

λογία δημιουργίας προσαρ-

μόσιμων χώρων στο φυσικό 

περιβάλλον και στη συνέχεια 

η εισαγωγή του προγράμματος 

δίνει την ευκαιρία να προτεί-

νουμε ένα νέο σύστημα δια-

βίωσης. Συγκεκριμένα, στην 

παρούσα πρόταση ο σχεδια-

σμός παράγεται από το φυσι-

κό περιβάλλον και εισάγει τις 

παραμέτρους για την ανάπτυξη 

της κοινωνίας, με σκοπό οι 

άνθρωποι να ζουν σε αρμονία 

με το νερό.

Η έρευνα αυτή είναι σημα-

ντική όχι μόνο για το μέλλον 

της Βομβάης αλλά και για το 

μέλλον του Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασμού. Οι πόλεις σήμερα 

αποτελούνται από όρια προ-

στασίας από τις περιβαλλοντι-

κές συνθήκες. Αυτή η μέθοδος 

σχεδιασμού δημιουργεί μια 

αναποτελεσματική κατάσταση 

καθώς σταματά τη φυσική 

ροή του νερού και δημιουργεί 

πλημμύρες και καταστροφές. 

Η συμβίωση μεταξύ του νερού 

και των ζωντανών οργανισμών 

είναι κάτι που μπορεί να διδάξει 

τους αρχιτέκτονες, ώστε η σχε-

διαστική τους πρόταση να είναι 

σε θέση να καλύψει τις ανάγκες 

του περιβάλλοντος. Αυτή η 

έρευνα προτείνει ότι η αλλαγή 

του τρόπου με τον οποίο σχεδι-

άζονται οι πόλεις βάσει του πε-

ριβάλλοντος θα μπορούσε να 

αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων 

με ευεργετικό τρόπο.

Σ υ μ β ί ω σ η  -  Η  ε π έ κ τ α σ η  τ η ς  π ό λ η ς  τ ο υ  Μ ο υ μ π ά ι  μ έ σ α  σ τ η ν  Α ρ α β ι κ ή  Θ ά λ α σ σ α

7
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Αρχιτέκτονες: MAKRIDIS ASSOCIATES

Skytree
Ένας καταπράσινος πύργος, 

στο κέντρο της Αφρικανικής 

πρωτεύουσας Accra, εμπνευ-

σμένος από τις ακραίες και 

τροπικές κλιματικές συνθήκες 

της περιοχής. 

Το νέο κτίριο πολλαπλών χρή-

σεων πρόκειται να στεγάσει τα 

κεντρικά γραφεία Τράπεζας, 

πολυτελές ξενοδοχείο, γρα-

φειακούς χώρους πολυεθνι-

κών καθώς και καταστήματα 

λιανικού εμπορίου και ανα-

ψυχής, συνολικής επιφάνειας 

25.000m2.

Το οικόπεδο βρίσκεται σε 

μία ανερχόμενη περιοχή στην 

οποία βρίσκονται οι έδρες 

πολυεθνικών εταιριών και 

εμβληματικά κτίρια πρεσβειών. 

Ο σχεδιασμός του κτιρίου βα-

σίζεται στην ενδελεχή ανάλυση 

των πολεοδομικών και κλιματι-

κών δεδομένων της περιοχής. 

Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε 

η ανάλυση της κίνησης των 

ανέμων όπου έγινε προσπά-

θεια για τη βέλτιστη αξιοποί-

ησή τους καθώς και για την 

εξασφάλιση των ιδανικότερων 

συνθηκών εργασίας και διαβί-

ωσης. Το κλίμα της περιοχής 

είναι τροπικό και η βλάστηση 

στην πόλη είναι αρκετά πυκνή.

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

S k y t r e e

Τοποθεσία: Accra, Ghana
Επιφάνεια: 25.000m2

Έτος: 2016

2η θέση σε διεθνή διαγωνισμό
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Στόχος των μελετητών ήταν 

η δημιουργία ενός πολυ-

ώροφου κτιρίου με έντονη 

χρήση του πράσινου σε όλα 

τα επίπεδα και στις όψεις του 

κτιρίου, προκειμένου αυτό 

να συμβάλει στον περιορισμό 

των ρύπων, στην αύξηση 

της υγρασίας, στην ψυκτική 

επίδραση του αέρα και στη 

δημιουργία συνθηκών οπτικής 

άνεσης. H έντονη παρουσία 

του πράσινου σε όλο το ύψος 

του κτιρίου επιτυγχάνεται με 

τη μετατόπιση των επιπέδων 

καθ’ύψος και τη δημιουργία 

φυτεμένων εξωστών σε όλα 

τα επίπεδα. Οι φυτεμένοι 

εξώστες και τα ειδικά συστή-

ματα αναρρίχησης φυτών 

λειτουργούν ως προστατευτι-

κό φίλτρο από τις εξωτερικές 

συνθήκες. Οι πυκνά φυτεμένοι 

εξώστες προσφέρουν μια 

διαφορετική πρόταση κατοί-

κησης στο κέντρο της πόλης. 

Το πράσινο κορυφώνεται στα 

δώματα των κτιρίων τα οποία 

φυτεύονται σε μεγάλη έκταση, 

συμβάλλοντας αφενός στη 

βελτίωση του μικροκλίματος 

και αφετέρου στην ενίσχυση 

της θερμομόνωσης.

S k y t r e e
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Η σχεδίαση συνδυάζει μια 

τολμηρή δυναμική φόρμα με 

λεπτομερή στοιχεία για την 

ανθρώπινη κλίμακα.

Οι κύριες προθέσεις σχεδια-

σμού είναι οι εξής:

  Αρμονική μορφολογική ενσωμάτωση του κτιρίου στο τοπίο

   Ενσωμάτωση των χώρων πρασίνου και της βλάστησης στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό του κτιρίου

   Δημιουργία εναλλακτικών χώρων και μεταβατικών ζωνών 

που μεταβάλλονται σταδιακά από δημόσιο σε ιδιωτικό

  Εξασφάλιση άμεσης προσβασιμότητας στις διάφορες λειτουργίες

  Επίτευξη υψηλού επιπέδου ευελιξίας για τους εσωτερικούς χώρους

  Δημιουργία εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας

  Εξασφάλιση δυνατότητας για μελλοντική επέκταση 

  Αξιοποίηση του προσανατολισμού

   Δημιουργία ιδιαίτερα διαφοροποιημένων χώρων με βέλτιστη 

εσωτερική ποιότητα

   Σεβασμό και εκμετάλλευση των τοπικών κλιματολογικών 

συνθηκών

S k y t r e e
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
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Μανώλης Αναστασάκης, Αρχιτέκτονας
με συνεργάτη τον Δημήτρη Φραγκιά

flow of life
Έπαινος σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Το αντικείμενο του διαγωνι-

σμού ήταν:

Α) ο σχεδιασμός 62.750 

τ.μ. νέων κτηρίων μικτής 

χρήσης (γραφεία για εταιρείες 

πληροφορικής, ερευνητικό ιν-

στιτούτο με βιβλιοθήκη, αμφι-

θέατρο, εκθεσιακούς χώρους 

και αίθουσες συνεδριάσεων, 

320 διαμερίσματα κατοικιών, 

ξενοδοχείο-ουρανοξύστη 200 

δωματίων, καθώς και χώρους 

καταστημάτων, εστίασης και 

αναψυχής).

