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α. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία. 
 
 
• Γεννήθηκα στην Αθήνα το Γενάρη το 1943 
 
• Απολυτήριο γυμνασίου το 1960 
• Δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανικού του Ε.Μ.Π. το 1966 
• Μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι 1968-1973 με υποτροφία 

της Γαλλικής Κυβέρνησης: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Πολεοδομίας, Δίπλωμα Εξειδίκευσης Αρχιτεκτονικής 
Εσωτερικών Χώρων. 

• Διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Χ - Παρίσι 1979 
 
• Εμμισθος βοηθός στο Ε.Μ.Π. το 1976 
• Αντιπρόεδρος του Κ.Σ. του ΕΔΠ, 1979-1980 
• Μόνιμη επιμελήτρια στο ΕΜΠ το 1980 
• Μόνιμη λέκτορας στο ΕΜΠ το 1982 
• Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Αθηναίων το 1984 
• Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συμμετοχικού Σχεδιασμού το 1985 
• Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Ερευνας - Δράσης PRAXIS, 1991 
• Επίκουρος καθηγήτρια στο ΕΜΠ το 1986-1987 
• Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ε.Μ.Π. το 1992  
• Καθηγήτρια στο Ε.Μ.Π. το 1995  
• Επιστημονική υπεύθυνος Ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας 

- δράσης 4ετούς διάρκειας (1985-1989) 
• Επιστημονική υπεύθυνος Ευρωπαϊκού προγράμματος 4 

πόλεις/4 γειτονιές σε κρίση, 1991-1994 
 
• Visiting Scholar στο Πανεπιστήμιο Harvard (ΗΠΑ - Graduate 

School of Design, 1988-1989) 
• Visiting Associate στο Martin Centre for Architectural and Urban 

Studies-University of Cambridge, Αγγλία - Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 
1992-1993 

 
• Μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 1988-1990 & 1994 
• Μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ 1989-1990 
 
• Μέλος της Europil - Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Κοινωνική 

Ενσωμάτωση μέσω της Κατοικίας, από το 1989 
• Μέλος της "ΧΑΡΤΑΣ για το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στο ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία για το δικαίωμα στο Κατοικείν" 
• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής "Connaitre et Evaluer" του 

Ιδρύματος Abbe-Pierre για την κατοικία μη προνομιούχων 
ομάδων 

 
• Έχω δυο κόρες. Είμαι παντρεμένη με τον Κ. Γαβρόγλου 
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β. Αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία  
 

 
1943   Γεννήθηκα στην Αθήνα 
 
1960   Τελείωσα το Γυμνάσιο 
 
1961-1966 Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π 
 
1961-1962   Στη διάρκεια των σπουδών μου δούλεψα τους 

καλοκαιρινούς μήνες στον Υπουργείο Δημοσίων Εργων, 
στην ομάδα για την αξιολόγηση και αποτύπωση των 
διατηρητέων νεοκλασικών σπιτιών στη Πλάκα. 

 
  Δίδαξα "προοπτική" στην σχολή Βακαλό. 
 
 Κυρίως όμως είχα την τύχη να με δεχτεί σαν μαθήτριά του 

κι αργότερα σαν συνεργάτιδά του ο Γ. Τσαρούχης (βλ. 
κριτικές). Αυτή η συνεργασία θεωρώ ότι μου πρόσφερε 
πολλά, ειδικότερα σε θέματα που έχουν σχέση με το 
χρώμα, τους φωτισμούς επιφανειών, τον σκηνικό χώρο, το 
χώρο, τη λεπτομέρεια, την τόλμη στη σκέψη. 

 
 Παράλληλα με την αρχιτεκτονική, το θέατρο με απασχόλησε 

κυρίως το διάστημα '62-'65. Σχεδίασα και επιμελήθηκα την 
κατασκευή σκηνικών είτε σε συνεργασία με 2 συμφοιτήτριές 
μου την Α. Παϊζη και την Ε. Παραδέλλη -εμφανιστήκαμε με 
το ψευδώνυμο Μ. Ρόδη- είτε μόνη μου. 

 
 Για το έργο "Ολα σε καλό" του Πιραντέλλο στο Ν. Θέατρο, 

σκηνικά Μ. Ρόδη. 
 
1963    "Ενα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν" διασκευή Γ. 

Γιαννίση στο Νέο Θέατρο.  
 Σκηνικά Βρυχέα - Παϊζη - Παραδέλλη. 
 
1964   "Το νησί της Αφροδίτης" του Λ. Πάρνη. 
 Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς Θίασος Β. Διαμαντοπούλου. 

Σκηνικά Α. Βρυχέα. 
 
  3 χιώτικα μονόπρακτα του Μ. Μουντέ σε σκηνοθεσία Γρ. 

Μεσσάλα, σκηνικά Α. Βρυχέα, Ν. Θέατρο. 
 
1965   "Αθάνατη Πολυαγαπημένη" του Γ. Ρούσσου. 
 Θέατρο Ορβο, θίασος Β. Διαμαντοπούλου, Μ. Αλκαίου (βλ. 

