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1 · Εισαγωγή Θεματολογίας

1.1 Κατοίκιση και κατοικία
Στο σύγχρονο κόσμο των απαρχών του 21ου αιώνα, 
διανύουμε αναμφισβήτητα μια περίοδο μεταβατική 
όπου το παλιό, το παραδοσιακό συνυπάρχει με το 
νέο, το διαφορετικό. Γινόμαστε μάρτυρες έντονων 
αλλαγών, έντονων συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα 
της ζωής, ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και 
περιβαλλοντικών καταστροφών σ’ ένα κόσμο όπου 
το διαφορετικό ελλοχεύει παντού, σ’ ένα κόσμο που 
έχει ενοποιήσει οικονομικά, πολιτικά και πολιτισμικά 
η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. 

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και η ευκολία 
κινητικότητας, ο διεθνισμός αλλά και οι τοπικές 
ιδιαιτερότητες, η σμίκρυνση ή και η ακύρωση 
ακόμα των αποστάσεων, οι τεχνολογικές αλλαγές, 
οι οικονομικοί μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι 
συγκρούσεις στον αστικό χώρο έχουν άμεσες 
επιπτώσεις στη χωρική διαμόρφωση τόσο του 
αστικού πεδίου, όσο και του χώρου κατοίκισης.

Ένα από τα φαινόμενα που έχουν αποτελέσει 
παράγοντα μετασχηματισμού τόσο των πόλεων όσο 
και της κατοίκισης είναι η μετανάστευση. Η ευκολία 
κινητικότητας και η αναζήτηση εργασίας ή και μιας 
καλύτερης ζωής έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικές 
ροές μεταναστών στις σύγχρονες πόλεις θέτοντας 
έτσι σημαντικά νέα ερωτήματα σε σχέση με τη 
“συμβίωση” διαφορετικών πολιτισμών στο αστικό 
περιβάλλον, την «πολυ-πολιτισμική» συγ-κατοίκιση 
στην πόλη σαν ένα σύγχρονο χαρακτηριστικό 
κοινωνικής οργάνωσης και κατοίκισης, την 
“συγκρουσιακή” συμβίωση

Η κατοικία, με την έννοια του συλλογικού χώρου της 
οικογένειας, σχετίζεται περισσότερο με τη συνύπαρξη 
παράλληλων ατομικών τροχιών και προσωπικών 
δραστηριοτήτων, παράλληλων «μικρόκοσμων» παρά 
με συλλογικές δραστηριότητες, με συγκεκριμένους 
χώρους και όρια ή με τη δεδομένη και συνεχή ύπαρξη 
της σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία[1].

micro|cosm_A community, place, or situation regarded 
as encapsulating in miniature the characteristics of some-
thing much larger

Η προσαρμογή σε νέες και συνεχώς μεταβαλλόμενες 

και ασταθείς συνθήκες ζωής αποτελεί καθημερινή 
πρακτική και μια συνεχόμενη αμφίδρομη διαδικασία 
εναρμονισμού και αποδοχής. Μεταφέρουμε όμως μαζί 
μας, ήθη και έθιμα, μνήμες και μύθους, βιωματικές 
εμπειρίες και εικόνες τόσο χωρικές όσο και 
κοινωνικές. Ο «μικρόκοσμός» μας, υλικός και άυλος, 
είναι αναπόσπαστο μέρος του είναι μας.  Ταυτόχρονα 
η τριβή με τις υφιστάμενες χωρικές και κοινωνικές 
συνθήκες διαμορφώνουν τόσο τον προσωπικό μας 
«μικρόκοσμο» όσο και τον ευρύτερο τόπο.

Σε ένα τέτοιο σενάριο έντονης κινητικότητας, 
διάβρωσης των ορίων, ανάμιξης ιδιωτικού και 
δημόσιου, ατομικού και συλλογικού, προσωρινού 
και μόνιμου, ποιες οι ποιότητες και ιδιότητες του 
«μικρόκοσμου» μας που παραμένουν ανθεκτικές 
και ποιες αυτές που μεταλλάσσονται ώστε να 
συμβιώσει με άλλους ανόμοιους «μικρόκοσμους» 
δημιουργώντας συγ-κατοικίσεις, συλλογικούς 
«μικρόκοσμους”; Πως επιτυγχάνουμε το «κατοικείν»  
εν μέσω μιας πολυ-πολιτισμικής σύγχρονης “συγ-
κατοίκισης” αλλά των κοινωνικών συγκρούσεων που 
συγχρόνως προκύπτουν? 

share_ (third-person singular simple present shares, pres-
ent participle sharing, simple past and past participle 
shared); To give part of what one has to somebody else to 
use or consume.; To have or use in common; to share a 
shelter with another; To share a language; To divide and 
distribute; To tell to another; He shared his story with the 
press. Wikipedia.

Ο χώρος τον οποίο καλείστε να μελετήσετε και να 
προτείνετε μορφές κατοίκισης αποτελεί η πόλη της 
Λευκωσίας και συγκεκριμένα το εμπορικό τρίγωνο 
Ευαγόρου - Μακαρίου - ΓΣΠ. Μια περιοχή η οποία 
έχει χαρακτηριστεί τα τελευταία 20 χρόνια από 
έντονες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και 
πολιτικές αλλαγές οι οποίες συνεχίζουν να είναι 
εμφανείς, καθιστώντας την σήμερα σαν ένα ασταθές 
πεδίο πολλαπλών μικρόκοσμων σε εγγύτητα. 

1.2 Η Κατοικία
Καθώς θεωρείται ιστορικά το πρώτο αυθεντικό 
κτίσμα, ο χώρος κατοίκισης είναι αναμφισβήτητα 
ένα από τα σημαντικότερα μέσα εξερεύνησης της 
εμπειρικής διάστασης της αρχιτεκτονικής. Χώρος 
οικείος αλλά ταυτόχρονα σύνθετος και πολύπλοκος, 
το «νοικοκυριό», η κύρια συνήθως λειτουργική 
μονάδα μιας κοινωνίας, θεωρείται «κοινωνιόγραμμα» 
όχι μόνο της οικογένειας αλλά ολόκληρου του 
κοινωνικού συστήματος στο οποίο η συγκεκριμένη 
οικογένεια εντάσσεται.
 