Β) ο ανασχεδιασμός 85.000 

τ.μ. γραφειακών χώρων και η 

ένταξή τους στη νέα συνολική 

πρόταση

Γ) ο σχεδιασμός του συνόλου 

των υπαίθριων χώρων του 

οικοπέδου έκτασης 90 στρ.

Οι στόχοι του διαγωνισμού 

ήταν:

-  Να δημιουργηθεί ένα περι-

βάλλον εργασίας φιλόξενο, 

άνετο, συνεκτικό και πολυ-

επίπεδο στον τρόπο βίωσής 

του και στη σημασία του

-  Να διερευνηθούν ιδέες για 

μια ένθετη αστικότητα και 

ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

f l o w  o f  l i f e

	  

	  

να προταθεί ένας σχεδι-

ασμός ο οποίος θα είναι 

τολμηρός, θα επηρεάσει και 

θα προηγείται των αστικών 

μεταλλάξεων της περιοχής 

παραμένοντας ταυτόχρονα 

έγκυρος επί μακρόν

-  Ο σχεδιασμός να ενταχθεί 

όπως ένας ζωντανός οργα-

νισμός στην δυναμική και 

διάσπαρτη αστικοποίηση της 

περιοχής και να μην οδηγή-

σει απλά σε όμορφα γλυπτι-

κά αντικείμενα

-   Να δοθούν κατάλληλες 

απαντήσεις στην ιδέα της 

κουλτούρας και στην ζωντα-

νή χειρονακτική παράδοση

-  Να καταδειχθεί ότι όλα αυτά 

είναι δυνατά πετυχαίνοντας 

ταυτόχρονα έναν βιοκλιματι-

κό σχεδιασμό συνδυασμένο 

με βιωσιμότητα, ευελιξία και 

αποδοτικότητα.

Η κριτική επιτροπή του δι-

αγωνισμού ήταν διεθνής και 

αποτελείτο από 13 αναγνωρι-

σμένους αρχιτέκτονες.

Διαγωνίστηκαν συνολικά 201 

γραφεία από όλο τον κόσμο 

και δόθηκαν 5 ισότιμα βρα-

βεία και 5 ισότιμοι έπαινοι.

Σύνδεσμος YouTube  για το βίντεο:

http://www.youtube.com/watch?v=Z4EqPvcdRvw

The SPIRETEC Competition

Architectural Design Competition

The project is in Greater Noida

Part of the Delhi Region, India

http://www.spireteccompetition.com
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Η πρόταση του Μανώλη Ανα-

στασάκη είχε ως τίτλο «flow 
of life». 

Ο σχεδιασμός καθορίστηκε 

από την αντίληψη ότι δεν 

πρέπει οι κτιριακοί όγκοι να 

αναπτυχθούν μεμονωμένοι 

και σποραδικά αλλά η πρό-

ταση να στηριχθεί σε μια ενι-

αία και ισότιμη αντιμετώπισης 

των στεγασμένων χώρων, 

των ανοιχτών χώρων και του 

φυσικού περιβάλλοντος. Η 

πρόταση βασίστηκε έτσι σε 

δύο κύρια συνθετικά στοιχεία 

διαμόρφωσης τοπίου τα 

οποία «γέννησαν» τη γενική 

διάταξη (master plan).

Προτάθηκε κατ’ αρχάς η  

«εισαγωγή» στο τοπίο του 

γειτνιάζοντος υδάτινου στοι-

χείου με τη μορφή ενός κα-
ναλιού το οποίο αναπτύσσε-

ται κεντρικά. Εκατέρωθεν του 

καναλιού αναπτύσσονται δύο 

υπερυψωμένες πλατφόρμες 

(esplanades) σε ύψος +7.20 

οι οποίες απλώνονται προς το 

κανάλι με τη μορφή κερκίδων 

και βαθμίδων. Αυτά τα δύο 

κεντρικά συνθετικά στοιχεία 

(κανάλι και πλατφόρμες) 

προσφέρουν με σαφήνεια και 

συνεκτικότητα ένα πλούσιο 

αρχιτεκτονικό περιβάλλον σε 

μία πλειάδα από δημόσιους 

χώρους: εξέδρες, κερκίδες, 

πεζούλες, οδεύσεις, ανοι-

χτό θέατρο, στεγασμένους 

υπαίθριους χώρους κλπ. Οι 

κλειστοί και ανοιχτοί χώροι 

και στις δύο «όχθες» ενοποι-

ούνται από μία δομική κορδέ-
λα η οποία διατρέχει το τοπίο 

από άκρη σε άκρη. Η κορδέλα 

μεταλλάσσεται στη διαδρομή 

της από στέγη σε στέγαστρο, 

σε προστατευμένες γεφυρώ-

σεις και σε κτιριακό ένδυμα. 

Στην πρότασή μας λοιπόν η 

ρευστότητα του νερού κατέ-

στη ένα στέρεο οργανωτικό 

στοιχείο και η υλικότητα της 

κορδέλας μεταστράφηκε σε 

μία ρευστή και μεταβατική χω-

ρική δομή. Η καθημερινή ζωή 

ρέει μαζί τους.

f l o w  o f  l i f e

Η κορδέλα  
μεταλλάσσεται στη  
διαδρομή της από  
στέγη σε στέγαστρο,  
σε προστατευμένες  
γεφυρώσεις και  
σε κτιριακό ένδυμα

“

”
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Η υφασμάτινη μορφή και χω-

ρική δομή της προτεινόμενης 

κορδέλας παράγει σύνθετους 

αλλά δυναμικούς χώρους 

ενσωματώνοντας βασικές 

αρχές του βιοκλιματικού σχε-

διασμού, συνθέτοντας ταυτό-

χρονα κτιριακά περιβλήματα 

τα οποία αλληλεπιδρούν με το 

φως και τον άνεμο.