κριτικές). 
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 Στις σπουδές μου στην Αρχιτεκτονική Σχολή ιδιαίτερα στα 

ζητήματα σχεδιασμού με βοήθησαν να διευρύνω την 
προβληματική μου ορισμένοι διδάσκοντες αρχιτέκτονες και 
πολεοδόμοι της Σχολής κι ακόμα ο Τ. Μάρθας, ο Δ. 
Πικιώνης και βέβαια μια ομάδα συμφοιτητών/τριων μου. Οι 
συζητήσεις άλλωστε που φούντωναν εκείνη την εποχή μας 
οδήγησαν στην έκδοση του πρώτου περιοδικού των 
σπουδαστών Αρχιτεκτονικής "Αρχιτεκτονικές Σπουδές". 
Δυστυχώς το πρώτο τεύχος ήταν και το τελευταίο για 
λόγους έξω από μας. 

 
1966    Δίπλωμα αρχιτέκτονος μηχανικού  από την Αρχιτεκτονική 

Σχολή του Ε.Μ.Π. 
 Συμμετέχω στην ομάδα μελέτης με υπεύθυνο τον καθ. Ι. 

Λιάπη για τη διαμόρφωση του ελληνικού περιπτέρου στη 
διεθνή έκθεση του Μόντρεαλ-Καναδά ενώ παράλληλα σαν 
άμισθος βοηθός συνεχίζω την επαφή μου με τη σχολή. 

 
 Στη συνέχεια δουλεύω στο αρχιτεκτονικό γραφείο του καθ. 

Ι. Λιάπη, για μικρό διάστημα, πάνω στα κατασκευαστικά 
σχέδια του σχολείου στο Βόλο. 

 
1968-1973   Φεύγω για το Παρίσι με υποτροφία για μεταπτυχιακές 

σπουδές όπου και θα παραμείνω όλο αυτό το διάστημα. 
 
 Το κλίμα στα πανεπιστήμια μετά τον Μάη του '68 είχε 

ενισχύσει τους προβληματισμούς κι είχε διευρύνει τις 
κατευθύνσεις των σπουδών και της έρευνας. Καινούργια 
μαθήματα, ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, 
διαλέξεις, πολλές συζητήσεις. 

 
 Πιστεύω ότι πολλά θεωρητικά μου κενά καλύφθηκαν αυτή 

την περίοδο. Η ανάγκη για επαφή με το σχεδιασμό, μας 
έκανε να αποφασίσουμε να λάβουμε μέρος στο διεθνή 
διαγωνισμό για το Κέντρο Τηλεοράσεως στην Τύνιδα (βλ. 
διαγωνισμούς). 

 
 Παράλληλα η δουλειά μου στο Centre Scientifique et 

Technique du Batiment (C.S.T.B.), υπήρξε μια πολύτιμη 
εμπειρία σε διάφορα επίπεδα.  

 
 Τέλος, κατά την 5χρονη διαμονή μου στο Παρίσι μέσα από 

ταξίδια, επισκέψεις σε διεθνείς εκθέσεις, επαφές με Δήμους, 
πλούτισα τη γνώση μου πάνω στην πραγματοποιημένη 
αρχιτεκτονική πράξη. 
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1973-1976   Περίοδος επιστροφής και προσαρμογής στην Ελλάδα και 

στην καινούργια επαγγελματική και κοινωνική 
πραγματικότητα. 

 
 Το 1975 επιστρέφω και πάλι στην Αρχιτεκτονική σχολή 

ύστερα από πρόταση του καθ. Ι. Λιάπη, σαν άμισθος 
βοηθός. 

 
 Με το διορισμό μου το 1976 ως έμμισθου βοηθού αρχίζει 

μια περίοδος έντονη για το Πανεπιστήμιο και για τη Σχολή. 
 
1976-1979    Κύρια με απασχολούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

μέσα κι έξω από τη Σχολή και παράλληλα ολοκληρώνω τη 
διδακτορική μου διατριβή. 

 
1979    Θεωρώ ότι στην περίοδο αυτή ολοκληρώνονται και 

ωριμάζουν κάποια ζητήματα που με απασχολούν και ως 
προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό (θεωρία και πράξη) και 
ως προς τα θέματα εκπαίδευσης. 

 
1980    Συμμετέχω μαζί με άλλους 18 συναδέλφους αρχιτέκτονες 

και πολεοδόμους στην ίδρυση της "Συνεργατικής" εταιρείας 
για αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές μελέτες. 

 
1981   Προσανατολίζομαι στα θέματα του συμμετοχικού 

σχεδιασμού και προσπαθώ συστηματικά επί 3 χρόνια να 
ενημερωθώ βιβλιογραφικά αλλά και με επί τόπου 
επισκέψεις για το τι υπάρχει (κυρίως στον ευρωπαϊκό  
χώρο) από άποψη θεωρίας και πρακτικής. 

 
1982-1984    Με την προετοιμασία της συγκρότησης του προγράμματος 

για τον προσφυγικό συνοικισμό στη Θήβα επιχειρείται ένα 
προχώρημα της έρευνας σε συγκεκριμένο πεδίο 
εφαρμογής.  