Η κατοικία προσφέρεται σε τούτο το μάθημα ως 

πεδίο διερεύνησης της έννοιας της κατοίκισης γενικά 
και της συλλογικής κατοίκισης συγκεκριμένα αλλά 
και ως πεδίο αμφισβήτησης στερεοτύπων, τα οποία 
τροφοδοτούνται από το κοινωνικό πλαίσιο αλλά 
και από τα μέσα αναπαράστασης και παρουσίασης 
της ζωής και της αρχιτεκτονικής κουλτούρας. 
Ενθαρρύνουμε λοιπόν την επαναδιερεύνηση 
της έννοιας της κατοίκισης, την εξερεύνηση 
εναλλακτικών προοπτικών, την επανεκτίμηση 
κοινωνικών συνεπειών. Η έμφαση δίνεται στην 
κατανόηση διαφορετικών τρόπων ζωής και στη 
χωρική/αρχιτεκτονική τους έκφραση, κι όχι στον 
τυποποιημένο χρήστη. Αντί για τον ένα και 
μοναδικό τύπο για τις προκαθορισμένες ανάγκες 
του λεγόμενου ‘μέσου χρήστη’ ή της ‘τυπικής 
οικογένειας’, καλείστε να εξερευνήσετε πολλαπλές 
κοινωνικές και συνάμα χωρικές εκφάνσεις 
της έννοιας της κατοίκισης που να απαντούν 
στις πολλαπλές και διαφορετικές ανάγκες των 
πολλαπλών και διαφορετικών ομάδων, ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητές τους- οικονομικές, κοινωνικές, 
πολιτισμικές, εθνικές, φυλετικές, ηλικιακές, φύλου 
και σεξουαλικότητας.
 
Το Θέμα του προγράμματός μας εστιάζει λοιπόν 
στην έννοια της συγ-κατοίκισης, του «μοιράσματος» 
ως συνθήκες ανθρώπινης εμπειρίας σ’ ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η έμφαση είναι στη 
διερεύνηση των σύγχρονων ρυθμών ζωής στον αστικό 
χώρο μέσα από τη συνύπαρξη προσωπικών χώρων,  
«μικρόκοσμων» των διαφόρων και διαφορετικών 
χρηστών και τις δυνατότητες «μοιράσματος» (χώρου, 
δραστηριότητας, χρόνου) και συλλογικότητας,  σ’ 
ένα περιβάλλον που το χαρακτηρίζει η αντίθεση, η 
μεταβολή και η αστάθεια.
 
Καλούμαστε να διερευνήσουμε την έννοια της 
κατοίκισης εστιάζοντας τόσο στην κλίμακα των 
μικρών πραγμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο 
σώμα και στο καθημερινό τελετουργικό του 
‘κατοικείν’, όσο και στη μεγαλύτερη κλίμακα 
συλλογικών μορφών κατοίκισης.
 
Από τους εν λόγω παράγοντες προκύπτουν οι 
στόχοι του στούντιο.

2 · Στόχοι Μαθήματος

2.1 Κατοίκιση - χώρος - χρήστης
Συνειδητοποίηση της αλληλένδετης σχέσης τρόπου 
ζωής/χωρικής διαμόρφωσης
• Οργάνωση κατοίκισης σε σχέση με τον τρόπο ζωής 
και ιδιαίτερες ανάγκες των ενοίκων (εμβάθυνση στη 

σχέση των αρχών της σύνθεσης με τις ιδιαιτερότητες 
του χρήστη)
•Σχέση χώρου/δραστηριοτήτων (ιδιωτικότητα, 
προσωπικός χώρος, κοινή συμβίωση, οικειοποίηση, 
συλλογικότητα κλπ)
•Διερεύνηση ορίων (φυσικών και μη, εσωτερικών/ 
εξωτερικών)

2.2 Σχέση πρότασης με υφιστάμενο περιβάλλον
• Ένταξη στο άμεσο και ευρύτερο δομημένο 
περιβάλλον και αστικό ιστό – εναλλαγή κλιμάκων 
(ιστορικά στρώματα /χρήσεις-δραστηριότητες/ 
προσπελασιμότητα/κίνηση/ορατότητα/σχέση 
δημόσιου και ιδιωτικού/οργάνωση ορίων ανάμερα 
στο κτισμένο και στο άκτιστο/σύνθεση του 
περιβάλλοντος χώρου).

2.3 Κατανόηση της σχέσης μορφής/κατασκευής
• Τα υλικά και η κατασκευή ως στοιχεία ολοκληρωμένης 
διατύπωσης της πρότασης.

2.4 Κατανόηση της εμπειρικής/ατμοσφαιρικής 
πτυχής της αρχιτεκτονικής (υφές, φως, ήχος)

2.5 Ανάπτυξη μελέτης:
• Ανάπτυξη συνθετικών αρχών και κατανόηση σχέσης 
πρόθεσης/αποτελέσματος καθ’ όλη τη διάρκεια 
επεξεργασίας της αρχιτεκτονικής πρότασης.

2.6 Ανάπτυξη ερευνητικών εργαλείων και 
κατασκευή πλαισίου εργασίας:
• Ανάπτυξη ικανότητας καταγραφής, επεξεργασίας 
και αποτύπωσης δεδομένων 
• Συγκρότηση επιχειρήματος 

2.7 Εξάσκηση και επιλογή τεχνικών 
αναπαράστασης
• Εξάσκηση και επιλογή τεχνικών αναπαράστασης 
με στόχο τη χαρτογράφηση δεδομένων όπως και 
ανάπτυξη/παρουσίαση της πρότασης (προπλάσματα, 
σκίτσα, σχέδια, φωτογραφίες, βίντεο, κολάζ κλπ). 
Ενθαρρύνεται ο πειραματισμός και η εναλλαγή των 
τεχνικών αναπαράστασης στα διάφορα στάδια της 
σχεδιαστικής διαδικασίας.

Ο σχεδιασμός του αρχιτεκτονικού έργου επηρεάζεται 
κυρίως από δύο παράγοντες:
• Το πρόγραμμα/σενάριο
 - το οποίο καλείται ο καθένας ν’ αναπτύξει
• Τον τόπο 
- άμεσο και ευρύτερο φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον
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3 · Δομή Εργαστηρίου

3.1 Γενική Δομή

Η  διδασκαλία βασίζεται στην επιτήρηση της 
συνθετικής μελέτης με βάση τις αρχές ανάπτυξης της 
αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Tο μάθημα περιλαμβάνει 
διαλέξεις, προβολές, εργαστήρια, επισκέψεις και 
παραδόσεις σε διακριτά στάδια της εξέλιξης του 
θέματος. Υποστηρίζεται δε θεωρητικά με διαλέξεις, 
σεμινάρια και συζητήσεις που αφορούν: α) θεωρητικές 
προσεγγίσεις αντίληψης της έννοιας της κατοικίας 
και της συλλογικής κατοίκισης και αντίστοιχες αρχές 
αρχιτεκτονικών χειρισμών και
β) τη σχέση μεταξύ των κοινωνικών-πολιτισμικών- 
οικονομικών παραγόντων και του χώρου κατοίκισης.
 
