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Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν 

κειέηεο, ηηο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνύληαη από ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ηνλ αξρηηέθηνλα ζρεδηαζηηθέο ππνζέζεηο, 

θαηά ηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ. Οη αιιαγέο απηέο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ αλαζεσξνύλ ην αξρηηεθηνληθό πξόγξακκα από ηνπο 

ρξήζηεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζέινπλ λα θαιύςνπλ. Η 

επέκβαζε απηή δελ πξαγκαηνπνηείηαη κε αξρηηεθηνληθνύο όξνπο, 

αιιά ν ίδηνο ν ρξήζηεο επεκβαίλεη ζην θηίζκα. Ο 

κνλνπξνγξακκαηηθόο ραξαθηήξαο ησλ ρώξσλ παξάγεη ζρέζεηο πνπ 

δελ είλαη αλνηρηέο ζηηο αιιαγέο.  Σθνπόο είλαη λα 

παξαηεξήζνπκε θαη λα πεξηγξάςνπκε απηή ηελ απόθιηζε, έηζη 

ώζηε λα ηξνθνδνηείηαη ε ζρεδηαζηηθή ππόζεζε από ηελ εκπεηξία 

ηνπ ρξήζηε κε ην ρώξν.  

Σηελ έξεπλα ηνπ πεδίνπ απηνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία 

παξαδείγκαηα, κε βαζηθό θξηηήξην ηελ ζρέζε ηεο θαηνηθίαο θαη 

ηεο εξγαζίαο. Χώξνη θαηνίθεζεο πνπ δέρηεθαλ εθ ησλ πζηέξσλ 

ρώξνπο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα λα αιιάμεη ε κνξθή ηνπο κέζα 

από ηελ αιιαγή ηνπ αξρηηεθηνληθνύ πξνγξάκκαηνο. Τα 

παξαδείγκαηα εθθξάδνπλ ηξεηο βαζηθέο θάζεηο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηνηθίαο ζηε πόιε ηεο Αζήλαο ηνλ 20
ν
 αηώλα. Τν πξώην 

παξάδεηγκα είλαη κία πξνζθπγηθή κνλνθαηνηθίαο ζηε πεξηνρή 

Βύξσλα θαηαζθεπαζκέλε από πξόζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Η 

δεύηεξε θαηνηθία είλαη έλα ηππηθό δηακέξηζκα ζε κία 

κεηαπνιεκηθή πνιπθαηνηθία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 -’70. Τν 

ηειεπηαίν παξάδεηγκα είλαη κία κνλνθαηνηθία ζην Πηθέξκη 

θαηαζθεπαζκέλε ζην ηέινο ηεο δεθαεηία ηνπ ’80. Καη ηα ηξία 

παξαδείγκαηα ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απέθιηλαλ από ην αξρηθό 
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ηνπο πξόγξακκα κε ηελ πξόζζεζε ρώξσλ εξγαζίαο. Η 

πξνγξακκαηηθή απόθιηζε, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο 

θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηε κνξθήο ηνπο. Καηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κειέηεο ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ρξήζεο ηνπ ρώξνπ ζην ρξόλν πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπλεληεύμεηο ησλ ρξεζηώλ, ηεθκήξηα [ζρέδηα, 

θσηνγξαθίεο θαη απνηππώζεηο] θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ ρώξνπ κε 

θσηνγξαθίεο θαη ζρεδηαζκό δηαγξακκάησλ.  

Ωο πεδίν ζρεδηαζηηθήο κειέηεο επηιέρζεθαλ ηα Πποζθςγικά 

ηηρ Λεωθόπος Αλεξάνδπαρ. Χξεζηκνπνηνύληαη ζην ζρεδηαζκό 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάρζεθαλ κέζα από ηελ έξεπλα πεδίνπ. Τν 

θηηξηαθό ζπγθξόηεκα απνηειεί παξάδεηγκα ζπιινγηθήο θαηνηθίαο 

πξνζθύγσλ θαη θαηαζθεπάζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’30. Είλαη 

δείγκα ηνπ Ειιεληθνύ κνληεξληζκνύ, κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό 

ηελ απζηεξή κνξθνινγία πνπ ππαγνξεύεη ν θνλμηνλαιηζκόο. 

Σπλέπεηα ηεο κνλνπξνγξακκαηηθήο, κνλνιεηηνπξγηθήο δνκήο ηνπο 

ήηαλ ε αδπλακία ηνπ θηίζκαηνο λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 

δηαξθέζεη ζην ρξόλν ελζσκαηώλνληαο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο. Σε απηά ηα ζηνηρεία επηθεληξώλεηαη ν 

ραξαθηήξαο ηεο επέκβαζεο. Η βαζηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο είλαη 

ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ηνπο ζπγθξνηήκαηνο ζε αζηηθή 

θιίκαθα, κέζα από ηελ ελζσκάησζε πνιιαπινύ πξνγξάκκαηνο πνπ 

αλαθέξεηαη ηόζν ζηηο θαηνηθίεο όζν θαη ζηε πόιε θαη 

αληίζηνηρα ηε ζρεδηαζηηθή κεηαβνιή ηεο κνξθήο ηνπ. Μαο 

ελδηαθέξεη ε κεηαβνιή από κνλάδεο ακηγνύο θαηνηθίαο ζε 

ελζσκαησκέλεο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ζπλδένληαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο θαηνίθεζεο θαη εξγαζίαο. Σηνλ ππαίζξην ρώξν 

αλαπηύζζνληαη ρξήζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ζε ζπιινγηθό επίπεδν 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη ην ζπλδένπλ κε ηηο 

γεηηληάδνπζεο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο. Σηόρνο είλαη λα 

απνηειέζεη πόινο έιμεο ζθνπεύνληαο ζηελ ζπλύπαξμε ρξεζηώλ 

[θαηνίθσλ, εξγαδόκελσλ, πεδώλ…] κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα 

θαη νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο. 