  
 Οι δραστηριότητές μου ως Δημοτικού Συμβούλου του 

Δήμου Αθηναίων μέσω του θεσμού της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με βοηθούν, αφού υποχρεώνομαι, να 
αντιμετωπίσω στην πράξη, ζητήματα λαϊκής συμμετοχής. 
Είναι η περίοδος που συζητιέται σ' όλα τα διαμερίσματα του 
Δήμου Αθηναίων το Ρυθμιστικό της Αθήνας (πρόταση του 
ΥΠΕΧΩΔΕ). Μου προσφέρθηκε έτσι ένα πλούσιο υλικό για 
την κατανόηση ορισμένων πτυχών ενός σύνθετου 
φαινομένου όπως είναι η Αθήνα. Πολλές σκέψεις για την 
Αθήνα είναι προϊόν αυτής της περιόδου. Παράλληλα, οι 
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παρεμβάσεις σε ελεύθερους υπαίθριους χώρους στον 
αστικό ιστό, σαν πρόταση αντιμετώπισης της υποβάθμισης 
σε συνδυασμό με τα ζητήματα κατοικίας με απασχολούν 
όλο και περισσότερο. 

 
1985 Ιδρύουμε με τους συναδέλφους Τ. Κατερίνη και Δ. 

Μαλασπίνα την εταιρεία Συμμετοχικού Σχεδιασμού. 
 
 Εγκρίνεται -ύστερα από κρίση- σε Εθνικό και στη συνέχεια 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η πρότασή μας για ένα πρόγραμμα 
έρευνας - δράσης (τετραετούς διάρκειας με συμβάσεις 
ανανεούμενες κάθε χρόνο), με τίτλο "Εναλλακτική πρόταση 
για την ανάπλαση του προσφυγικού συνοικισμού στη Θήβα 
με τη συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων". Το πρόγραμμα 
συμπεριλαμβάνεται στα προγράμματα που στηρίζει η ΕΟΚ 
"για την καταπολέμηση της φτώχειας". Οι προδιαγραφές 
που έχει θέσει η ίδια η ΕΟΚ για τις γενικές κατευθύνσεις του 
προγράμματος είναι "πρωτοποριακές και συνολικές 
απαντήσεις που θα διερευνηθούν και θα υλοποιηθούν με τη 
συμμετοχή των ίδιων των χρηστών". 

 Τα 4 χρόνια υλοποίησης του προγράμματος υπήρξε μια 
πολύτιμη εμπειρία, γιατί: 

  - Μου  έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμάσω στην πράξη, 
ζητήματα θεωρίας που αναφέρονται στις υποβαθμισμένες 
γειτονιές, στις αναπλάσεις, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
με τη συμμετοχή των χρηστών, στις συνολικές 
παρεμβάσεις. 

  
 - Μέσα από τη συνεργασία με άλλες 12 ομάδες από όλες 

τις χώρες της ΕΟΚ που δουλεύουν σε παρεμφερή θέματα 
"ολοκληρωμένης παρέμβασης στον αστικό ιστό" είχαμε τη 
δυνατότητα να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να βγάλουμε 
κάποια γενικότερα συμπεράσματα, να θέσουμε καινούργια 
ερωτήματα. 

  
 - Διεύρυνε και προσανατόλισε τα ενδιαφέροντά μου γύρω 

από τα ζητήματα "κοινωνικής κατοικίας" και ειδικότερα 
γύρω από τα προβλήματα κατοικίας ομάδων 
"αποκλεισμένων", των αστέγων κλπ καθώς και για τη 
σημασία που αποκτά η ουσιαστική συμμετοχή των 
χρηστών στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων σ'  αυτά τα 
προβλήματα. 

 
1986  Πήγα για πρώτη φορά στην Ασία. Θεωρώ πολύ σημαντική 

αυτή μου την επαφή με ένα πολιτισμό τόσο διάφορο του 
Ευρωπαϊκού. 
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1987  Συνδέομαι ύστερα από πρόταση του επιστημονικού 

υπεύθυνου με το Centre Europeen pour les biens culturels  
στο Ravello και με το δίκτυο επιστημόνων για τη διατήρηση 
της πολιτιστικής ταυτότητας σε σεισμογενείς περιοχές. 

 
1989   Καθώς ολοκληρωνόταν η τετραετία του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος για τον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας, 
η πρακτική πολλές φορές υπερίσχυσε της έρευνας, τα 
καθημερινά προβλήματα πιεστικά και απαιτούσαν άμεσες 
απαντήσεις, αισθάνθηκα την ανάγκη να εμβαθύνω σε 
ορισμένα ζητήματα, ερευνητικά.  

 Στο Πανεπιστήμιο του Harvard (όπου έγινα δεκτή ύστερα 
από αίτηση) είχα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω για 6 
μήνες τις πλούσιες σε υλικό βιβλιοθήκες, να συζητήσω με 
συναδέλφους και κυρίως να συνδεθώ με μια ομάδα στο 
Μ.Ι.Τ. που δούλευαν αντίστοιχα προγράμματα στις χώρες 
του Τρίτου Κόσμου.  

 Στις ΗΠΑ γνώρισα από κοντά τη προβληματική σε σχέση 
με μια φεμινιστική προσέγγιση της ιστορίας της 
αρχιτεκτονικής και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού από τις 
γυναίκες αρχιτέκτονες και ερευνήτριες.  

 
1990  Το πρόγραμμα για τον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας 

συνεχίστηκε με χρηματοδότηση του Δήμου Θηβαίων. 
Παράλληλα με απασχόλησε -ύστερα πια από 4 χρόνια επί 
τόπου δράσης- η ολοκλήρωση κάποιων θεωρητικών ή 
ερευνητικών ζητημάτων σε σχέση με την εξέλιξη της 
κατοικίας, της κοινωνικής κατοικίας (κατοικία των φτωχών, 
άστεγοι) και τις βασικές κατευθύνσεις εναλλακτικών 
προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων 
καθώς και μεθοδολογικά ή εννοιολογικά ζητήματα που 
έχουν σχέση με το συμμετοχικό σχεδιασμό. 