Το εργαστήριο οργανώνεται σε τρεις μη γραμμικές, 
αλληλένδετες φάσεις με παρουσιάσεις στο τέλος 
της κάθε μιας. Καθ ολη τη διαρκεια του εξαμηνου 
οι φοιτητές καλούνται να αναλύσουν κριτικά 
σχεδιαστικές και θεωρητικές αναφορές.

* Για την α’ φάση του μαθήματος οι φοιτητές 
θα εργαστούν σε ομάδες 2 ατόμων οι οποίες θα 
συγκροτηθούν στην αρχή του εξαμήνου, site/context 
analysis, επιλογή σχεδιαστικής προσέγγισης ως προς 
την κατοίκιση/προφίλ χρηστών.
* Για τη β’ φάση οι φοιτητές θα εργαστούν ομαδικά με 
στόχο την ανάπτυξη κατακόρυφης πολυκατοίκισης. 
* Για την γ’ φάση οι φοιτητές θα εργαστούν στις 
ομάδες τους με στόχο την ανάπτυξη του δημόσιου 
μεταξύ χώρου/οριστικοποίηση συγ-κατοίκισης .

Θα γίνεται διόρθωση για κάθε ομάδα μια φορά τη 
βδομάδα - οι φοιτητές θα χωριστούν σε 2 γενικές 
ομάδες [ Δ +Π ] στην αρχή του εξαμήνου. Κατά τη 
διάρκεια της επιτήρησης μελέτης των φοιτητών της 
ομάδας Δ θα γίνεται εργαστήριο με την ομάδα Π σε 
θεματικές σχετικές με τους στόχους του στούντιο και 
αντίστροφα.

3.2 Αξιολόγηση
• Ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή στις διαλέξεις 
και συζητήσεις, ενημέρωση ιστοσελίδας 5 %
• Παρουσίαση/ανάλυση παραδειγμάτων κατοίκισης 5%
• Ομαδική παρουσίαση ανάλυσης περιοχής 15 %
• Ομαδική εργασία_  σύνθεση-ανάπτυξη συλλογικής 
κατοίκισης σε κλίμακα κτιρίου 25%
• Ομαδική εργασία_ σύνθεση-ανάπτυξη συλλογικής 
κατοίκισης σε κλίμακα γειτονιάς 15%
• Συνθετική μελέτη, τελική παρουσίαση 30 %

Για τις ενδιάμεσες και την τελική παρουσίαση της 
συνθετικής πρότασης αξιολογούνται: ο τρόπος 

αντιμετώπισης και ο βαθμός επεξεργασίας των 
θεμάτων/στόχων του μαθήματος, η πληρότητα 
του θέματος, η διαδικασία ανάπτυξης του θέματος 
σε σχέση με την αρχική πρόθεση και το τελικό 
αποτέλεσμα (συνθετικές αρχές), οι τεχνικές 
αναπαράστασης σε σχέση με την αρχιτεκτονική 
πρόθεση και γενικά ο τρόπος παρουσίασης της 
μελέτης καθ’ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας της 
αρχιτεκτονικής πρότασης.

3.3 Εργασίες
3.3.1 Κριτική ανάλυση σχεδιαστικών και 
θεωρητικών αναφορών
Στόχοι: Γνωριμία με τα κύρια ζητήματα του 
μαθήματος  σε σχέση με τις έννοιες της κατοίκισης, 
της συλλογικής κατοίκισης της εγγύτητας, του 
‘ασταθή’ περιβάλλοντος και της έννοιας του 
μικρόκοσμου – υφιστάμενη γνώση/ παραδείγματα 
και η ιδιαιτερότητα πιθανών χρηστών. Το δομημένο 
περιβάλλον ως κοινωνική, πολιτιστική και χωρική 
κατασκευή: κατοίκιση και κατοικία. Ανάλυση / 
καταγραφή /οργάνωση υλικού] .

Ελάχιστες Απαιτήσεις: ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 
να αναλύσει τη χωρική διαμόρφωση ενος 
αρχιτεκτονικού έργου κατοίκιας απο την ενότητα 
6.1 και ενός διεθνούς έργου κατοίκισης δικής της 
επιλογής βάση της θεματικής που ενασχολείται [όσον 
αφορά σχέσεις χώρων-δραστηριοτήτων-χρόνου, 
όρια (ιδιωτικό - συλλογικό), προσβασιμότητα, 
ορατότητα] με τη χρήση α) τρισδιάστατης μακέτας 
και β) διαγραμμάτων (δες σχετικό κατάλογο έργων 
στο 6).

Η άσκηση αποβλέπει:
α) σε μια διερεύνηση των προθέσεων, ιδεολογιών και 
μέσων έκφρασης του αρχιτέκτονα.
β) σε μια ανάλυση και κατανόηση της σχέσης χωρικής 
διαμόρφωσης και τρόπου ζωής.
γ) στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας στην επιλογή 
και ανάλυση σχεδιαστικών αναφορών.
 
Η αναζήτηση, ο πειραματισμός και η επιλογή τρόπων 
αναπαράστασης αποτελούν ζητούμενα της άσκησης.

3.3.2 Φάση α’ 
- Ανάλυση – ανάγνωση των στόχων και ζητημάτων 
που θέτει το μάθημα (ομαδικό) -

Γλωσσάριο: δραστηριότητες, διαπερατότητα ορίων, 
ιδιωτικότητα, συλλογικότητα, προσβασιμότητα, 
οικειοποίηση,  εγγυήτητα

• επιλογή και ανάλυση ταινίας

• γενικός προβληματισμός - επιλογή χώρου μελέτης 
(φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό) και προφίλ 
χρηστών

3.3.2.α Κριτική ανάλυση χώρου μελέτης 
(περιβάλλον/context, χρήστες/inhabitants) 
Στόχοι: Η άσκηση στόχο έχει να αποκαλύψει και 
να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
περιβάλλοντος, το «πνεύμα του τόπου»[2] μ’ένα 
κριτικό φίλτρο. Μας ενδιαφέρουν η ιστορία του 
τόπου, οι ιδιαιτερότητες του, φυσικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά, οι πρακτικές 
κατοίκισης, οι δραστηριότητες _συλλογικές και 
ατομικές_ σε σχέση με το χώρο και το χρόνο.

