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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

υνοπτική περιγραφή μαθήματοσ:
Σο μϊθημα εςτιϊζει ςτη διερεύνηςη νϋων τύπων και μορφών τουριςμού και ςτην ϋκφραςό
τουσ ςτην αρχιτεκτονικό και ςτο τοπύο. τα πλαύςια τησ αειφορύασ και τησ όπιασ τουριςτικόσ
ανϊπτυξησ αναζητούνται οι αςτικϋσ χωρικϋσ και τυπολογικϋσ διαμορφώςεισ και δομϋσ οι οπούεσ
δύνουν ςυνϋχεια ςτην πόλη, ςυγκροτούν κοινωνικούσ χώρουσ, ενιςχύουν την τοπικό οικονομύα
ςυνδυαςτικϊ, και εν γϋνει δύνουν προοπτικό ςε τόπουσ οι οπούοι κινδυνεύουν από τη
μονοδιϊςτατη και εποχιακό αλλούωςη που επιφϋρει ο τουριςμόσ.
Σο μϊθημα ςυνθϋτει δύο κατευθύνςεισ, του ςχεδιαςμού του τοπύου και τησ αρχιτεκτονικόσ. Η
κϊθε κατεύθυνςη διαθϋτοντασ τα δικϊ τησ διακριτϊ εργαλεύα προςφϋρει τρόπουσ ανϊλυςησ
ερμηνεύασ και εν τϋλει ςυγκρότηςησ ενόσ ςυνόλου. Οι δύο κατευθύνςεισ ςυνενώνονται ςε
ενιαύα ςχεδιαςτικό ϊςκηςη μεταξύ Πόλησ και Σοπύου ςε ςυνϋχεια τησ ϊςκηςησ του Φειμερινού
εξαμόνου.
ΣΟΠΙΟ
Θϋμα των διαλϋξεων εύναι η διερεύνηςη του όρου Σοπύο ωσ θεωρητικό προςϋγγιςη και
ςχεδιαςτικό πρακτικό ςτισ αρχϋσ του 21ου αιώνα. Η Αρχιτεκτονικό Σοπύου ωσ μια
διεπιςτημονικό ςτρατηγικό από τη μεγϊλη κλύμακα ϋωσ την κλύμακα τησ ςχεδιαςτικόσ μελϋτησ
και τησ καταςκευαςτικόσ εφαρμογόσ, αποτελεύ μια διαδικαςύα μεταβολόσ, ανανϋωςησ και
οικολογικόσ αποκατϊςταςησ του ςύγχρονου περιβϊλλοντοσ διαβύωςησ.
Εςτιϊζουμε ςτα τοπύα τησ Μεςογεύου με κύρια ϋμφαςη ςτισ παραλιακϋσ περιοχϋσ και ςτη
ςύγχρονη διαρκό μεταβολό τουσ υπό το πρύςμα του τουριςμού. Εςτιϊζουμε ςε περιοχϋσ όπου
απαντώνται ςε ϋνταςη ςχϋςεισ ανϊμεςα ςε ενδιαφϋροντα, ευϊλωτα, υποβαθμιςμϋνα τοπύα και
ςτην τουριςτικό ανϊπτυξη. Η Αρχιτεκτονικό τοπύου ωσ δομικό εργαλεύο ςυγκρότηςησ του
χώρου, ωσ φορϋασ ςχϋςεων ανϊμεςα ςτισ φυςικϋσ διεργαςύεσ και τισ ςυνθετικϋσ φόρμεσ, ωσ
παρϊμετροσ που ςυνηγορεύ ςε θϋματα ϋνταξησ και ερμηνεύασ του τόπου, καλεύται να
αποτελϋςει μϋςο αειφόρου εμπλουτιςμού τησ πόλησ και τησ υπαύθρου.
Σο διεπιςτημονικό αντικεύμενο του μαθόματοσ δύνει ϋμφαςη ςε θϋματα οικολογικού
ςχεδιαςμού με όρουσ βιωςιμότητασ και αειφορύασ, προςδιορύζοντασ τα κριτόρια επϋμβαςησ με
βϊςη τα χαρακτηριςτικϊ του Μεςογειακού τοπύου. Θα διερευνηθεύ η παρϊμετροσ του χρόνου

ωσ μεταβλητό ςτη ςυγκρότηςη ενόσ τοπιακού χωρικού ςυςτόματοσ, ςε ςύζευξη με την
παρϊμετρο τησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ και αναγϋννηςησ.
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ
Η ςχεδιαςτικό ϊςκηςη ςτηρύζεται ςε τρεισ ϊξονεσ: ςτο ότι οι παραλιακϋσ πόλεισ του νότου θα
επενδύςουν ςτον όπιο (θερινό και χειμερινό) τουριςμό, ότι ο προγραμματικόσ εμπλουτιςμόσ
του αςτικού ιςτού θα ςυμβϊλει ςτην ύπαρξη μιασ ςταθερόσ πληθυςμιακόσ βϊςησ ςτην πόλη
καθώσ και ςτη ςταδιακό απεξϊρτηςό τησ από το φαινόμενο του μαζικού τουριςμού και τησ
«φτόνιασ» που αυτό επιφϋρει και τϋλοσ, ςτην παραδοχό ότι η υφιςτϊμενη μικρό κλύμακα και
διαςπορϊ επενδύςεων υπό μορφό ιδιοκτηςιών και επιχειρόςεων παρ’ όλο που οδηγεύ ςε μια
αποςπαςματικότητα ςτο αςτικό και φυςικό τοπύο εν τούτοισ, ςυμβϊλει ςε ϋνα βαθμό ςτη
διατόρηςη (ό ςτην καθυςτϋρηςη τησ αλλούωςησ) του χαρακτόρα και τησ ταυτότητασ του
τόπου καθώσ οι αλλαγϋσ ςτο τοπύο εύναι αργϋσ και μικρόσ κλύμακασ.