 
1990-1991 Είχα την δυνατότητα να προσεγγίσω ζητήματα θεωρίας και 

πράξης που αφορούν την κοινωνική κατοικία, τις γειτονιές 
σε κρίση και εν γένει ερωτήματα που είχαν τεθεί και από 
την εμπειρία στον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ομάδας εργασίας "Κατοικία 
και Συμμετοχή", που συγκροτήθηκε στα πλαίσια του 
3ου προγράμματος Φτώχειας από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 

 
 Σαν "raportrice generale" αυτής της ομάδας στην οποία 

συμμετείχαν εκπρόσωποι από 8 προγράμματα 
συγκεκριμένης δράσης σε υποβαθμισμένες περιοχές στις 
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διάφορες χώρες της Ευρώπης, είχα την ευκαιρία να 
εμβαθύνω στην γενίκευση μιας εναλλακτικής προσέγγισης 
σχεδιασμού και αναβάθμισης μέσα από τον σεβασμό στην 
διαφορετικότητα της κάθε περιοχής και των ανθρώπων της. 

 
 Παράλληλα με συγκλόνισε καθώς βίωσα από πολύ κοντά 

την βαθύτατη "κρίση κατοίκησης και κατοικίας" που υπάρχει 
σ' όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο, και με βοήθησε στο να 
κατανοήσω το μέγεθος του προβλήματος σε όλη του τη 
συνθετότητα. 

 Η συνειδητοποίηση αυτού του προβλήματος και η 
πεποίθηση μου ότι η Αρχιτεκτονική οφείλει να απαντάει σε 
πραγματικά κοινωνικά αιτήματα δίνοντας ποιοτικές 
απαντήσεις μέσω του σχεδιασμού με οδήγησαν στο να 
ασχοληθώ ακόμα περισσότερο με το πρόβλημα της 
κατοίκησης μη προνομιούχων ομάδων σε δύο 
επίπεδα: 

 α. Μέσω του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού επιχειρώντας 
ταυτόχρονα να συγκεκριμενοποιήσω μια μεθοδολογία 
προσέγγισης που ξεκινάει από την καταγραφή των 
αναγκών και την εξονυχιστική γνώση των 
προβλημάτων του τόπου και των ανθρώπων, μέχρι 
τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διαχείριση στην 
συνέχεια, πάντα μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής 
των ίδιων των ενδιαφερόμενων. 

 β. Να συμβάλλω, μέσα από διάφορες μορφές 
συλλογικότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο στην ανάδειξη 
του προβλήματος, στην ευαισθητοποίηση των 
αρμόδιων φορέων, στην διατύπωση προτάσεων. 

 
 Η συμμετοχή μου στην επιστημονική επιτροπή του 

Ιδρύματος Abbe-Pierre και στις συστηματικές συναντήσεις 
της "ΧΑΡΤΑΣ για το Δικαίωμα στο Κατοικείν" καθώς και η 
συμμετοχή μου στην Σύνταξη της Χάρτας για το Δικαίωμα 
των Γυναικών στην πόλη, εντάσσονται σ' αυτή την 
κατεύθυνση. 

 
1992-1994 Το πρόγραμμα "4 Πόλεις/4 Γειτονιές σε Κρίση", στο οποίο 

ήμουν επιστημονική υπεύθυνη, μου έδωσε την δυνατότητα 
να ολοκληρώσω τη μεθοδολογία εναλλακτικής προσέγγισης 
μέσα από 4 συγκεκριμένες περιπτώσεις περιοχών σε 
κρίση. 

 
 Η δουλειά αυτή πήρε τη μορφή ενός τελικού προϊόντος μιας 

τριπλής ενότητας: κείμενα / σχέδια - υλικό σε δισκέτες και 
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Video, που αποτελεί ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο 
για αντίστοιχες περιπτώσεις. 

 
1991-1994 Παράλληλα αυτό το διάστημα μέσα από τη συμμετοχή μου 

σε 4 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμού (2 διεθνείς και 2 
ελληνικούς), διερεύνησα ζητήματα σχεδιασμού που θέτουν 
είτε σύνθετα κτιριολογικά προγράμματα είτε οι παρεμβάσεις 
σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές της πόλης.  

 
1993-1994 Κατά την παραμονή μου στο Καίμπριτζ - Αγγλία 

ολοκλήρωσα τη συλλογή των στοιχείων για θέματα 
κοινωνικής κατοικίας. 

 
1993 Η συμμετοχή μου ύστερα από πρόσκληση σε διεθνές 

συνέδριο στη Βραζιλία σχετικά με το πρόβλημα 
"Υποβαθμισμένες γειτονιές / Γειτονιές σε κρίση" με 
εκπροσώπους από όλο τον κόσμο αλλά και ιδιαίτερα των 
χωρών της Λατινικής Αμερικής μου έδωσε την δυνατότητα 
να μελετήσω από κοντά τις ιδιαιτερότητες των "favelas" και 
του τρόπου που οργανώνονται από τους ίδιους τους 
κατοίκους. 