Τα υλικά για τη δομική κορδέλα 

μπορεί να είναι κατά περίπτωση 

από συμβατικά μεταλλικά πλέγ-

ματα έως νέοι ιστοί υψηλής 

τεχνολογίας, όπως συνθετικές 

και πολυκαρβονικές ίνες. Η 

συνολική επιλογή των υλικών, 

οδηγείται από την πρόθεση να 

χρησιμοποιηθούν τοπικά υλικά 

και τοπική κατασκευαστική 

τεχνογνωσία στη βάση των 

κατασκευών (τοπική πέτρα και 

ξύλο), ενώ νέα υλικά και προ-

ηγμένες τεχνολογικές λύσεις 

προτείνονται όσο οι κατασκευές 

εξελίσσονται σε ύψος.

f l o w  o f  l i f e

Η συνολική επιλογή 
των υλικών, οδηγείται 
από την πρόθεση  
να χρησιμοποιηθούν  
τοπικά υλικά και  
τοπική κατασκευαστική 
τεχνογνωσία

“

”
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Δ ι π λ ω μ α τ ι κ έ ς  Ε ρ γ α σ ί ε ς ,  Δ ι α κ ρ ί σ ε ι ς  2 0 1 6

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε για 7η χρονιά η διαδικασία 

βράβευσης των διπλωματικών εργασιών 

ελλήνων και κύπριων φοιτητών, οι οποίες 

υποστηρίχτηκαν το 2016. Παρουσιάζο-

νται εδώ τα 5 ισότιμα βραβεία και οι 5 

ισότιμοι έπαινοι.

Στόχος του θεσμού που δημιούργησε 

και οργανώνει ο Μανώλης Αναστασά-

κης (τα προηγούμενα έτη μέσα από το 

greekarchitects.gr), είναι η δημοσίευση 

και βράβευση των αξιολογότερων (κατά 

την εκάστοτε κριτική επιτροπή) εργασιών 

καθώς και η δημιουργία ενός ενεργού 

αρχείου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν:

-  Πρωτοτυπία της εργασίας και ποιότητα 

του σχεδιασμού

-  Ανάδειξη πρωτότυπων ερωτημάτων για 

το σχεδιασμό και διερεύνηση νέων συν-

θετικών κατευθύνσεων

-  Εξερεύνηση καινοτόμων συνθετικών 

επιλογών και συνδυασμού υλικών

- Αειφόρος σχεδιασμός

- Κοινωνική υπευθυνότητα του σχεδιασμού

-  Ευκρίνεια και ποιότητα της παρουσίασης

Η αξιολόγηση για τις συμμετοχές του 2016 

έγινε από μία 5μελή κριτική επιτροπή απο-

τελούμενη από τους αρχιτέκτονες:

Μανώλη Αναστασάκη, Νίκο Γεωργιάδη, 

Θεοδώρα Κυριαφίνη, Γιώργο Μπάτζιο και 

Θανάση Πολυζωίδη.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο βρίσκονται 

όλες οι συμμετοχές για τις Διπλωματικές 

του 2016:

http://www.gradreview.gr/2017/05/

blog-post_31.html

Περισσότερες πληροφορίες για τις δια-

κριθείσες συμμετοχές μπορούν να ανα-

ζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

5 ισότιμα βραβεία

Διπλωματική με κωδικό: Δ001.16 (Βραβείο) - Technomedical Territories | 

Smart bodies, smart spaces - Δήμητρα Δρίτσα http://www.gradreview.

gr/2017/07/00116-technomedical-territories-smart.html 

Διπλωματική με κωδικό: Δ005.16 (Βραβείο) - Research and Process centre  

of confidential Data - Μαρίνα Χαραλαμπίδου  

http://www.gradreview.gr/2017/05/00516.html 

Διπλωματική με κωδικό: Δ016.16 (Βραβείο) - Αρθρώσεις επί της πόλης -  

Σωτήρης Μοναχογιός, Άκης Πολυκανδριώτης  

http://www.gradreview.gr/2017/06/01616.html

Διπλωματική με κωδικό: Δ041.16 (Βραβείο) - Κατοικώντας το μεταβλητό τοπίο - 

Κρις Λοΐζου http://www.gradreview.gr/2017/06/04116.html

Διπλωματική με κωδικό: Δ048.16 (Βραβείο) - Αστικές Συνδέσεις σε Νησιωτικά Τοπία - 

Γκράτσου Γεωργία http://www.gradreview.gr/2017/06/04816.html

5 ισότιμοι έπαινοι

Διπλωματική με κωδικό: Δ003.16 (Έπαινος) - Σταθμός Ωκεανογραφικής Έρευνας 

στα Λεγραινά Σουνίου - Μενέλαος Γιαννόπουλος, Αντώνης Παπαγγελόπουλος 

http://www.gradreview.gr/2017/05/00316.html 

Διπλωματική με κωδικό: Δ011.16 (Έπαινος) - ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ_Ισχυροποιώντας τη μνήμη - 

Νεφέλη-Βασιλική Λαγουδάκη  

http://www.gradreview.gr/2017/06/01116.html 

Διπλωματική με κωδικό: Δ012.16 (Έπαινος) - Επαναπροσδιορίζοντας τα όρια:  

Διαμόρφωση του τοπίου στη ευρύτερη περιοχή των Μύλων Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη - 

Ζουγανέλης Σπυρίδων, Μαρκοζάνη Ελισσάβετ  

http://www.gradreview.gr/2017/06/01216.html

Διπλωματική με κωδικό: Δ025.16 (Έπαινος) - Σχολή Μουσικής και Οργανοποιίας 

στο Βόλο - Αιμιλία-Ήρα Δεσύπρη, Βαλάντης Μάτσακας  
http://www.gradreview.gr/2017/06/02516.html

Διπλωματική με κωδικό: Δ037.16 (Έπαινος) - Κέντρο θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

στο λιμάνι της Ραφήνας - Αναστασίου Δημήτριος, Κοντιζά Ιωάννα, Τσιάντου Ελένη 

http://www.gradreview.gr/2017/06/03716.html

Διπλωματικές Εργασίες, 
Διακρίσεις 2016

Διπλωματική με κωδικό: Δ001.16 (Βραβείο) 

Technomedical Territories | Smart bodies, 

smart spaces - Δήμητρα Δρίτσα
Επιβλέποντες: Nimish Biloria,  Jia-Rey Chang, 

Karel Vollers

Hyperbody | TU Delft Faculty of Architecture

Με αφετηρία τον ευρύτερο θεματικό άξονα 

στον οποίο κινείται η παρούσα διπλωματική 

εργασία, δηλαδή το σχεδιασμό ενός περιπτέ-

ρου για την Expo 2025 στο Ρότερνταμ,  η 

πρόταση επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την 

έννοια του νοσοκομειακού χώρου, ερευνώ-

ντας θεωρητικές και υλικές προεκτάσεις της 

προσέγγισης του αρχιτεκτονικού χώρου ως 

συνέχεια του ανθρώπινου σώματος, μέσω 

της ενσωμάτωσης διαδραστικών τεχνολογι-

ών (αισθητήρων και μικροελεγκτών Arduino). 

