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Τα εργαστήρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» φιλοξενήθηκαν στο
κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών στο Μεταξουργείο
μετά από την ευγενική παραχώρηση του Δημάρχου Αθηναίων
Γιώργου Καμίνη δια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Θερμές ευχαριστίες
οφείλονται στον Ντένη Ζαχαρόπουλο,
Καλλιτεχνικό Σύμβουλο και Επιμελητή
της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών.
Το κτίριο έχει ιδιαίτερη σημασία για
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
καθώς αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος που σχεδιάστηκε το 1833 από
το διακεκριμένο Δανό αρχιτέκτονα
Hans Christian Hansen και περιελάμβανε την κατοικία του ιδιοκτήτη του
οικοπέδου Γεωργίου Καντακουζηνού
και κτίριο κατοικιών και καταστημάτων.
Το συγκρότημα δεν ολοκληρώθηκε και
διασκευάστηκε το 1852 από τον αρχιτέκτονα Christian Siegel για να στεγάσει
Μεταξουργείο, το οποίο λειτούργησε το διάστημα 1855–1875
υπό τη Σηρική Εταιρεία της Ελλάδος. To κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών ενσωματώνει με τον τρόπο αυτό
την πρώιμη βιομηχανική και οικιστική ιστορία της Ελλάδας.

The studios of the Master in Architecture and Urban
Design program were hosted at the Municipal Gallery
of Athens in Metaxourgeio by courtesy of the Mayor of
Athens Yiorgos Kaminis by concession of the Culture,
Youth and Sports Organization of the City of Athens.
Special thanks go to Denys Zacharopoulos, Artistic
Consultant and Curator of the
Municipal Gallery of Athens.
The building is of particular
significance for the Master in
Architecture and Urban Design
program since it is part of the
complex that was designed in 1833 by
the prominent Danish architect Hans
Christian Hansen and included the
house of the owner of the plot of land
Georgios Katakouzinos and a building
of apartments and stores. The complex
was not completed and was redesigned
in 1852 by architect Christian Siegel as
a Silk Factory (in Greek: Metaxourgeio)
that operated between 1855 and 1875 by the Hellenic
Silk Company. The building of the Municipal Gallery
of Athens thus embodies the early industrial and
residential history of Greece.

Φωτ.: Το Μεταξουργείο από το F. Stademann, Panorama von
Athen, 1841.

Photo: Silk Factory in F. Stademann, Panorama von
Athen, 1841.
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ΠΡΌΛΟΓΟΣ

FOREWORD

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

INTRODUCTION

Η σύλληψη, η ίδρυση και η λειτουργία ενός
μεταπτυχιακού προγράμματος Αρχιτεκτονικής και
Αστικού Σχεδιασμού ήταν αδιανόητες όσο εξακολουθούσαν να έχουν κύρος αντιλήψεις όπως ότι ο
σχεδιασμός, και στις δυο κλίμακες, συνιστά επαγωγική διαδικασία λογικής επίλυσης προβλημάτων
και όχι πρωταρχικά πολιτισμική πρακτική ή ότι, για
την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του, εξαρτάται
από εξωγενή πεδία, θεωρητικά ή εφαρμοσμένα,
οπότε η άσκηση σε αυτόν καθ’ εαυτόν περιττεύει.
Η αύξουσα πολυπλοκότητα των σύγχρονων
σχεδιαστικών ζητημάτων και η ανάγκη περιεκτικών απαντήσεων οδηγούν στην αποδοχή του
πλουραλισμού, ενός επιλεκτικού πλουραλισμού,
ως του σύγχρονου zeitgeist. Η επινόηση νέων
προγραμματικών συνδυασμών, σύνθετων αρχιτεκτονικών τυπολογιών και περίπλοκων εικονογραφικών εκδοχών, ωστόσο, προϋποθέτει την
ταχεία και ουσιώδη κατανόηση ενός ευρύτατου
φάσματος δεδομένων που απαιτούν εξοικείωση
με τομείς γνώσης, με φαινόμενα και με ερμηνείες
πέραν της αρχιτεκτονικής, της οποίας, ωστόσο,
τα μεθοδολογικά εργαλεία και ο τελικός στόχος,
το projet, οφείλουν να διατηρηθούν ως παράμετροι πιστοποίησης του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα.
To πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» φιλοδοξεί να
παράσχει στους φοιτητές του αφ’ ενός θεωρητική
και αναλυτική δεξιότητα και αφ’ ετέρου εμβάθυνση γνώση των δυο αντικειμένων, με τρόπο που
θα συνεισφέρει στην αρχιτεκτονική ως ανανεωτικό πεδίο διανόησης και πρακτικής, σε μια
περίοδο που η όποια απήχησή της μοιάζει όλο
και περισσότερο δυσερμήνευτη.

Conceiving, establishing and operating a
graduate program in Architecture and
Urban Design would be inconceivable as
long as some degree of validity could still
be attributed to perceiving design on both
scales as an inductive process of problem-solving, instead of primarily a cultural
practice, or to depending on extrinsic fields,
theoretical or applied, for their renewal and
enrichment, which meant that reflecting
within the discipline itself were redundant.
The increasing complexity of contemporary
design issues and the need for comprehensive
responses lead to the acceptance of pluralism,
a selective kind of pluralism, as the contemporary zeitgeist. The invention of new programmatic combinations, composite architectural
typologies and complex iconographic possibilities, however, presupposes a rapid and
substantial understanding of a wide range
of data, and requires familiarity with fields of
knowledge, phenomena and interpretations,
reaching beyond architecture. It is precisely
the methods and final goal of architecture,
namely the projet, that have to be retained
as validation means of architectural character.
The graduate program in “Architecture
and Urban Design” aspires to provide its
students with theoretical and analytical skills
and knowledge of both areas in ways that will
contribute to architecture understood as a
renewed field of reflection and practice during
a period when its appeal seems more and
more difficult to decipher.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» έχει ως
αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα και την κριτική εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της Αρχιτεκτονικής και του Αστικού Σχεδιασμού με ιδιαίτερη
έμφαση στο σχεδιασμό, σε ανταπόκριση προς τα
διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα στον
ελληνικό και το διεθνή χώρο.
Πιστεύω με βεβαιότητα πως τα μεταπτυχιακά
προγράμματα πρέπει να αναζητούν τη μέγιστη
δυνατή εξωστρέφεια και κινητικότητα, τις συνεργασίες, το «άνοιγμα» σε διδάσκοντες –πανεπιστημιακούς και ειδικούς εμπειρογνώμονες– ιδρύματα
και φορείς εκτός του Τμήματος που τα διοργανώνει
και, ακόμη πιο πέρα, εκτός της ίδιας της χώρας.
Μόνον έτσι μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες
κριτικού λόγου ευρύτερης σημασίας.
Δεδομένης της πολυδιάστατης φύσης της αρχιτεκτονικής, ένα μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής και
Αστικού Σχεδιασμού πρέπει να έχει να κάνει με
το άνοιγμα και σε άλλους τομείς γνώσης. Αναζητώντας λοιπόν αλληλεπιδράσεις, διευρύνσεις και
συνέργιες, προσδιορίσαμε ως ερευνητικό πλαίσιο
του προγράμματος τα «Μεσογειακά Μέλλοντα» /
«Mediterranean Futures» εστιάζοντας στις
πολυμορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου,
τις ιδιαίτερες φυσιογνωμίες των παραθαλάσσιων
τοπίων, την καθοριστική σημασία της ιστορίας και
των ατέρμονων πολιτισμικών και δημογραφικών
ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις πολυδιάστατες επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου με
στόχο το σχεδιασμό των «μελλόντων» των φυσικών
και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.
Δεδομένης της ανάγκης ανάπλασης και επανασχεδιασμού των αστικών και περιαστικών χώρων
των πόλεών μας, που η πολύχρονη οικονομική
κρίση οδήγησε στην εγκατάλειψη και την απαξίωση,
αλλά και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης της πολιτιστικής και τουριστικής αγοράς, το ενδιαφέρον για τα
ζητήματα που το πρόγραμμα θεραπεύει αναμφίβολα
θα αυξηθεί στα χρόνια που έρχονται.
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας καταγράφει
τη δομή, τα εργαστήρια σχεδιασμού, τα σεμινάρια,
τις ερευνητικές εργασίες αλλά και τις δραστηριότητες της πρώτης χρονιάς 2016–2017 του προγράμματος. Καθώς τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα
θετικά δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε με τον
ίδιο ενθουσιασμό.

The Master in Architecture and Urban
Design Program aims at the interdisciplinary
research and the critical deepening of
the knowledge in the fields of Architecture
and Urban Design with particular emphasis
on design, in response to the constantly
changing givens in both the Greek and the
global context.
I believe with certainty that Graduate programs should seek outwardness and maximum mobility, collaborations, “openness”
to teachers –academics and specialists–
institutions and universities beyond the
Department that organizes them and beyond
the country itself. It is only in this way that
they can become nuclei of critical thinking
of wider significance.
Given the multidimensional nature of
architecture, a Master in Architecture
and Urban Design program should have to
do with opening up to additional areas
of knowledge. Seeking for interaction,
expansion and synergies, we identified
“Mediterranean Futures” as the research
framework for the program focusing on
the diversity of urban centers of the Mediterranean, the particular physiognomies
of its coastal landscapes, the importance
of history and the endless cultural and
demographic flows, as well as the preconditions and multidimensional impacts of
the tourist phenomenon in order to design
the “futures” of the natural and constructed
landscapes of the Mediterranean.
Given the need for the regeneration and
redesign of the urban and suburban areas
of our cities that the long-running economic
crisis has led to abandonment and depreciation, but also the continued growth of the
cultural and tourist market, the interest in the
issues that the program tackles will undoubtedly increase in the coming years.
The book you hold in your hands records
the structure, design workshops, seminars,
research papers and activities of the first year
2016–2017 of the program. As the results look
most positive, we can only continue with the
same enthusiasm.

Γεώργιος Α. Πανέτσος,
Πρόεδρος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Georgios A. Panetsos,
Chair, Department of Architecture,
University of Patras

Γιάννης A. Αίσωπος, Διευθυντής ΠΜΣ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Yannis A. Aesopos, Director, MAUD
Department of Architecture,
University of Patras
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ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ 1.1

Μηχανή παραθαλάσσιας
τουριστικής κατοίκησης
Γιάννης Αίσωπος
Καθηγητής, Tμήμα Αρχιτεκτόνων,
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Διευθυντής ΠΜΣ
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Πλαίσιο
Η παραλία αποτελεί μια ζώνη φύσης ανάμεσα στη
στεριά και τη θάλασσα –ένα όριο ασαφές και μεταβαλλόμενο– και το κύριο πεδίο στο οποίο εκτυλίσσονται και νοηματοδοτούνται οι θερινές διακοπές.
Στην παραλία εναποτίθεται ένας μικρότερος ή
μεγαλύτερος αριθμός τεχνητών στοιχείων/«εξαρτημάτων άνεσης» – ομπρέλες, μικρές σκηνές,
στέγαστρα, ξαπλώστρες, πετσέτες, ψάθες,
αναψυκτήρια, μπαρ. Συνήθως, λίγο πιο πίσω, το
«πλαγκτόν» των τουριστικών κατοικιών, διαρκώς
εξαπλωνόμενο μετασχηματίζει το παραθαλάσσιο
τοπίο σε αστικοποιημένη περιφέρεια της πόλης.
Στην παραλία ξεδιπλώνεται μια εντελώς διαφορετική μορφή συνύπαρξης, μια διαφορετική
κουλτούρα από εκείνη της πόλης: η κουλτούρα
του σώματος (body culture). Στην παραλία, όλοι,
εκδεδυμένοι από την αστική ενδυμασία –που
διαφοροποιεί, κωδικοποιεί και, εν τέλει, προδιαθέτει και προκαθορίζει συμπεριφορές– μοιάζουν
«ίσοι». Η κολύμβηση, η έκθεση του σώματος στον
ήλιο και στα βλέμματα των άλλων, η ανάγνωση και
η μουσική, η θαλάσσια και παραθαλάσσια άθληση
και οι εφήμερες συλλογικότητες, συγκροτούν την
εμπειρία της παραλίας.
«Μηχανή»–Εναπόθεση–«Παχιά» νέα στρώση
Το εργαστήριο ασχολείται με το σχεδιασμό μιας
«μηχανής» εφήμερης, πρωταρχικής παραθαλάσσιας τουριστικής κατοίκησης για 60–100 άτομα
σε ένα ιδεατό άνυδρο παραθαλάσσιο Μεσογειακό
τοπίο με ξηρό έδαφος με διάσπαρτους θάμνους
και βράχια χωρίς δρόμους ή άλλες υποδομές.
Η «μηχανή» παραθαλάσσιας κατοίκησης
πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια «παχιά» νέα
στρώση που «εναποτίθεται» στο παραλιακό
τοπίο και, στο τέλος της θερινής περιόδου, όντας
αναστρέψιμη, μπορεί να αποσυναρμολογείται και

DESIGN STUDIO 1.1

X 2016–2017

F 2016–2017

Seaside Tourism
Inhabitation Machine
Yannis Aesopos
Professor, Department of Architecture,
University of Patras,
Director MAUD

Framework
The beach is a strip of nature between sea and
land –a vague and changing boundary– and the
main field on which summer vacations take
place and acquire meaning.
A smaller or larger number of artificial elements or “comfort accessories” are placed on
the beach – umbrellas, small tents, canopies,
deck chairs, towels, woven straw mats, beach
bars. Most often, a few meters further back, the
“plankton” of tourism housing, ever-expanding,
transforms the seaside landscape into an
urbanized periphery of the city.
A completely different form of coexistence
unfolds on the beach, a culture much different
from that of the city: the culture of the body.
On the beach, everybody, undressed from their
urban costumes –which differentiate, codify
and, after all, predispose and predetermine
behaviors– seem “equal.” Swimming, the body’s
exposure to the sun and the gazes of others,
reading and listening to music, sea and seaside
sports and ephemeral collectivities make up the
experience of the beach.
“Machine”–Superimposition–“Fat” New Layer
The studio deals with the design of a “machine”
for ephemeral, primary, seaside tourism
inhabitation for 60–100 people placed on an arid
seaside Mediterranean landscape with dry soil
and scattered shrubs and rocks, with no streets
or infrastructure.
The “machine” for seaside inhabitation should
be perceived as a new “fat” layer that is “superimposed” on the beach landscape and, at the
end of the summer season, can be dismantled
and removed, leaving no traces. The “fat” section
of the “machine” allows for the incorporation

να απομακρύνεται. Η «παχιά» τομή της μηχανής
επιτρέπει την ενσωμάτωση χώρων κατοίκησης
στο εσωτερικό της. Περιλαμβάνει χώρους διαμονής, φαγητού, συλλογικών δραστηριοτήτων και
υποστήριξης.
Η «μηχανή» κατανοεί τη φυσιογνωμία του
τοπίου –τα φυσικά και γεωγραφικά στοιχεία που
το συγκροτούν και το χαρακτηρίζουν– και προσαρμόζεται σε αυτό.
Η «μηχανή» έχει στόχο την παραγωγή απόλαυσης στην παραθαλάσσια διαμονή. Ενσωματώνει
περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία του φυσικού
τοπίου και στοχεύει στην ενεργειακή αυτονομία, σε
ένα ελάχιστο (περιβαλλοντικό) αποτύπωμα, στην
απεξάρτηση από τις όποιες υποδομές.
Η «μηχανή» εφήμερης παραθαλάσσιας τουριστικής κατοίκησης προτείνει μια νέα ερμηνεία
της «άνεσης» για έναν «νέο τουρίστα» που εκτιμά
ανεπιφύλακτα την αρχιτεκτονική, ως ιδέα και
χωρική εμπειρία.
Βοηθός διδασκαλίας: Ανδρέας Νικολοβγένης

of inhabitable spaces. The “machine” consists
of spaces for living, eating , bathing, collective
activities as well as service spaces.
The “machine” seeks for the production of
pleasure during seaside living. It embodies a
smaller or larger number of elements of the
natural landscape and aims to be energy autonomous, to have a minimum (environmental)
footprint and remain independent from any form
of infrastructure.
The “machine” for ephemeral seaside tourism
inhabitation proposes a new interpretation of
the notion of “comfort” for a “new tourist” who
appreciates architecture unequivocally – architecture as concept and spatial experience.
Teaching assistant: Andreas Nikolovgenis
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Νάνσυ Γαλούνη Κλίμακα κατοίκησης
Μια υποδομή παραθερισμού με τη μορφή σκάλας, που τοποθετείται πάνω στο φυσικό τοπίο, δημιουργεί μια νέα τοπογραφία.
Η σκάλα ξεκινά από τη θάλασσα ως μια ξύλινη πλατφόρμα και
καταλήγει στην κορυφή της πλαγιάς από όπου ο επισκέπτης
μπορεί να απολαύσει τη θέα. Στον ενδιάμεσο χώρο, μεταξύ
σκάλας και πλαγιάς, διαμορφώνονται δωμάτια διαμονής τα οποία
προσφέρουν διαφορετικές εκδοχές ιδιωτικότητας.

Nancy Galouni Inhabitable Staircase
A tourism infrastructure in the form of a staircase is placed
on the landscape and creates a new topography. The staircase
starts from the sea as a wooden platform and ends at the top
of the slope from where the visitor can enjoy the view. In the
space between the staircase and the slope, private rooms are
laid our which provide different degrees of privacy.

Νικόλαος Καλδής Παχιά στρώση
Τι είναι μια μηχανή; Τι προσφέρει απόλαυση στη σημερινή
τουριστική κατοίκηση; Πώς τα διαδεδομένα τουριστικά κλισέ διαμορφώνουν την αρχιτεκτονική του τουρισμού στη Μεσόγειο; Αυτά
τα ερωτήματα επιχειρήθηκε να απαντηθούν με το σχεδιασμό μιας
ορθογώνιας παραλληλεπίπεδης «παχιάς στρώσης» κατοίκησης
που εναποτίθεται στο φυσικό αμμώδες τοπίο της παραλίας.

Nikolaos Kaldis Thick Layer
What is a machine? What offers pleasure in a contemporary
tourism inhabitation? How do the widespread tourist clichés
shape the architecture of tourism in the Mediterranean?
An attempt to answer these questions comes through the
design of a “thick layer” in the form of an orthogonal prism
that is superimposed on the beach landscape.
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Κατερίνα Περτσελάκη Beach Parlour
Το Beach Parlour, μια εφήμερη σκαλωσιά, προτείνει ένα χώρο
πυκνής συλλογικής διαβίωσης που «αιωρείται» πάνω από
την παραλία, δημιουργώντας ένα παράλληλο δημόσιο πεδίο
οριζόντιων και κατακόρυφων διαβαθμίσεων ιδιωτικότητας,
μέσω τριών διαφορετικών επιπέδων και υφασμάτινων διαχωριστικών αντίστοιχα. Ο χώρος μετασχηματίζεται διαρκώς, με
τους χρήστες να είναι συγχρόνως το θέαμα και οι θεατές.

Katerina Pertselaki Beach Parlour
Beach Parlour, an ephemeral scaffolding, proposes a space
of collective and concentrated living that “hovers” over the
beach, creating a parallel public field of horizontal and
vertical variations on privacy, through the use of three different levels and curtain partitions respectively. The space is
constantly changing, with users being at the same time the
spectacle and the viewers.

Γιώργος Μπόζης Πίσω από τους τεχνητούς λόφους
Σε μια προσπάθεια νέας ερμηνείας της άνεσης, μελετήθηκε
η ελεύθερη κατασκήνωση ως μια μορφή πρωταρχικής
κατοίκησης και η παράλληλη κατάργηση του τυπικού δωματίου
ξενοδοχείου. Η πρόταση ανακατασκευάζει το αμμώδες τοπίο
της παραλίας δημιουργώντας χώρους ιδιωτικούς και συλλογικούς που καλύπτονται από ένα μεγάλο οριζόντιο στέγαστρο.