 
1994-1995 Εκλέγομαι διευθύντρια του Τομέα ΙΙΙ και ασχολούμαι με 

διάφορα θέματα που αφορούν την εν γένει οργάνωση του 
Τομέα, αλλά ειδικότερα με την τακτοποίηση εκκρεμών 
ζητημάτων που χρόνιζαν σε σχέση με τα διδακτορικά 
καθώς και με την οργάνωση συστηματικών σεμιναρίων για 
μεταπτυχιακές σπουδές.. 

 
 Πιστεύω ότι η οργάνωση συστηματικών μεταπτυχιακών 

σπουδών στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων θα πρέπει να 
προχωρήσει γιατί θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση των 
προπτυχιακών και στην ανάπτυξη της έρευνας. 

 
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο επικεντρώνεται η 
προσοχή μου στην αναζήτηση μιας διαφορετικής 
προσέγγισης στα ζητήματα του χώρου και του σχεδιασμού 
και στα οξύτατα προβλήματα κατοίκησης μη προνομιούχων 
ομάδων ή επανακατοίκησης υποβαθμισμένων τμημάτων 
της πόλης. 
 
Ολα τα ερωτήματα και τα ερωτηματικά που προκύπτουν 
στα παραπάνω ζητήματα, καθώς με ενδιαφέρουν κύρια 
από τη σκοπιά της Αρχιτεκτονικής είναι φυσικό να 
συνδέονται με τις γενικότερες απόψεις μου για την 
αρχιτεκτονική, την επαγγελματική πρακτική, το ρόλο του 
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αρχιτέκτονα το ρόλο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και 
βέβαια το ρόλο του εκπαιδευτικού / διδάσκοντα. 

 
Δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών "οι ειδικοί" για την εικόνα του 
δομημένου χώρου στην πόλη ούτε για τους όρους που 
έχουν επιβληθεί -σίγουρα έξω από εμάς- για την δουλειά 
μας. 
 
Σήμερα πιστεύω ότι αποκτά μια νέα επικαιρότητα η ανάγκη 
να διατυπώνονται και γενικότερες απόψεις- γιατί είναι αυτές 
που τελικά καθορίζουν θέση και στάση- για το ρόλο του 
αρχιτέκτονα αλλά και γενικότερα των "ειδικών" στα 
ζητήματα σχεδιασμού και κυρίως ερμηνεύουν διαφορετικές 
πρακτικές επίσης αποκτά μια νέα επικαιρότητα να θέσουμε 
τα προβλήματα και τα ερωτήματα και τις πραγματικές 
ανάγκες των διάφορων ατόμων και ομάδων που απαιτούν 
αρχιτεκτονικές λύσεις και απαντήσεις, συλλογικά για 
συζήτηση. 
 
Οσο με αφορά στην προσπάθεια αυτή ενός συνεχούς 
επαναπροσδιορισμού -κατά το δυνατό-, για τη θέση τη 
στάση και την αρχιτεκτονική μου πρακτική, οδηγήθηκα στην 
ανάγκη να προστρέχω στη θεωρία ή στην ιστορία για να 
κατανοήσω ερωτήματα που μου έθετε η πράξη και στην 
πράξη του σχεδιασμού όταν τα αδιέξοδα στη θεωρία 
απαιτούσαν την υπέρβαση προς το όνειρο αλλά και τη 
δράση.  
 
Ολο και περισσότερο τελικά μέσα από τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα μου για την κατοίκηση και την 
επανακατοίκηση με ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική της 
καθημερινής ζωής. 
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ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
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α.  Γυμνασιακές 
 
• Απολυτήριο γυμνασίου στην Αθήνα 1960 
 
β.  Προπτυχιακές 
 
• Δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανικού Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ (1961- 

1966) με εργασία για το Δίπλωμα "Κέντρο θεάτρου στην Καισαριανή" 
στην έδρα αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, καθηγ. Ι. Λιάπης. 

 
• Μαθητεία στο ατελιέ του Γ. Τσαρούχη πάνω στο χρώμα και στη 

μελέτη - κατασκευή σκηνικών για το θέατρο. 
 
γ. Μεταπτυχιακές 
 
• Υποτροφία (μετά από κρίση) της Γαλλικής Κυβέρνησης για ανώτερες 

μεταπτυχιακές σπουδές (1.10.1968 - 30.6.1971). 
 
• Πιστοποιητικό ειδικότητας Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων 

από την Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs, Ιούνιος 
1969. Μονοετής φοίτηση. Η εγγραφή έγινε ύστερα από κρίση ντοσιέ 
με τη δουλειά μου. 

 
• Δίπλωμα πολεοδομίας από το Institut d' Urbanisme de Paris -

ανώτατη μεταπτυχιακή σχολή- τον Μάρτιο 1970 (διετής φοίτηση) με 
εργασία για το δίπλωμα "Η κοινοβιακή κατοικία, ιστορική εξέλιξη 
μέχρι σήμερα" σε συνεργασία με το Γ. Χαϊδόπουλο. 

 
• Stage προκατασκευής και καινούργιων πόλεων οργανωμένο από το 

Centre Scientifique et Technique du Batiment. 
 
Διδακτορική διατριβή 
 
• Γίνεται δεκτή αίτησή μου για διδακτορική διατριβή από την Εθνική 

Επιτροπή Επιλογής Διδακτορικών και συγχρόνως δεκτή η αίτησή 
μου να δουλέψω στο εργαστήριο "Γραφικής Σημειολογίας " με τον 
καθ. J. Bertin τον Φεβρουάριο του 1970. 

