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Περίληψη 
 

Η παροφςα διπλωματικι εργαςία αναφζρεται ςτθ ςφμπραξθ των ιδιοτιτων τθσ ζννοιασ του cluster υπό το 
πρίςμα τθσ αρχιτεκτονικισ ερμθνείασ, δανειηόμενθ τον όρο cluster από τον κλάδο τθσ οικονομίασ και 
‘μεταφράηοντάσ’ τον περιςςότερο ςτα χωρικά του πλαίςια και ςτθν αντίςτιξθ αυτών ςτθ τοπικι οικονομία 
και κοινωνία. Η ςφμπραξθ ολοκλθρώνεται από τθ παράλλθλθ μελζτθ τθσ οικονομικισ γεωγραφίασ του χώρου 
όπου εντάςςεται ζνα ςφμπλεγμα και τισ παραδοχζσ που του αποδίδουν τθν ζννοια ωσ αρχιτεκτονικό 
ςφμπλεγμα.  
Αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ είναι θ δθμιουργία ενόσ νζου κεωρθτικοφ υποδείγματοσ και ςυγκεκριμζνα του 
αρχιτεκτονικοφ επενδυτικοφ cluster (με όλεσ τισ εκ γενετισ ιδιότθτζσ του), με κεντρικό του πυρινα τθν 
ανάδειξθ ενόσ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ μζςα από ςυγκεκριμζνεσ διεργαςίεσ και αρχζσ του cluster αλλά και τισ 
χωρικζσ παραδοχζσ από τον τομζα τθσ οικονομικισ γεωγραφίασ. Το νζο κεωρθτικό υπόδειγμα βαςίηεται ςε 
δφο πρότυπα μοντζλα, το πρώτο από τον τομζα των clusters  και το δεφτερο από τον τομζα τθσ οικονομικισ 
γεωγραφίασ. Πρόκειται για το μοντζλο «Διαμάντι» από τον Michael Porter και το μοντζλο χωροκζτθςθσ του 
Johann Heinrich von Thünen αντίςτοιχα. 
Η ςφμπραξθ αυτών των δφο τομζων μζςα από τισ ‘επιταγζσ’ του νζου κεωρθτικοφ υποδείγματοσ, δθμιουργεί 
το νζο αρχιτεκτονικό επενδυτικό ςφμπλεγμα τφπου cluster με τθν επωνυμία (brand name) arch-in cluster 
(architectural investment cluster). 



 
 

Abstract 
 

This thesis refers to the synergy of the properties of cluster concept, in the light of architectural 
interpretation. The term cluster is borrowed from the economy and is explained in a spatial context and 
interpreted within the local economy and society. The synergy is concluded through the study of the 
economic geography of the place in which a cluster is formed, in conjunction with the assumptions the cluster 
is an architectural assembly. 
The result of the research is the creation of a new theoretical model, namely the architectural investment 
cluster (with all its inherent properties). The foundation of this model is the promotion of a product or service 
using specific processes and principles of the cluster and its spatial assumptions in the field of economic 
geography. This new theoretical model is based on two models, the clusters field and the economic geography 
field. These are Michael Porter’s "Diamond" model and Johann Heinrich von Thünen’s model of agricultural 
land, respectively. 
Combining these two fields through the 'requirements' of the new theoretical model creates the new 
architectural investment cluster with the brand name arch-in cluster (architectural investment cluster). 
 


