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Η πόλθ του Παριςιοφ ςτο διάβα των αιϊνων και μζχρι τισ μζρεσ μασ ζχει αποτελζςει ςθμαντικό κζντρο εξουςίασ 
αλλά και τόπο εξαιρετικά φιλόδοξων πολεοδομικϊν και αρχιτεκτονικϊν παρεμβάςεων. Τοφτθ τθν περίοδο το 
Παρίςι ηεί μια νζα περίοδο ςθμαντικϊν μεταςχθματιςμϊν και άνευ προθγουμζνου εξελίξεων εντοπιςμζνων ςτο 
πεδίο τθσ αρχιτεκτονικισ και τθσ πόλθσ.   Οι ςφγχρονεσ αυτζσ παρεμβάςεισ αφοροφν κατά πρϊτον περιοχζσ 
«εντόσ των τειχϊν» (intra muros) τθσ πόλθσ και προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα αλλαγϊν ςε κλθρονομθμζνεσ από 
τον 19ο αιϊνα χριςεισ γισ που οι εξελίξεισ επιβάλλουν (νοςοκομεία, αγορζσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, 
πολυκαταςτιματα, εργοςτάςια, αποκικεσ κλπ). Κτιρια του παρελκόντοσ με αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον ςυχνά 
μετατρζπονται για να παραλάβουν τισ νζεσ λειτουργίεσ οι οποίεσ ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ είναι 
πολιτιςτικζσ, τουριςτικζσ και ςτεγαςτικζσ. 

Παράλλθλα, θ μθτροπολιτικι περιοχι του Παριςιοφ, δθλαδι θ ευρφτερθ ζξω από τα κακαυτό όριά του, επίςθσ 
τοφτθ τθν εποχι οικοδομείται με εξαιρετικά γοργοφσ ρυκμοφσ. Το Grand Paris Express, ζνα μθτροπολιτικό δίκτυο 
μεταφορϊν μικουσ 155 χιλιομζτρων το οποίο ςυγκροτείται από 68 νζουσ ςτακμοφσ μετρό ςτθν περιφζρεια τθσ 
πόλθσ ζρχεται να προκαλζςει ρθξικζλευκεσ αλλαγζσ ςτθν κλίμακά τθσ και να εξελίξει με τρόπο πρωτόγνωρο τισ 
ςχζςεισ ανάμεςα ςτο κζντρο και τα προάςτια.  Ταυτόχρονα, το Παρίςι ετοιμάηεται να υποδεχκεί τουσ 
Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του 2024. Η διενζργειά τουσ προβλζπεται κατά περίπτωςθ ι ςτο κζντρο τθσ πόλθσ ι 
περιφερειακά ςτο βόρειο άκρο τθσ. Νζεσ κεντρικότθτεσ δθμιουργοφνται αλλάηοντασ τθν παριςινι γεωγραφία. 

Αυτό ακριβϊσ το ςφνολο των μεταςχθματιςμϊν, αρχιτεκτονικϊν, αςτικϊν και μθτροπολιτικϊν, κα αποτελζςει το 
αντικείμενο του καλοκαιρινοφ ςεμιναρίου PARIS – TRANSFORMATIONS:  ARCHITECTURALES, URBAINES & 
METROPOLITAINES το οποίο κα πλαιςιωκεί από ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ (αρχιτζκτονεσ, πολεοδόμουσ, 
κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ κακϊσ και τοπικοφσ παράγοντεσ) μζςω διαλζξεων ι παρεμβάςεϊν τουσ 
κατά τθ διάρκεια των επί τόπου επιςκζψεων.  Ενδεικτικά, ςτθ κεματολογία του ςεμιναρίου κα περιλθφκεί θ 
μετατροπι του Παλαιοφ Χρθματιςτθρίου του Παριςιοφ ςε Kζντρο Τζχνθσ1 (Συλλογι Pinault), το 2021, ζργο του 
αρχιτζκτονα Tadao Ando, θ μετατροπι του ιςτορικοφ πολυκαταςτιματοσ Samaritaine (19oσ αι.) ςε ςυγκρότθμα 
πολλαπλϊν χριςεων (ξενοδοχείο, κατοικίεσ και καταςτιματα με επζκταςθ ςχεδιαςμζνθ από τουσ SANAA), του 
Hôtel de La Marine (παλαιά ζδρα του Υπουργείου Ναυτικϊν) ςε χϊρο πολιτιςμοφ2.  Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτο 
ςεμινάριο κα επιςκεφκοφν επίςθσ χϊρουσ αφιερωμζνουσ ςτθν ιςτορία τθσ πόλθσ του Παριςιοφ όπωσ το Musée 
Carnavalet - Μουςείο τθσ Πόλθσ του Παριςιοφ ι το Pavillon de l’Arsenal, κζντρο αφιερωμζνο ςτθν παρουςίαςθ 
των πολεοδομικϊν προτάςεων για το Παρίςι.  Ιςοβαρϊσ, διαλζξεισ και επιςκζψεισ κα αφιερωκοφν ςε ζργα που 
αφοροφν ςτο μθτροπολιτικό Παρίςι, όπωσ ςε επιλεγμζνουσ ςτακμοφσ του μθτροπολιτικοφ δικτφου του Grand 
Paris ολοκλθρωμζνουσ ι υπό καταςκευιν3 ι ακόμθ ςε ζργα για τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του 2024. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ υπό διαμόρφωςη 