 
• Παρακολούθηση σεμιναρίου "Semiologie graphique" καθ. J. Bertin 

1970-71. 
 
• Υποβολή της διδακτορικής διατριβής με θέμα "La publicite 

immobiliere: Recherche sur les modeles de la vie quotidienne", σελ. 
300, Οκτώβριος 1979. 
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• Προφορική υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής στο 
Πανεπιστήμιο Χ των Παρισίων στον τομέα "Περιβάλλον". 

 
• Απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος με βαθμό  άριστα τον 

Ιανουάριο του 1979. 
 
• Αναγνώριση του Διδακτορικού Διπλώματος ως ισοτίμου προς τα 

απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Απόφαση Δ.Σ. 95/28.7.8.2.) του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου 
Αναγνωρίσεως τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ). 

 
δ. Εργασία σε ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια του εξωτερικού 
 
• Εργάστηκα στο Centre Scientifique et Technique du Batiment 

C.S.T.B. (ίδρυμα Δημόσιο) 1969-1971 ως υπεύθυνη "Document d' 
architecture" έρευνες πεδίου, φωτογραφίες, σχέδια, και έρευνες 
ντοκουμέντων. Με συμβάσεις 4μηνες ανανεούμενες. 

 
• Επίσης συνεργάτης του περιοδικού "Recherche et Architecture" 

1970-1973 που εκδίδεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του 
C.S.T.B. Το περιοδικό πήρε "mention d' argent" στο διεθνή 
διαγωνισμό περιοδικών στα πλαίσια συνεδρίου της Διεθνούς 
Ενωσης Αρχιτεκτόνων στη Μαδρίτη. 

 
• Laboratoire de la Semiologie graphique Ecole Pratique des Hautes 

Etudes (1970-71), Παρίσι. 
 
• Visiting scholar στο Harvard University Η.Π.Α Design School of 

Architecture (1988-89), εκπαιδευτική άδεια. 
 
• Visiting Associate στο Martin Centre for Architectural and Urban 

Studies Πανεπιστήμιο Cambridge - Αγγλία Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
1993. 
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α. Θέση / εξέλιξη στο Ε.Μ.Π. 
 
• Αμισθος βοηθός (1966-67 και 1974-76) 
 
 Στην πρώτη περίοδο 66-67, ο διορισμός μου εγκρίθηκε από τη 

Σχολή και στη συνέχεια με πρόταση του καθ. Ι. Λιάπη, από τη 
Σύγκλητο. Προτίμησα όμως -ύστερα και από τις απρόβλεπτες και 
δραματικές εξελίξεις στις 21 Απριλίου- και για λόγους καθαρά 
προσωπικούς να μην κάνω αποδεκτό το διορισμό μου. 

 
• Εμμισθος βοηθός ύστερα από εκλογή στις 31.1.1976 με πρόταση 

του καθ. Ι. Λιάπη και με τριετή θητεία που άρχισε στις 11.2.1976. 
 
• Πρώτη κρίση για ανανέωση της θητείας στις 8.6.1979. Την 

εισηγητική επιτροπή κρίσης αποτελούσαν οι καθ. Ι. Λιάπης, Δ. 
Ζήσης, Β. Κανιάρης. Υπήρξε επίσης και έκθεση από το σύλλογο 
επιστημονικού διδακτικού προσωπικού, με εισηγητές του 
συναδέλφους Φ. Βερδελή, Γ. Παντόπουλο και Μ. Μπαμπάλου-
Νουκάκη. 

 
• Επιμελήτρια στις 11.3.1980 λόγω απόκτησης διδακτορικού 

διπλώματος. 
 
• Μόνιμη επιμελήτρια στις 13.6.1980 ύστερα από κρίση. 
 Την εισηγητική επιτροπή για την κρίση αποτελούσαν οι καθ. Ι. 

Λιάπης, Δ. Ζήβας, Α. Ζάννος. 
 
• Μόνιμη λέκτορας στις 16.7.1982, ύστερα από κρίση 
 
• Επίκουρος καθηγήτρια 1986-87 ύστερα από κρίση. Την εισηγητική 

επιτροπή αποτελούσαν οι καθηγητές Ι. Λιάπης, Κ. Δεκαβάλλας, Ν. 
Καλογεράς. 

 
• Αναπληρώτρια καθηγήτρια -1992 ύστερα από κρίση. Την εισηγητική 

επιτροπή αποτελούσαν οι καθηγητές Δ. Ζήβας, Ν. Καλογεράς, Θ. 
Παπαδημητρίου.  