Giorgos Bozis Behind the Artificial Hills
In an attempt to redefine comfort, free-camping, as a form
of primary inhabitation, was studied together with the abolition of the typical hotel room. The project remakes the sandy
landscape of the beach creating private rooms and collective
spaces all covered by a large horizontal canopy.
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Αγγελική Ζαφειράτου Μεταξύ στεριάς και θάλασσας
H ξύλινη γραμμική κατασκευή τοποθετείται ακριβώς πάνω στο
μεταβαλλόμενο όριο αμμουδιάς και νερού και οργανώνει στο
εσωτερικό της όλη τη ζωή της παραλίας. O πολλαπλασιασμός
της διάστασης ενός μονού κρεβατιού 0,9x1,9μ δημιουργεί έναν
κάναβο στον οποίο ενσωματώνονται χώροι διαφορετικών διαστάσεων, με επίπεδα σε διαφορετικά ύψη, τα οποία δημιουργούν διαφορετικές εκδοχές συσχέτισης με τη θάλασσα.

Αngeliki Ζafeiratou Between Land and Sea
The wooden linear structure is placed on the changing edge
of the sea and organizes the entire life of the beach. The
multiplication of the dimension of a single bed of 0.90x1.90m
produces a grid that accommodates spaces of different
dimensions and levels at different heights which create
different spatial and visual associations with the sea.

Χρήστος Φλώρος Δίκτυο παραθεριστικών υποδομών
Μια μηχανή παραθερισμού, με χαρακτηριστικά χαμηλού
κόστους και εφήμερης παρουσίας στο τοπίο. Ένα δίκτυο υποδομών το οποίο αναρτάται από στύλους τοποθετημένους στην
παραλία οργανωμένους σε κάναβο με χρήσεις γύρω τους που
σχηματίζουν πυκνώσεις και αραιώσεις. Προσθαφαιρούμενα
υφάσματα σκίασης, διαχωρισμού ή κάλυψης του εδάφους,
οπτικοποιούν τις εναλλαγές στις χρήσεις ή την πυκνότητα.

Christos Floros Holiday Network Infrastructure
An inhabitation machine, with low-cost features and an
ephemeral presence on the landscape. The project is an
infrastructure network suspended from columns. Columns
are placed on a grid on the beach to form dense or loose
areas. Fabrics for shading, coverage of the soil or separation
and privacy make visible the changes in use or density.
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Ηλίας Θεοδωράκης Loud Pipes
Η πρόταση παραθαλάσσιας κατοίκησης συντίθεται από
μεγάλου μεγέθους τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης. Η στατική αυτάρκεια κάθε προκατασκευασμένης μονάδας και η
δυνατότητα επανάληψης, επιτρέπουν τη γρήγορη σύνθεση και
αποσύνθεση ενός εφήμερου τουριστικού οικισμού που απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να ζήσουν μια διαφορετική
εμπειρία στις διακοπές τους.

Ilias Theodorakis Loud Pipes
The vacation complex is composed by large scale cement
sewage pipes. The structural efficiency of the precast unit
and the possibility for repetition allow for fast assembling
and dismantling of a tourism settlement, which targets all
those who seek for a different holiday experience.
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Αρχές του Μοντέρνου:
Μεταποιημένα μανιφέστα
ή η εφεύρεση του
δημόσιου πυκνωτή

Principles of the
Modern: Manifestos
Recast, or, the Invention
of the Public Condenser

Ηλίας Ζέγγελης

Elia Zenghelis

Αρχιτέκτων, Καθηγητής
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Architect, Professor

Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου ήταν η
διατύπωση «θέσης», δια μέσου μιας εικόνας,
που να αποκρίνεται σε μια σειρά επιλεγμένων
παραδειγμάτων από την ιστορία του Μοντέρνου
Κινήματος –και στην αντιπροσώπευση της θέσης
αυτής: μια εμβληματική εικόνα που να αποτελεί
προσωπικό μανιφέστο, και συγχρόνως «αναφορά»
κατά τη μελλοντική σύμπλευση των φοιτητών με
την Αρχιτεκτονική.
Η δομή του εργαστηρίου είχε διττό σκοπό: τον
προσδιορισμό ατομικών αρχών και τη δημιουργία
συλλογικής συνείδησης, στα πλαίσια της οποίας,
διαφορετικές απόψεις συμβάλλουν σε ομαδικά
συμπεράσματα. Η ανάθεση συνδύασε επισκόπηση
της προέλευσης και εξέλιξης του «μοντέρνου»
στην αρχιτεκτονική, το νόημα και τις συνέπειές
του, με μια εκ νέου παρουσίαση και μετασχηματισμό του υλικού προς μελέτη. Μια λίστα
εμβληματικών αρχιτεκτονικών παραδειγμάτων
του Μοντέρνου Κινήματος προτάθηκαν προς
μελέτη, επανεμφάνιση και μετασχηματισμό με
την παραγωγή μιας «εικόνας-μανιφέστο» που να
παρουσιάζει τους στόχους των εν λόγω παραδειγμάτων, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει μια «θέση»
που αντικατοπτρίζει την «Αντίληψη της Αρχιτεκτονικής» των φοιτητών: μια εικόνα που «από μόνη
της» συνιστά μια εννοιολογική δήλωση για το
ρόλο της εικόνας ως αφηρημένης αναπαράστασης
και διάδοσης «αρχής».
Το εργαστήριο υλοποιήθηκε δια μέσου μελετών
σε 7 επιλεγμένες τοποθεσίες στο Μεσολόγγι.

The objectives of this workshop were directed
to the articulation of a position, in response to
a set of exemplary paradigms, selected from
the history of the Modern Movement –and an
illustration of this, in the form of an emblematic
image that could act as a personal manifesto,
and a reference for the students’ future engagement with Architecture.
The structure of the workshop had a twofold
purpose: the identification of individual principles and the creation of a collective conscience,
in the context of which different opinions contribute to collective conclusions. The workshop’s
assignment combined a survey of the origins
and evolution of the “Modern” in architecture, its
meaning and its bearing, with a re-presentation
and transformation of the material studied.
A list of seminal architectural paradigms,
emblematic of the Modern Movement’s evolution were proposed, for study, re-presentation,
transformation and the production of an
image-manifesto that displays the intentions of
the paradigms studied, while at the same time
conveying a “position” that reflects the students’
perceived “View of Architecture”: an image that
is, ‘in itself’ a conceptual statement about the
role of the image as abstract representation and
propagator of “principle.”
The workshop was implemented through the
design of 7 selected locations in the town of
Messolonghi.

Βοηθοί διδασκαλίας:
Θανάσης Μάνης, Ανδρέας Νικολοβγένης

Teaching assistants:
Thanassis Manis, Andreas Nikolovgenis
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Αγγελική Ζαφειράτου Πατώντας σαν φλαμίνγκο
Η πρόταση αντικαθιστά τις «πελάδες», τις αυθαίρετες
πασσαλόπηκτες παραθεριστικές κατοικίες, με ένα διάδρομο
κυκλοφορίας πεζών που ενδυναμώνει τη γραμμικότητα του
ορίου. Κάθετα σε αυτή τη διαδρομή σχεδιάζονται προβλήτες
– παραθεριστικά καταλύματα. Οι προβλήτες εκτείνονται τόσο
προς τη μεριά της λιμνοθάλασσας όσο και προς το εσωτερικό
του νησιού ενεργοποιώντας και τις δύο συνθήκες φύσης.

Αngeliki Ζafeiratou Tapping as Flamingo
The proposal replaces “peládes,” the illegal vacation houses
built on piles along the edge of the lagoon with a walkway
that enhances the linearity of the boundary. Accommodation
facilities in the form of piers are designed perpendicular to
the promenade. The piers extend to both the lagoon and the
interior of the island activating both conditions.

Νικόλαος Καλδής Salt Cathedral
Μέσω μιας εμβληματικής εικόνας, εντοπίζονται οι αρχές μιας
αρχιτεκτονικής πρότασης που εστιάζει στην ενεργοποίηση
των αισθήσεων και σε μια διαφορετική θεώρηση της έννοιας
«μουσείο». Τα έργα Tektonik και Πύργος-Μνημείο της Τρίτης
Διεθνούς των Malevich και Tatlin αντίστοιχα, αποτέλεσαν τη
βάση για τη διατύπωση μιας αρχιτεκτονικής θέσης όπου οι
έννοιες μεταφράζονται σε αρχιτεκτονικές μορφές.

Nikolaos Kaldis Salt Cathedral
Through the creation of an emblematic image the principles
of an architectural proposal were identified focusing on the
activation of senses and the reinterpretation of the “museum”
program. The works Tektonik and Monument to the Third
International by Malevich and Tatlin respectively provided the
basis for the formulation of an architectural thesis in which
concepts are translated into architectural forms.
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Ηλίας Θεοδωράκης Sanitas per Architecture
Η απέραντη επιφάνεια του νερού, τα λασπόλουτρα και το
εκκλησάκι δίνουν την αφορμή για μια διαδρομή πνευματικής
κάθαρσης. Ένας ευθύγραμμος περίπατος οδηγεί σε μια προβλήτα
όπου ύστερα από ένα λασπόλουτρο μπορεί κανείς, μέσω ενός
μικρού πλεούμενου, να μεταβεί στον απομακρυσμένο «δίσκο».
Εκεί θα συνεχίσει τον περίπατό του προς το υποθαλάσσιο νεκροταφείο και το χώρο ανάπαυσης στις ημιβυθισμένες αιώρες.

Ilias Theodorakis Sanitas per Architecture
The immense surface of the water, the mud baths and the
chapel offer the opportunity for a promenade of spiritual
cleansing. A linear walkway leads a pier where after a mud
bath one can get a small boat to the remote “disk.” There
one will continue the walk to the underwater cemetery and
the rest area in the semi-sunken hammocks.

Γιώργος Μπόζης Διακεκομμένη παραλία
Η παραλία ερμηνεύεται ως ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο
όριο που ορίζεται από ένα σύνολο διάσπαρτων νησίδων στη
λιμνοθάλασσα. Η πρόταση εισάγει ένα σύστημα σύνδεσης της
«διακεκομμένης» παραλίας με πλωτές μηχανοκίνητες κατασκευές και εγκάρσια στοιχεία-προβλήτες, που λειτουργούν ως
συρραφές μεταξύ της θάλασσας και της λιμνοθάλασσας.

Giorgos Bozis Discontinuous Beach
The beach is interpreted as an ever-changing limit, which
in the case of Messolonghi, is defined by an aggregation of
scattered islands in the lagoon. The project introduces a
system of barges that reconnect the “discontinuous” beach
and a set of transverse elements-piers that act as stitches
between the sea and the lagoon.
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Νάνσυ Γαλούνη Fitness Rooms
Ένα αθλητικό πάρκο οργανώνεται σε κάναβο οι γραμμές του
οποίου αντιστοιχούν σε δεντροστοιχίες και κανάλια νερού.
Οι δεντροστοιχίες σε δύο διευθύνσεις, δημιουργούν «φυσικά»
δωμάτια μεγάλης κλίμακας τα οποία φιλοξενούν αθλητικές
δραστηριότητες. Το κάθε δωμάτιο αποκτά μοναδικό χαρακτήρα
και προσφέρει διαφορετική εμπειρία χώρου με βάση τη λειτουργία του και το είδος των δεντροστοιχιών που το ορίζουν.

Nancy Galouni Fitness Rooms
A sports park is organized on a grid whose lines correspond
to rows of trees and water channels. Rows of trees in two
directions create “natural” large-scale rooms that host
sports activities. Each room has a unique character and
offers a different spatial experience based on its function
and the type of trees that define it.

Χρήστος Φλώρος Galleria del Futuro
Στη ζώνη πέριξ του παλαιού τείχους της Ιεράς Πόλης του
Μεσολογγίου, η μνήμη του τείχους επανέρχεται μέσα από την
επανεμφάνιση της τάφρου του που γεμίζει με νερό από τη
λιμνοθάλασσα. Εκατέρωθεν αυτού παρεμβάλλονται πλαίσιααψίδες, τα οποία λειτουργούν είτε ως επιφάνειες προβολών,
είτε ως κλίμακες είτε ως πέρασμα από το παλιό στο καινούργιο.

Christos Floros Galleria del Futuro
In the zone that surrounds the old wall of the city of
Messolonghi, the memory of the wall is recovered through
the reconstruction of its moat that fills with water from the
lagoon. On both sides of the moat a series of frames are
placed that can be used as screens or stairs or passages
from the old to the new.
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Κατερίνα Περτσελάκη Νέα λέσχη
Η νέα λέσχη είναι τοπόσημο και νέος προορισμός για το
Μεσολόγγι. Λειτουργεί ως προγραμματικός πυκνωτής και
ταυτόχρονα διασπάται σε επιμέρους στοιχεία. Είναι συγχρόνως
κτίριο και πόλη, αεροδρόμιο και πλατεία. Επιδιώκει μια νέα
κατασκευή της δημόσιας ζωής καθώς λειτουργεί σαν ένα prooun
– μια σπουδή για ένα πιθανό πρότυπο μιας μετα-ατομικιστικής
κοινωνίας στα συντρίμμια του ύστερου καπιταλισμού.

Katerina Pertselaki New Club
The New Club is a landmark and a new destination for
Messolonghi. It works as a programmatic condenser and
at the same time it breaks down into individual elements.
It is at the same time a building and a city, an airport and
a square. It seeks for a new construction of public life; it
works like a prooun – a study of a possible model of a postindividualist society in the debris of late capitalism.
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Retiré / Aέρα:
Προσεγγίσεις της
μεσογειακής πόλης
από ψηλά

Retiré / Air:
Approaches of the
Mediterranean City
from Above

Κωστής Πανηγύρης

Costis Paniyiris

Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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Η παύση της οικοδομικής ανάπτυξης μετά τη
χρεωκοπία το 2010 παγίωσε το σχήμα της Αθήνας
σε ένα τυχαίο αστικό στιγμιότυπο από πολυκατοικίες διαφόρων εποχών με σποραδικά χαμηλότερα
κτίρια και κενά καταστήματα και διαμερίσματα.
H ανήσυχη κορυφογραμμή της πόλης αποτυπώνει
τη σπασμωδική ανάπτυξη και τις αλλεπάλληλες
αλλαγές κανονισμών ως τις αρχές του 21ου αιώνα.
Έκτοτε, ενώ το προγραμματικό περιεχόμενο
της πόλης συρρικνώνεται, η φυσική συρρίκνωση
(κατεδάφιση) μεγάλων τμημάτων της πόλης
μοιάζει αδύνατη και κάθε συστημική επέμβαση
μεγάλης κλίμακας δείχνει ουτοπική σε ένα περιβάλλον ακραίας πολυϊδιοκτησίας αφενός, ισχνών
δημόσιων πόρων αφετέρου. Το σχήμα της πόλης
είναι μάλλον ένα στερεοποιημένο γεωλογικό ίζημα
παρά μια δυναμικά διαμορφούμενη οντότητα
ανταποκρινόμενη στην οικονομική και κοινωνική
δυναμική. Οι κτιριακοί σχηματισμοί αποτελούν ένα
νέο έδαφος, μια παγιοποιημένη αστική γεωλογία.
Ο αέρας ως δικαίωμα καθ’ ύψος δόμησης σε
μια οικοδομή αποτελεί, εδώ και πολλές δεκαετίες, κτηματομεσιτικό προϊόν. Συνδέεται με
τη ρευστή εικόνα της πόλης καθώς θεμελιώνει
νομικά και ιδιοκτησιακά τη δυνατότητα της καθ΄
ύψος επέκτασης των κτιρίων.
Τα ρετιρέ, όροφοι σε υποχώρηση πάνω από το
μέγιστο ύψος, αποτέλεσαν προνομιακά τμήματα
των πολυκατοικιών ενώ ήταν τα πρώτα που επανακατοικήθηκαν στις ελάχιστες περιπτώσεις που
επιχειρήθηκε αναζωογόνηση κάποιων ρημαγμένων
αστικών περιοχών (Κεραμεικός/Μεταξουργείο).
Η εικόνα της Αθήνας από ψηλά χαρακτηρίζεται
από την κατακερματισμένη μικροκλίμακα της
ατελούς κορυφογραμμής και των ρετιρέ. Παρουσιάζεται σαν μια γιγάντια άτυπη πόλη συγχρόνως

Associate Professor,
Department of Architecture,
University of Thessaly

The cessation of building development after the
2010 bankruptcy rigidified Athens’ shape to a
random urban snapshot of polykatoikias from
various eras with sporadic low buildings and
vacant lots, evacuated shops and apartments.
The irregular cityscape reflects the spasmodic
urban growth and the successive regulation
changes up until the early 21st century.
While the programmatic content has been
shrinking since, the physical shrinkage (demolition) of large city parts seems impossible
and any systemic large scale operations look
utopian in an environment of extreme fragmentation of ownership and scarcity of public
funding. The shape of the city is now much more
a solidified geological sediment rather than a
dynamically configurable entity that responds
to economic and social dynamics. The building
formations are a new ridgescape, a stabilized
urban geology.
“Air,” a legal prerogative over future floor
additions, has already been a real estate commodity for several decades now. It is related to
urban fluidity as it legally establishes the height
expansion prospect of buildings.
“Retiré,” set-backed floors above the maximum
height, were to become choice property pieces
and went through to be the first repopulated
apartments in the few cases where the revitalization of some decaying urban areas was
attempted (Kerameikos/Metaxourgeio).
The image of Athens from above is characterized by the fragmented micro-scale of its
incomplete skyline and the retirés. It presents
itself as a giant informal city, simultaneously
frightening and charming, resembling dwelling

τρομακτική, όπως οι περιαστικές συσσωρεύσεις
ακραίας φτώχειας σε πόλεις της Νότιας Αμερικής, αλλά και γοητευτική, όπως η αρχιτεκτονική
των Κυκλάδων και των γήινων παραδοσιακών
οικισμών της Βόρειας Αφρικής. Από ψηλά, τα
εξαιρετικά σημαντικά τοπιακά και ιστορικά
σημεία αναφοράς της πόλης, επισκιασμένα
σήμερα από την πλημμύρα των πολυκατοικιών,
γίνονται ξανά αντιληπτά με λαμπρότητα.
O χώρος που ερευνάται στο εργαστήριο είναι
ο αέρας, ο ασχημάτιστος εναέριος χώρος της
πόλης, ως ζώνη επανασύνδεσης της συμφορημένης, δυσχερούς πόλης με το θεαματικό και
το ιστορικό δυναμικό της. Ογκοπλαστικά, διερευνώνται οι επιπτώσεις νέων πιθανών στερεών στο
επίπεδο του δρόμου και στη συνολική κορυφογραμμή. Προγραμματικά εξετάζεται η κατοικία
και οι μεταλλάξεις της σε σχέση με την ειδυλλιακή ένταση της συνθήκης και τις σύγχρονες
δημογραφικές συνθήκες.

F 2016–2017

accumulations of extreme poverty around South
American cities, but also echoing the architecture of the Cyclades and the earthy North
African traditional towns. From the top, the
immensely significant natural and historical
landmarks of Athens, today eclipsed by the sea
of polykatoikias, are gloriously visible again.
The research field of the studio is the air, the
unformed urban airspace, as a reconnection
zone between the congested and distressful city
to its scenic and historic dynamic. New shapes
are tested against their potential impact both
at street level and on the overall city ridgescape. The program deals with habitation and its
programmatic mutations, in relation to both the
idyllic intensity of the situation, and the contemporary demographic trends.
Teaching assistant: Thodoris Toussas

Βοηθός διδασκαλίας: Θοδωρής Τούσας

35

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ 1.3

DESIGN STUDIO 1.3

X 2016–2017

F 2016–2017

36

37

Νικόλαος Καλδής UP: Κατοικώντας ψηλά
Ένα ζήτημα που σταθερά απασχολεί τη συζήτηση για τις
σύγχρονες ελληνικές πόλεις είναι η άναρχη δόμηση και οι
χαμηλής αισθητικής πολυκατοικίες, συνήθως αποτελέσματα
της διαδικασίας της αντιπαροχής. Η πρόταση τοποθετεί ένα
σαφές ορθογώνιο πρίσμα πάνω από όλα τα δώματα ενός
αστικού οικοδομικού τετραγώνου επανακαθορίζοντας την
κορυφογραμμή της πόλης.