                                                           
1 www.pinaultcollection.com 
2 https://www.hotel-de-la-marine.paris 
3 www.societedugrandparis.fr/nouveau-metro/fabrique-du-metro 
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 ι ςε άλλο «ςπίτι» αναλόγου επιπζδου ανζςεων μζςα ςτθν CIUP 
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Δικαίωμα ςυμμετοχήσ και εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ 

Το ςεμινάριο απευκφνεται ςε φοιτθτζσ/τριεσ αρχιτεκτονικισ (ςε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό 

επίπεδο) όπωσ και  ςε νζουσ αρχιτζκτονεσ  που ζχουν αποφοιτιςει μετά το 2017. 

Οι υποψιφιοι κα πρζπει να ζχουν καλι γνϊςθ τθσ ιςτορίασ τθσ αρχιτεκτονικισ και τθσ πόλθσ. 

Η γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ είναι απαραίτθτθ. 

Η γνϊςθ τθσ γαλλικισ κα εκτιμθκεί ιδιαίτερα. 

Για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ  οι υποψιφιοι/εσ κα πρζπει να υποβάλουν ςε ζνα ενιαίο PDF: 

- Αίτθςθ υποψθφιότθτασ 

- Κείμενο προκζςεων ςτο οποίο κα εξθγοφν πϊσ το καλοκαιρινό ςεμινάριο  κα ςυνειςφζρει ςτθν ζρευνά 

τουσ ι ςτθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα 

- Μια ςυςτατικι επιςτολι από κακθγθτι τουσ 

- Σφντομο βιογραφικό ςθμείωμα 

- Portfolio με τρία ζργα (ςχζδια, αρχιτεκτονικζσ προτάςεισ ι ζργα, κολάη, φωτογραφίεσ, κείμενα κλπ) 

ςχετικά με τθ κεματικι των αςτικϊν μεταςχθματιςμϊν 

-  

Προθεςμία υποβολήσ των δικαιολογθτικϊν ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2022 

Το PDF με το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν κα υποβλθκεί ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

Fondation.hellenique.adm@wanadoo.fr με τίτλο του mail «ECOLE D’ETE TRANSFORMATIONS». 

Τα αποτελζςματα τθσ επιλογισ κα ανακοινωκοφν ςτισ 6 ΜΑΪΟΥ 2022 

 

Κόςτοσ ςυμμετοχήσ 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςε 680 ευρϊ. 

Περιλαμβάνει: 

- 6 διανυκτερεφςεισ ςε μονόκλινο ατομικό δωμάτιο (15τμ με ατομικό λουτρό και μικρι κουηίνα)  ςτθ 

Fondation Hellénique – ελλθνικό «ςπίτι» 

- 5 γεφματα ςτο εςτιατόριο τθσ Cité Universitaire 

- 3 δείπνα ςτο εςτιατόριο τθσ Cité Universitaire 

- 1 κοκτζιλ (μικρι δεξίωςθ υποδοχισ) 

- 2 δείπνα ςε τυπικό παριςινό εςτιατόριο 

- 1 εβδομαδιαία κάρτα για το μετρό θ οποία καλφπτει όλεσ τισ μετακινιςεισ 

- Συμμετοχι ςε όλεσ  τισ επιςκζψεισ του προγράμματοσ και τισ ειςόδουσ ςτα μουςεία 

- Παρακολοφκθςθ 8 διαλζξεων διακεκριμζνων ομιλθτϊν/τριϊν 

- Οργάνωςθ του ςεμιναρίου, χϊροι και αναλϊςιμα για το εργαςτιριο 

-  

Στο ποςόν των 680 ευρϊ δεν περιλαμβάνονται: 

- -Η μετάβαςθ από και προσ το Παρίςι (ειςιτιρια αεροπορικά, τραίνου κλπ) 

- Τα ειςιτιρια από και προσ το αεροδρόμιο 

- Τα πρωϊνά 

- Τα προςωπικά ζξοδα 

 

Το κόςτοσ ςυμμετοχισ  κα πρζπει να κατατεκεί  ςε δφο δόςεισ: 

380 ευρϊ μζχρι τισ 20 Μαϊου 2022 

300 ευρϊ μζχρι τισ 17 Ιουνίου 2022 

ςτον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Fondation Hellénique.   

Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ ςυμμετοχισ για λόγουσ ςοβαροφσ πριν τθν 1θ Ιουνίου 2022,  επιςτρζφεται το 

ποςόν των 380 ευρϊ. Δεν κα υπάρξει επιςτροφι μετά τθν 20θ Ιουνίου 2022. 

mailto:Fondation.hellenique.adm@wanadoo.fr


 

 

Προχποθζςεισ επιτυχοφσ παρακολοφθηςησ,  απόκτηςη βεβαίωςησ και ζκδοςη τόμου. 

Οι εργαςίεσ του ςεμιναρίου κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αγγλική γλώςςα. Η επιτυχισ παρακολοφκθςθ του 

καλοκαιρινοφ ςεμιναρίου προχποκζτει κανονικι και ενεργό ςυμμετοχι ςτο ςφνολο του προγράμματοσ. 

Επιπλζον, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ καλοφνται να κατακζςουν το αργότερο ςε ζνα μινα μετά τθν ολοκλιρωςι 

του, ζνα ζργο με αναφορά ςτθ κεματικι του ςεμιναρίου (κείμενο, αρχιτεκτονικό ςχζδιο, ςκίτςο, φωτογραφίεσ, 

κολάη, κλπ) το οποίο κα περιλθφκεί ςε μια ζκδοςθ.  Με τθν ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου κα δοκεί ςε όςουσ/εσ 

ςυμμετείχαν επιτυχϊσ ςτο πρόγραμμα βεβαίωςθ ςυμμετοχισ θ οποία κα αντιςτοιχεί με 3 ECTS. Οι 

φοιτθτζσ/τριεσ που ενδιαφζρονται κα μποροφν να απευκυνκοφν ςτισ Σχολζσ όπου φοιτοφν προκειμζνου να 

αναγνωρίςουν αυτόν τον αρικμό των πιςτωτικϊν μονάδων. 

Οι χώροι διεξαγωγήσ του ςεμιναρίου 

Το καλοκαιρινό ςεμινάριο PARIS: TRANSFORMATIONS ARCHITECTURALES, URBAINES & METROPOLITAINES κα 

πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ τθσ Fondation Hellénique de la Cité Internationale Universitaire (CIUP)  – To 

«ςπίτι» τθσ Ελλάδασ5 ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ του Παριςιοφ6. Η Fondation Hellénique είναι ζνα ίδρυμα με 

μακρά ιςτορία ςυνδεδεμζνθ  με τθ ηωι και τθ μνιμθ ςθμαντικϊν ελλινων διανοουμζνων, καλλιτεχνϊν, 

επιςτθμόνων και αρχιτεκτόνων. Ο Τάκθσ Ζενζτοσ, ο Παναγιϊτθσ Κανδφλθσ, ο Αριςτ. Προβελζγγιοσ, ο Γιάννθσ 

Τςιϊμθσ κ.ά. είναι ανάμεςα ςε άλλουσ ςθμαντικοί ζλλθνεσ αρχιτζκτονεσ που φιλοξενικθκαν ςτουσ χϊρουσ τθσ. 

Η Fondation Hellénique βρίςκεται μζςα ςε ζνα πάρκο ζκταςθσ 34 εκταρίων μζςα ςτθν  πόλθ του Παριςιοφ και 

διακζτει επαρκζςτατθ ςφνδεςθ με τα ΜΜΜ (Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ). Το πάρκο ουςιαςτικά είναι ζνα 

υπαίκριο μουςείο αρχιτεκτονικισ του 19ου και του 20ου αιϊνα  με κτιρια διαςιμων αρχιτεκτόνων όπωσ ο Le 

Corbusier, Lucio Costa, Claude Parent, Dudock κ. ά. 

Το «ελλθνικό «ςπίτι», ζργο του αρχιτζκτονα Νικολάου Ζάχου, καταςκευαςμζνο τθν περίοδο του μεςοπολζμου 

ςυνδυάηει ςτοιχεία του νεοκλαςικιςμοφ μαηί με αναφορζσ ςτθν αρ ντεκό. Τα δωμάτιά του, πλιρωσ 

ανακαινιςμζνα  το 2021  διακζτουν ατομικά λουτρά και κουηίνεσ. 

 
Το campus της la Cité Universitaire 

 
Η Fondation hellénique 

                                                                                                    
                                                                                                     

                                                                                                        ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Fondation.hellenique.adm@wanadoo.fr 

https://fondation-hellenique.fr/ 

Fondation + 33 1 58 10 21 00 

 

                                                           
5
 www.fondation-hellenique.fr   

6
 www.ciup.fr 
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