Η παρέμβαση τοποθετείται σε ένα από τα 

πλέον κεντρικά σημεία του Ρότερνταμ, δίπλα 

στο Kunsthal και στο νοσοκομείο Erasmus 

MC, το οποίο λειτουργεί ως μια αυτόνομη πε-

ρίκλειστη μικροκοινότητα, και πέρα από τους 

ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό απορρο-

φά ένα μεγάλο κομμάτι της φοιτητικής κοι-

νότητας του Ρότερνταμ, καθ’ ότι τμήμα του 

συγκροτήματος λειτουργεί ως πανεπιστήμιο. 

Ο στόχος της παρέμβασης είναι να λειτουργήσει 

μακροπρόθεσμα ως επέκταση του νοσοκομεια-

κού συγκροτήματος και να απορροφήσει κατά τη 

διάρκεια της Expo κάποιο κομμάτι των χρηστών 

του συγκροτήματος, δημιουργώντας μια σειρά 

από ενδιάμεσους χώρους οι οποίοι αποτελούν 

τόπο συνάντησης και συσχέτισης ασθενών, 

επισκεπτών και φοιτητών-επιστημόνων.
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Διπλωματική με κωδικό: Δ005.16 (Βραβείο) 

Research and Process centre of confidential  

Data - Μαρίνα Χαραλαμπίδου
Επιβλέποντες καθηγητές: Τσινίκας Νικό-

λαος, Βαβίλη Φανή

Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών

Ημερομηνία παρουσίασης: 28.09.2016

Το θέμα της συγκεκριμένης διπλωματικής 

αφορά ένα κέντρο έρευνας και διαχείρισης 

απόρρητων δεδομένων. Λόγω του ειδικού 

χαρακτήρα του κελύφους θεωρείται ανα-

γκαίο η πλήρωση ορισμένων προϋποθέ-

σεων σχετικά με:

α) την ένταξή του στον περιβάλλοντα χώρο 

υπό την έννοια του καμουφλαρίσματος

β) το βαθμό δυσκολίας της προσβασιμό-

τητάς του

γ) τις απαραίτητες προδιαγραφές των εσωτε-

ρικών χώρων για τις διάφορες υπηρεσίες και  

λειτουργίες που πρόκειται να φιλοξενήσει.

Ως προς την τοποθεσία εγκατάστασης του 

κελύφους, επιλέχθηκε η βραχονησίδα με-

γάλο Σόφρανο ή αλλιώς Ζαφοράς. Πρό-

κειται για μία βραχονησίδα του Καρπάθιου 

Πελάγους η οποία ανήκει στο νησιωτικό 

σύμπλεγμα Δωδεκανήσων και υπάγεται 

στο Δήμο Αστυπάλαιας. Η έκτασή της είναι 

περίπου 1,281 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

και είναι εντελώς ακατοίκητη. Το κέλυ-

φος τοποθετήθηκε στη δυτική πλευρά της 

βραχονησίδας, καθώς στο συγκεκριμένο 

σημείο λόγω της υψομετρικής ανισότη-

τας του βουνού, δημιουργείται έντονο το 

φαινόμενο της σκιάς, γεγονός το οποίο 

δυσχεραίνει τον εντοπισμό του από κοινές 

δορυφορικές λήψεις.

Διπλωματική με κωδικό: Δ016.16 (Βραβείο) 

Αρθρώσεις επί  της πόλης - Σωτήρης  
Μοναχογιός, Άκης Πολυκανδριώτης
Επιβλέπων καθηγητής: Αθανάσιος Σπα-

νομαρίδης

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών

Ημερομηνία παρουσίασης: Οκτώβριος 2016

Οι «Αρθρώσεις επί της πόλης» είναι ο τρό-

πος σύνδεσης διαφορετικών προγραμ-

μάτων μέσω μίας διαδρομής, αλλά και ο 

τρόπος σύνδεσης όλου του συστήματος 

με την ίδια την πόλη. Η πρότασή μας αφο-

ρά τη σύνδεση / άρθρωση των σταθμών 

τρένων Αττικής / Λαρίσης και επιδιώκει να 

επαναδιαπραγματευτεί με μια κριτική ματιά 

τη σχέση της πόλης με τις υποδομές, τη 

φύση, το συλλογικό χώρο, τη μνήμη, τη 

συντήρηση και αποκατάσταση υπαρχουσών 

δομών και την τοπογραφία, με εργαλείο 

τις πολλαπλές κλίμακες [κλίμακα πόλης, 

προγράμματος και λεπτομέρειας].

Το εσωστρεφές σύστημα της επέμβασης 

διαφοροποιείται από την πόλη σε επίπεδο 

τομής, λεπτομέρειας και υλικού. 

Η πρόταση αρθρώνεται «επί της πόλης», 

με τον ορισμό αυτό να έχει διπλή σημασία: 

Ερμηνεύεται αφ’ ενός ως υπέρθεση στην 

πόλη, καθώς η πρόταση βρίσκεται σε ψη-

λότερο επίπεδο από τον υπάρχοντα ιστό 

της. Αφ’ ετέρου, με μία δεύτερη ανάγνω-

ση αποκαλύπτεται η αντιθετική φύση των 

δύο κόσμων, πρότασης και πόλης, καθώς 

η πρόθεση «επί» ερμηνεύεται στην αρχαία 

ελληνική ως «εναντίον». 

Η διαδρομή αναδιπλώνεται μέσα στη πόλη 

και έρχεται σε επαφή με αυτή μέσω υποστυ-

λωμάτων που αναδύονται από το έδαφος. 

Σε επίπεδο λεπτομέρειας, το σημείο ένωσης 

της κολώνας με τη διαδρομή εξαϋλώνεται  

από το φως, δίνοντας την εντύπωση πως η 

κολώνα δεν φέρει το φορτίο της διαδρο-

μής. Η άρθρωση αυτή επαναλαμβάνεται 

σε κάθε σημείο επαφής της κολώνας με 

διαδρομή ή με πρόγραμμα.