Nikolaos Kaldis UP: Living High
An issue that has constantly been part of the discussion on
the contemporary Greek cities is the unregulated construction and the low aesthetic quality of the polykatoikias which
are, most often, the product of the “antiparochí” process (the
exchange of land for apartment surface). The project places
a clear rectangular prism over the roof-tops of an urban
block redefining the city’s skyline.

Αγγελική Ζαφειράτου Αστικός κήπος
Στόχος της πρότασης είναι η συνένωση δύο απέναντι πολυκατοικιών μέσω μιας μεταλλικής σκαλωσιάς η οποία ακολουθεί
τη δομή των κτιρίων. Πρόκειται για έναν αστικό κήπο που
προσφέρει μια ευκαιρία απόδρασης από τα διαμερίσματα και
επαφής ανθρώπων που ζουν σε τόσο κοντινή απόσταση.

Αngeliki Ζafeiratou Urban Garden
The aim of the proposal is to connect two opposite polykatoikias with the use of a steel scaffolding that follows the
structure of the buildings. This produces an urban garden
which offers an escape from the apartments and brings
together people who live so close to each other.

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ 1.3

DESIGN STUDIO 1.3

X 2016–2017

F 2016–2017

38

39

Χρήστος Φλώρος Πυκνωτής δικτύων
Η αξιοποίηση του αστικού ορίζοντα των δωμάτων της Αθήνας,
προϋποθέτει τον εμπλουτισμό των δικτύων της. Με την εμφάνιση
δημόσιων κατακόρυφων διαδρομών, οι είσοδοι των διαμερισμάτων
μεταφέρονται από το εσωτερικό των πολυκατοικιών στην πρόσοψή
τους. Η οργάνωση των δικτύων ανάλογα με το ύψος, διαφοροποιεί
παράλληλα το εσωτερικό των πολυκατοικιών δημιουργώντας προϋποθέσεις ποικιλίας προγραμμάτων στο κατακόρυφο επίπεδο.

Christos Floros Chaos Reigns
The use of the urban horizon of the roof-tops of Athens,
presupposes the enrichment of its networks. With the introduction of public vertical routes, the apartment entrances are
moved from the interior of the polykatoikias to their facade.
The organization of the networks according to their height
differentiates the interior of the polykatoikias by providing the
preconditions for a variety of programs at a vertical plane.

Νάνσυ Γαλούνη Πύργοι κατοίκησης
Οι πύργοι κατοίκησης διασπείρονται στον αστικό ιστό της
Αθήνας σαν «βελόνες». Κανένας από τους προτεινόμενους
ψιλόλιγνους πύργους δεν ξεπερνά το ύψος της Ακρόπολης.
Η κορυφογραμμή της πόλης μετασχηματίζεται αφού οι ομοεπίπεδες απολήξεις των πύργων δημιουργούν ένα νέο νοητό οριζόντιο επίπεδο παράλληλο προς την επιφάνεια της θάλασσας.

Nancy Galouni Inhabitable Towers
Inhabitable towers are dispersed in the urban fabric
of Athens like “needles.” None of the proposed slender
towers does not exceed the height of the Acropolis.
The city’s skyline is transformed since the leveled tips
of the towers create a new horizontal plane parallel to
the surface of the sea.
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Ηλίας Θεοδωράκης Retiré
Μια μετέωρη προσθήκη πάνω από την πολυκατοικία
προτείνει ένα νέο τρόπο συμβίωσης. Οι άνθρωποι μετοικίζουν ώστε να δοκιμάσουν τη διαμονή σε ένα σύμπλεγμα όπου
οι ιδιωτικοί χώροι συρρικνώνονται για να δώσουν χώρο σε
κοινόχρηστους «χώρους πολυτελείας». Τι είναι τελικά πιο
ελκυστικό, η συμβατική ιδιωτική άνεση του διαμερίσματος
ή ο «μοιραζόμενος πλούτος»;

Ilias Theodorakis Retiré
A hovering addition to a polykatoikia suggests a new way of
cohabitation. People move there to test living in a complex
where private spaces are shrunk to provide space for “luxurious” common spaces. What is after all more attractive, the
conventional private comfort of the apartment or a “shared
wealth”?

Γιώργος Μπόζης Αστική κατασκήνωση
Προσεγγίζοντας το ζήτημα της εφήμερης κατοίκησης, μια
υποδομή φιλοξενίας με τη μορφή ενός μεταλλικού χωροδικτυώματος καταλαμβάνει τον «αέρα» μιας οικοδομής
στο κέντρο της Αθήνας για τον ταξιδιώτη που επιθυμεί να
αποκτήσει μια διαφορετική εμπειρία κατοίκησης στη πόλη:
να κατασκηνώσει στο κέντρο της.

Giorgos Bozis Urban Camping
Dealing with the issue of ephemeral living, an inhabitation
infrastructure in the form of a steel space frame occupies
the “air” of an apartment building in downtown Athens. It
addresses the traveler who seeks for a special experience of
dwelling in the city: to camp in its very center.
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Η πόλη ως σημαντικό
The City as Significant
περιβάλλον: Ένα νέο
Environment: A New
μέτωπο για τη Μασσαλία Front for Marseille
Ηλίας Ζέγγελης
Αρχιτέκτων, Καθηγητής
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Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν, αφενός η ανταπόκριση στο παρεχόμενο πλαίσιο «Mediterranean
Futures» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, και, αφετέρου, στους στόχους του
διεθνούς διαγωνισμού «Η πόλη ως σημαντικό
περιβάλλον», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
Casabella το 1972.
Τα ζητούμενα του διαγωνισμού καλούσαν
για προτάσεις για μια πόλη της επιλογής των
συμμετεχόντων και την υπόδειξη ιδεών που να
ερμηνεύουν «τις υποθέσεις που έχουν προαχθεί
μέσω της θεωρητικής ανάλυσης της πόλης ... με
σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις, σε μελέτες
για το υπάρχον αστικό περιβάλλον». Το περιεχόμενο του προγράμματος εξήγγειλε πως στόχος
του διαγωνισμού ήταν «να εκκινήσει νέες ιδέες,
να ενθαρρύνει νέες θεωρίες και να προκαλέσει
νέες προτάσεις για τη μετατροπή της πόλης ... με
την ελπίδα να εδραιωθούν νέες σχέσεις ... για μια
συλλογική κοινωνία».
Η άσκηση του εργαστηρίου, καλούσε τους
σπουδαστές να δώσουν μια νέα ερμηνεία των
παραπάνω ζητούμενων, διαμέσου μελετών για
την πόλη-λιμάνι της Μασσαλίας. Τα αιτούμενα του
εργαστηρίου ήταν:
1. Η σύνδεση των δύο επιπέδων της πόλης, από
τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη
θάλασσα και,
2. Ο εφοδιασμός της ακτογραμμής της Μασσαλίας με ένα νέο Μέτωπο, που με την ευκαιρία
που παρέχει το γεγονός ότι το λιμάνι της πόλης
μετακινείται δυτικά, και απελευθερώνεται ο
τομέας των προβλητών που, προσαρτώμενος
στον Δήμο, ενσωματώνεται στον ιστό της πόλης
και κατά συνέπεια, συγκροτεί ένα νέο Μέτωπο.
Βοηθοί διδασκαλίας:
Θανάσης Μάνης, Ανδρέας Νικολοβγένης

Elia Zenghelis
Architect, Professor

The objectives of the project were to respond to
the “Mediterranean Futures” framework provided by the MAUD program and to the objectives of the international competition “The City
as Significant Environment,” launched by the
magazine Casabella in 1972.
The brief of the competition asked for proposals for a city chosen by the contestants, and
called for projects that interpreted “the hypotheses advanced by the theoretical analysis of the
city … into precise and concrete proposals for
projects in the existing urban environment.” The
brief further stated that the aim of the competition was “to stimulate new ideas, encourage
new theories, and acquire new proposals for
transforming the city … in the hope of consolidating new relationships … for a collective
society.”
The exercise asked the students to provide
a reinterpretation of the above requirements
through projects for the port city of Marseille.
The studio projects’ objectives were to:
1. Connect the two levels of the city, from the
main railway station to the sea, and
2. Provide Marseille’s shoreline with a new
Front, profiting from the opportunity provided
by the fact that the port of Marseille is moving
to the West of the city and the resulting territory of the piers is released, and, by being
transferred to the municipality, becomes
incorporated into the city fabric and thus, its
new Front.
Teaching assistants:
Thanassis Manis, Andreas Nikolovgenis
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Αγγελική Ζαφειράτου La Cathédrale Engloutie
Ο «βυθισμένος καθεδρικός ναός», είναι ένα υποβρύχιο κτίριο που
παραπέμπει σε ένα ναό αφιερωμένο στη βίωση της εμπειρίας του
νερού, είτε μέσα από τον ίδιο το χώρο, είτε μέσω της εικόνας των
διαφορετικών εκδοχών του νερού είτε ακόμη μέσω της σωματικής
επαφής με το ίδιο το στοιχείο στα λουτρά. Η εμπειρία της βύθισης
στο νερό και της διάθλασης του φωτός, είναι κάτι το οποίο δεν έχει
κανείς τη δυνατότητα να βιώσει με άλλο τρόπο.

Αngeliki Ζafeiratou La Cathédrale Engloutie
The “Sunken Cathedral” is an underwater building that
refers to a temple dedicated to the experience of water,
either through the space itself, or through the image of
the different versions of water or even through the body’s
contact with water in the baths. The experience of sinking
and refraction of light is something that one has no other
way to experience.
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Χρήστος Φλώρος Ligne Blanche
Η μελέτη επεκτείνει και εκθέτει τις φιλοδοξίες της νεότευκτης
Μητρόπολης της Μασσαλίας. Ένα νέο διαφορετικό δίκτυο συμπληρώνει το κενό ανάμεσα σε δύο κομβικούς σταθμούς δικτύων
μετακίνησης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Χωροθετείται πάνω
από το αστικό τοπίο και προβάλλεται ως παράδειγμα για το μέλλον.
Στην πορεία του υψώνονται κτίσματα–σύμβολα του παρελθόντος,
του παρόντος αλλά και του μέλλοντος της πόλης.

Christos Floros Ligne Blanche
The project expands and exposes the ambitions of the new
metropolis of Marseille. Within the city-center a new, alternative network fills-in the void between two key transportation network stations. It is placed above the urban landscape
and presents itself as a paradigm for the future. Along its
length rise buildings that are symbols of the past and the
future of the city.
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Νάνσυ Γαλούνη Le Pont du Port
Μια γέφυρα κατοίκησης, που διατρέχει τις προβλήτες του
λιμανιού της Μασσαλίας, δίνει την αίσθηση της αιώρησης,
λειτουργεί ως το νέο τοπόσημο της πόλης και «πλαισιώνει»
την εικόνα του νέου μετώπου της. Πρόκειται για μια πύλη που
«υποδέχεται» τους επισκέπτες μέσω στεριάς, θάλασσας και
αέρα. Εκατέρωθεν της γέφυρας τοποθετείται ένα ελικοδρόμιο
και ένας ουρανοξύστης που φιλοξενεί δημόσια προγράμματα.

Nancy Galouni Le Pont du Port
An inhabitable bridge spanning the piers of Marseille’s port
gives the feeling of being suspended in the air, acts as the
city’s new landmark and frames the image of its new front.
It is a gate that “welcomes” visitors through land, sea and
air. A heliport and a skyscraper are located on each side of
the bridge and house public programs.
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Ηλίας Θεοδωράκης Agätha
Στο κενό των ανενεργών υποδομών του κεντρικού σταθμού της
Μασσαλίας σχεδιάζεται μια νέα μεγαδομή. Η νέα αυτή κεντρικότητα
στοχεύει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρονων πόλεων
για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης επιφανειακής εξάπλωσης
με την πύκνωση των λειτουργιών. Η γλυπτική προσέγγιση που
χαρακτηρίζει την πρόταση εμπνέεται από το υφιστάμενο περιβάλλον,
αλλά ταυτόχρονα οραματίζεται μια νέα αστική φαντασμαγορία.

Ilias Theodorakis Agätha
The project introduces a new mega-structure, located in the
vacant infrastructure of Marseille central station. This new
centrality aims to meet the demands of modern cities for limiting the uncontrolled urban sprawl, through the densification
of programs. The sculptural approach that characterizes the
proposal is inspired by the existing environment, but, at the
same time, envisions a new urban phantasmagoria.
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Γιώργος Μπόζης Promenade Elevé
Η πρόταση επαναδιαπραγματεύεται τη σχέση της πόλης με
τη θάλασσα, με σκοπό τον επανασχεδιασμό του παραλιακού
μετώπου και την εκ νέου απόδοση της παράκτιας ζώνης
στη δημόσια ζωή. Προτείνεται η δημιουργία ενός υπερυψωμένου δικτύου περιπάτου το οποίο ξεκινά από την είσοδο του
Παλαιού Λιμένα της Μασσαλίας και το χώρο των μουσείων και
καταλήγει στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.

Giorgos Bozis Promenade Elevé
The project renegotiates the relationship between city and
sea seeking for the redesign of the waterfront and the
reclaiming of the coastal zone by the public. An elevated
promenade network that starts from the entrance of the Old
Port of Marseille and the museums area and extends all the
way to the shipyard zone is proposed.
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Νικόλαος Καλδής Η άλλη πόλη
Τι είναι αυτό που κάνει μια πόλη ιδανική; Είναι δυνατόν να
σχεδιαστεί μια ιδανική πόλη απέναντι από τη Μασσαλία, πάνω
στον κυματοθραύστη του λιμανιού; Η πρόταση αφορά σε μια
«άλλη πόλη» που στέκεται απέναντι από τη Μασσαλία και προσφέρει μοναδικές εικόνες. Η αφθονία των δημόσιων χώρων,
η τάξη, τα σαφή όρια, το πράσινο και η αυστηρή δομή είναι
εκείνα τα στοιχεία που την κάνουν ιδανική.

Nikolaos Kaldis The Other City
What makes a city ideal? Is it possible to design an ideal city
opposite to Marseille, on the harbor breakwater? The project
proposes an “Other City” that stands opposite Marseille and
offers spectacular views. The abundance of public spaces,
order, clear boundaries, green spaces and rigid structure
are the elements that make this city ideal.
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Μπορεί ο τουρισμός να
σκοτώσει το Γραφικό;
Tom Emerson

Στη διάρκεια του δέκατου όγδοου και δέκατου
ένατου αιώνα, το Grand Tour αποτέλεσε ταξίδι
πολιτιστικής συνειδητοποίησης απαραίτητο για
τις (κυρίως) Βρετανικές ανώτερες τάξεις ώστε
αυτές να ξεκινήσουν μια επιτυχημένη δημιουργική και πνευματική ζωή. Περιόδευαν στην Ιταλία,
την Ελλάδα και την Τουρκία –ουσιαστικά επρόκειτο για μεσογειακές διακοπές. Επιθυμούσαν
να συλλάβουν κάτι από το πνεύμα των αρχαίων.
Ο εικοστός αιώνας κατέγραψε φθηνές μαζικές
μετακινήσεις που μετασχημάτισαν την αποκλειστικότητα του Grand Tour σε τουρισμό, την πιο
σημαντική βιομηχανία που ανακαλύφθηκε από
την εποχή της μηχανής εσωτερικής καύσης μέχρι
αυτήν του διαδικτύου.
Το Grand Tour οδήγησε –κάπως έμμεσα– και
σε μια ακόμη ανακάλυψη που υποστηρίζει τον
τουρισμό και σχεδόν ολόκληρη τη μοντέρνα κοινωνία. Το Γραφικό συνήθως συσχετίζεται με μια
σύντομη στιγμή στην ιστορία του Αγγλικού τοπίου,
αλλά είναι πολύ ευρύτερο και πολύ βαθύτερο. Το
Γραφικό αποτελεί σήμερα και έχει αποτελέσει την
καθοριστική αρχιτεκτονική νοοτροπία των τελευταίων 200 χρόνων χωρίς να κατονομάζεται1. Το να
είσαι μοντέρνος σημαίνει ότι, σε κάποια σημεία,
αποδέχεσαι το Γραφικό.
Το Γραφικό είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη και
προοδευτική ιδέα που εισήγαγε την έννοια της
αμφιβολίας σε έναν κόσμο γεμάτο βεβαιότητες.
Το Γραφικό μας επέτρεψε να δούμε με τα μάτια
μας, να έχουμε ένα σημείο θέασης. Όμως, το
Γραφικό επίσης μας αποστασιοποιεί από τη φύση
μετατρέποντάς την σε εικόνα, μια εικόνα έξω
από εμάς, έξω από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ενώ οπτικά υποκρινόταν ότι μας έφερνε
πλησιέστερα στη φύση2. Με το Γραφικό έρχεται
η άνοδος του ατόμου, της επιλογής, του γούστου,
της αισθητικής, όλων εκείνων των στοιχείων που
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Can Tourism Kill
the Picturesque?
Tom Emerson

Καθηγητής, DARCH, ETH, Ζυρίχη
Διευθυντής, 6a architects, Λονδίνο,
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During the eighteenth and nineteenth centuries, the Grand Tour was the voyage of cultural
self-awakening necessary for the (mainly)
British upper classes to enter into a successful
creative and intellectual life. They toured Italy,
Greece and Turkey –essentially a Mediterranean
holiday. They wanted to catch something of
the ancients. The twentieth century saw cheap
mass-transportation turn the exclusivity of the
Grand Tour into tourism, the most important
industry invented between the combustion
engine and the internet.
The Grand Tour also led to another invention
–albeit somewhat indirectly– that underpins
tourism and almost all of modern society. The
Picturesque is usually associated with a short
moment in English landscape history, but it
is much larger and much more profound. The
Picturesque is now and has been the defining
architectural mind-set of the past 200 years
without being named1. To be Modern is in some
respects to be picturesque.
The picturesque is an extremely useful and
progressive idea which introduced the notion of
doubt into a world full of certainties. The picturesque allowed us to see with our own eyes,
to have a point of view. But the picturesque also
distances us from nature by turning it into a picture, a picture outside of us, outside of human
action, while visually pretending that it was
bringing us closer to nature2. With the picturesque comes the rise of the individual, choice,
taste, aesthetics, all the elements that have
emancipated architecture and society but also
shattered much of what remains of collective
action, engagement and meaning.
Elia Zenghelis took us to Sounion, the cape
where countless others have come to contemplate