Ελάχιστες Απαιτήσεις: ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 
να παρουσιάσει χαρτογράφηση των συνθηκών 
στην περιοχή υπό μελέτη. Σ’ αυτή την ανάλυση /
χαρτογράφηση των συνθηκών στην περιοχή μελέτης 
μπορούν να διερευνηθούν μεταξύ άλλων:
 
• ιστορική εξέλιξη/διαστρωμάτωση/μύθοι/ μνήμη.
• κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά.
• προσπελασιμότητα, χώροι κίνησης, χώροι στάσης, 
ορατότητα, όρια (όπου είναι εφικτό).
• υφές, χρώματα, υλικότητα, φως.
•  άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικα.
 
Για τη συγκεκριμένη άσκηση απαιτείται να διαβάσετε 
το 1ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Norberg - Schulz, C. 
(μετ. Πεχλιβανίδου – Λιακατά Α.) (2009) Το πνεύμα 
του τόπου, για μια φαινομενολογία της αρχιτεκτονικής, 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ.

3.3.3.β.Σύνθεση-ανάπτυξη πρότασης συγ-
κατοίκισης (ομαδικό)

Γλωσσάριο: κατοίκιση, κατοικία, συγ-κατοίκιση, 
συλλογικότητα, «μοίρασμα», δραστηριότητες, 
διαπερατότητα ορίων, ιδιωτικότητα, συλλογικότητα, 
προσβασιμότητα, οικειοποίηση.
Σ’ αυτή τη φάση καλείστε να προτείνετε το χώρο 
στον οποίο θα διερευνηθεί η «συγ-κατοίκιση» μεταξύ 
των χρηστών που επιλέξατε και να διαμορφώσετε 
το θεωρητικό σας πλαίσιο και τα κύρια θέματα 
που σας απασχολούν. Καλείστε να διατυπώσετε 
με διαγραμματικό τρόπο τις προγραμματικές 
σας προθέσεις σε σχέση με συλλογικούς χώρους 
κατοίκισης οι οποίοι θα «υποδεχτούν» πολλαπλούς 
«μικρόκοσμους» σ’ ένα συνεχή διάλογο. Το σενάριο 
παρέμβασης – πρόγραμμα συγκροτείται από κάθε 
ομάδα με βάση την επεξεργασία των στοιχείων 
της επί τόπου έρευνας, αλλά κυρίως με βάση τη 
συνθετική αξιολόγηση που η κάθε ομάδα επιχειρεί 
αξιοποιώντας αυτά τα στοιχεία. Το μέγεθος και το 

είδος των χώρων δεν προσδιορίζονται σ’ αυτό το 
στάδιο και επαφίενται στις απαιτήσεις του σεναρίου 
που προτείνεται από την κάθε ομάδα.

Ελάχιστες Απαιτήσεις: ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 
να προτείνει χώρους συγ- κατοίκισης στο χώρο που 
διερευνήθηκε στη φάση α’,  για συγκεκριμένο χρήστη/
χρήστες δικής της επιλογής.
• Διαμόρφωση πλαισίων κατεύθυνσης – διατύπωση 
συνθετικών αρχών και θεωρητικού υπόβαθρου
•Εξερεύνηση και επεξεργασία σεναρίου συγ-
κατοίκισης–σκίτσα/ διαγράμματα/ κείμενο
•Προπλάσματα διερεύνησης αρχικών προβληματισμών
• Επεξεργασία προγραμματικής πρότασης/ κεντρικών 
ζητημάτων του μαθήματος σε σχέση με το άμεσο και 
ευρύτερο αστικό περιβάλλον, σε σχέδια υπό κλίμακα.

3.4 Φάση β΄
- Σύνθεση-ανάπτυξη «μικρόκοσμων» (ομαδικό) -

Στόχοι: Η άσκηση στοχεύει στον εντοπισμό ενός 
«μικρόκοσμου» σε σχέση με δεδομένους χρήστες. 
Kαλείστε να διερευνήσετε, να ανακαλύψετε, να 
αποκαλύψετε, να αναλύσετε, να χαρτογραφήσετε 
χωρο-χρονικά και να ερμηνεύσετε ένα μικρο-
περιβάλλον μέσα από το χώρο μελέτης που 
επιλέξατε. Να εξερευνήσετε έννοιες σε σχέση 
με το χρόνο, τις δραστηριότητες και το χώρο. Η 
ατομική καθημερινή ρουτίνα και δραστηριότητες, 
το προσωπικό τελετουργικό της κατοίκησης, 
πρακτικές ανάγκες της καθημερινή ζωής καθώς 
και τα προσωπικά όνειρα και η ιδιοσυγκρασία του 
ενοίκου/ενοίκων χρειάζεται να αποκαλυφθούν και 
να καταγραφούν. Στόχος είναι να κατανοήσουμε 
την σχέση ανάμεσα στην οργάνωση και τη χρήση 
χώρων και της καθημερινής ζωής καθώς και να 
επισημάνουμε τις διαφορετικές αρχές οργάνωσης 
που χαρακτηρίζουν διαφορετικούς τρόπους ζωής.
 
3.4 Φάση γ΄
- Σύνθεση - ανάπτυξη συλλογικών μικρόκοσμων
Διαμόρφωση και ολοκλήρωση τελικής πρότασης 
συλλογικής κατοίκισης σε κλίμακα γειτονιάς και 
κτιρίου - 
Γλωσσάριο: συγ-κατοίκιση, συλλογικότητα, 
«μοίρασμα», δραστηριότητες, διαπερατότητα ορίων, 
ιδιωτικότητα, συλλογικότητα, προσβασιμότητα, 
οικειοποίηση.

Στόχοι: Ενώ η δεύτερη άσκηση είχε ως αντικείμενο 
τη διερεύνηση ενός συγκεκριμένου μικρόκοσμου, 
καλείστε σ’ αυτό το στάδιο να επαναδιατυπώσετε 
τις σχεδιαστικές σας προθέσεις σε σχέση με τους 
συλλογικούς χώρους κατοίκισης (φάση α’) οι οποίοι 
«υποδέχονται» πολλαπλούς «μικρόκοσμους» (φάση 
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αναφορές/παραδείγματα σχετικά με το θέμα και ότι 
άλλο εσείς θεωρείτε σχετικό και ενδιαφέρον.