Σε επίπεδο υλικότητας, ο δομικός σκελε-

τός της διαδρομής είναι μεταλλικός και το 

υλικό του δαπέδου της είναι ταρτάν, ένα 

μαλακό υλικό που μαζί με το μέταλλο δια-

φοροποιούνται από το σκυρόδεμα, το υλικό 

της τυπικής αθηναϊκής πόλης. 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

Η κύρια είσοδος στη διαδρομή επιτυγχά-

νεται από τα δύο συμπλέγματα σταθμών 

τραίνων που βρίσκονται στα άκρα της [Λα-

ρίσης και Αττικής]. Εκεί πραγματοποιείται η 

μεγαλύτερη ροή από και προς την περιοχή 

επέμβασης. Εκτός από τις κύριες, υπάρ-

χουν και δευτερεύουσες είσοδοι [σκάλες, 

ανελκυστήρες] σε διάφορα άλλα σημεία 

της διαδρομής. Η πρόσβαση σε ένα πρό-

γραμμα επιτυγχάνεται μέσω της διαδρομής 

και όχι απευθείας από την πόλη. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι υπάρχουσες υποδομές τραίνων αποτε-

λούν το εφαλτήριο σχεδιασμού της πρότα-

σης. Μία άλλη μορφή υποδομής, η άυλη 

υποδομή του διαδικτύου, αποτελεί τη βάση 

δημιουργίας ενός συλλογικού χώρου εργα-

σίας [co-working space] στο μέσο της δια-

δρομής. Στα ενδιάμεσα τμήματά της μεταξύ 

σταθμών και co-working, αναπτύσσονται 

περεταίρω προγράμματα σε συγκεκριμένες 

θέσεις που υποδεικνύονται από τις ήδη 

υπάρχουσες συνθήκες της πόλης [Κήπος, 

Πολεμικό Καταφύγιο Β’ Π.Π., Αμαξοστάσιο 

Τρόλεϊ και Μουσείο Τομή].
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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Διπλωματική με κωδικό: Δ048.16 (Βραβείο) 

Αστικές Συνδέσεις σε Νησιωτικά Τοπία: 

Ενεργοποίηση παραλιακού μετώπου στα Τε-

μένια Λέρου και Κέντρο Ναυπηγικής Έρευνας 

και Πειραματισμού - Γκράτσου Γεωργία
Επιβλέποντες καθηγητές: Βαζάκας Αλέ-

ξανδρος, Τζομπανάκης Αλέξιος

Σύμβουλος καθηγητής: Κώστας Μωραΐτης

Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών

Ημερομηνία παρουσίασης: Νοέμβριος 2016

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη, ανά-

λυση και ερμηνεία της ευρύτερης περιοχής 

του κόλπου του Λακκιού στο νησί της Λέ-

ρου στα Δωδεκάνησα και στοχεύει, μέσω 

μιας σταδιακής προσέγγισης των χωρικών 

ποιοτήτων που την απαρτίζουν, να προτείνει 

στρατηγικές επέμβασης για την εξυγίανση, 

ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής σε 

τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. 

Προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως 

τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που 

παρουσιάζει η διάσπαρτη αστικότητα αυτού 

του νησιωτικού τοπίου, η εργασία ξεκινά με 

την ανάλυση του νησιού της Λέρου και του 

κόλπου του Λακκιού, και σταδιακά συνεχίζει 

με τη μελέτη των υποπεριοχών του κόλπου, 

προσεγγίζοντας την περιοχή από τη μεγάλη 

στη μικρή κλίμακα. 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση πραγματοποιείται 

σε τέσσερα διακριτά επίπεδα:

1. Λέρος (κλ. 1/20.000)

2. Φυσικό λιμάνι Λακκιού (κλ. 1/10000)

3. Επιμέρους ζώνες φυσικού λιμανιού 

(1/5000)

4. Λακκί_Τεμένια_ Evros Μαρίνα (1/1000)

Σε κάθε επίπεδο, ανάλογα με τα προβλή-

ματα και τις ευκαιρίες που εντοπίζονται, 

πραγματοποιείται πρόταση επέμβασης για 

την αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιοχής.

Ξεκινώντας την ανάλυση από το επίπεδο 

του νησιού (κλ. 1/20.000), εντοπίζονται τα 

κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε το συγκε-

κριμένο νησί και η συγκεκριμένη περιοχή. 

Αυτά προσδιορίζουν τη μοναδική ταυτότητα 

της Λέρου και τη διαφοροποιούν από τα 

υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου.

Διπλωματική με κωδικό: Δ041.16 (Βραβείο) 

Κατο ικώντας  το  μεταβλητό  τοπ ίο  -  

Κρις Λοΐζου
Επιβλέπων καθηγητής: Γιάννης Αίσωπος

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτό-

νων Μηχανικών

Ημερομηνίας υποστήριξης: Νοέμβριος 2016

Η παρούσα διπλωματική εισάγει την ιδέα 

της κατοίκησης των μεταβλητών τοπίων, 

η οποία δύναται να καλύψει εννοιολογικές 

προεκτάσεις του τουρισμού, επαναπροσ-

διορίζοντας την αντίληψη του πολυτελούς 

σύμφωνα με το ρητό «less is enough». Το 

αποτέλεσμα σχεδιασμού αποτελεί ενεργός 

συμμετέχων στη φύση του τοπίου και προ-

σφέρει την ουσία του στο μέγιστο.

Οι ταμιευτήρες νερού που δημιουργούνται από 

φράγματα σε κοιλάδες αποτελούν μεταβλητά 

τοπία λόγω της διακύμανσης της στάθμης των 

υδάτων τους, η οποία επαναπροσδιορίζει πε-

ριοδικά τη σχέση των στοιχείων του. Οι συγκε-

κριμένες υποδομές παρέχουν οφέλη και επι-

πλοκές στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, 

αντίστοιχα ενώ ταυτόχρονα αναμορφώνουν το 

τοπίο και το καθιστούν άξιο εκτίμησης καθώς 

προκύπτει ένας απομονωμένος, διακριτός και 

ιδιόμορφος προορισμός. 