χειραφέτησαν την αρχιτεκτονική και την κοινωνία
αλλά επίσης θρυμμάτισαν ό,τι έχει απομείνει από
τη συλλογική δράση, την αφοσίωση σε ένα στόχο
και το νόημα.
Ο Ηλίας Ζέγγελης μας πήγε στο Σούνιο, στο
ακρωτήριο όπου αναρίθμητοι άλλοι έχουν έρθει
για να περιεργαστούν το ναό και να ατενίσουν την
αγαπημένη θέα του Ποσειδώνα όταν βασίλευε
στη Μεσόγειο. Ευχαριστηθήκαμε μια βουτιά στη
θάλασσα και μια στιγμή στην παραλία, μια σταλιά
πολιτισμού και μια σταλιά απόλαυσης, ενόσω αναλογιζόμασταν τον τρόπο με τον οποίο ο τουρισμός
θα μπορούσε να φέρει ένα τέλος στο Γραφικό και
να βρει έναν τρόπο εντονότερης εμπλοκής με τη
φύση παρά να στέκεται έξω από αυτή, κοιτώντας
την, καταναλώνοντας τα τεχνουργήματά της και
τους ορίζοντές της.
Ξεκινήσαμε με μια γενική επισκόπηση, με κάθε
φοιτητή να φτιάχνει ένα σχέδιο και μια εικόνα του
Σουνίου όπως είναι. Στη συνέχεια, κάθε σχέδιο
και κάθε εικόνα μετασχηματίστηκε για να διερευνήσει ένα εν δυνάμει μέλλον. Είδαμε με ποιο
τρόπο τα όρια του τοπίου, οι οικολογίες του, τα
ανθρώπινα τεχνουργήματα άλλαξαν στη διάρκεια
των τριών χιλιάδων χρόνων και πώς μπορούν να
αλλάξουν και άλλο στο μέλλον. Η επισκόπηση
μετασχηματίστηκε με φυσικό τρόπο από παρατήρηση σε πιο συνθετικές και υποθετικές αρχιτεκτονικές προτάσεις στις οποίες πολλές από τις
μελλοντικές δυνατότητες είναι εγγεγραμμένες
ήδη σε αυτό που υπάρχει. Ζητούμενο ήταν η
διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο τουρισμός
μπορεί να εμπλακεί με τον κόσμο χωρίς να μετατραπεί σε εικόνα.
To εργαστήριο του Tom Emerson πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με τον Ηλία Ζέγγελη.
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

1. John Dixon-Hunt, «The Picturesque Legacy to
Modernist Landscape Architecture» στο Gardens and
the Picturesque (Cambridge, MA: MIT Press, 1994).
2. Βλ. επίσης Bruno Latour, We Have Never Been Modern
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993) και
«A Cautious Prometheus?» στο F. Hackne, J. Glynne
και V. Minto, επιμ. Proceedings of the 2008 Annual
International Conference of the Design History Society –
Falmouth (e-books: Universal Publishers, 2009), 2–10.

the temple and view preferred by Poseidon as he
reigned over the Mediterranean. We enjoyed a dip
in the sea and a moment on the beach; a bit of
culture and a bit of pleasure where we considered
how tourism could bring an end to the picturesque
and find a way of engaging more profoundly within
nature rather that standing outside it, looking at it,
consuming its artefacts and horizons. We started
with a survey of sorts; by each student making
one drawing and one image of Sounion as found.
Each drawing and image was then transformed to
explore a potential future.
We looked at how the boundaries of landscape,
its ecologies, its human artefacts and infrastructures have changed over the past three thousand
years and how they may change further in the
future. The survey transformed naturally from
observation into more synthetic and speculative
architectural proposals in which many of the
future possibilities are inscribed already in what
exists. The brief was to explore how tourism can
engage in the world without turning into a picture.
Tom Emerson’s studio was taught in collaboration
with Elia Zenghelis.
NOTES

1. John Dixon-Hunt, “The Picturesque Legacy to
Modernist Landscape Architecture” in Gardens and the
Picturesque (Cambridge, MA: MIT Press, 1994).
2. See also Bruno Latour, We Have Never Been Modern
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993) and
“A Cautious Prometheus?” in F. Hackne et al., eds.
Proceedings of the 2008 Annual International
Conference of the Design History Society – Falmouth
(e-books: Universal Publishers, 2009), 2–10.

61

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ – ΜΈΡΟΣ Α

INTEGRATED DESIGN STUDIO – PART A

Θ 2016–2017

S 2016–2017

62

63

Νάνσυ Γαλούνη Snakes and Ladders
Η πρόταση εκκινεί από την αλληγορία για την ματαιοδοξία και
την υπερκαταναλωτική απληστία του ανθρώπου. Το μονοπάτι, που σκαλίζεται στο βράχο, ξεκινά από το επίπεδο της
θάλασσας και καταλήγει στο Ναό του Ποσειδώνα. Ο επισκέπτης αναδύεται από τη θάλασσα και ξεκινά ένα ταξίδι ανόδου,
επικίνδυνο, γεμάτο παγίδες και ανατροπές. Φτάνοντας στην
κορυφή αντιμετωπίζει την οργή των θεών.

Nancy Galouni Snakes and Ladders
The proposal is an allegory of man’s vanity and consumerist
greed. The path, carved in the rock, starts from the sea and
ends at the Temple of Poseidon. The visitor emerges from the
sea and begins a climbing trip, dangerous, full of traps and
reversals. Arriving at the top he faces the wrath of the gods.

Νικόλαος Καλδής All Inclusive
Το αρχικό σχέδιο αποτύπωσης απεικονίζει το φυσικό τοπίο
και η τομή παρουσιάζει λεπτομερώς τη δομή του φυσικού
εδάφους και του ναού. Η πρόταση κατασκευάζει έναν κρατήρα στον απέναντι λόφο ως μια δομή που «αντιτίθεται στο
γραφικό». Στόχος της πρότασης είναι να αμφισβητήσει την
κυριαρχία της «γραφικότητας» των αρχαιοτήτων, προτείνοντας
κάτι που υποστηρίζει τη σπουδαιότητα του φυσικού τοπίου.

Nikolaos Kaldis All Inclusive
The initial drawing depicts the natural landscape while the
section presents in detail the stratification of the natural
ground and the structure of the temple. The project proposes a crater on the opposite hill, as an “anti-picturesque”
structure. The goal of the proposal is to challenge to the
dominance of “graphic” antiquities by building something
that promotes the significance of the natural landscape.
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Αγγελική Ζαφειράτου Τα ανεμοδαρμένα ύψη
Μια διαδρομή ξεκινά από τη θάλασσα και καταλήγει σε ένα
παρατηρητήριο στον απέναντι λόφο που αντικρίζει το ναό του
Ποσειδώνα. Οι επισκέπτες αναρριχώνται στην κατακόρυφη
πλαγιά, μέσα από την πυκνή βλάστηση, με στόχο να καταλήξουν
στο «κάδρο» που έχει την πλέον ιδανική θέα προς το ναό. Πρόκειται για την αποθέωση της γραφικότητας στη σύγχρονη εποχή.

Αngeliki Ζafeiratou The Wuthering Heights
A path starts from the sea and ends in an observatory
located on the opposite hill facing the temple of Poseidon.
Visitors climb on the vertical slope cutting through the dense
vegetation aiming to reach the “frame” that has the most
ideal view of the temple. It is the apotheosis of the picturesque in the contemporary era.

Χρήστος Φλώρος Borderlands
Ανάλυση και πρόταση παράλληλα, εντοπίζει τα ζητήματα προσβασιμότητας στο τοπίο του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου
και γύρω από αυτόν. Η πρόταση επιδιώκει να προβλέψει και να
σχολιάσει τις συνέπειες της απομάκρυνσης των φραγμών χωρίς
την παράλληλη απομάκρυνση των αιτιών που τους καθιστούν
αναγκαίους. Η συνέπεια είναι πλέον η ελεύθερη μετακίνηση στο
χώρο, αλλά πλήρως ελεγχόμενη–παρατηρούμενη.

Christos Floros Borderlands
Both an analysis and a synthesis, the proposal detects the
issues of accessibility to the archaeological site of Sounion
and its surrounding landscape. The project seeks to foresee
and comment on the consequences of the removal of
borders without the simultaneous ‘removal’ of the reasons
that make them necessary. The result is the free movement
within the area, however, totally controlled–surveilled.
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Ηλίας Θεοδωράκης Paradise Lust
Ο μόνος τρόπος για κάποιον να απολαύσει πραγματικά το τοπίο
είναι να γίνει μέρος του. Οι ταξιδευτές επιβιβάζονται σε ένα
πλωτό δίσκο προς το Ναό του Ποσειδώνα. Η αργή, ρυθμική
μετατόπιση επιτρέπει στους απογυμνωμένους επιβάτες να
εσωτερικεύουν το τοπίο. Ως σύγχρονοι πρωτόγονοι μπορούν
πλέον να απολαύσουν μια μοναδική ηδονιστική εμπειρία.

Ilias Theodorakis Paradise Lust
The only way for someone to truly enjoy the landscape is
to become part of it. Travelers board a floating disc to
the Temple of Poseidon. The slow, rhythmic displacement
allows the stripped passengers to internalize the landscape.
As modern primitives, they can now enjoy a unique
hedonistic experience.

Γιώργος Μπόζης Ανάδυση
Όπως η αγαύη που αναγεννιέται μετά το θάνατό της, έτσι και οι
εφήμερες κατασκευές που τοποθετούνται στην πλαγιά δίπλα
στη θάλασσα στο Σούνιο, αναδύονται από το έδαφος και προσφέρουν καταφύγιο τους καλοκαιρινούς μήνες, μέχρι να έρθει
ο χειμώνας, που θα αποσυναρμολογηθούν και θα φυλαχθούν
για την επόμενη χρονιά.

Giorgos Bozis Emergence
Like the agave is reborn after her death, the ephemeral
structures placed on the slopes next to the sea in Sounion,
emerge from the ground and offer shelter during the
summer months until winter comes and they are be dismantled and stored away awaiting for the next season to come.
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Κατασκευάζοντας
Making Rooms
δωμάτια για τους άλλους for Others
Adrian Lahoud
Κοσμήτωρ, Σχολή Αρχιτεκτονικής,
Royal College of Art, Λονδίνο
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Καθώς ζούμε σε μια εποχή συγκερασμών και
αντιπαραθέσεων, η μορφοποίηση της συνύπαρξης των αντιθέτων αποτελεί μια αρχιτεκτονική
εργασία πρώτιστης σημασίας.
Το να βρίσκεται κανείς κοντά στους άλλους
αλλά και μόνος, το να είναι μαζί αλλά, ταυτόχρονα,
και χωριστά, δεν αποτελεί πια μια αντίφαση,
είναι απλώς ένα δεδομένο της καθημερινότητας.
Όμως, όπως ήταν πάντοτε, αυτό που πιθανώς θα
γίνουμε εξαρτάται από τη συνάντηση με αυτό που
δεν είμαστε. Και παρόλα αυτά παντού, σε όλες τις
κλίμακες, από την κατοικία, τη γειτονιά, το κράτος
μέχρι και την ήπειρο, αυτό το ρίσκο καθίσταται διαχειρίσιμο μέσω της απομόνωσης από τους άλλους.
Ενάντια στην ιδέα μιας ζωής χωρίς τριβές, το
εργαστήριο διερευνά την ιδέα του δωματίου ως
του πρωταρχικού αρχιτεκτονικού στοιχείου ζητώντας από τους φοιτητές να σχεδιάσουν ένα κτίριο
με ένα μοναδικό ενιαίο χώρο που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ανταγωνιστικές δραστηριότητες
τη μια δίπλα στην άλλη.
Αν ο κτιριακός τύπος συγκεντρώνει την προσοχή
μας στην οργάνωση και τη βαθιά δομή μιας
επαναλαμβανόμενης σειράς, το κτίριο με ένα μόνο
δωμάτιο μπορεί να εκληφθεί ως μια αντι-τυπολογική
(ή, τουλάχιστον, μια αντι-οργανωτική) χειρονομία
που συγκεντρώνει την προσοχή μας στη μορφή του
περιβλήματος και το συντονισμό των συγγενών δραστηριοτήτων, παρά στην οργάνωση της εσωτερικής
σύνθεσης και το διαχωρισμό των λειτουργιών.
Παρόλα αυτά, μια διαφορετική θέση μπορεί να
αναληφθεί που υποστηρίζει ότι η οργάνωση και
η συνύπαρξη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων
βασίζεται σε άλλα είδη στοιχείων πέρα από τους
εσωτερικούς τοίχους και τους διαδρόμους, όπως
οι επιφάνειες, τα έπιπλα ή οι θέες, η τεχνολογία
ή ακόμη και το φυσικό περιβάλλον. Μπορεί η
ενορχήστρωση αυτών των στοιχείων να απελευθε-

Adrian Lahoud
Dean, School of Architecture,
Royal College of Art, London

Because we live in an era of conflation and
juxtaposition, giving form to the co-existence of
opposites becomes an architectural task of the
first order.
To be in proximity with others and alone, to be
together yet apart, are no longer contradictions,
merely everyday facts. But as always, what we
might become depends on an encounter with
what we are not. And yet everywhere, at every
scale, from the home, to the neighbourhood,
the nation, and even to the continent, this risk is
managed out of existence in the name of insulation from others.
Against the idea of a frictionless life, this
workshop explores the idea of the room as the
primary archictural element by inviting students
to design a building with a single undivided
space that is able to host antagonistic activities
alongside each other.
If building type draws our attention to the
organisation and deep structure of a repetitive series, a building with one room might be
considered an anti-typological (or at least an
anti-organisational) gesture that draws our
attention to the form of the enclosure and the
coordination of proximate activities, rather than
to the layout of internal composition and functional separation.
Another position might be taken however, that
the organisation and co-existence of antagonistic activities draws on other kinds of elements besides internal walls or corridors, such
as surfaces, furniture, or views, technology, or
even the natural landscape. Can the orchestration of these elements liberate activities from
their current isolation? Can new freedoms be
found in the conflation of difference? Might this
co-existence become productive?

ρώσει δραστηριότητες από τη σημερινή τους απομόνωση; Μπορούν νέες ελευθερίες να βρεθούν
στο συγκερασμό των διαφορών; Μπορεί αυτή η
συνύπαρξη να γίνει παραγωγική;
Ο ρόλος της επίπλωσης, των προσωπικών αντικειμένων και του συλλογικού εξοπλισμού είναι θεμελιώδης. Οι φοιτητές πρέπει να διερευνήσουν το ρόλο
που τα στοιχεία αυτά παίζουν στην αμφισβήτηση
των κανονιστικών προσεγγίσεων στο διαχωρισμό
ιδιωτικών και δημόσιων δραστηριοτήτων όπως ο
ύπνος, το φαγητό, το παιχνίδι και η κοινωνικοποίηση.
Επί πλέον, κάθε δωμάτιο θα πρέπει να περιέχει ένα
μοναδικό στοιχείο ή πρόγραμμα που είναι απαραίτητο
για τα άλλα δωμάτια, και το οποίο αυτά δεν έχουν,
ούτως ώστε, σε μεγαλύτερη κλίμακα, τα διαφορετικά
δωμάτια να συγκροτούν ένα ευρύτερο σύνολο.
Τα δωμάτια θα κατασκευαστούν σε διαφορετικές τοποθεσίες κατά μήκος της ακτής του
Σχοινιά στην Αττική. Οι φοιτητές θα πρέπει να
συνεργαστούν μεταξύ τους σε ό,τι αφορά στην
τοποθεσία του έργου τους και να το παρουσιάσουν
στα πλαίσια ενός συνολικού master plan που
προσδιορίζει τη μορφή, τη θέση και τον τρόπο
σύνδεσης ανάμεσα στα διαφορετικά δωμάτια.
Οι φοιτητές παροτρύνονται να χρησιμοποιήσουν
αυτή την ευκαιρία για να αμφισβητήσουν προκαταλήψεις σε σχέση με την ιδέα του δωματίου και
του περιβλήματός του. Οι φοιτητές θα πρέπει να
ορίσουν με σαφήνεια τις ιδιότητες που κάνουν
κάθε πρόταση ένα δωμάτιο: είναι η επίπλωση,
η παρουσία μιας ιδιωτικής δραστηριότητας, ένα
φυσικό readymade, ή, απλά, ένα πλάτωμα στην
παραλία ή ένα ξέφωτο στο δάσος;
To εργαστήριο του Adrian Lahoud πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με τον Ηλία Ζέγγελη.

The role of furniture, personal possessions
and shared collective equipment is fundamental. Students should explore the role that
these elements play in challenging normative
approaches to the separation of private and
public activities like sleeping, eating, working,
playing and socialising. Further, each room
should contain a unique element or programme
that is required by the other rooms, and which
they do not have, so that the individual rooms
will form a collective ensemble at a larger scale.
The rooms will be constructed in different
locations along the coast of Athens at Schinias,
students should coordinate their siting decisions
with their colleagues and present it in the form
of an overall masterplan that indicates the form,
location and connection between the rooms.
We encourage students to use this as opportunity to challenge preconceptions on the idea
of the room and its enclosure. Students should
clearly define the properties that make each
project a room, is it furniture, the presence of
an activity that is private, a natural readymade,
or simply a clearing in the sand or the forest?
Adrian Lahoud’s studio was taught in collaboration
with Elia Zenghelis.
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Χρήστος Φλώρος The Limitless Pool
Επάνω σε μια ξύλινη πλατφόρμα, που επιπλέει στη θάλασσα,
εκτυλίσσονται διαφορετικές αθλητικές υδάτινες δραστηριότητες.
Οι υποδομές των προγραμμάτων εμφανίζονται και αποκρύπτονται
κάθε φορά μέσω αναδιπλούμενων μηχανισμών. Κάθε υποδομή
εμφανίζεται στο μήκος του τετράγωνου πλαισίου της πισίνας
μέσα από ένα ρυθμό, υποδηλώνοντας μια ατέρμονη συνέχεια,
όπως και οι πιθανές θέσεις και συνδυασμοί των προγραμμάτων.

Christos Floros The Limitless Pool
A platform made of wood floats in the sea of Schoinias.
On its surface several water sports programs unfold. Each
time, the programs’ collapsible infrastructure appears and
disappears. Each infrastructure reappears within the pool’s
square frame based on a rhythm, denoting an endless
continuity, like the possible locations and permutations
of the programs.

Αγγελική Ζαφειράτου Forest Retreat
Ξεκινώντας από την παραλία και καταλήγοντας στο δάσος,
το «δωμάτιο» διαμορφώνεται από έπιπλα που μεταμορφώνουν
την πυκνή βλάστηση της παραλίας σε μια σειρά από χώρους.
Το αστικής κλίμακας δωμάτιο έχει δάπεδο την άμμο και οροφή τα
δέντρα, και μεταβάλλεται όσο προχωρά κανείς προς τα μέσα, δημιουργώντας διαφορετικές συνθήκες για μελέτη και συνάθροιση.

Αngeliki Ζafeiratou Forest Retreat
Starting from the beach and ending up in the forest, this
“room” is formed by furniture that transforms the dense
vegetation of the beach into a series of spaces. This urban
scale room has sand as its floor and trees as its roof and
changes as one moves inwards providing different conditions
for study and gathering.
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Ηλίας Θεοδωράκης Αιωρούμενη κατασκήνωση
Η πρόταση αναζητά τα όρια της έννοιας του δωματίου.
Μια υπερδομή παραθεριστικής ανάπαυσης και διασκέδασης σε
αιώρες–κρεββάτια και μια υπερκείμενη επιφάνεια χορού συγκροτούν ένα στενό και μακρύ χωροδικτύωμα στο πευκοδάσος του
Σχοινιά. Ένα δωμάτιο ορίζεται τελικά από τις λειτουργίες του.
Την έκτασή του. Τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν.

Ilias Theodorakis Floating Camp
The proposal seeks the limits of the concept of room.
A superstructure of recreational rest and fun in hammock
beds and an overlooking dance floor make up a long and
narrow space frame in the pine forest of Schoinias beach.
A room is finally defined by its functions. Its surface.
The people who use it.

Γιώργος Μπόζης Περιδέραιο
Χρησιμοποιώντας την εικονική πραγματικότητα, ο επισκέπτης μπορεί με τις ελάχιστες υποδομές να έχει διαφορετικές
εμπειρίες στον ίδιο χώρο. Φορώντας τον εξοπλισμό του, τού
δίνεται η ευκαιρία εξερεύνησης διαφορετικών πραγματικοτήτων στα καθορισμένα μονοπάτια: δραστηριότητες εκπαίδευσης, επιστημονικής φαντασίας, δράσης και αναψυχής.