Ευρετήριο
1 Αρχική σελίδα: δουλεύει σε χρονολογική σειρά 
των αναρτήσεων
2 Κατευθυντήριες γραμμές του στούντιο, περιγραφή 
κάθε φάσης και πληροφορίες για την επιλεγμένη 
περιοχή ανάλυσης
3 Βοηθήματα σε βιβλιογραφία, ιστιοσελίδες, τεχνικές 
αναπαράστασης, κτλ
4 Η ομάδα του AΡΗ 201 κάθε χρονιά (φοιτητές,)
5 Αποτελέσματα παρουσιάσεων και των τελικών pro-
jects κάθε φάσης.
6 Συνεργασίες και βασικές ιστοσελίδες ως επιπλέον 
βοήθημα
7 Στατιστικά του blog. Το Blog to παρακολουθούν 
σε παγκόσμια εμβέλεια. Δώστε την ευκαιρία μη 
ελληνόφωνων να γνωρίσουν και να αφομοιώσουν το 
ΑΡΗ 201. Οι δημοσιεύσεις θα ήταν καλό να γίνονται 
στην αγγλική γλώσσα.
8 Εδώ γίνεται η είσοδος/εγγραφή στο blog
9 Το αρχείο βρίσκεται εδώ για να δείτε παλαιότερο 
υλικό του στούντιο.
10 Λέξεις κλειδιά είναι ένα σημαντικό στοιχείο του 
blog το οποίο βοηθά στην αρχειοθέτηση και εξεύρεση 
θεματικών του αναρτημένου υλικού.
11 Η δημοσιοποίηση γίνεται χρονολογικά από κάθε 
μέλος τις ομάδας επί καθημερινής/ εβδομαδιαίας 
βάσεως. Μοιραστείτε υλικό οτιδήποτε σχετικό 
με τους σκοπούς του στούντιο ( παραδείγματα 
κατοικιών, βοηθήματα τεχνικών αναπαράστασης, 
βιβλιογραφίες κτλ ).
12 Ευρετήριο: Search engine. Χρησιμοποιείστε το αν 
ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο.

5 · Βοηθήματα/αναφορές

Προτάσεις Βιβλιογραφίας στο: http://athome.com
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δίδονται στους 
φοιτητές κείμενα, βιβλιογραφικές αναφορές και 
υποδείξεις από τους διδάσκοντες. Ενθαρρύνεται 
η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη και ο συνεχής 
εμπλουτισμός των εργασιών με πληροφορίες και 
αναφορές που αφορούν στα ιδιαίτερα ζητήματα 
που προσεγγίζει η κάθε ομάδα. Σημαντικές πηγές 
αποτελούν για το μάθημα:

5.1  Ελληνική βιβλιογραφία
1. Βρυχέα, Α. (2003) Κατοίκιση και Κατοικία, 
διερευνώντας τα όρια της αρχιτεκτονικής, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα.

β’)σ’ ένα συνεχή διάλογο.  Καλείστε λοιπόν να 
διαπραγματευτείτε τους χώρους «κατοίκισης» τους 
οποίους έχετε ήδη διαμορφώσει σ’ ένα «κοινό» 
περιβάλλον. Η διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων του 
«μικρόκοσμου» της κάθε κατοικίας, της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των χρηστών και των 
κατοικιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
περιοχής, θα οδηγήσει σταδιακά στη διαμόρφωση 
του προγράμματος που θα κατευθύνει το σχεδιασμό 
των ποιοτικών παρεμβάσεων. 

Το προτεινόμενο σενάριο θα πραγματεύεται το θέμα 
της συλλογικής κατοίκισης με βάση τη διερεύνηση 
και προτάσεις στις φάσεις α’ και β’. Το μέγεθος και 
το είδος των χώρων δεν προσδιορίζονται σ’ αυτό το 
στάδιο και επαφίενται στις απαιτήσεις του σεναρίου 
που προτείνεται από τον κάθε φοιτητή. 

Ελάχιστες Απαιτήσεις: κάθε ομάδα καλείται να 
ολοκληρώσει την πρόταση συλλογικής κατοίκισης 
ενώ ο κάθε φοιτητής καλείται να ολοκληρώσει την 
πρόταση ατομικής κατοικίας με βάση το διάλογο 
και διαπραγμάτευση μεταξύ των κατοικιών και των 
δημόσιων χώρων που δημιουργούνται.

4 · Εργαστήρια/Blog

4.1 Εργαστήρια
Τα εργαστήρια αυτά θα γίνονται για ενθάρρυνση 
χρήσης ψηφιακών αρχιτεκτονικών προγραμμάτων 
και  βελτίωση των αναπαραστάσεων  αρχιτεκτονικών 
προτάσεων.

Το εργαστήρια αυτά θα θίξουν:
• Διάφορους τρόπους αρχιτεκτονικής αναπαράστασης
•Τρόπους στρατηγικής χαρτογράφησης, σχέση και 
αποτύπωση της σχέσης χώρου-χρόνου.
•Πρακτικές, μέθοδοι και εργαλεία για την  
εκπροσώπηση αρχιτεκτονικών φαινομένων με 
ψηφιακά και αναλογικά εργαλεία πειραματισμού.
•Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την 
παραγωγή δυναμικών αναπαραστάσεων και 
σύνθεσης, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.

4.2 Blog Athome
Για τους σκοπούς του μαθήματος και καλύτερης 
επικοινωνίας μεταξύ μας, έχει δημιουργηθεί η 
ιστοσελίδα Athome201.com. Στην ιστοσελίδα θα 
έχει πρόσβαση ένα άτομο από την κάθε ομάδα για 
σκοπούς συντονισμού και εβδομαδιαίας ενημέρωσης. 
Θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων σχετική 
βιβλιογραφία, το δικό σας σύντομο βιογραφικό και 
portfolio, υλικό των ενδιάμεσων παρουσιάσεων, 

2. Λέφας Π. (2008)  Αρχιτεκτονική και κατοίκηση: Από 
τον Heidegger στον Koolhaas, Εκδόσεις Πλέθρον.
3. Μαρτινίδης, Π. (1996) Η κατοικία είναι αλλού, 
Ουτοπία: διμηνιαία έκδοση θεωρίας και πολιτισμού 
(19), 151-159.
4. Τροβά, Β. (2008) Από ποια πλευρά του τοίχου; 
Ζητήματα φύλων στο σχεδιασμό του χώρου, 
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
5. Norberg - Schulz, C. (μετ. Πεχλιβανίδου – Λιακατά Α.) 
(2009)  Το πνεύμα του τόπου, για μια φαινομενολογία 
της αρχιτεκτονικής, Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ.
6. Παπαχαραλάμπους Γ. ( 1968 ) Η Κυπριακή Οικία, 
Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών (Κύπρος)

5.2  Ξενόγλωσση βιβλιογραφία
1. Bachelard, G. (1957).  La Poetique de l’espace. 
Paris: Presses Universitaires de France. (The Poetics
of Space).
2. Whitehead C. and Scanlon K.(eds)(2007) Social 
Housing in Europe, published by LSE London, Lon-
don School of Economics and Political Science.
3. Guallart, V. (2004) Sociopolis: Project for a City of 
the Future, Actar.
4. Palaasma J. (2005) The eyes of the skin, John Wiley 
& Sons.
5. Rapoport, A. (1969) House, form and culture. 
Cliff s, NJ: Prentice-Hall.