 
β. Διδασκαλία Μαθημάτων 
 
 Από το 1975-1982 συμμετείχα στα πλαίσια του συλλογικού 

προγραμματισμού της πρώην έδρας εσωτερικών  χώρων: 
− στη συνεχή αναζήτηση για τον επαναπροσδιορισμό του 

περιεχομένου των μαθημάτων 
− στη σύνταξη των προγραμμάτων  
− στη βαθμολόγηση των θεμάτων 
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 Συμμετείχα στη διδασκαλία των μαθημάτων "Αρχιτεκτονική 
Εσωτερικών Χώρων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ". Οι κύριες κατευθύνσεις των μαθημάτων 
που δίδαξα είναι οι παρακάτω: 

 
i. Το αντικείμενο καθημερινής χρήσης. Επιπλο σε δημόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους. 
 
 
ii. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι μέσα στον αστικό ιστό. Με διάφορες 

εφαρμογές (π.χ. πλατεία Καισαρινής, Νίκαια . . .). 
 
iii. Κατοικία με συγκεκριμένο χρήστη. 
 
iv. Ερευνα που αναφέρεται στην παρατήρηση και σύγκριση 

διαφορετικών εκφράσεων τρόπου ζωής και κατοίκησης όπως 
εκφράζεται στο χώρο της κατοικίας. 

 
v. Σύνθεση κατοικίας ή κατοικιών με συγκεκριμένους χρήστες σε 

συγκεκριμένη "υποβαθμισμένη" περιοχή. 
 
• Κατά το θερινό εξάμηνο '84 η εργασία μιας εκ των ομάδων των 

σπουδαστών που δίδαξα με θέμα "Η κατοικία στην Αθήνα" 
χρηματοδοτήθηκε από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 
με σκοπό τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους που παίχτηκε στα 
διάφορα Διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων. 

 
• Από το 1982 συμμετέχω στα πλαίσια του Τομέα, στη διδασκαλία των 

μαθημάτων, στις 3 βασικές περιοχές (αντικείμενο καθημερινής 
χρήσης, ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι στον αστικό ιστό, κατοικία με 
συγκεκριμένο χρήστη), με υπευθυνότητα αυτόνομης διδασκαλίας στο 
μάθημα "Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Ι" και "Αρχιτεκτονική 
Εσωτερικών Χώρων ΙΙ". Επίσης συμμετείχα με άλλους συναδέλφους 
στην έκδοση σημειώσεων των μαθημάτων με τίτλο "Αντικείμενο 
Καθημερινής Χρήσης - Ιδεολογικά συστήματα αντικειμένων και 
Βιομηχανικός Σχεδιασμός - Ιδεολογική σημασία επίπλου-
αντικειμένου". Τομ. ΙΙ, Αθήνα 1986, καθώς και "Κατοικία - Χώρος - 
Χρήστης το πρόβλημα της κατοικίας" Τομ. Ι Αθήνα 1986. 

 
• Από το εαρινό εξάμηνο του 1990 σε συνεργασία με την Ντίνα Βαϊου 

δίνουμε σαν μια εναλλακτική για τους φοιτητές εκλογή στο 8ο κατ' 
επιλογή υποχρεωτικό ένα μάθημα "Γυναίκα και Χώρος" / "Γυναίκα 
και Κατοικία". 
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γ. Διαλέξεις / Διπλωματικές τελειοφοίτων  
 
• Από το 1975-1995 είχα την ευθύνη της παρακολούθησης μεγάλου 

αριθμού διαλέξεων γύρω από θέματα αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης - 
ρόλου του αρχιτέκτονα, ιδεολογικά προβλήματα της αρχιτεκτονικής 
θεωρίας και εμπειρίας, θέματα κατοικίας, θέματα επικοινωνίας και 
σχετικά με το αντικείμενο καθημερινής χρήσης. 

 
• Επίσης είχα την ευθύνη για την παρακολούθηση πολλών 

διπλωματικών εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών σε ανάλογη 
θεματολογία με έμφαση στις παρεμβάσεις σε ελεύθερους 
κοινόχρηστους χώρους στον αστικό ιστό και σε ζητήματα κατοικίας. 

 
 
δ. Διδακτορικές διατριβές 
 
• Παρακολούθηση διδακτορικών διατριβών ως υπεύθυνη ή μέλος των 

Εισηγητικών Επιτροπών Κρίσης. 
 
Εχουν ολοκληρωθεί: 
• Στ. Σταυρίδη, Τμ. Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. 1988 -ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία. 
 
• Το ερώτημα της Καταγωγής στο Εργο του Πικιώνη, Ζ. Κοτιώνης 

(1993) -ολοκληρώθηκε η διαδικασία. 
 
 
Υπεύθυνη παρακολούθησης διδακτορικών διατριβών 
 
1. Δυνατότητες αναβάθμισης προβληματικών οικιστικών περιοχών. Τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα. 
Ανθούλα Καραμούζη - υπότροφος του ΙΚΥ. 

 
2. Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο χώρο - σε υπάρχουσα κατάσταση. 

Αντρέας Λαμπρόπουλος 
 
3. Κατοικία στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Χρυσάνθη Μυλούνη. 
 
4. Σημειολογία των Αντικειμένων. Η Διαλεκτική των Σωμάτων και των 

Χρηστών. Πέτρος Πέτρου - υπότροφος του ΙΚΥ. 
 
5. Η κοινωνική σημαντική στην Αρχιτεκτονική του Δημόσιου Χώρου. 

Ιωαν. Ραγκούσης. 
 
6. Αρχιτεκτονική και πολεοδομία στα Δωδεκάνησα. Γ. Σημαιοφορίδης. 
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7. Δημιουργία και Χρήση Εναλλακτικών Θεατρικών Χώρων. Μιχ. 
Πιτένης. 

Μέλος τριμελούς επιτροπής εντός τομέα: 
 
8. Ο χώρος ως πεδίο επικοινωνίας. Η περίπτωση της γιγαντοαφίσσας. 