Giorgos Bozis Necklace
Incorporating virtual reality in a landscape such as the pine
forest of Schoinias, the visitor can have different experiences
in the same place with minimal infrastructure. The wearable
gear allows the user to explore different realities along
the existing paths: educational, science fiction, action and
leisure activities.
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Νάνσυ Γαλούνη Forest Spa
Ο χώρος ευεξίας συγκροτείται από οριζόντιες πλατφόρμες
που αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα. Ο επισκέπτης
εισέρχεται στο χώρο υποδοχής και αφού περάσει από όλα
τα επίπεδα χαλάρωσης καταλήγει στο υψηλότερο από όπου
απολαμβάνει τον ήλιο και τη θέα. Το spa οριοθετείται από τους
κορμούς των δέντρων. Κάτω από τις πλατφόρμες δημιουργούνται τεχνητές λίμνες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Nancy Galouni Forest Spa
The wellness area is made up of horizontal platforms placed
at different levels. The visitor enters the reception area and
after passing through all levels of relaxation he ends up at
the highest one where he enjoys the sun and the view. The
spa area is defined by the trunks of the trees. Beneath the
platforms artificial lakes, each one with different characteristics, are created.

Νικόλαος Καλδής Showroom
Ένα δωμάτιο ορίζεται από τέσσερις τοίχους και τα έπιπλά του.
Τι θα συνέβαινε αν ο ένας τοίχος σχηματιζόταν από τη χερσόνησο, ο άλλος από το δάσος και την άμμο και τέλος οι άλλοι
δύο τοίχοι προσδιορίζονταν με τεχνητά στοιχεία όπως μια
προβλήτα και μια σειρά από πασσάλους από κορμούς δέντρων;
Το ρόλο της επίπλωσης αναλαμβάνει μια πλωτή κυκλική πλατφόρμα που μπορεί να χωρίζεται σε κομμάτια.

Nikolaos Kaldis Showroom
A room is defined by four walls and its furniture. What would
happen if one wall was formed by the peninsula to the east
of the beach, the other one by the forest and the sand and
finally the other two walls were determined by artificial
elements such as a pier and a series of piles of tree trunks?
The role of furniture is taken up by a floating circular platform that can be divided into parts.
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Η αστική συλλογική
κατοικία της Ισπανίας
σε σχέση με την Ελλάδα:
Colectiva κατοικείν

Spanish vs Greek
Urban Collective
Housing:
Colectiva katoikein

Αγγελική Ζαφειράτου
Επιβλέπουσα: Άλκηστις Ρόδη

Αngeliki Ζafeiratou
Supervisor: Alcestis Rodi

Δεδομένης της εκτενούς βιβλιογραφίας για την ελληνική και, κυρίως, για την αθηναϊκή πολυκατοικία, η
παρούσα μελέτη επεκτείνει την έρευνα για τον κτιριακό
αυτό τύπο σε μια άλλη μεσογειακή χώρα, την Ισπανία.
Εντοπίζει αξιόλογα δείγματα ισπανικών πολυκατοικιών
και προβαίνει σε συγκριτική ανάλυση των τυπικών
τους ορόφων με αντίστοιχους των ελληνικών στοχεύοντας στην ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών.
Παρατηρείται ότι το κτίριο κατοικιών αναπτύχθηκε
και στις δύο χώρες μέσω της επανάληψης του τυπικού
ορόφου και υπαγορεύθηκε από το μέγεθος του οικοπέδου και του οικοδομικού τετραγώνου, την ταχύτητα
κατασκευής και τη σχεδιαστική ευκολία. Σημαντικό
ρόλο και στις δύο περιπτώσεις παίζει ο δρόμος, εφόσον η
εσωτερική διάταξη διαμορφώνεται βάσει αυτού και όχι
του φυσικού προσανατολισμού. Ωστόσο, εντοπίζονται
και διαφορές. Τις ισπανικές αστικές πολυκατοικίες του
συνεχούς οικοδομικού συστήματος ακολουθούν χρονικά
μεγάλα κτίρια κατοίκησης με ιδιαίτερο σχεδιαστικό
ενδιαφέρον και περισσότερο ευέλικτους χώρους, μια
εξέλιξη που όμως έχει περιορισμένη εφαρμογή στην
ελληνική περίπτωση.
Επιπλέον, η ελληνική πολυκατοικία ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής του οικοδομικού κανονισμού
στο μικρό οικόπεδο και όχι ενός συνολικού σχεδιασμού
στο επίπεδο του οικοδομικού τετραγώνου, όπως για
παράδειγμα στην περίπτωση της Βαρκελώνης. Εκεί
ο Cerdà σχεδίασε εξ αρχής την μορφή του οικοδομικού τετράγωνου και τον ακάλυπτο χώρο του με
άμεσες επιπτώσεις στον τυπικό όροφο.
Κατά συνέπεια, εκτός της σύγκρισης διατάξεων
τυπικών ορόφων, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν διαφορές στη σχέση των ισπανικών και
των ελληνικών αστικών ιστών που σχετίζονται
με την επανάληψη του κτιρίου κατοικιών και του
τυπικού του ορόφου.

Given the extended literature on the Greek,
mainly Athenian, polykatoikia, this study
expands the research on the apartment building
of another Mediterranean country, that of Spain.
Through the examination of the most significant examples of Spanish apartment buildings
and their comparative analysis with respective
Greek examples, it aims at highlighting their
similarities and differences.
Apartment buildings were developed in both
countries mainly through the repetition of the
typical floor plan. The latter was dictated by the
surface of the plot, the speed of construction
and the ease of design. In both cases, street
location seems to overrule lighting orientation
in interior design.
However, differences are also observed. In
Spain, the construction of apartment buildings
in a row in central urban districts is followed by
that of large-scale housing complexes of high
quality design and flexible interior space. Such
examples are rare in the case of Greece.
Furthermore, the polykatoikia was the product
of the implementation of the building code on
small plots and not of a comprehensive design at
the city block scale, as was the case in Spanish
apartment buildings. For example, in Cerdà’s
Eixample both the city block volume and its
interior courtyard were apriori designed with
direct impact on the apartment building’s volume
and interior layout.
Next to architectural deductions, research
findings imply different urban fabric morphologies
in the two countries that relate to the apartment
building and its typical floor plan repetition.
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Η ταυτότητα της
μεσογειακής πόλης

The Identity of the
Mediterranean City
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Επιβλέπων: Γεώργιος Α. Πανέτσος

Nikolaos Kaldis
Supervisor: Georgios A. Panetsos

Η έρευνα επιχειρεί να συνεισφέρει απαντήσεις
στο ζήτημα της έννοιας της ταυτότητας (και της
ετερότητας) και των στοιχείων που την καθορίζουν,
γενικά, αλλά και ειδικά, στην αρχιτεκτονική και την
πόλη. Εξετάζεται η έννοια της ατομικής ταυτότητας
και των παραγόντων προσδιορισμού της, και, κατ΄αναλογίαν, η χωρική και η αρχιτεκτονική διάσταση
της ταυτότητας. Γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού
των χαρακτηριστικών που συνιστούν την ταυτότητα
των πόλεων της Μεσογείου. Εξετάζονται τέσσερα
παραδείγματα, η Αθήνα, η Βαλέτα, η Μασσαλία
και η Αλεξάνδρεια. Σχολιάζονται συνοπτικά γενικά
στοιχεία, ιστορικές και άλλες πληροφορίες, και, με
εκτενέστερο τρόπο, τα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά
δεδομένα. Τέλος, εντοπίζονται οι ιδιομορφίες των
μελετώμενων περιπτώσεων. Η έρευνα εντοπίζει
τα στοιχεία που καθορίζουν πρωταρχικά την ταυτότητα της μεσογειακής πόλης: τα όρια, τα κτήρια,
οι άνθρωποι και οι δραστηριότητές τους.
Στη συνέχεια, στην κλίμακα της αρχιτεκτονικής,
εξετάζονται ως συστατικά στοιχεία σύγχρονης
ταυτότητας πέντε αρχιτεκτονικά παραδείγματα
μεγάλης κλίμακας: το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος και το Νέο Μουσείο Ακρόπολης
στην Αθήνα, η πρόταση Valletta City Gate στην
είσοδο της μεσαιωνικής Βαλέτα, το Εθνικό Μουσείο
Πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου (MuCEM)
στη Μασσαλία και η Νέα Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Αναλύεται η αρχιτεκτονική των έργων και
σχολιάζεται βάσει των ‘contextual’ προσεγγίσεων,
που αφορούν τον τόπο αλλά και τις κοινωνίες, στις
οποίες αυτά απευθύνονται, οπότε αναδεικνύεται η
ιδιαίτερη ταυτότητα καθενός.
Μετά τη συγκριτική διερεύνηση πόλεων και αρχιτεκτονικών έργων σε συνάρτηση, αποσαφηνίζεται
η τροπή της ταυτότητας των πόλεων, καθώς και η
διάρκεια της αλλαγών και των επιπτώσεών τους.
Η ταυτότητα της Μεσογειακής πόλης δεν αλλάζει
κυριολεκτικά. Μόνον εμπλουτίζεται αδιάκοπα.

The research aims at contributing to the discussion of the question of identity (and otherness)
and its constituent elements, in general terms
but also in particular reference to architecture
and the city. The concept of individual identity is
considered, along with its determinant factors,
and accordingly, the concepts of spatial and
architectural identity are discussed. An attempt
is made to particularly spot the features that
contribute to the identity of Mediterranean cities.
Four case studies are then examined: Athens,
Valletta, Marseille and Alexandria. General,
historical and other information, and, more
extensively, urban and architectural data are
summarized and commented. Finally, the peculiarities of the case studies are identified. The
survey distinguishes elements that primarily
determine the identity of the Mediterranean
city: its boundaries, its buildings, its people
and their activities.
Then, focusing on architecture, five large scale
architectural works are examined: the Stavros
Niarchos Foundation Cultural Center and the New
Acropolis Museum in Athens, the Valletta City
Gate proposal in Medieval Valletta, the Museum
of European and Mediterranean Civilizations
(MuCEM) in Marseille and the New Alexandria
Library Their architecture is analyzed and commented within the framework of ‘contextual’
approaches, which relate to the place and the
societies which the works are addressing, thus
enhancing each one’s individual identity.
Following the comparative study of cities and
architectural works in tandem, the ways in which
city identities are transformed are clarified, as
well as the duration of processes of change and
their impact. The identity of the Mediterranean
city does not actually change in a literal manner.
It is only continuously enriched.
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Holo-polis:
Το μεσογειακό
περιβάλλον σαν
ολογραφική
αστική μητρόπολη

Holo-polis:
The Mediterranean
Environment as
a Holographic
Urban Metropolis

Χρήστος Φλώρος
Επιβλέπουσα: Άλκηστις Ρόδη

Christos Floros
Supervisor: Alcestis Rodi

Επιδιώκοντας την κατανόηση σύγχρονων αστικών
φαινομένων, η έρευνα «Holo-polis» προσεγγίζει το
περιβάλλον της Μεσογείου ολιστικά ως μια «ολογραφική» μητρόπολη με διακριτά πλην, αλληλοεξαρτώμενα μέρη.
Με εργαλείο πρόσφατες και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις των αστικών φαινομένων
αναλύεται χωρικά και χρονικά και, στη συνέχεια,
ερμηνεύεται η πολιτισμική, κοινωνική, οικονομική
και περιβαλλοντική πολυπλοκότητα Μεσογειακών
αστικών αναπτύξεων.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται συγκλίσεις των
δομών σύγχρονης αστικής οργάνωσης της ανά
τη Μεσόγειο με δομές που περιγράφονται: (α) στη
θεωρία της «Οικουμενόπολης» του Κωνσταντίνου
Δοξιάδη, (β) τις μεγα-μορφές του Lars Lerup και
(γ) τα κεντρομόλα και φυγόκεντρα συστήματα του
Albert Pope. Ως μελέτες περίπτωσης επιλέγονται
τρεις σημαντικές πόλεις-λιμάνια των ισάριθμων
ηπείρων που περικλείουν την Μεσόγειο: η Μασσαλία, η Αλεξάνδρεια και η Βηρυτός. Επιχειρείται
συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση των τριών
πόλεων βάσει των παραπάνω θεωριών.
Πέρα των ιστορικών και χωρικών συμπερασμάτων,
από την παρούσα μελέτη προκύπτουν σχεδιαστικές
αναπαραστάσεις του σύγχρονου αστικού τοπίου
των μεσογειακών πόλεων και των μεταξύ τους
σχέσεων. Μέσω ολογραφικής διαδικασίας, γίνεται
δυνατή η κατανόηση επιμέρους αστικών ενοτήτων
της Μεσογείου που βρίσκονται σε διαρκή μετασχηματισμό και αλληλορύθμιση και του συνόλου της
Μεσογείου ως μιας «Πόλης Οξυμένων Διαφορών».

Aiming at understanding current urban phenomena, “Holo-polis” addresses Mediterranean
urban environment as an integrated metropolis
with distinct, though interrelated parts.
Using recent and contemporary urban theories
as tools, the research proceeds with a spatial and
time-based analysis and interprets the cultural,
social, economic and environmental complexity
of Mediterranean urban developments.
Within this context, conformities between Mediterranean urban organization and structures are
identified in relation to concepts and structures
described in: (a) Constantinos Doxiadis’ Ecumenopolis, (b) Lars Lerup’s mega-shapes and (c) Albert
Pope’s centripetal and centrifugal developments.
Three main cities-harbors, one from each
continent, surrounding the Mediterranean, were
selected as case studies: Marseille, Alexandria and
Beirut. Subsequently, a comparative analysis and
evaluation of their structure has been performed
in relation to the aforementioned theories.
Next to historical and spatial deductions, design
diagrams of Mediterranean urban landscapes
and their interrelations were derived. Through
a holographic procedure, ways of understanding
particular urban entities in continuous transformation and mutual adjustment emerge, along
the perception of the Mediterranean as a “City of
Exacerbated Difference.”
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Νέες ταυτότητες
και όρια στην Αθήνα:
Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος

New Identities and
Boundaries in Athens:
The Stavros Niarchos
Foundation Cultural
Center

Νάνσυ Γαλούνη
Επιβλέπων: Γεώργιος Α. Πανέτσος

Nancy Galouni
Supervisor: Georgios A. Panetsos

Αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας είναι η
ανάγνωση και η ερμηνεία της ταυτότητας της
Αθήνας και ο ρόλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στον επαναπροσδιορισμό
της. Επιπλέον, μελετάται η συμβολή του Κέντρου
Πολιτισμού στο μετασχηματισμό της ταυτότητας της
Καλλιθέας, της περιοχής που γειτνιάζει με το Κέντρο.
Η έρευνα βασίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένα
ερωτηματολόγια και στην επαφή με τους επισκέπτες του Κέντρου Πολιτισμού στα οποία εξετάζεται
ο βαθμός στον οποίο το Κέντρο συνέβαλε στην
αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής.
Στην πρώτη ενότητα, αναλύονται τα στοιχεία
εκείνα που ορίζουν την ταυτότητα μιας πόλης.
Εξετάζεται η συμβολή της αρχιτεκτονικής, της
μνήμης και της παράδοσης στη δημιουργία της
ταυτότητας και αναλύεται η μεσογειακή ταυτότητα
και η σχέση της με τον τουρισμό. Στη συνέχεια, με
βάση τα παραπάνω, παρουσιάζεται μια εκδοχή της
ταυτότητας της σύγχρονης Αθήνας.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέσω τριών
οπτικών: την προσωπική, αυτή του κοινού και
αυτή των μέσων ενημέρωσης. Αναλύονται τόσο
οι κλειστοί όσο και υπαίθριοι χώροι του Κέντρου
Πολιτισμού καθώς και η σχέση του με την πόλη
της Αθήνας. Στη συνέχεια, παρατίθενται μια σειρά
διαγραμμάτων στα οποία αποτυπώνεται η άποψη
των επισκεπτών/του κοινού για το Κέντρο καθώς
και η συχνότητα και οι λόγοι για τους οποίους αυτοί
το επισκέπτονται. Τέλος, γίνεται αναφορά στα διεθνή
μέσα ενημέρωσης και τους τρόπους με τους οποίους
αυτά παρουσιάζουν το νέο τοπόσημο της Αθήνας.

The aim of this research is the reading and the
interpretation of the identity of the city of Athens
and the contribution of the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC) to its redefinition.
Moreover, the transformation of the identity of the
neighboring district of Kallithea is also studied.
The research is based on specific questionnaires
and on interviews with the Cultural Center’s visitors
which examine the extent to which the Center
contributed to the upgrading of the everyday life
of the city’s and the area’s inhabitants.
In the first chapter, the elements that define the
identity of a city are analyzed. A more extensive
reference is made to the contribution of architecture,
memory and tradition in the formation of identity.
The Mediterranean identity and its relationship
with tourism are consequently analyzed. Based
on the above, a version of the identity of contemporary Athens is presented.
In the second chapter, the Stavros Niarchos
Foundation Cultural Center is presented through
three perspectives: a personal one, that of the
public and that of the media. The interior and
the open-air spaces of the Center are presented
and analyzed, as well as its relationship with the
city of Athens. Further on, a series of diagrams,
document the visitors’ views regarding the various
features of the Center, the reasons they visit it
and the frequency of their visits. The research is
concluded with a report on the different ways in
which this new landmark of Athens is presented
by the international media.
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Προς αναζήτηση του
παράκτιου αστικού
τοπίου: Η περίπτωση
της Θεσσαλονίκης

In Search of the
Coastal Urban
Landscape: The Case
of Thessaloniki

Γιώργος Μπόζης
Επιβλέπουσα: Δήμητρα Κατσώτα

Giorgos Bozis
Supervisor: Demetra Katsota

Το παράκτιο αστικό μέτωπο αποτελεί ένα απαράβατο
φυσικό όριο της πόλης. Ορίζει μια ζώνη ιδιάζουσας
σημασίας, με χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν
την ταυτότητα της πόλης. Η δυναμική παρουσία του
υγρού στοιχείου καθορίζει τις συνθήκες διαβίωσης
και αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Η
συνειδητοποίηση της αξίας του θαλάσσιου μετώπου,
τόσο στη συγκρότηση ταυτότητας, όσο και ως μηχανισμού ανάπτυξης, εμφανίζεται τις τελευταίες δεκαετίες με αναπλάσεις επανάκτησης παράκτιων ζωνών
που εγκαταλείφθηκαν λόγω της αποβιομηχάνισης.
Η έρευνα επικεντρώνεται στη σχέση της πόλης με
τη θάλασσα και στη μετάλλαξη του παράκτιου αστικού
τοπίου ιστορικά, στην περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη. Διερευνάται σε ποιο βαθμό η
παράκτια ζώνη και οι επεμβάσεις σε αυτήν, συντελούν
στην αναδιαμόρφωση της αστικής φυσιογνωμίας.
Αρχικά, παρατίθενται οι ορισμοί του τοπίου, του
αστικού τοπίου, της παράκτιας ζώνης και του παραλιακού μετώπου. Στη συνέχεια, αναλύεται η χωρική
ενότητα της Μεσογείου και η διαμόρφωση των
παράκτιων αστικών τοπίων στη μεσογειακή λεκάνη,
λαμβάνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση της Μασσαλίας. Έπειτα, μελετάται η σχέση μεταξύ θάλασσας,
πόλης και υποδομών που αναπτύσσονται στη παράκτια
αστική ζώνη. Το ιδιαίτερο παράδειγμα της πόλης της
Θεσσαλονίκης αναλύεται μέσω ιστορικών αναφορών,
άρθρων από τον τύπο και φωτογραφικού υλικού, με
στόχο την παρουσίαση των μεταβολών του παράκτιου
μετώπου και την αναζήτηση των παραγόντων που
επηρέασαν τη σχέση πόλης και θάλασσας. Το παράκτιο
μέτωπο δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά ως
αναπόσπαστο κομμάτι της αστικής πραγματικότητας
και της καθημερινής ζωής της πόλης. Την έρευνα
ολοκληρώνει μια συζήτηση με τον αρχιτέκτονα
Δημήτρη Φατούρο στην οποία γίνεται ανασκόπηση
της σημερινής κατάστασης της Θεσσαλονίκης και
σκιαγραφώνται οι προοπτικές ανάπτυξής της.