Η Κύπρος διαθέτει πέραν των εκατόν φραγ-

μάτων και κατατάσσεται πρώτη στον ευρω-

παϊκό χώρο όσον αφορά τον αριθμό και την 

χωρητικότητά τους σε σχέση με την έκτασή 

της. Τα φυσικο-γεωγραφικά χαρακτηριστικά 

του νησιού, η ιστορία του και οι πολυάριθμες 

τεχνητές του λίμνες, αποδεικνύουν ότι αν 

και υποβαθμισμένα ή ανεκμετάλλευτα, τα 

μεταβλητά τοπία είναι μεγάλης σημασίας. Τα 

εν λόγω τοπία δύναται να συμβάλουν στον 

επαναπροσδιορισμό πρωταρχικών ιδεών και 

απόψεων των επισκεπτών, προσφέροντάς 

τους μια ασυνήθης εμπειρία ταυτιζόμενη με 

εννοιολογικές ερμηνείες του τουρισμού. Ο 

τουρισμός ορίζεται εννοιολογικά ως μια «ιερή 

τελετουργική διαδικασία» που προάγει τον 

αναστοχασμό και αντανακλά βαθιά ριζωμένες 

αξίες της κοινωνίας για την ελευθερία, τη 

φύση και την αυτοεκπλήρωση. Πιο συγκε-

κριμένα, η αφετηρία αφήγησης τοποθετείται 

ανάμεσα στα πλέον εμπορικά αξιοθέατα στην 

καρδιά της πόλης της Λεμεσού, εκεί όπου 

βρίσκεται και η κοίτη του ποταμού Γαρύλλη. 

Ακολουθώντας νοητή αντίστροφη πορεία 

της ροής του, πραγματοποιείται χωρική και 

συμβολική απομάκρυνση από τις επικρατέ-

στερες τάσεις και εκεί εντοπίζεται μια τεχνητή 

λίμνη, η περιοχή επέμβασης.
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Διπλωματική με κωδικό: Δ003.16 (Έπαινος)

Σταθμός Ωκεανογραφικής Έρευνας στα 

Λεγραινά Σουνίου - Μενέλαος Γιαννό-
πουλος, Αντώνης Παπαγγελόπουλος
Επιβλέπων καθηγητής: Τάσης Παπαϊωάννου 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ημερομηνία παρουσίασης: 14.07. 2016

Η παρούσα διπλωματική αφορά το σχε-

διασμό ενός σταθμού ωκεανογραφικής 

έρευνας στα Λεγραινά Σουνίου. Πρόκειται 

για έναν επισκέψιμο ερευνητικό σταθμό, 

που συμπληρώνει το υφιστάμενο δίκτυο 

υποδομών του Ελληνικού Κέντρου Θα-

λασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Βασικό ερευνητικό στόχο αποτέλεσε η 

επεξεργασία ενός δημόσιου κτιρίου ει-

δικής χρήσης που συνδιαλλέγεται με το 

φυσικό τοπίο.

Αφετηρία της συνθετικής διερεύνησης 

στάθηκαν δύο συνεργαζόμενα δίπολα. Η 

συναρμογή της ερευνητικής λειτουργίας με 

τον παράγοντα της επισκεψιμότητας υλο-

ποιεί την πρόθεση της αλληλεπίδρασης 

του ερευνητικού έργου με επιστημονικό 

ή μη κοινό. Με αυτό το νήμα, συνδέε-

ται η επιστημονική διάσταση του κτιρίου 

με τη χωροθέτηση στο όριο στεριάς και 

θάλασσας εξερευνώντας τις νοηματικές 

φορτίσεις που προκύπτουν από αυτή τη 

γειτνίαση.

Ως ερευνητικός σταθμός αλλά και ως 

«σταθμός» στη χωρική του σχέση με το 

δίκτυο ερευνητικών εγκαταστάσεων του 

ινστιτούτου, επιχειρεί να ανασυνθέσει ως 

ενδιάμεσος την πορεία από το επιχειρη-

σιακό πεδίο, δηλαδή τη θάλασσα, ως το 

εργαστήριο, ενώ η ίδια η δομή του κτιρί-

ου αποκαλύπτει τα βήματα και τη μέθοδο 

αυτής της διαδικασίας.

Διπλωματική με κωδικό: Δ011.16 (Έπαινος)

ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ_Ισχυροποιώντας τη μνήμη - 

Νεφέλη-Βασιλική Λαγουδάκη
Επιβλέπων: Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ημερομηνία παρουσίασης: Οκτώβριος 2016

Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται το 

σχεδιασμό ενός χώρου μνήμης - μουσείου 

μικρής κλίμακας αφιερωμένο στις διάφορες 

χρονικές ενότητες της Σπιναλόγκας, απέναντι 

από το νησί, στον οικισμό Πλάκα, θέτοντας 

ως στόχο τη διάσωση, την ισχυροποίηση και 

ανάδειξη των μνημών της. Βασικός σχεδια-

στικός στόχος ήταν το κτίριο να εντάσσεται 

αρμονικά στο περιβάλλον και να σχετίζεται 

με αυτό (ένταξη), διατηρώντας όμως και μια 

έντονα συμβολική γλώσσα (ένταση). 

Η Σπιναλόγκα, μικρή οχυρή βραχονησίδα 

στο στόμιο του φυσικού λιμένα της Ελού-

ντας, αποτελεί ένα μνημειακό και ιστορι-

κό παλίμψηστο που διασώζει σημαντικά 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της Ενετικής και 

Οθωμανικής περιόδου, ενώ το διάστημα 

1904-1958 χρησιμοποιήθηκε ως τόπος 

εγκλεισμού των λεπρών. Εν έτη 2017 η 

Σπιναλόγκα αποτελεί το τέταρτο σε επι-

σκεψιμότητα αρχαιολογικό χώρο σε όλη 

την Ελλάδα, δεχόμενη κατά τους θερινούς 

μήνες σχεδόν 3.000 επσκέπτες από όλο 

τον κόσμο ημερησίως! Το 2018 μάλιστα 

αναμένεται η κατάθεση του φακέλου για 

την ένταξή της στον κατάλογο μνημείων 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO. Ωστόσο, ο χώρος με τη σημερινή 

του «καθαρμένη-ωραιοποιημένη» εικόνα σε 

συνδυασμό με την ελλιπή πληροφόρηση 

αδυνατεί να μεταλαμπαδεύσει στους επι-

σκέπτες την μακραίωνη ιστορία του και να 

αποδώσει την ιερότητα ενός τόπου μαρτυ-

ρίου και ανθρωπίνου πόνου.