Αςτικόσ δημόςιοσ χώροσ: Αναζητεύται η δημιουργύα ενόσ νϋου αςτικού ιςτού, ςε ςύνδεςη με τον
υφιςτϊμενο, με ενότητα και χαρακτόρα. Εύναι ςημαντικό τόςο η προςϋγγιςη από την πλευρϊ
τησ θϊλαςςασ, όπου ζητεύται ϋνα αςτικό μϋτωπο με κατϊλληλη κλύμακα, προγραμματικό
ποικιλύα και ταυτότητα, , όςο και από την «εςωτερικό» πλευρϊ του οικιςμού, τουσ εγκϊρςιουσ
δρόμουσ που τον διαςχύζουν και που μεταφϋρουν τισ κλύμακεσ και την ποικιλύα του ιςτορικού
κϋντρου ςτισ παρυφϋσ του.
τόχοι Μαθήματοσ
τόχοσ του μαθόματοσ εύναι το υβριδικό αποτϋλεςμα δημιουργύασ ενόσ ανθρωπογενούσ
τουριςτικού προώόντοσ ανϊμεςα ςτο τοπύο και ςτην καταςκευό, ανϊμεςα ςτην ϋνταξη ςτο τοπύο
και ςτην τουριςτικό τυπολογύα ςτη Μεςόγειο.
Η ϊςκηςη όςον αφορϊ το τοπύο ϋχει να κϊνει με τη μεθοδολογικό ανϊγνωςη και ςύνθεςη ςε
ϋνα τουριςτικό Μεςογειακό τοπύο ακτόσ. Θα εξεταςτούν υποβαθμιςμϋνεσ περιοχϋσ ςτην αςτικό
και περιαςτικό περιφϋρεια, ενδιϊμεςοι χώροι ςτα αςτικϊ όρια τησ ςύγχρονησ πόλησ, φυςικϋσ
περιοχϋσ και οικοςυςτόματα τησ ακτόσ, υδϊτινα ςυςτόματα ποταμών, πολιτιςτικϊ τοπύα,
τοπύα υποδομόσ και αγροτικϊ τοπύα. κοπόσ τησ μεθοδολογύασ εύναι η καλλιϋργεια του τρόπου
αντύληψησ - ανϊλυςησ και διαχεύριςησ - ςύνθεςησ του τοπύου, με ϋμφαςη ςτα παραλιακϊ τοπύα
τησ Μεςογεύου που υπόκεινται ςε τουριςτικϋσ πιϋςεισ. Σα τοπιακϊ εργαλεύα διδϊςκονται ςε
ςυνϋργεια με το ςυναφϋσ ςχεδιαςτικό αντικεύμενο του Αρχιτεκτονικού-Αςτικού χεδιαςμού, με
ςκοπό να επιτευχθεύ μύα ολοκληρωμϋνη ςτρατηγικό προςϋγγιςη χωρικόσ αναγϋννηςησ ςε
υποβαθμιςμϋνα ό υπό αλλούωςη τουριςτικϊ τοπύα. Σο ερευνητικό ερώτημα τησ κτιριακόσ
αρχιτεκτονικόσ ϊςκηςησ εύναι αν, μϋςω τησ ςυναύνεςησ και τησ ςυνεργαςύασ των παραγόντων
που επιδρούν ςτο χώρο (ιδιοκτότεσ γησ, επιχειρηματύεσ, διοικητικού , αιρετού πολιτικού κλπ)
μπορούν να προκύψουν νϋοι υβριδικού κτιριακού τύποι τϋτοιασ κλύμακασ, ώςτε να ϋχουν
ςημαντικό επύδραςη ςυνολικϊ ςτην πόλη και το ύφοσ τησ. Η ιδϋα αυτό αφορϊ ουςιαςτικϊ το
ςενϊριο μιασ «από τα κϊτω» (bottom up) προςϋγγιςησ ςτο ςχεδιαςμό του χώρου η οπούα
θεωρεύ το υφιςτϊμενο ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ ωσ δεδομϋνο και «χτύζει» πϊνω ςε αυτό. Η
ϊςκηςη ϋχει δύο πτυχϋσ αλληλεξαρτώμενεσ μεταξύ τουσ: τοπύο και καταςκευό.
Εργαςία εξαμήνου/Σρόποσ αξιολόγηςησ
ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
• Α΄ φϊςη εργαςτηρύου: Ανϊλυςη, χαρτογρϊφηςη, διϊγνωςη περιοχόσ μελϋτησ.
• Β΄ φϊςη εργαςτηρύου: Κεντρικό ιδϋα, ςτρατηγικό επϋμβαςησ, εργαλεύα επϋμβαςησ.
• Γ΄ φϊςη εργαςτηρύου: ύνθεςη πρόταςησ, ςχεδιαςμόσ ςε διϊφορεσ κλύμακεσ από
1/5000,1 /2000, 1/500, 1/200, 1/50, λεπτομϋρειεσ, τριςδιϊςτατεσ απεικονύςεισ.
• Δ΄ φϊςη εργαςτηρύου: Σελικό παρουςύαςησ ςτισ εξετϊςεισ.
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