The coastal urban front is an impenetrable natural boundary of the city. It defines a zone with
features that shape the identity of the city. The
dynamic presence of water determines the living
conditions and constitutes a factor of economic
growth. The realization of the importance of the
waterfront in forming the city’s identity as well
as its role as a mechanism for development, was
expressed in the recent decades through the
regeneration of coastal zones abandoned due to
deindustrialization.
The research focuses on the relationship between
city and sea and the mutations of the coastal urban
landscape over time within the Mediterranean
and, especially, in the city of Thessaloniki. The
goal is to study the extent to which the changes
of the coastal zone contribute to the redefinition
of urban physiognomy.
The research begins with the definitions of landscape, urban landscape, coastal zone and coastal
front. Then, the spatial entity of the Mediterranean
and its coastal urban landscapes are analyzed,
taking as case study the city of Marseille. This is
followed by the study of the relationship between
sea, city and the infrastructures developed along
the coast. The particular example of Thessaloniki
is analyzed through historical references, articles
and photographs, in order to display the changes
of the front and the factors that determined the
city-sea relationship. The front is not considered
in isolation, but as an integral part of urban reality
and everyday urban life. The research concludes
with a discussion with architect Dimitris Fatouros
which attempts an overview of the current condition
of Thessaloniki and outlines the city’s prospects
for development.
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Στην πόλη μου ξένος:
Μια έρευνα για τον
τουρισμό και την πόλη

Stranger in my City:
Α Research on Tourism
and the City

Ηλίας Θεοδωράκης
Επιβλέπων: Γιάννης Αίσωπος

Ilias Theodorakis
Supervisor: Yannis Aesopos

Αντικείμενο αυτής της έρευνας ήταν η διερεύνηση
του θεσμού της πόλης και της σχέσης των κατοίκων
της με αυτή. Ίσως τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια
για την αστική ζωή περιγράφουν μια δυσάρεστη
πραγματικότητα, ήταν όμως πάντα έτσι; Η εργασία
περιπλανήθηκε σε φαινομενικά ασύμπτωτα πεδία για
να σκιαγραφήσει την εμπειρία της ζωής στη σύγχρονη
πόλη, αλλά και να αναδείξει πώς η πόλη απέκτησε
τη μορφή που έχει σήμερα στο πέρασμα του χρόνου.
Στο πρώτο σκέλος της εργασίας, η πόλη μελετάται
ως θεσμός και αναδεικνύονται τα στοιχεία της
ανθρώπινης νόησης που «γεννούν» την πόλη. Το
βιβλίo του Edward Soja Postmetropolis λειτούργησε
ως πυξίδα για ένα γρήγορο ταξίδι στο χρόνο. Οι κομβική συμβολή πολιτισμικών, τεχνολογικών και κατ’
επέκταση κοινωνικών και πολιτικών μεταλλαγών
αποκάλυψε πώς η πόλη, από ένας πρωτόγονος
συνοικισμός «αγρίων», εξελίχθηκε στα σημερινά
αστικά τοπία, αλλά και πώς η σχέση του ατόμου
ως προς το σύνολο άλλαξε.
To δεύτερο σκέλος της εργασίας αφορά στον τουρισμό, την περιφορά του ιδίου σώματος, έμφυτη
στη ζωή ανθρώπου, που συσχετίσει τον άνθρωπο
με το χώρο και άρα και με τους συνανθρώπους του.
Ξεκινώντας από τις πρώτες καταγεγραμμένες ταξιδιωτικές δραστηριότητες και φτάνοντας στο σήμερα
αναγνωρίζουμε πώς ο περιπλανητής μετατρέπεται
σε «τουρίστα». Τέλος, περιγράφεται η παρουσία της
τουριστικής δραστηριότητας στην πόλη και πώς
αυτή επηρεάζεται και, εν τέλει, καθορίζεται.
Στη συνέχεια, αναλύονται κριτικά τέσσερα
σημαντικά κείμενα για τη σύγχρονη πόλη και τον
κάτοικό της, με άξονα τα προηγούμενα κεφάλαια.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας, η Αθήνα αποτελεί το πεδίο της έρευνας. Άλλοτε με επιστημονικά
τεκμήρια και άλλοτε με εμπειρικές παρατηρήσεις,
επιδιώκεται η επιβεβαίωση όσων υποστηρίζονται
θεωρητικά.

The object of this research is the exploration
of the city as institution and the relationship
between the city and its inhabitants. The most
usual comments concerning urban life describe
an unpleasant reality; was it, however, always like
that? The research paper wanders in phenomenally
asymptote directions, so as to trace the experience
of life in the contemporary city and to highlight
the way in which the city acquired its current
form through time.
In the first chapter, the city is studied as
institution and elements of human thinking
that “produce” the city are highlighted. Edward
Soja’s book Postmetropolis acts as a compass
for a fast journey through time. The crucial
contribution of cultural, technological and
socio-political changes reveal the way in which
the city evolved from a primitive “wild” settlement
to the current urban landscapes and the way in
which the relationship between individuals and
society changed.
The second chapter deals with tourism, the tour
of the body, inherent in an individual’s life, it relates
a person to space and, consequently, to his fellows.
Beginning with the first documented travels and
reaching to the current day, we recognize the way
in which the wanderer became a “tourist.” Finally,
the presence of tourism activities in the city and
the way they affect it are studied.
In the third chapter, four significant texts on
the contemporary city and its inhabitants are
critically analyzed.
Both through bibliographical references and
through personal observations, the research
aims to assert what is advocated in theory;
across the entire work, Athens remains the
field of research.
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SEMINAR 1.1

Η ζωή και η δράση της
αρχαιότητας στο παρόν

The Life and Action of
Antiquity in the Present

Ελεάνα Γιαλούρη

Eleana Yalouri

Επίκουρη Καθηγήτρια,
Τμήμα Kοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Πάντειο Πανεπιστήμιο
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ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ 1.2

Θεωρούμε συνήθως ότι το παρελθόν δημιουργεί
το παρόν. Ότι δηλαδή δραστηριότητες και γεγονότα του παρελθόντος προσδιορίζουν τη σημερινή
κοινωνική μας ζωή και τον πολιτισμό. Σε αυτό το
σεμινάριο διερευνούμε το αντίστροφο, δηλαδή πώς το παρόν
κατασκευάζει το παρελθόν. Θα
μας απασχολήσουν τρόποι με
τους οποίους αρχαιολογικοί
χώροι και αρχαιότητες μετέχουν
στο πολιτισμικό και κοινωνικό
γίγνεσθαι, καθώς συνδέονται
με εμπειρίες, αξίες και μνήμες
που δεν περιορίζονται στους
χρόνους της αρχικής τους
δημιουργίας, αλλά διαρκούν
μεταλλασσόμενες καθόλη την
ιστορία τους έως και το παρόν.
Παράλληλα διερευνούμε τις
ιδεολογικές και πολιτικές
διαστάσεις της διαχείρησης της
πολιτισμικής κληρονομιάς, τους
τρόπους με τους οποίους η «αρχαιότητα» γίνεται
πεδίο συνάντησης και σύγκρουσης ποικίλων
λόγων και ιδεολογιών στο εκάστοτε παρόν που
την οικειοποιούνται, την διαπραγματεύονται, την
σφετερίζονται, την ερμηνεύουν. Ιδιαίτερη μνεία
γίνεται στο ρόλο της ελληνικής αρχαιολογίας η
οποία από τα πρώτα βήματά της κατέλαβε τη θέση
«εθνικής επιστήμης» στην Ελλάδα, καθώς μαζί
με τη λαογραφία καλείτο να αποδείξει τη «συνέχεια» της ελληνικής ταυτότητας στο χώρο και το
χρόνο και να στηρίξει την εθνική ιδεολογία του
νεοσύστατου κράτους. Τέλος, αναζητούμε το ρόλο
της αρχαιότητας σε καθημερινές όψεις της κοινωνικής ζωής, καθώς και τις διαδικασίες μέσω των
οποίων επιλέγουμε ποιες όψεις του παρελθόντος
μας να θυμόμαστε και ποιές να ξεχνάμε.

Assistant Professor,
Department of Social Anthropology,
Panteion University

We are used to thinking that the past creates
the present; that past actions and events define
our present lives and cultures. In this seminar
we explore the reverse: the way the present
constructs the past. We discuss
how antiquities and archaeological sites participate in
cultural and social processes,
and how they are connected to
experiences, values and memories beyond the time of their
original creation, expanding
their history up to the present.
We also explore the ideological
and political dimensions of
archaeology and cultural heritage management, the ways
in which ‘antiquity’ becomes a
field of negotiation, contestation and appropriation. We will
particularly refer to the role of
Greek archaeology, which from
its first steps acquired the status of a ‘national
discipline’ in Greece and which, together with
folklore studies, was mobilised to support the
national ideology of the newly established Greek
state. Some of the questions addressed are the
following: Is ‘the past’ a straightforward set of
facts or a negotiable good? What makes the
‘golden age’ of one time become the ‘dark age’
of another? How are monuments and antiquities in general engaged in the interplay of
remembering and forgetting? How are official
versions of History contested through everyday
experience and practices? Who, after all, owns
the past?

SEMINAR 1.2

Προσεγγίσεις του
κοινωνικού διαχωρισμού
και η κοινωνική
γεωγραφία της Αθήνας

Approaches of Urban
Segregation and the
Social Geography of
Athens

Θωμάς Μαλούτας

Thomas Maloutas

Καθηγητής,
Τμήμα Γεωγραφίας,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τρεις πτυχές:
1. Την παρουσίαση των θεωριών για τον κοινωνικό (στεγαστικό) διαχωρισμό, όπως αναπτύχθηκαν από τη Σχολή του Σικάγου κατά τη δεκαετία του 1920 και διαδοχικά αναπροσαρμόστηκαν
μέχρι σήμερα.
2. Την παρουσίαση της
κοινωνικής γεωγραφίας της
Αθήνας, με έμφαση στην
περίοδο μετά το 1950 και με
ιδιαίτερη αναφορά σε τρία
ιδιαίτερα στοιχεία της:
α. Τον χωρικό «εγκλωβισμό»
της ενδογενούς κοινωνικής
κινητικότητας στις παραδοσιακές εργατικές συνοικίες
της πόλης, β. Την περιορισμένη ανάπτυξη φαινομένων «εξευγενισμού»
(gentrification) και γ. Τον κάθετο κοινωνικό διαχωρισμό στις πολυκατοικίες της αντιπαροχής που
δεσπόζουν στο δομημένο χώρο της πόλης.
3. Την παρουσίαση δύο ερευνητικών εργαλείων,
με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, που έχουν
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και υποβοηθούν
με διαφορετικό τρόπο τη μελέτη των κοινωνικών
διαστάσεων της πόλης: α. Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991–20111 και β. Κοινωνικός
Άτλας της Αθήνας2.
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ

1. Βλ. >https://panorama.statistics.gr/<.
2. Βλ. >http://www.athenssocialatlas.gr/<.

Professor,
Department of Geography,
Charokopeion University

The seminar is made up of three main modules :
1.The discussion about theories of urban (residential) segregation since their inception by the
Chicago School in the 1920s and their subsequent
transformations.
2.The presentation of the
social geography of Athens after
1950 with a particular emphasis
on three important features:
a. The spatial ‘entrapment’
of social mobility in the city’s
traditional working-class
neighbourhoods, b. The limited
development of gentrification
processes, and c. The vertical
social differentiation within the
apartment buildings (‘polykatoikias’) produced between 1950 and 1980 that
dominate the city’s built environment.
3.The presentation of two research tools
–available online in English and Greek– that
enable the study of the city’s social dimensions:
a. Panorama of Greek Census Data 1991–20111
and b. Athens Social Atlas2.
NOTES

1. See >https://panorama.statistics.gr/<.
2. See >http://www.athenssocialatlas.gr/<.
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SEMINAR 1.3

SEMINAR 1.4

Τουρισμός και δημόσιες
πολιτικές στη σύγχρονη
Ελλάδα

Tourism and Public
Policy in Contemporary
Greece

Γεωπολιτική της
Αρχιτεκτονικής και της
Πολεοδομίας

Geopolitics of
Architecture and Urban
Planning

Άγγελος Βλάχος

Angelos Vlachos

Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης

George Prevelakis

Διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας,
Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης
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Ο τουρισμός, ένα πολυεπίπεδο φαινόμενο διεκδικεί την ιστορία του μάλλον πρόσφατα. Μακριά
από το παραδοσιακό ταξίδι που χαρακτήριζε την
ανθρώπινη κινητικότητα σε προγενέστερες κοινωνίες, οι απαρχές του σύγχρονου
τουρισμού στο δυτικό κόσμο
συνδέονται άρρηκτα με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές εξελίξεις της βιομηχανικής περιόδου αλλά και με
το αίτημα του εκσυγχρονισμού.
Ο τουρισμός δεν αποτέλεσε
όμως μόνο όχημα οικονομικής
ανάπτυξης, αλλά επίσης και
τρόπο σύλληψης του Έθνους,
κατανόησης των επιμέρους
ψηφίδων του και άρθρωσης
των αρμών της κατασκευής του.
Επρόκειτο για ένα νεωτερικό
όραμα, που, ενώ σχεδιάστηκε
από αστικές ελίτ σε εθνικές
πρωτεύουσες, απευθυνόταν
κυρίως στους πληθυσμούς της απομακρυσμένης
περιφέρειας, ενσωματώνοντας δημιουργικά τη
γεωγραφία, την ιστορία, τη μυθολογία, το κλίμα,
αλλά επίσης την αγροτική παράδοση και τη λαϊκή
αρχιτεκτονική. Οι ταξικές διαιρέσεις, οι τοπικές
διενέξεις και οι πολιτικές διαφοροποιήσεις διαχέονταν ιδανικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακατασκευής και εμπέδωσης της εθνικής αυτόεικόνας.
Στο διάκενο των δύο αυτών ιδανικών, δηλαδή της
επιδιωκόμενης τουριστικής προσέλκυσης (με
στόχο τη συναλλαγματική κατανάλωση) και της
ενδυνάμωσης της εικόνας του εθνικού κράτους,
κυμάνθηκε όλη η ιστορία του τουρισμού στην
Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αιώνα ως τη λήξη
της ταραγμένης δεκαετίας του ’40.

Dr. in Modern History,
Consultant in Tourism Development

Tourism, a multi-level phenomenon has laid
claim to its history quite recently. Far removed
from the traditional journey that, in previous
societies, highlighted human mobility, the origins of modern tourism in the
western world are inextricably
linked to the social, cultural
and economic developments of
the industrial era as well as on
the request for modernization.
But tourism did not merely
constitute a vehicle for economic growth: it served also as
a way of conceiving the Nation,
understanding its individual
constituents and articulating
the joints of its fabrication.
It was a modernist vision,
which, though fashioned by
urban elites in national capitals, was chiefly addressed
to the populations of far flung
regions, incorporating creatively their geography, history, mythology, climate, as well as
their rural traditions and vernacular architecture. Class divisions, local disputes and political differentiations became ideally diffused
within such a context of reconstruction and
consolidation of a national self image.1 In the
interstices between those two ideals, i.e. the
sought attraction of tourists (with the objective
of getting them to spend foreign exchange) and
the strengthening of the image of the national
state, has vacillated the entire history of tourism
in Greece, from the outset of the 20th century up
to the end of the turbulent ’40s.

Καθηγητής,
Panthéon–Sorbonne, Paris 1

Η Αρχιτεκτονική και η Πολεοδομία συνδέονται
στενά με την Γεωπολιτική. Η Πολεοδομία έχει τις
ρίζες της στην αμυντική οργάνωση του χώρου.
Η θεμελιακή σχέση χώρου, άμυνας, πολιτικής
και αρχιτεκτονικών/πολεοδομικών ρυθμίσεων
έχει αφετηρία τις αναφορές του Αριστοτέλη
στα αμυντικά μειονεκτήματα του Ιπποδαμείου
συστήματος· και, με ένα ενδιάμεσο πέρασμα από
τις πολεοδομικές ρυθμίσεις
του Βαρώνου Haussmann στο
Παρίσι για την αντιμετώπιση
των εξεγέρσεων, φθάνει ώς
τις πρόσφατες συζητήσεις για
την πολεοκτονία (urbicide)
κατά τις Γιουγκοσλαβικές
κρίσεις. Ο γεωπολιτικός ρόλος
της Αρχιτεκτονικής και της
Πολεοδομίας δεν περιορίζεται στην αμυντική
διάσταση. Η συμβολική την οποία αποπνέει το
κτισμένο περιβάλλον διαδραματίζει κρίσιμο
ρόλο στην εμπέδωση των ταυτοτήτων, χάρη στις
οποίες συγκροτούνται οι πολιτικές κοινότητες και
συνδέονται με τα εδάφη τους. Ο Νεοκλασσικισμός
αποτελεί την πιό προφανή έκφραση της σχέσης
αυτής ανάμεσα στην Αρχιτεκτονική και την ουσία
της πολιτικής. Λειτούργησε καθοριστικά, τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε νεοελληνικό επίπεδο.
Όμως, η σύγχρονη Αρχιτεκτονική/Πολεοδομία,
καθώς έδωσε έμφαση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της πόλης και των κτιρίων, αγνόησε την
σχέση τους με την Γεωπολιτική. Επιδιώκοντας να
καλύψει το έλλειμμα, το μάθημα αποσκοπούσε
να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές για την σχέση
της ειδικότητάς τους με την Γεωπολιτική· επίσης,
να τους προσφέρει ορισμένες βασικές έννοιες του
επιστημονικού αυτού κλάδου.

Professor,
Panthéon–Sorbonne, Paris 1

Architecture and Urban Planning are closely
related to Geopolitics. The roots of Urban Planning are to be found in the defensive organisation of space. Starting from Aristotle’s reference
to the defensive drawbacks of the hippodamian
system and arriving to the recent debates about
Urbicide in the Yugoslav crises, through Baron
Hussmann’s organisation of urban space in
Paris in order to control riots,
the relationship between space,
defence, politics and urban and
architectural arrangements is
fundamental. Architecture’s and
Urban Planning’s geopolitical
role is not limited to the defensive dimension. The symbolism
conveyed by the built environment plays a critical role in the consolidation
of identities, through whom political communities are kept together and are linked to their
territories. Neoclassicism constitutes the most
obvious expression of the relationship between
Architecture and the essence of Politics. It
has been instrumental on both European and
Modern Greek levels.
However, Modern Architecture and Urban
Planning, as it placed the emphasis on the
functional aspects of cities and buildings, has
ignored their relationship with Geopolitics. In
order to repair this absence, the course tried to
sensibilise the students to the relationship of
their specialty with Geopolitics and to offer certain fundamental notions of this scientific field.
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SEMINAR 2.1

Το τοπίο και οι αλλαγές
του στο σύγχρονο
κόσμο: Ανάπτυξη,
καταναλωτισμός,
παγκοσμιοποίηση

The Changing
Landscape in Today’s
World: Development,
Consumerism,
Globalization

Θεανώ Σ. Τερκενλή

Theano S. Terkenli

Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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Το σεμινάριο παρουσιάζει, αναλύει κριτικά και
καταθέτει ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις βασικές αρχές και
προσεγγίσεις στις σύγχρονες
γεωγραφίες του τοπίου, από
πλευράς Ανθρωπογεωγραφίας.
Η συζήτηση ακολουθεί την
έκφραση της έννοιας του τοπίου
από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση
για το Τοπίο.
Το Σεμινάριο ξεκινά από τη
σημασία του τοπίου για την επιστήμη και την κοινωνία και στέκεται στην συμβολή του ορθού
σχεδιασμού και διαχείρισης του
τοπίου στη βιώσιμη ανάπτυξη,
σε όλες τις γεωγραφικές κλίμακες – από την τοπική έως και
την εθνική. Πρώτος του στόχος,
άρα, είναι να πραγματευθεί
συνοπτικά την πολιτισμική υπόσταση και αξία του
τοπίου για τον άνθρωπο – με έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Δεύτερος στόχος του είναι να
διεισδύσει στη σχέση τοπίου και τουρισμού, στη
βάση μιας αδρής σκιαγράφησης των χαρακτηριστικών του καταναλωτισμού στο σύγχρονο κόσμο
– σχέση την οποία κατόπιν συζητά ειδικότερα
στην περίπτωση της Ελλάδας.
Τέλος, η όλη παραπάνω πραγμάτευση ζητημάτων τοπίου και τουρισμού τίθεται στο πλαίσιο
της «νέας πολιτισμικής οικονομίας του χώρου»,
δηλαδή μιας νεο-αναδυόμενης πολιτισμικής
αναδιάρθρωσης και επανερμηνείας τοπιακών
σχημάτων και σχέσεων, σε νέες και ποικίλες
γεωγραφικές κλίμακες.