Θέτοντας, λοιπόν, ως στόχο τη διάσωση, 

την ισχυροποιήση και την ανάδειξη των 

μνημών της Σπιναλόγκας, σχεδιάστηκε στο 

πλαίσιο της διπλωματικής ένας χώρος μνή-

μης - μουσείο μικρής κλίμακας αφιερωμέ-

νο στις διάφορες χρονικές ενότητές της, 

απέναντι από το νησί, στον οικισμό Πλάκα.
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Διπλωματική με κωδικό: Δ012.16 (Έπαινος)

Επαναπροσδιορίζοντας τα όρια: Διαμόρφωση 

του τοπίου στη ευρύτερη περιοχή των Μύλων 

Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη -  Ζουγανέλης 
Σπυρίδων, Μαρκοζάνη Ελισσάβετ
Επιβλέποντες καθηγητές: Βαζάκας Αλέ-

ξανδρος, Καραμενέα Πανίτα

Πολυτεχνείο Κρήτης,  Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών

Ημερομηνία παρουσίασης: 19.10.2016

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί 

τη διαμόρφωση του τοπίου στην περιοχή 

του εγκαταλειμμένου βιομηχανικού συ-

γκροτήματος Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη. 

Η παλιά αλευροβιομηχανία βρίσκεται στο 

νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης, στα όρια 

του δήμου, σε μικρή απόσταση από τη θά-

λασσα και γειτνιάζει με αστικούς ελκυστές 

όπως τη νέα διαμορφωμένη παραλία, το 

Μέγαρο Μουσικής, το Ποσειδώνιο κο-

λυμβητήριο και τον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Ο 

σχεδιασμός ξεκινά με σημείο αναφοράς 

τα βιομηχανικά κατάλοιπα με στόχο την 

ενοποίηση αρχικά των δύο βασικότερων 

πόλων, που βρίσκονται εκατέρωθεν τους, 

την πόλη και τη θάλασσα και στη συνέχεια 

των κατακερματισμένων αστικών τμημάτων 

που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Η περιοχή 

μετατρέπεται σε ένα «λιμάνι» πολλαπλών 

δραστηριοτήτων με το δημόσιο πράσινο 

να οργανώνει τη σύνθεση. Το πάρκο και 

οι υπόλοιποι δημόσιοι χώροι που αναπτύσ-

σονται, εντάσσουν ένα σημαντικό κομμάτι 

της βιομηχανικής κληρονομιάς στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης και παράλληλα αποτε-

λούν το συνδετικό κρίκο των διαφόρων 

ετερόκλητων στοιχείων της περιοχής, δη-

μιουργώντας ένα ενιαίο αστικό σύστημα. 

Οι κυριότερες παρατηρήσεις που προέκυ-

ψαν μετά από την απαιτούμενη ανάλυση 

σχετικά με την περιοχή μελέτης ήταν οι 

εξής:  Βρίσκεται στην απόληξη της Νέας 

διαμορφωμένης Παραλίας, συνδέεται με 

την υπόλοιπη πόλη μέσω πρωτευόντων 

αλλά κυρίως μέσω δευτερευόντων οδικών 

αξόνων, έχει δυνατότητα σύνδεσης με 

τη γραμμή θαλάσσιων μεταφορών, είναι 

απομακρυσμένη από την Παλιά Πόλη και 

από τα περισσότερα σημεία αναφοράς, 

παρουσιάζει έλλειψη πεζοδρόμων και 

ποδηλατοδρόμων, έχει άμεση σχέση με 

πληθώρα χρήσεων και θα μπορούσε να 

αποτελέσει τμήμα του δικτύου πρασίνου 

της πόλης.
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Διπλωματική με κωδικό: Δ025.16 (Έπαινος) 

Σχολή Μουσικής και Οργανοποιίας στο 

Βόλο - Αιμιλία-Ήρα Δεσύπρη, Βαλάντης 
Μάτσακας 
Υπεύθυνη Διδάσκουσα: Σοφία Τσιράκη

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Αρχι-

τεκτόνων Μηχανικών

Ημερομηνία παρουσίασης: Οκτώβριος 2016

Η Σχολή Μουσικής και Οργανοποιίας αντιμε-

τωπίζεται ως ένα κομβικό σημείο μιας ενιαίας 

διαδρομής που έχει στόχο να ενώσει την 

πόλη του Βόλου με τα χωριά του Πήλιου 

και να αναδείξει την περιοχή ως τόπο δημι-

ουργίας και επικοινωνίας. Κύριο συνθετικό 

εργαλείο αποτέλεσε η ανάλυση και η ερμη-

νεία του τόπου και των στοιχείων του. 

Στόχος μας ήταν η σχολή να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς τόσο για το Πήλιο όσο 

και για τον ίδιο τον Βόλο. Οι δύο αυτοί τόποι 

φημίζονται για την μουσική τους παράδοση 

ήδη από την αρχαιότητα και αλλά και την 

πληθώρα των μουσικών και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων που φιλοξενούν και σήμερα. 

Θέλαμε λοιπόν να παράξουμε μια ώσμωση 

μεταξύ των δυο αυτών κόσμων, δηλαδή του 

σύγχρονου αστικού τοπίου και του παραδο-

σιακού και της μουσικής που εκπροσωπούν 

αντιστοίχως. Να δημιουργηθεί συνεπώς 

ένα πόλος που βραχυπρόθεσμα θα τους 

ενοποιήσει τόσο νοητά όσο και πρακτικά, 

και εν τέλει θα τους τροφοδοτεί με δράσεις 

και δυναμικό. Η σχολή αυτή τοποθετείται 

«ανάμεσα». Στο σημείο εκείνο που μπορεί 

κανείς να απολαύσει οπτικά και την πόλη 

και τα χώρια. Εκεί που θα παντρευτεί το 

σύγχρονο με το παραδοσιακό. 

Αναγνωρίζοντας τη δύναμη και την εκπαι-

δευτική αξία της μουσικής, πρόθεση μας 

ήταν να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο 

και ευέλικτο περιβάλλον πειραματισμού 

έρευνας και έκφρασης. Παράλληλα, νιώσα-

με την ανάγκη να φέρουμε στην επιφάνεια 

μία άγνωστη τέχνη, μια τέχνη που κινδυνεύει 

να χαθεί, την  τέχνη της οργανοποιίας, η 

οποία αναμφίβολα συνδέεται άρρηκτα με 

τη μουσική. 