5.3 Κινηματογραφικές ταινίες
1. Λάνθιμος, Γ. (2009) Κυνόδοντας.
2. Μπουλμέτης, Τ. (2003) Πολίτικη Κουζίνα.
3. Nichols. J. (2011) Take Shelter.

-
4. Chris Weitz. (2011) Better Life.
5. Olivier Nakache. (2014) Samba.
6. Danny Boyle, Loveleen Tandan. (2008) 
Slumdog Millionaire.
7. Francis Lawrence. (2011) Water for Elephants.
8. Lasse Hallström. (2014) Τhe hundred foot journey.
9. Jacques Audiard. (2015) Dheepan.
10. John Crowley. (2015) Brooklyn .

5.4 Χορογραφίες
1. Χαράκη, Λ. (2008) Εν Οίκω
2. Χαράκη, Λ. (2009) Party Animals
3. Forsyth, W. (1999) Endless House
4. Forsyth, W. (2008) Yes, we can’t

6 · Ανάλυση σχεδιαστικών αναφορών
6.1 Σχεδιαστικά παραδείγματα κατοικιών
ΟΜΑ  - Timmerhuis × PXP

ΟΜΑ - The Interlace × De Rotterdam
BIG - W57 × 8 HOUSE
Valerio Olgiati - Zug Schleife ×
Tham & Videgar - Vastra Kajen
Renaudie&Renee - Ivry sur Seinev ×
BIG - MTN Mountain
Harquitectes - Catalunya Student Housing × 
Aires Mateus - House for the Elderly
Alvar Aalto - Bremen × 
Robert Ventrui - Guild House
Jean Nouvel - White Walls ×
Stefano Boeri - Bosco Verticale
Lacaton & Vassal - 53 Habitations × 59 Dwellings
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7 · Πρόγραμμα

01 

15.01 
Εισαγωγή στο θέμα και φάση α’
Έναρξη φάσης ανάγνωσης - ανάλυσης 

18.01 
Επίσκεψη στο χώρο μελέτης

02 

22.01 
Εισηγήσεις-παρουσιάσεις_κατοίκιση
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Δ
Ανάλυση-χαρτογράφηση,περιοχής,μελέτης, χρηστών

25.01 
Εισηγήσεις-παρουσιάσεις_κατοίκιση
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Π
Ανάλυση-χαρτογράφηση,περιοχής,μελέτης, χρηστών

03  

26.01 
Επιτήρηση μελέτης :Ομάδες Δ

01.02 
Επιτήρηση μελέτης :Ομάδες Π

04 

05.02 
Τελική παρουσίαση φάσης α’ 

08.02 
 Έναρξη φάσης β’
Εισηγήσεις- Παρουσιάσεις

05  
12.02 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Δ 
15.02 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Π 

06 
19.02  
ΑΡΓΙΑ

22.02 
Pin-up: ΟΛΟΙ

07 
26.02 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Δ 

01.03 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Π 

08 
05.03 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Δ

08.03 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Π

09  
12.03 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Δ

15.03 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Π

10 
19.03 
Τελική Παρουσίαση φάσης β’

22.03 
Έναρξη φάσης γ’
Εισηγήσεις- Παρουσιάσεις

11 
26.03 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Δ 

29.03 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Π 

12 
16.04 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Δ 

19.04 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Π 

13 
23.04 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Δ 
26.04 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Π

14
30.04 
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Δ 
03.05
Επιτήρηση μελέτης: Ομάδες Π

Εξεταστική περίοδος 10-25 Μαίου – Tελική 
Παρουσίαση

8 · Ανάλυση περιοχής μελέτης και 
σχεδιαστικών αναφορών
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Α. Ανάλυση Περιοχής

Γενικές Πληροφορίες

Ο χώρος τον οποίον καλείστε να μελετήσετε και 
να προτείνετε μορφές κατοίκισης αποτελεί το 
κέντρο πόλης της Λευκωσίας και συγκεκριμένα το 
εμπορικό τρίγωνο, Ευαγόρου – Μακαρίου – Παλαιού 
Γ.Σ.Π. Μια περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί 
τα τελευταία 30 χρόνια από έντονες κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές αλλαγές οι 
οποίες συνεχίζουν να είναι εμφανείς, καθιστώντας 
την σήμερα σαν ένα ασταθές πεδίο πολλαπλών 
μικρόκοσμων σε εγγύτητα. 

Η περιοχή εμπίπτει στα σχέδια των δημόσιων 
υπηρεσιών, ‘’Νέος Πολεοδομικός Σχεδιασμός για 
την Κεντρική Περιοχή Λευκωσίας’’ η οποία μεσω 
στατιστικών ερευνών παρατήρησε έντονη μείωση 
στο μερίδιο πληθυσμού αλλά και απασχόλησης 
στο κέντρο της πόλης, της τάξης του 40% και 25% 
αντίστοιχα. 

Ως περιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη 
του αστικου κέντρου η υπηρεσία αριθμά μεταξύ 
άλλων το μεγάλο ανταγωνισμο με την περιφέρεια 
από τη συνεχή εξάπλωση της πόλης προς τα έξω, τη 
δημιουργία πολλών εμπορικών πυρήνων και αξόνων 
και τη δημιουργία προνομιούχων Ειδικών Περιοχών 
στην περιφέρεια, τη μη αξιοποίηση της κρατικής γης 
που υπάρχει στο κέντρο, την πολύχρονη διατήρηση 
πολλών ιδιωτικών αναξιοποίητων κενών τεμαχίων 
και τον αργό ρυθμό στην ανοικοδόμηση τους και τη 
φτωχή ποιότητα των υφιστάμενων δημόσιων χώρων 
που τους καθιστά αφιλόξενους.

Μέσω εργαστηρίων ανταλλαγής απόψεων 
ενδιαφερόμενων φορέων κύριες θεματικές για 
την ανάπτυξη του κέντρου αποτέλεσαν η ανάγκη 
μεγιστοποίησης της πολιτιστικής υποδομής και του 
αριθμού πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η αύξηση 
πυκνότητας και η ανάπτυξη μέσων δημόσιας 
συγκοινωνίας, ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων και 
της βελτίωσης της προσβασιμότητας. Αύξηση των 
διακινήσεων σε σκιασμένες διαδρομές, προώθηση 
του τραμ , η αναβάθμιση υποδομών και δημόσιων 
χώρων, η προώθηση σύγχρονης μορφής αναπτύξεων 
που θα στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
πράσινες υποδομές και η παροχή χώρων στους 
δημιουργικούς ανθρώπους να εκφραστούν στις 
πλατείες, ( εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ 
,δημιουργικές αγορές) - όπως και ο περιορισμός 
διακίνησης αυτοκινήτου -χώρος σε πεζούς.