Professor, Department of Geography,
University of the Aegean

The seminar presents, critically analyzes and
poses questions and queries concerning the
basic principles and approaches
to contemporary geographies of
landscape, from the perspective
of Human Geography. The discussion follows the expression
of the landscape concept in the
European Landscape Convention.
The seminar opens with the
significance of landscape for
science and society and points
to the contribution of proper
landscape planning and management to sustainable development, at all geographical scales
– from the local to the national.
Its first objective, then, is to
address concisely the cultural
nature and value of landscape
for humanity – with an emphasis on the case
of Greece.
Its second objective is to delve into the
relationship of landscape and tourism, on the
basis of a rough sketch of the characteristics
of consumerism in the contemporary world
– relationship which it further discusses in
the case of Greece.
Finally, the whole approach to issues of
landscape and tourism is placed in the context
of the ‘new cultural economy of space’, namely
the newly-emerging cultural re-articulation and
re-interpretation of spatial patterns and relationships, at various new geographical scales.

SEMINAR 2.2

Το ιστορικό τοπίο των
The Historical
Αθηνών και ο σχεδιασμός Landscape of Athens and
της πόλης
the Design of the City
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς
Καθηγητής,
Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος,
Ιστορικός Πολεοδομίας

Στη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της διακυβέρνησης της χώρας από το βασιλιά Όθωνα, εξετάστηκαν αρκετές πολεοδομικές προτάσεις για την
πόλη των Αθηνών, μερικές από τις οποίες υλοποιήθηκαν κατά ένα μέρος (Κλεάνθης – Schaubert,
Klenze), ενώ άλλες έμελλε να παραμείνουν στο
χώρο τον Θεωρητικού λογισμού (Schinkel, Quast,
Καυταντζόγλου). Τα σχέδια αυτά διέφεραν μεταξύ
τους όχι μόνο ως προς τις βασικές αρχές οργάνωσης της πόλης αλλά και ως
προς τον τρόπο που αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της σχέσης
στο χώρο ανάμεσα στο «νέο»
και στο «παλιό» και ανάμεσα
στις δομημένες και αδόμητες
περιοχές. Για να κατανοήσουμε,
επομένως, τη μετέπειτα εξέλιξη
της πόλης των Αθηνών και του
πολιτιστικού – αρχαιολογικού πάρκου της, Θα
πρέπει να εξετάσουμε προηγουμένως με συγκριτικό τρόπο τις ιδέες που κυριαρχούν στις πρώτες
αυτές προτάσεις.
Αν και σ’ όλες τις εναλλακτικές προτάσεις οι
αμιλλώμενοι πολεοδόμοι συμφωνούν ως προς την
ανάγκη να δημιουργηθεί μία εκτεταμένη αρχαιολογική ζώνη γύρω από την Ακρόπολη, οι απόψεις
ως προς την ακριβή χωροθέτηση της νέας πόλης
αποκλίνουν σημαντικά.
Όμως η σταθερή επιθυμία για τη δημιουργία
ενός ενοποιημένου πολιτιστικού – αρχαιολογικού
πάρκου επέζησε από τις περιπέτειες της ανάπτυξης της πόλης για διάστημα περισσότερο από
πέντε γενιές και μέχρι σήμερα. Έτσι, ορισμένες
ευτυχείς συγκυρίες αλλά και συγκεκριμένα μέτρα
πολεοδομικού σχεδιασμού συνετέλεσαν τελικά στη
βαθμιαία πραγματοποίηση αυτής της μνημειακής
ζώνης πρασίνου ένα έργο, που σήμερα βρίσκεται
στο τελευταίο στάδιο επέκτασης και εδραίωσης.

Alexandros Papageorgiou-Venetas
Professor,
Architect – Urbanist,
Urbanism Historian

During the first decade of the rule of modern
Greece by King Otto (1832–1842), several proposals for the new urban plan for Athens were
examined, some of which were realized in part
(Kleanthes – Schaubert plan, Leo von Klenze
plan), while others remained theoretical
projects (Schinkel, Quast, Kaftanzoglou).
These designs differed between them not only
as to the basic principles for the organization of
the city, but also as to the way
in which they confronted the
problem of the spatial relationship between the “old” and the
“new,” between the built and
the unbuilt areas of the city.
In order to comprehend the
development of the city
of Athens and its culturalarchaeological park, we must first examine, in
a comparative way, the ideas that dominated
these first proposals. Although in all alternative
proposals the competing urban planners agree
on the need for the creation of an extensive
archaeological zone around the Acropolis, their
views, regarding the exact location of the new
city, diverge significantly. However, the constant
will for the creation of a unified culturalarchaeological park survived the adventures of
the development of the city for a time period of
more than five generations up until today. This
way, certain sets of circumstances as well as
particular urban plans that were implemented
contributed, at the end, to the realization of
this monumental green zone, a work that is
currently at its final stage of expansion and
consolidation.
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SEMINAR 2.3

Σχεδιάζοντας
κλιματικές ιδέες

Drawing
Weather Concepts

Phu Hoang

Phu Hoang
Εντεταλμένος Διδάσκων,
Columbia University,
Διευθυντής, MODU, Νέα Υόρκη
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Το σεμινάριο διερευνά την ιδέα της αξιοποίησης
του περιβάλλοντος και ειδικότερα της δυναμικής
του καιρού στην διαμόρφωση μιας εμπειρίας ενός
χώρου ταυτόχρονα αστικού και
εσωτερικού. Η αρχιτεκτονική
δεν είναι απλά η ενδιάμεση κλίμακα του κτισμένου περιβάλλοντος. Είναι η διασταύρωση
μεταξύ της αστικής κλίμακας
και της κλίμακας του εσωτερικού. Η συγχώνευση αυτών
των δύο κλιμάκων συμβάλει
στην υποχώρηση των ορίων
γύρω από την αρχιτεκτονική,
αλλάζοντας το τρόπο με τον
οποίο βιώνουμε τον καιρό στις
πόλεις μας και στο εσωτερικό
των κτιρίων. Αυτές οι ιδέες
διερευνώνται μέσω της σχεδιαστικής αναπαράστασης: τα
σχέδια χρησιμοποιούνται τόσο
ως μια δημιουργική τεχνική
όσο και ως μεθοδολογία
σχεδιασμού για να οραματιστούμε την αρχιτεκτονική που
βρίσκεται μέσα στην φύση και
λειτουργεί υπέρ της φύσης.

Adjunct Assistant Professor,
Columbia University,
Principal, MODU, New York

The seminar explores the idea of leveraging the
environment –especially weather dynamics– to
shape an experience of a simultaneous urban
and interior place. Architecture
is not simply the middle scale of
the built environment; it is the
intersection between urban and
interior scales. Merging these
two opposing scales prompts
barriers around architecture
to recede, changing how we
experience weather in our
cities and in the interior spaces
of buildings. These ideas are
explored through drawing
representation; drawings serve
both as a creative technique
and as a design methodology
for envisioning architecture that
is within and for nature(s). The
drawings explore the synthesis
of humans, cities, and nature(s)
and serve both as a representation technique and as a design
methodology for envisioning
architecture that is within and
for nature(s).

SEMINAR 2.4

To μεταναστευτικό ταξίδι
στη Μεσόγειο: Αίτια,
διαδρομές και άφιξη
στην Ελλάδα

The Migratory Journey
in the Mediterranean:
Reasons, Routes and
Arrival to Greece

Αγγελική Δημητριάδη

Angeliki Dimitriadi

Διδάκτωρ, Μετανάστευση και
μεταναστευτική πολιτική,
Ερευνήτρια, ΕΛΙΑΜΕΠ

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην ανάλυση των
μεταναστευτικών ροών στη Μεσογειακή λεκάνη.
Ειδικότερα συζητήθηκαν οι χώρες προέλευσης, οι
λόγοι μετακίνησης, η σύνθεση των μετακινούμενων
πληθυσμών (ευάλωτες ομάδες,
μετανάστες, πρόσφυγες) και
η έννοια της διέλευσης που
χαρακτηρίζει τις σύγχρονες
μεταναστευτικές ροές προς
την Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε στη θέση της Ελλάδας
στο μεταναστευτικό ταξίδι
–κυρίως χώρα διέλευσης παρά
προορισμού– στο ρόλο της γεωγραφίας, των συνόρων αλλά και
των πολιτικών διαχείρισης των
μετακινούμενων πληθυσμών.
Συζητήθηκε η προσφυγική
«κρίση» του 2015–2016, και
οι πολιτικές διαχείρισης των
νεοαφιχθέντων, με επίκεντρο το
ρόλο των νησιών ως νέα «σύνορα εντός συνόρων»
με στόχο την αποτροπή των αφίξεων. Τέλος συζητήθηκε η διαμόρφωση των hotspots στα νησιά και
η κράτηση μεταναστών σε αυτά καθώς και η επίδραση των αφίξεων στο τοπίο των νησιών (χώροι
κράτησης, παρουσία στο δημόσιο χώρο) με παρουσίαση ευρημάτων επιτόπιας έρευνας (πρόγραμμα
ESRC: «Διασχίζοντας τη Μεσόγειο Θάλασσα με
πλοίο») που διεξήχθη το καλοκαίρι του 2015 σε
νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου.

Dr. in Migration and Migration Policy,
Researcher, Hellenic Foundation for
European & Foreign Policy

The seminar explored migratory flows in the
Mediterranean basin with an emphasis on
Greece. In particular, discussion focused on the
countries of origin, the reasons for travel, the
composition of migrant populations (vulnerable groups,
migrants, refugees) and the
concept of transit that character105
izes modern migratory flows to
Europe. Particular emphasis was
placed on Greece’s position in
the migratory travel –a country of
transit more than a destination–
the role of geography, borders
and policies for the management of migratory populations.
The seminar zoomed in on the
refugee “crisis” of 2015–2016
and the migration management
policies, with a focus on the role
of the islands as a new “border
within borders” to prevent arrivals. Finally,
participants discussed the set-up configuration
of hotspots in the islands and the detention
of migrants in them, as well as the impact of
arrivals on the islands’ landscape (detention
areas, presence in the public space), with a
presentation of findings of an on-site survey
conducted in the summer of 2015 on the islands
of the North Aegean (ESRC project: “Crossing the
Mediterranean Sea by Boat”).

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ – ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ

Μισή ώρα πόλη

Half-an-Hour City

Γιάννης Πεπονής

John Peponis

Καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτονικής,
Georgia Institute of Technology
Ατλάντα
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Παραδοχές
Η οργάνωση του αστικού χώρου είναι και σύνταξη
διαφορών: χρήσεις γης· κλίμακες κτιρίων και
δρόμων· κλίμακες εποπτείας· ταχύτητες κίνησης·
πυκνότητες παρουσίας· μορφολογίες συμπεριφορών.
Οι συντάξεις της διαφοροποίησης κυμαίνονται
μεταξύ δύο άκρων. Στο ένα, οι διαφορές εμφανίζονται παντού και γίνονται
άμεσα αισθητές κατά την καθημερινή ζωή. Στο άλλο άκρο,
οι διαφορές διασπείρονται σε
μεγάλες αποστάσεις. Η διαφοροποίηση γίνεται αντιληπτή
ως αφαίρεση, χωρίς επιτόπια
εποπτεία.
Διακρίνουμε δύο είδη αναζήτησης: στοχευμένη, όπου ξέρω
από πριν τι ψάχνω, και ανοικτή
όπου εξερευνώ τι υπάρχει και
προσδιορίζω τι ψάχνω κατά την
διάρκεια της αναζήτησης.
Προτάσεις
Η κατανομή των διαφορών στα μέρη της πόλης
διευκολύνει την ανοικτή αναζήτηση είτε καθαυτή
είτε ως παρεπόμενο της στοχευμένης αναζήτησης.
Διαμέσου της ανοικτής αναζήτησης, η πόλη
αποκτά μια εν δυνάμει παιδαγωγική λειτουργία σε
σχέση με την διαμόρφωση των υποκειμένων.
Ερώτημα
Η μέση ταχύτητα περπατήματος ορίζεται συμβατικά ως 1,2 m/sec. Ζητείται να προσδιοριστεί και
να αναλυθεί πορεία μήκους μέχρι 2 km (περπάτημα διάρκειας μισής ώρας) που να αναδεικνύει
τη σύνταξη της διαφοροποίησης μιας περιοχής
της Αθήνας ως πεδίου ανοικτής αναζήτησης.

Professor, School of Architecture,
Georgia Institute of Technology
Atlanta

Presuppositions
Cities provide access to differences: land uses;
building and street scale; range of views; movement speeds; encounter densities; morphologies of behaviors.
The syntaxes of differentiation vary. At one
end, differences are manifest everywhere
and their experience is part of
everyday life. At the other, differences are spread over distances.
Differentiation appears as an
abstraction with no purview
available at any one place.
There are two kinds of search.
Directed, where the aim is
decided in advance; and open,
when the aim is identified during
a process of open exploration.
Propositions
The distribution of differences
over the parts of the city facilitates open search.
The potential for open search imbues the
city with a pedagogical function relative to the
formation of the self.
Question
The mean speed of walking is conventionally set
at 1.2 m/sec. Define and analyze a path of up to
2km in length (half an hour walk) to reveal the
syntax of differentiation and the potential for
open search in one area of Athens.
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Ο Γιάννης A. Αίσωπος είναι Καθηγητής Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής
του Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός».
Έλαβε το Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Ε.Μ.Π.
(1989) και το Master in Architecture από το Πανεπιστήμιο Harvard (1991). Ήταν Επισκέπτης Καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο Columbia (2015 και 2014) και στη Bartlett
School of Architecture, University College London
(2012–13) και Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο
Princeton (2009). Εργάστηκε στο γραφείο Bernard
Tschumi Architects, Νέα Υόρκη (1992–95). Ήταν Εθνικός
Επίτροπος και Επιμελητής της επίσημης ελληνικής
συμμετοχής Τοπία τουρισμού: Ανακατασκευάζοντας την
Ελλάδα στη 14η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής Biennale
Βενετίας 2014. Είναι διευθυντής του γραφείου Αίσωπος
Αρχιτεκτονική στην Αθήνα.

Yannis A. Aesopos is Professor of Architecture and
Urban Design at the Department of Architecture, University of Patras and Director, Master in Architecture
and Urban Design Program. He received the Diploma
of Architecture from the National Technical University
of Athens (1989, summa cum laude) and the Master in
Architecture from Harvard University (1991). He was
Visiting Professor at Columbia University (2015 and
2014) and the Bartlett School of Architecture, University College London (2012–13) and a Stanley J. Seeger
Visiting Research Fellow at Princeton University (2009).
He worked for Bernard Tschumi Architects, New York
(1992–95). Aesopos was the Commissioner and Curator
of Tourism Landscapes: Remaking Greece, the Greek
participation to the 14th International Architecture Exhibition–Venice Biennale, 2014. He is principal of Aesopos
Architecture in Athens.

Ο Tom Emerson είναι από το 2010 Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
στο ΕΤΗ στη Ζυρίχη. Δίδαξε αρχιτεκτονική στο Architectural
Association School of Architecture στο Λονδίνο και στο Πανεπιστήμιο Cambridge. Συνίδρυσε με την Stephanie Macdonald
το αρχιτεκτονικό γραφείο 6a architects στο Λονδίνο. Κτίζοντας
κυρίως με τις τέχνες και για τις τέχνες, το γραφείο έχει
κερδίσει πολλά βραβεία με πιο πρόσφατα τα βραβεία RIBA
για το Photography Studio του Juergen Teller στο Λονδίνο και
τη φοιτητική εστία Cowan Court του Churchill College στο
Πανεπιστήμιο Cambridge. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται το Never Modern (2014) με την Irénée Scalbert και μια
μονογραφία που εκδόθηκε από το El Croquis το 2018.

Tom Emerson is Professor of Architecture at ETH in
Zurich since 2010. He has taught architecture at the
Architectural Association School of Architecture,
London and the University of Cambridge. He co-founded
6a architects in London with Stephanie Macdonald.
Building mainly with and for the arts, the practice
has won many awards, most recently for the Photography
Studio for Juergen Teller and the Cowan Court
hall of residence at Churchill College, University of Cambridge. Publications include Never Modern (2014) with
Irénée Scalbert and a monograph published by
El Croquis in 2018.

Η Ελεάνα Γιαλούρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας και Υλικού Πολιτισμού στο Τμήμα Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι
πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας–Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη
Μουσειολογία στο Πανεπιστήμιο Cambridge και έλαβε τον
τίτλο της Διδάκτορος στην Κοινωνική Ανθρωπολογία από
το University College London. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Princeton. Δίδαξε
Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Westminster,
Λονδίνο και το University College London. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα, η διδασκαλία και οι δημοσιεύσεις αφορούν στις θεωρίες του υλικού πολιτισμού, την
πολιτισμική κληρονομιά και τις πολιτικές της μνήμης και
της λήθης, την ανθρωπολογία και τη σύγχρονη τέχνη, την
ανθρωπολογία και την αρχαιολογία.

Eleana Yalouri is an Assistant Professor of Anthropology and Material Culture at the Department of Social
Anthropology, Panteion University, Athens. She has a BA
in Archaeology from the University of Crete, an MPhil in
Museum Studies from the University of Cambridge and
a PhD in Social Anthropology from University College
London; she undertook post-doctoral research at Princeton University. She was a Visiting Lecturer at the University of Westminster, London, a Lecturer at the Department of Anthropology at University College London and a
Visiting Lecturer at the University of Malta. Her teaching,
research interests and publications in periodicals and
edited volumes include the following issues: theories
of material culture, cultural heritage and the politics of
remembering and forgetting, anthropology and contemporary art, anthropology and archaeology.

Ο Ηλίας Ζέγγελης είναι αρχιτέκτων και Καθηγητής
Αρχιτεκτονικής. Σπούδασε και δίδαξε στην Architectural
Association School of Architecture, Λονδίνο από το 1956
έως το 1986. Είναι εκ των ιδρυτών της Ο.Μ.Α. (Office for
Metropolitan Architecture) σε συνεργασία με τον Rem
Koolhaas έως το 1987 οπότε και ίδρυσε με την Ελένη
Τσιγάντε το γραφείο Gigantes Zenghelis Architects
στην Αθήνα. Διετέλεσε Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στην
Ακαδημία Καλών Τεχνών του Dusseldorf (1989–2002) και
την Ακαδημία Αρχιτεκτονικής του Mendrisio (2002–2008).
Δίδαξε μεταξύ άλλων στο Berlage Institute Rotterdam, το
Πανεπιστήμιο Columbia, το Πανεπιστήμιο Princeton, το
UCLA, το EPFL, το ETH και το Πανεπιστήμιο Yale.