Χαράσσουμε έναν άξονα. Για τη νοητή σύν-

δεση δημιουργούμε μια γραμμή. Η γραμ-

μή αυτή αποτελεί και τη βασική πορεία κί-

νησης-πέρασμα της σχολής, δηλαδή την 

καρδιά της σχολής, τον κυρίαρχο χώρο 

εκτόνωσης.
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Διπλωματική με κωδικό: Δ037.16 (Έπαινος) 

Κέντρο θαλάσσιων δραστηριοτήτων στο 

λιμάνι της Ραφήνας - Αναστασίου Δημή-
τριος, Κοντιζά Ιωάννα, Τσιάντου Ελένη
Επιβλέποντες καθηγητές: Εξαρχόπουλος 

Πάνος-Λουκάς, Παπαγιαννόπουλος Γεώρ-

γιος, Πατρίκιος Γεώργιος.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ημερομηνία παρουσίασης: 7 Ιουλίου 2016

Η παρούσα εργασία αφορά τη δημιουργία 

ενός κέντρου θαλάσσιων δραστηριοτήτων 

(κυρίως ιστιοπλοΐα και κωπηλασία) καθώς και 

τη δημιουργία μίας μαρίνας παράλληλα με τη 

διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου ενός τμή-

ματος του ήδη υπάρχοντος λιμανιού. Σκοπός 

ενός τέτοιου κέντρου είναι η ανάπτυξη τους 

θαλάσσιου πνεύματος της νεολαίας και η πα-

ρόρμηση της στην αγάπη προς τη θάλασσα, 

η διάδοση και η εκλαΐκευση της ιστιοπλοΐας 

και των ναυτικών γενικότερα αγωνισμάτων. 

Μεταξύ των διαφόρων θέσεων που θα μπο-

ρούσαμε να επιλέξουμε για τη δημιουργία 

ενός Κέντρου Θαλάσσιων Δραστηριοτήτων, 

επιλέξαμε τον Νότιο Ευβοϊκό και ειδικότερα 

τη Ραφήνα. Η επιλογή του Ευβοϊκού κόλ-

που στηρίχθηκε στην έλλειψη κατάλληλων 

κτιριακών υποδομών των Ναυτικών ομίλων 

της περιοχής.
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Τα λογοτεχνικά βιβλία που μιλούν για αρχιτέκτονες πάντα έχουν ιδιαίτερο ενδια-

φέρον για τους βιβλιόφιλους του επαγγέλματος. Το συγκεκριμένο διηγείται την 

πραγματική ιστορία αγάπης μεταξύ του Frank Lloyd Wright και της μεταφράστριας 

Martha Borthwick. Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ο αρχιτέκτονας ανέλαβε να σχε-

διάσει ένα σπίτι για την ίδια και τον άντρα της. Ήταν και οι δύο έγγαμοι, κάτι που 

φάνηκε αδύνατο να τους εμποδίσει να ξεκινήσουν μία σχέση που τους άλλαξε τη 

ζωή. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κοινή γνώμη που τους πολέμησε σθεναρά, τις 

οικογένειές τους αλλά και τους ίδιους τους τους εαυτούς, παλινδρομώντας ανά-

μεσα στην ηθική και το πάθος. 

Η Martha Borthwick, η Μέιμα του βιβλίου, είναι μια δυναμική ηρωίδα. Γοητευμέ-

νη από την αυθεντία ενός εξαιρετικού ταλέντου, τολμάει να διαλύσει έναν κατά τα 

φαινόμενα ιδανικό οικογενειακό βίο και να χαράξει εκ νέου πορεία. Οδηγός της 

μία εσωτερική ώθηση να ζήσει τον απόλυτο έρωτα και να ανακαλύψει τον εαυτό 

της. Η περιπέτειά της αποτελεί θέση ζωής την οποία επιδιώκει να ανάγει σε μία νέα 

ηθική που θα εξυψώσει κοινωνικά τη γυναίκα. Στον αγώνα της για την επικράτηση 

των ιδεών της βρίσκει σύμμαχο τη συγγραφέα Ellen Key, με την οποία θα χτίσει μία 

ιδιαίτερη σχέση μεταφράζοντας τα έργα της.

Όσο για τον αμφιλεγόμενο, ιδιοφυή αρχιτέκτονα, τον παρακολουθούμε να δου-

λεύει πάνω στην περίφημη οργανική αρχιτεκτονική και να αντιμετωπίζει όλες τις 

δυσκολίες που έρχονται σε όσους τολμούν να σκέφτονται διαφορετικά. Το χάος 

της προσωπικής του ζωής δεν τον αποσπά από την εργασία του. Η αρχιτεκτο-

νική άλλωστε είναι για εκείνον τρόπος ζωής. Τον αγχώνει, μόνο, η πιθανότητα 

να τον απορρίψει ο κόσμος εξαιτίας του θηριώδους σκανδάλου που προκαλεί η 

Nancy Horan
Μέιμα και Φρανκ
πρωτότυπος τίτλος: Loving Frank

Μετάφραση: Τίλλα Μπαλλή
Εκδόσεις Gema
459 σελ.

της Κωνσταντίνας Σέρφα
Αρχιτέκτων

N a n c y  H o r a n 
Μ έ ι μ α  κ α ι  Φ ρ α ν κ

Τον παρακολουθούμε να  
δουλεύει πάνω στην περίφημη 
οργανική αρχιτεκτονική και  
να αντιμετωπίζει όλες τις  
δυσκολίες που έρχονται  
σε όσους τολμούν  
να σκέφτονται διαφορετικά

“

”

σχέση του με τη Μέιμα. Τον τρομάζει 

το ενδεχόμενο να καταστεί ανέφικτο 

να καταθέσει στο τοπίο τη μοναδι-

κή του συνεισφορά. Η ψυχανα-

γκαστική σχεδόν προσήλωση 

στην αναζήτηση του αισθητι-

κά ιδανικού, τον καθιερώνει 

σε μοναδικό αρχιτέκτονα, 

αλλά, με χίλιους τρόπους, 

τείνει τελικά να τον κατα-

στρέψε ι  ο ικονομ ικά  κα ι 

προσωπικά. 

Πρόκειται για ένα αξιόλο-

γο έργο που πραγματώνεται 

από την πλέξη δύο καθηλωτι-

κών χαρακτήρων και σκιάζεται 

από την αναμενόμενη βαρβαρό-

τητα της τραγικής τους ιστορίας. 

Είναι η διήγηση της ζωής μέσα 

στο αρχιτεκτόνημα, μέσα από 

μία ματιά ευαίσθητη στις αρχές 

του σχεδιασμού, όπως αυτές δια-

μορφώνουν τις ποιότητες του χώρου.
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Το ένθετο του περιοδικού στην αγγλική θα ολοκληρωθεί σύντομα.
The English version of the review will be coming soon.
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