Το νέο σχέδιο απαντά στα πιο πάνω δεδομένα 
θέτοντας ως στόχους την ανάπτυξη της περιοχής 
ως ένα δυναμικό κέντρο υπηρεσιών το οποίο θα 
προβάλλεται ως διοικητικό κέντρο της πρωτεύουσας 
και όλης της Κύπρου, με σημαντική οικονομική 
επιφάνεια , πολιτιστικό ρόλο υπεροπτικής σημασίας 
και συγκριτικό πλεονέκτημα την πολιτιστική 
κληρονομιά ,που θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως 
πολιτιστικό και οικονομικό αγαθό .

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο όπως και 
για τις στρατηγικές τις οποίες αφορούν μέτρα μείωσης 
της εισόδου των ιδιωτικών αυτοκινήτων, επέκταση 
του σχεδίου πεζοδρομοποιησης, πρόγραμμα διάθεσης 
καρτών για παρόδια σταθμεύση στους κατοίκους 
και περιορισμό των χώρων στάθμευσης στους 
υφιστάμενους μεγάλους χώρους παρουσιάζονται στο 
σχετικό αρχείο.

Τα πιο πάνω αποτελούν έρευνα, προβληματσμούς, 
στόχους και στρατηγικές της δημόσιας υπηρεσίας 
τα οποία για τους σκόπους του μαθήματος είναι 
ελλιπής και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση μια 
δογματική  κατευθυντήρια γραμμή, αλλά αντιθέτως 
ένα επιπλέον πλαίσιο προβληματισμού.

@ Google Earth Pro 

NICOSIA
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Στόχοι
Η άσκηση στόχο έχει να αποκαλύψει και να 
αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής, το «πνεύμα του τόπου»  .  Η Ιστορία του 
τόπου, οι ιδιαιτερότητες του, φυσικά, κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, οι πρακτικές 
κατοίκισης, οι δραστηριότητες _συλλογικές και 
ατομικές_ σε σχέση με το χώρο και το χρόνο (βάση 
αρχειακού υλικού) αποτελούν ενδεικτικά πεδία 
μελέτης του χώρου.

Ελάχιστες Απαιτήσεις

Kάθε ομάδα καλείται  να παρουσιάσει χαρτογράφηση 
των υφιστάμενων αλλά και προηγούμενων συνθηκών 
στην περιοχή υπό μελέτη. Σ’ αυτή την ανάλυση /
χαρτογράφηση των συνθηκών, στην περιοχή μελέτης 
να διερευνηθούν γενικά χαρακτηριστικά μέσα στα 
πλαίσια συγκεκριμένης θεματικής. Πιθανά πεδία:

Γενικά Χαρακτηριστικά
• ιστορική εξέλιξη/διαστρωμάτωση/μύθοι/ μνήμη.
• ιστορικά, κοινωνικά&οικονομικά χαρακτηριστικά.
• προσβασιμότητα, χώροι κίνησης, χώροι στάσης, 

ορατότητα, όρια (όπου είναι εφικτό).
• Χαρτογράφηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
• Βλάστηση (όγκος, διάταξη, πυκνότητα, ρυθμός)
• Πρωτεύουσες + δευτερεύουσες αρτηρίες , κινήσεις 
• Υφιστάμενες Υποδομές
• Χρώματα, Υφές
• Τυπολογίες Υφιστάμενων Κτιρίων
• Ορόσημα 
• Υφιστάμενες Χρήσεις - Υπηρεσίες
• Κατασκευή/Ανάγνωση εικόνας της πόλης μέσω 

card postal, φωτογραφικού υλικού, συνεντεύξεων 
πρώην κατοίκων...

Ειδικές Θεματικές/Έννοιες
• Ιδιωτικό/Δημόσιο
• Πραγματικό/Εικονικό
• Φυσικό / Τεχνητό
• Μοίρασμα χώρου και χρόνου
• Μνήμη
• Όρια
• Αντιθέσεις/συγκρούσεις
• Φαντασιακό

Παρουσίαση

Απόδοση των πιο πάνω μέσω μικτών τεχνικών 
(διαγραμμάτων, χαρτών, κειμένου, φωτογραφιών) σε 
ψηφιακή μορφή και σε έντυπο βιβλιαράκι Α3 land-
scape. 

Fonts Arial ή Helvetika. 
* Για τη συγκεκριμένη άσκηση απαιτείται να διαβάσετε 
το 1ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Norberg - Schulz, C. 
(μετ. Πεχλιβανίδου – Λιακατά Α.) (2009) Το πνεύμα 
του τόπου, για μια φαινομενολογία της αρχιτεκτονικής, 
Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ.
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Β. Ανάλυση Σχεδιαστικών Αναφορών

Το δομημένο περιβάλλον ως κοινωνική, 
πολιτιστική και χωρική κατασκευή: κατοίκιση 
και κατοικία

Η άσκηση είναι μια σύνθετη ομαδική ανάλυση 
αρχιτεκτονικού έργου.  Αποβλέπει  μεταξύ άλλων: 
α)σε μια διερεύνηση των προθέσεων και μέσων 
έκφρασης του αρχιτέκτονα, β) σε μια ανάλυση και 
κατανόηση της σχέσης χωρικής διαμόρφωσης και 
τρόπου ζωής και γ) στη διερεύνηση της χωρικής 
αντίληψης του χρήστη όπου αυτό είναι εφικτό.  
Περιέχει στοιχεία γραπτού λόγου και στηρίζεται 
κυρίως σε σχεδιαστικές αναλύσεις.  Η επεξεργασία 
της άσκησης μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές 
μεθόδους έχοντας ως υπόβαθρο όσα συζητήσαμε 
και αναφέρουμε στην περιγραφή του στούντιο.  Η 
αναζήτηση και ο πειραματισμός είναι μέρος του 
μαθήματος, ακόμα και στον τρόπο της παρουσίασης.