Elia Zenghelis is an architect and teacher of architecture.
He studied and taught from 1956 to 1986 at the Architectural Association School of Architecture in London.
He is one of the original founders of O.M.A. (Office for
Metropolitan Architecture) in partnership with Rem Koolhaas until 1987, when he established Gigantes Zenghelis
Architects in Athens, Greece with Eleni Gigantes. He has
been tenured Professor of Architecture at the Dusseldorf
Academy of Fine Arts (1989–2002) and at the Accademia di Archittetura in Mendrisio (2002–2008). He has
taught among others at the Berlage Institute Rotterdam,
Columbia University, Princeton University, UCLA, EPFL,
ETH, and Yale University.

H Αγγελική Δημητριάδη (Phd, MA, BSc) είναι Ερευνήτρια
στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στον τομέα της μετανάστευσης. Η έρευνά
της επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου και στην παράτυπη μετανάστευση και
διέλευση. Ήταν Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο European
Council on Foreign Relations (ECFR) στο Βερολίνο (Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016). Το 2018 κυκλοφόρησε το
βιβλίο της Irregular Afghan Migration to Europe για την
Αφγανική μετανάστευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Angeliki Dimitriadi (PhD, MA, BSc) is a Research Fellow
at the Hellenic Foundation for European and Foreign
Policy (ΕLIAMEP), in the field of migration. Her research
focuses on the European dimension of migration and
asylum policies and the management of irregular
migration and transitory movement. She was a Visiting
Fellow on migration issues at the European Council on
Foreign Relations in Berlin (October 2015 – April 2016).
Her book Irregular Afghan Migration to Europe was
published in 2018.

O Phu Hoang είναι Εντεταλμένος Διδάσκων στο Graduate
School of Architecture, Planning and Preservation του
Πανεπιστημίου Columbia στη Νέα Υόρκη ενώ, προηγουμένως, δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania. Έλαβε το
Bachelor of Science από το Georgia Institute of Technology
στην Ατλάντα και το Master of Architecture από το Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη. Ο Hoang είναι συνιδρυτής
και διευθυντής του αρχιτεκτονικού γραφείου MODU στη Νέα
Υόρκη, πριν ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία,
εργάστηκε για διάφορα διακεκριμένα αρχιτεκτονικά γραφεία
στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Ο Hoang είναι Fellow της
American Academy στη Ρώμη.

Phu Hoang is an Adjunct Assistant Professor at the
Graduate School of Architecture, Planning and
Preservation, Columbia University, New York; he previously taught at the University of Pennsylvania. He holds
a Bachelor of Science degree from the Georgia Institute
of Technology, Atlanta and a Master of Architecture
degree from Columbia University, New York. Hoang
is a Founding Director of MODU in New York; before
starting his first solo practice in 2006, he worked
for prominent architecture practices in London and
New York. He is a Fellow of the American Academy
in Rome.

O Πάνος Δραγώνας είναι Καθηγητής Αρχιτεκτονικού
και Αστικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε το
Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. (1992)
και το Master in Advanced Architectural Design από
το Πανεπιστήμιο Columbia (1993) ως υπότροφος
Fulbright. Το 2016 ήταν Επισκέπτης Ερευνητής στο
Πανεπιστήμιο Princeton. Έχει επιμεληθεί ειδικά αφιερώματα και έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα σε θέματα
νέας ελληνικής αρχιτεκτονικής, δημοσίου χώρου και
της προβληματικής της σύγχρονης πόλης. Ήταν Εθνικός
Επίτροπος και Επιμελητής της επίσημης ελληνικής
συμμετοχής Made in Athens στη 13η Διεθνή Έκθεση
Αρχιτεκτονικής Biennale Βενετίας 2012. Το 2001 δημιούργησε μαζί με τη Βαρβάρα Χριστοπούλου το γραφείο
dragonas christopoulou architects. Οι μελέτες τους
έχουν διακριθεί και δημοσιευθεί διεθνώς.

Panos Dragonas is Professor of Architecture and Urban
Design at the Department of Architecture, University
of Patras. He received the Diploma of Architecture
from the National Technical University of Athens (1992)
and the Master in Advanced Architectural Design from
Columbia University (1993), as a Fulbright scholar.
In 2016 he was a Stanley J. Seeger Visiting Research
Fellow at Princeton University. He has edited reviews
and has published extensively on contemporary Greek
architecture, public space, and the contemporary city.
Dragonas was the Commissioner and Curator of Made
in Athens, the official Greek participation to the 13th
International Architecture Exhibition–Venice Biennale,
2012. In 2001, he established dragonas christopoulou
architects together with Varvara Christopoulou. Their
design projects have won several awards and have been
internationally published.

H Δήμητρα Κατσώτα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε το Diploma of Architecture από
την Architectural Association School of Architecture, Λονδίνο
και το Master in Architecture από το Πανεπιστήμιο Harvard.
Το 2015 ήταν Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Graduate School of
Design του Πανεπιστημίου Harvard. Είναι επικεφαλής της εν
εξελίξει έρευνας σχεδιασμού www.coastaldomains.org. Διετέλεσε επιμελήτρια της διεθνούς επιθεώρησης αρχιτεκτονικής
ΔΟΜΕΣ. Εργάσθηκε στα αρχιτεκτονικά γραφεία Porphyrios
Associates και Skidmore Owings and Merrill στο Λονδίνο.
Είναι διευθύντρια του γραφείου buerger katsota architects,
το οποίο ίδρυσε το 2005 με τον Stephan Buerger.

Demetra Katsota is Associate Professor of Architectural Design at the Department of Architecture, University of Patras. She received the Diploma of Architecture
from the Architectural Association School of Architecture,
London and the Master in Architecture from Harvard
University. In 2015 she was a Visiting Scholar at Harvard
University Graduate School of Design. She is the initiator
and leader of the ongoing design research www.coastaldomains.org. Katsota was editor of DOMÈS International Review of Architecture. She worked for Porphyrios
Associates and Skidmore Owings and Merrill in London.
Katsota is partner at buerger katsota architects which she
founded in 2005 with Stephan Buerger.

O Adrian Lahoud είναι Κοσμήτωρ της Σχολής Αρχιτεκτονικής
του Royal College of Art, Λονδίνο. Έχει διατελέσει Διευθυντής
του MA Program στο Center for Research Architecture,
Πανεπιστήμιο Goldsmiths, Λονδίνο, Research Fellow στο
Forensic Architecture ERC–Funded project, Studio Master
στο Projective Cities MPhil in Architecture and Urban Design
της Architectural Association School of Architecture, Λονδίνο και Διευθυντής του MArch in Urban Design στη Bartlett
School of Architecture, University College London. Πριν

Adrian Lahoud is Dean of the School of Architecture at the
Royal College of Art, London. Prior to his current role at
the RCA, he was Director of the MA Program at the Centre
for Research Architecture, Goldsmiths, London, Research
Fellow in the Forensic Architecture ERC-Funded project,
Studio Master in the Projective Cities MPhil in Architecture and Urban Design at the Architectural Association
School of Architecture, London and Director of the MArch
in Urban Design at the Bartlett, University College London.
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ιδρύσει το γραφείο του την Αυστραλία, ο Lahoud εργάστηκε
σε αριθμό διακεκριμένων γραφείων στο Σύδνεϋ σε ένα ευρύ
φάσμα κλιμάκων και αντικειμένων που περιελάμβαναν την
τέχνη, την αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό.

Before starting his office in Australia, Lahoud worked for a
number of notable practices in Sydney across a wide range
of scales and disciplines including art, landscape architecture, architecture and urban design.

Ο Θωμάς Μαλούτας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου στην Αθήνα.
Διετέλεσε Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής & Αγροτικής
Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(EKKE) και Καθηγητής του Τμήματος Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόσφατα διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας. Το έργο του αφορά στις κοινωνικές δομές στις μεγάλες πόλεις και τις μεταβολές τους
κατά την περίοδο της παγκοσμιοποίησης. Επικεντρώνεται
σε ζητήματα κοινωνικού διαχωρισμού σε συνάρτηση με τα
στεγαστικά και ευρύτερα προνοιακά συστήματα, κυρίως στη
Νότια Ευρώπη και, ιδιαίτερα, στην Αθήνα.

Thomas Maloutas is Professor at the Department of
Geography, Harokopio University, Athens. He was Director
of the Institute of Urban and Rural Sociology of the National
Centre for Social Research (EKKE) and Professor at the
Department of Planning, University of Thessaly. He recently
served as General Secretary for Research & Technology.
His work is related to the changing social structures in
metropolitan areas in the era of capitalist globalization with
a focus on issues of segregation and gentrification related
to housing and broader welfare regimes. His research and
published work refer mainly to the South European urban
context and especially to Athens.

Ο Γιάννης Πεπονής είναι Καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο
Georgia Institute of Technology στην Ατλάντα των ΗΠΑ.
Μεταξύ των πρωτεργατών του συντακτικού του χώρου, επεξεργάστηκε μεθόδους, μέτρα και λογισμικό για την ανάλυση
κτιρίων και πόλεων. Οι δημοσιεύσεις του αφορούν στα γεωμετρικά και λογισμικά θεμέλια του συντακτικού του χώρου, τη
χωρική παιδεία κτιρίων και πόλεων, τη συνθετική διατύπωση
και τις γλώσσες σχεδιασμού, την αντίληψη του χώρου, τα
περιβάλλοντα εργασίας και τα μουσεία. Ως αρχιτέκτων συνεργάζεται με το γραφείο Κοκκίνου-Κούρκουλας στην Αθήνα.

John Peponis is Professor of Architecture at the Georgia
Institute of Technology, Atlanta. As one of the original
creators of space syntax he has developed methods,
measures and software for the analysis of buildings and
urban areas. His publications address the geometric and
computational foundations of space syntax, the spatial
culture of buildings and cities, design formulation and
design languages spatial cognition, work environments
and museums. As an architect he collaborates with Kokkinou-Kourkoulas Architects in Athens.

O Γεώργιος Α. Πανέτσος είναι Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
και Αστικού Σχεδιασμού και Πρόεδρος του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει
σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων (1991–94), της πόλης
του Ρότερνταμ (1993–95) και της Ελληνικής κυβέρνησης
(2003–04). Έλαβε το Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από
το Ε.Μ.Π. (1984) και το Master in Architecture από το
Πανεπιστήμιο Harvard (1986). Το αρχιτεκτονικό γραφείο
του ιδρύθηκε το 1986 και έχει τιμηθεί με διακρίσεις για
έργα αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού. Το έργο
του γραφείου έχει εκτεθεί και έχει δημοσιευθεί διεθνώς.
Είναι επιμελητής της διεθνούς επιθεώρησης αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ, ιδρυτής των Βραβείων Αρχιτεκτονικής
ΔΟΜΕΣ και του ψηφιακού αρχείου ελληνικής αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ INDEX.

Georgios A. Panetsos is Professor of Architecture and
Urban Design and Chair of the Department of Architecture, University of Patras. He has been advisor on
architecture and urban design to the Mayor of Athens
(1991–94), the City of Rotterdam (1993–95) and the Greek
Government (2003–04). He received the Diploma of Architecture from the National Technical University of Athens
(1984, summa cum laude) and the Master in Architecture
from Harvard University (1986). His architecture firm,
founded in 1986, has received numerous honors for
design projects. His architectural and urban design work
has been exhibited and published internationally. He is
the editor of the international architecture review DOMÈS,
the founder of DOMÈS Architecture Awards and DOMÈS
INDEX, a digital archive of Greek architecture.

Η Άλκηστις Ρόδη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Αστικού
και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων
του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε το Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. (1994), το Master
of Architecture in Urban Design από το Πανεπιστήμιο
Harvard (1997) και το Ph.D από το Delft University
of Technology (2008) ως Υπότροφος ΙΚΥ, Harvard
Fellowships/Doxiadis και του Ιδρύματος Μιχελή. Συνέγραψε με τον Αλέξανδρο Τζώνη το Modern Architectures
in History: Greece (Λονδίνο, 2009). Εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. Από το 1998
διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα.

Alcestis Rodi is Assistant Professor of Urban Design and
Planning at the Department of Architecture, University of
Patras. She received the Diploma of Architecture from the
National Technical University of Athens (1994), the Master
of Architecture in Urban Design from Harvard University
(1997) and a PhD from Delft University of Technology
(2008) as a Fellow of the Greek Scholarships Foundation,
Harvard Fellowships/Doxiadis and the Michelis Foundation. She co-authored Modern Architectures in History:
Greece with Alex Tzonis (London, 2009). Rodi worked in
architecture offices in the US and Greece; since 1998 she
directs her own architecture practice in Athens.

Ο Κωστής Πανηγύρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έλαβε το Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
από το Ε.Μ.Π. (1990), και το Master in Architecture από το
Πανεπιστήμιο Harvard (1992). Συνίδρυσε το αρχιτεκτονικό
γραφείο Λουκοπούλου/ Μπερτάκη/ Πανηγύρης στην Αθήνα
(1994–2017), το οποίο έχει εκπονήσει μελέτες ιδιωτικών και
δημοσίων κτιριακών έργων και έχει τιμηθεί με διακρίσεις και
πρώτα βραβεία σε πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έργα του γραφείου έχουν παρουσιαστεί σε ομαδικές
εκθέσεις αρχιτεκτονικής και έχουν δημοσιευτεί σε αρχιτεκτονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Costis Paniyiris is an Associate Professor of Architectural
Design at the Department of Architecture, University of
Thessaly. He received the Diploma of Architecture from
the National Technical University of Athens (1990) and the
Master in Architecture from Harvard University (1992).
He co-founded Bertaki/ Loukopoulou/ Paniyiris architectural office in Athens (1994–2017) which has undertaken
various public and private projects and has participated
and received prizes and distinctions in several national
architectural competitions. Their work has been shown
and published in international architectural group exhibitions and publications.

Ο Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης είναι Καθηγητής Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne, Paris 1.
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ε.M.Π. Μετά από μεταπτυχιακές
σπουδές στη Χωροταξία–Γεωγραφία στη Γαλλία, εργάστηκε
στην Ελλάδα ως πολεοδόμος. Μετά το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου, τα επιστημονικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα
εστιάστηκαν στη Γεωπολιτική και την Πολιτισμική Γεωγραφία.
Αργότερα παρουσίασε την εμπειρία του αυτή στο έργο του
Επιστροφή στην Αθήνα: Πολεοδομία και Γεωπολιτική της
Ελληνικής Πρωτεύουσας (2001). Διετέλεσε Διευθυντής της
Έδρας Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλή στη Σχολή Fletcher του
Πανεπιστημίου Tufts των ΗΠΑ (2003–05) και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Ο.Ο.Σ.Α. στο Παρίσι (2013–15).
Είναι συνδιευθυντής του γαλλικού επιστημονικού περιοδικού
Anatoli (CNRS Editions) και αρθρογράφος στην εφημερίδα
Καθημερινή. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ποιοι
είμαστε: Γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας (2016).

George Prevelakis is Professor of Geopolitics at the
Panthéon-Sorbonne, Paris 1. He studied Architecture at
the National Technical University of Athens. Following
his graduate studies in Geography and Planning at the
Sorbonne he worked in Greece as a planner. His research
focuses on Political and Cultural Geography Τheory,
Urban Planning, Diasporas, European and Eastern
Mediterranean Geopolitics. He also taught at the National
Technical University of Athens and Panteion University
Athens as well as Johns Hopkins University, Boston University and Tufts University, where he held the Constantine G. Karamanlis Chair in Hellenic and Southeastern
European Studies (2003–05). From 2013–15, he served as
the Greek Ambassador, Permanent Representative to the
O.E.C.D. in Paris. He is co-Director of the French scientific
journal Anatoli (CNRS Editions). He recently published Qui
sont les Grecs ? Une identité en crise (Paris, 2017).

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς είναι Αρχιτέκτων (Ε.Μ.Π.).
Έχει κάνει μετεκπαίδευση στην Πολεοδομία στο Παρίσι και
είναι Διδάκτωρ Μηχανικός του Πολυτεχνείου Charlottenburg
του Βερολίνου. Διετέλεσε Καθηγητής της Ιστορίας της
Πολεοδομίας στο μεταπτυχιακό κέντρο Raymond Lemaire του
Πανεπιστημίου της Louvain στο Βέλγιο (1975–1985) και επισκέπτης καθηγητής των Πολυτεχνείων Στουτγάρδης (1981–82) και
Μονάχου (1996–97). Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου Ιστορικών
Τοπίων και Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης (1974–77)
και εμπειρογνώμων της UNESCO και του Κέντρου HABITAT.
Είναι εξειδικευμένος ερευνητής σε θέματα προστασίας και
ανάπλασης των ιστορικών πόλεων και χαίρει διεθνούς αναγνώρισης ως μελετητής της πολεοδομικής ιστορίας των νεωτέρων
Αθηνών. Εκπόνησε σημαντικές πολεοδομικές, χωροταξικές
μελέτες. Είναι συγγραφέας μεγάλου αριθμού βιβλίων και
πολλών άρθρων με αντικείμενο την ιστορία της πολεοδομίας και
την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.

Alexandros Papageorgiou-Venetas received the Diploma
of Architecture from the National Technical University of
Athens, specialized in Town Planning in Paris and obtained
a PhD in Urban Design from the Technical University of
West-Berlin. He was Professor of Urban History at Postgraduate Center Raymond Lemaire for the Conservation of
Architectural and Urban Heritage at the Catholic University
of Leuven, Belgium (1975–1985) and Visiting Professor at
the Universities of Stuttgart and Munich and a UNESCO and
UN HABITAT expert He has conducted extensive research
on European planning history and is considered an expert
in the study of urban planning history of modern Athens.
He elaborated major planning development and preservation schemes for the Greek state. Papageorgiou-Venetas
is the author of a large number of books and articles on
the history of urban planning and the preservation of the
human settlements and the natural environment.

Η Θεανώ Σ. Τερκενλή είναι Καθηγήτρια και ιδρυτικό μέλος
του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του
Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του
Τουρισμού. Είναι διδάκτωρ Γεωγραφίας από το Πανεπιστήμιο
Minnesota-Twin Cities των ΗΠΑ. Έχει λάβει το Master of
Science στην Αρχιτεκτονική Tοπίου από το Πανεπιστήμιο
Wisconsin-Madison των ΗΠΑ και πτυχίο Δασολογίας &
Φυσικού Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Το ερευνητικό, συγγραφικό και εκπαιδευτικό
της έργο αφορά στην πολιτισμική γεωγραφία, τη γεωγραφία
του τοπίου και τις κριτικές προσεγγίσεις στον τουρισμό.

Theano S. Terkenli is a Professor of Geography and
founding member of the Department of Geography,
University of the Aegean and at the Interdepartmental
Master Program in Tourism Planning, Administration
and Policy of the University of the Aegean. She holds a
PhD in Geography from the University of Minnesota-Twin
Cities, an MSc in Landscape Architecture from the University of Wisconsin-Madison and a BSc in Forestry and
Environmental Sciences from the Aristotle University of
Thessaloniki. Her research, publishing and teaching specialty and interests lie on Cultural Geography, Landscape
Geography and Critical Perspectives in Tourism.
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΑ
H παρούσα έκδοση καταγράφει τη δομή, τα
εργαστήρια σχεδιασμού, τα σεμινάρια, τις
ερευνητικές εργασίες και τις δραστηριότητες
της πρώτης χρονιάς 2016–2017 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική
και Αστικός Σχεδιασμός» Μεσογειακά
Μέλλοντα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
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