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Η ΥΠΟΘΕΣΗ
- The hypothesis    - 

Παρατηρούμε τα τελευταία -αρκετά- χρόνια οτι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να ζούμε και να κινούμαστε μέσα στις 
κατοικίες μας, όπως επίσης και ι τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε ποιά θα είναι η κατοικία μας, αλλάζει ραγδαία. Παρόλα 
αυτά, η ίδια η κατοικία, το κέλυφος παραμένει το ίδιο, εκτός μικρών εξαιρέσεων, κυρίως σε πειραματικό επίπεδο. Πόσο 

“παλιά” είναι άραγε η σημερινη δομή κατοίκησης και πως μπορούμε να την προσαρμόσουμε/ αλλάξουμε/ 
επαναπροσδιορίσουμε βάσει των παρατηρούμενων σημερινών κοινωνικών αλλαγών?

Ο τρόπος ζωής εντός -και εκτός- των κατοικιών έχει υποστεί έντονες αλλαγές τις τελευταίες 
δεκαετίες. Η ίδια η κατοικία ωστόσο, το πρόγραμμα και το κέλυφος, παραμένουν ίδια. Πώς 

μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε το πρόγραμμα της κατοικίας, μέσα από τον σχεδιασμό, 
την κατασκευαστική της τροποποίηση και την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογικών 

δεδομένων?



A. ΕΡΕΥΝΑ
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Megastructure Plug-in City, Archigram Ιαπωνική κατοικία

Tiny & Transportable Χρήση μίας ή περισσότερων 
μονάδων
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Η μορφή κατοίκησης όπως την 
βιώνουμε σήμερα έχει τις απαρχές 
της στη δεκαετία του 1960, με την 
διεύρυνση της μέσης αστικής 
τάξης. Παρατηρούνται  επίσης τα 
τελευταια 10 περίπου χρόνια 
σταθερές αλλαγές στο κυρίαρχο 
μοντέλο κατοίκησης, με την 
εισαγωγή νέων απαιτήσεων στην 
καθημερινότητά των ανθρώπων. 
Ήταν επομένων απαραίτητο να 
αποδομήσουμε την εικόνα της 
κατοικίας ως μία σταθερά, και να 
παρατηρήσουμε αλλαγές που 
συνέβησαν στο παρελθόν και τους 
λόγους για τους οποίους να 
προέκυψαν, έτσι ώστε να 
μπορούμε καλύτερα να 
καταλάβουμε τις αλλαγές που 
έρχονται και να σχεδιάσουμε για 
αυτές με λιγότερο εδραιωμένες 
απόψεις.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ



01_Ως προς τις λειτουργικές-κοινωνικές ανάγκες



Video: activities in-house

https://docs.google.com/file/d/17h4dTOg3cUZ6zF5Uj12xoMs7hJ4lbc5v/preview


02_Ως προς την κατασκευή-τεχνολογικά μέσα



https://docs.google.com/file/d/1thDSJ_7ftgzz5lwEEU7SWKT0KU_fworb/preview


Β. CASE STUDY



1 - CONCEPT



Concept diagram - video

https://docs.google.com/file/d/1x1mxLBmVksVLMrlsotG6pPZ5ylfCwG1a/preview


Η χρήση της κλίσης στα 
δομικά στοιχεία είχε ως 
σκοπό τη διερεύνηση της 
χρηστικότητας αυτής στο 
εσωτερικό των κατοικιών, 
τόσο στις επιφάνειες των 
τοίχων, όσο και στην 
επίπλωση.

Η ομαδοποίηση των 
λειτουργιών όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα προήλθαν 
μετά από έρευνα, 
αφήνοντας ελεύθερη 
ωστόσο την ερμηνεία τους 
στις ανάγκες, συνήθειες και 
επιθυμίες των εκάστοτε 
κατοίκων.



2- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ



https://docs.google.com/file/d/1pvwy--pH1Rnzo3tPAFVVVWO0fZvi1im7/preview


Απεικόνιση μιας ολοκληρωμένης στατικά μονάδας.



3- ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ



Άποψη χωροθέτησης των 
επαναλαμβανόμενων 
στοιχείων σε κατακόρυφη θέση



Ερευνητική προσέγγιση του κεκλιμένου ορίου στα εσωτερικά μέρη  της κατοικίας





video

https://docs.google.com/file/d/1RmELzZyAiGnFt3FbZv2I5RHgu4-Hzq_b/preview
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