Στο πλαίσιο μιας γενικότερης προβληματικής 
για τη συνάφεια μεταξύ χωρικής διαμόρφωσης, 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών και αντίληψης του 
χώρου, καλείστε να μελετήσετε και να αναλύσετε σε 
ομάδες των τριών, κτίρια κατοίκισης ως ακολούθως:

Ανάλυση κτιρίων (συλλογικής κατοίκισης)
Η ανάλυση κάθε κτιρίου μπορεί να συμπεριλαμβάνει 
μεταξύ άλλων, έρευνα και παρουσίαση: 
• των προθέσεων του αρχιτέκτονα (concept_σχέση με 
έννοιες χώρου/τόπου) 
• των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών συνθηκών 
(context_γειτνιάσεις_τοπογραφία_κουλτούρα).  
Σχέση με ευρύτερο περιβάλλον.
• των χαρακτηριστικών του χρήστη όπου είναι εφικτό 
(τρόπος ζωής, ασχολίες, δραστηριότητες).
• της χωρικής διαμόρφωσης όσον αφορά σχέσεις χώρων-
δραστηριοτήτων_χρόνου, ορίων, προσβασιμότητας, 
ορατότητας,  χρησιμοποιώντας σχετικές μεθόδους 
χαρτογράφησης.
• συζήτησης και συσχετισμού της χωρικής ανάλυσης 
με σειρά άλλων παραμέτρων που ανακαλύψατε 
(κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών, 
περιβαλλοντικών).
• της εμπειρικής αντίληψης του χώρου σε σχέση με 
το ανθρώπινο σώμα, όπου είναι εφικτό. Διαχείριση 
φωτός, σκιάς, υλικού και γενικά ότι σχετίζεται με την 
ανθρώπινη αίσθηση.
• της σχέσης μορφής-κατασκευής, υλικότητα. 
Ογκοπλαστική ανάλυση (ρυθμός, διαστάσεις, 
επανάληψη).
• των αρχιτεκτονικών στοιχείων, επανάληψη, ρυθμός, 
διαστάσεις.

Κάθε ομάδα μπορεί να αναλύσει/ερμηνεύσει τα 
πιο πάνω σε σχέση με έννοιες και θεματικές που 
διερευνούμε στο στούντιο.

Παρουσιάσεις
Απόδοση των πιο πάνω μέσω α) τρισδιάστατης 
μακέτας και β) διαγραμμάτων.

Να παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή (είτε Power Point 
είτε πρόγραμμα επιλογής σας ώστε να μπορεί να 
τυπωθεί σε βιβλιάριο μεγέθους Α3 landscape). Fonts 
Arial ή Helvetika. 

Η αναζήτηση, ο πειραματισμός και η επιλογή τρόπων 
αναπαράστασης αποτελούν ζητούμενα της άσκησης.

ΟΜΑ  - Timmerhuis × PXP

BIG - W57 × 8 HOUSE

Renaudie&Renee - Ivry sur Seinev × BIG - MTN Mountain

Συλλογική Κατοίκηση

Lacaton & Vassal - 53 Habitations × 59 Dwellings

Jean Nouvel - White Walls × Stefano Boeri - Bosco Verticale

ΟΜΑ - The Interlace × De Rotterdam

Alvar Aalto - Bremen × Robert Ventrui - Guild House

Harquitectes - Catalunya Student Housing × Aires Mateus - ...Elderly

Valerio Olgiati - Zug Schleife × Tham & Videgar - Vastra Kajen
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9 · Οδηγός Εξαμήνου

Α ΦΑΣΗ

Θέμα
3.3.2.α Κριτική ανάλυση χώρου μελέτης 
3.3.3.2βΣύνθεση-ανάπτυξη πρότασης συγ-κατοίκισης

Μέσα
Αρχειακό Υλικό (εφημερίδες, βιβλία, κλπ.)
Φωτογράφηση (πανοραμικές, σειριακές λήψεις 
κ.α)
Βίντεο
Μαγνητοσκόπηση
Συνέντευξη
3Δ/2Δ Σχέδια
    Κολάζ
    Σκίτσα
    Διαγράμματα
    Μακέτες 
    Ορθογραφικά + Προοπτικά σχέδια
    ...

Κλίμακες
1:1000 1:500 1:200 1:100 
*ανάπτυξη σε μικρότερες κλίμακες για 
επιμέρους θεματικές όπως υλικότητα, μεθόδοι 
κατασκευής, βλάστηση κτλ.

Οργάνωση Ομαδας
Ομάδες 2 ατόμων

Διάρκεια Φάσης
3 Εβδομάδες (15.01 - 05.02)

Παρουσίαση
Διάρκεια μέγιστο 15’
Έντυπη μορφή
Τυπικό Μέγεθος Α1 ή/και Α2 (δεν είναι 
περιοριστικό)

Παραδοτέα
Ψηφιακό Τεύχος με Πανέλα Παρουσίασης
Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Β ΦΑΣΗ

Θέμα 
Σύνθεση-ανάπτυξη «μικρόκοσμων» 

Μέσα
Αρχειακό Υλικό (εφημερίδες, βιβλία, κλπ.)
Φωτογράφηση (πανοραμικές, σειριακές λήψεις 
κ.α)
Βίντεο
Μαγνητοσκόπηση
Συνέντευξη
3Δ/2Δ Σχέδια
    Κολάζ
    Σκίτσα
    Διαγράμματα
    Μακέτες 
    Ορθογραφικά + Προοπτικά σχέδια
    ...

Κλίμακες 
1:200 1:100 1:50 1:20 

Οργάνωση Ομαδας
Ομάδες 2 ατόμων (ίδιες απο τη ΦΑΣΗ Α)

Διάρκεια
6 Εβδομάδες (08.02 - 19.03)

Παρουσίαση
Διάρκεια μέγιστο 15’
Έντυπη μορφή
Τυπικό Μέγεθος Α1 ή/και Α2 (δεν είναι 
περιοριστικό)

Παραδοτέα
Ψηφιακό Τεύχος με Πανέλα Παρουσίασης
Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Γ ΦΑΣΗ

Θέμα 
Σύνθεση - ανάπτυξη συλλογικών μικρόκοσμων
Διαμόρφωση και ολοκλήρωση τελικής πρότασης 
συλλογικής κατοίκισης σε κλίμακα γειτονιάς και κτιρίου 

Μέσα
Αρχειακό Υλικό (εφημερίδες, βιβλία, κλπ.)
Φωτογράφηση (πανοραμικές, σειριακές λήψεις 
κ.α)
Βίντεο
Μαγνητοσκόπηση
Συνέντευξη
3Δ/2Δ Σχέδια
    Κολάζ
    Σκίτσα
    Διαγράμματα
    Μακέτες 
    Ορθογραφικά + Προοπτικά σχέδια
    ...

Κλίμακες 
1:200 1:100 1:50 1:20 

Οργάνωση Ομαδας
Ομάδες 2 ατόμων (ίδιες απο τη ΦΑΣΗ Α)

Διάρκεια
4 Εβδομάδες (22.03 - 03.05)

Παρουσίαση
Διάρκεια μέγιστο 15’
Έντυπη μορφή
Τυπικό Μέγεθος Α1 ή/και Α2 (δεν είναι 
περιοριστικό)

Παραδοτέα
Ψηφιακό Τεύχος με Πανέλα Παρουσίασης
Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα
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