Αθανασιάδου Αννα. 
 
9. Η πόλη της Πάφου - Κύπρος. Ευαγ. Μαυρονικόλας 
 
10. Αρχιτεκτονική και Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Στυλ. Οικονομίδης 

Δουμπας. 
 
11. Αρχιτεκτονικός Χώρος. Εννοια και εικόνα. Ιωαν. Παπαδομαρμάκης. 
 
12. Οι γραφικές τέχνες στην Αρχιτεκτονική. Σοφία Στρατή. 
 
13. Θεατρική πράξη και μορφολογία του θεατρικού χώρου. Ελ. 

Χατζηνικολάου. 
 
Μέλος τριμελούς επιτροπής εκτός τομέα: 
 
 Είμαι μέλος της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης σε 3 

διδακτορικά που εκπονούνται στον τομέα Πολεοδομίας - 
Χωροταξίας. 

 
 
ε. Σεμινάρια Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης / Μεταπτυχιακά 
σεμινάρια 
 
• Επιδοτούμενο σεμινάριο με θέμα "Συμμετοχικός Σχεδιασμός - 

Κατοικία - Τοπική Ανάπτυξη". Υπεύθυνη: Αννη Βρυχέα. Φορέας 
επιδότησης: ΤΕΕ, 18.11. - 13.12.1992 Σύνολο ωρών: 100 

 
• Επιδοτούμενο σεμινάριο με θέμα "Αστικές Αναπλάσεις / 

Συμμετοχικός Σχεδιασμός / Τοπική Ανάπτυξη" Υπεύθυνοι: Αννη 
Βρυχέα, Γιάννης Πολύζος. Φορέας επιδότησης: Υπουργείο Εργασίας 
Διεύθ. ΕΚΤ, 2.11. - 20.12.1993 Σύνολο ωρών: 120 

 
• Επιδοτούμενο σεμινάριο με θέμα "Αστικές Αναπλάσεις. Κατοικία - 

Τοπική Ανάπτυξη - Συμμετοχικός Σχεδιασμός". Υπεύθυνοι: Αννη 
Βρυχέα, Γιάννης Πολύζος. Φορέας επιδότησης: Ε.Μ.Π. / ΕΚΤ. 
Σύνολο Σεμ. 160 ώρες. Α' περίοδος 9-27.5.1994 Συντ. Γιάννης 
Πολύζος Β' περίοδος 27.5. - 17.6.1994 Συντ. Α. Βρυχέα. 

 
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης 

Διπλωματούχων μηχανικών με θέμα "Προστασία Αστικού και 
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Περιαστικού περιβάλλοντος" Ο ρόλος της Αρχιτεκτονικής 
οργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε. - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στο 
Ηράκλειο Οκτώβριος - Νοέμβριος 1991 

 
• Συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα για Συμβούλους 

Πολεοδομίας. Οργανώθηκε από Α.Σ.Δ.Α. - Οκτώβριος 1990.  
 Εισήγηση με θέμα "Οι διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών στον 

αστικό σχεδιασμό". 
 
• Συμμετοχή στο Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Διπλωματούχων Μηχανικών με θέμα "Αστικός Σχεδιασμός" Θεωρία - 
Πρακτική - Κριτική, στην Πάτρα Οκτώβριος - Νοέμβριος 1991. 
Οργανώθηκε από Τ.Ε.Ε. / Τμήμα Δυτικής Ελλάδος.  

 Εισήγηση με θέμα "Συμμετοχικός Σχεδιασμός. Η περίπτωση μιας 
εναλλακτικής πρότασης για την ανάπλαση του προσφυγικού 
συνοικισμού στη Θήβα" 31.10.1991. 

 
• Συμμετοχή στο σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης που 

οργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε. στα πλαίσια του Stride, με θέμα 
"Θεωριτική Προσέγγιση και Εφαρμογές Αστικών Αναπλάσεων" 
Υπεύθ. Γ. Πολύζος. 19.10.1992 και 21.11.1992. 

 
• Συμμετοχή στο μεταπτυχιακό σεμινάριο του Τομέα ΙΙΙ. 1994-1995 
 
στ. Εκπαιδευτικά εκτός τμήματος 
 
 Ομαδική εκπαιδευτική έρευνα (ομάδα ΕΔΠ και φοιτητών 

Αρχιτεκτονικής Σχολής Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ελεύθεροι 
επαγγελματίες). Θέμα: "Κολυμπάρι  -Κρήτης" Συμμετοχικός 
Σχεδιασμός προβλήματα εφαρμογής" 13-30 Αυγούστου '77 (βλ. 
Δημοσιεύσεις). 

 
− "Αποτύπωση του παλιού προσφυγικού οικισμού στη Θήβα" 16 

Αυγούστου -15 Σεπτεμβρίου 1984. Συνεργ. Τ. Κατερίνη, Δ. 
Μαλασπίνα και 10 φοιτητές Αρχιτεκτονικής Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης (βλ. Δημοσιεύσεις). 

 
− Συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS με θέμα: "Η προστασία της 

αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς απέναντι στους σεισμούς" (αρχιτ. 
σχολές Αθήνας, Mons, Φλωρεντίας, Παρισιού). Το πρόγραμμα 
εγκρίθηκε για το 1988-89 και το 1989-90. 

 
− "Stage" που οργανώθηκε από το Centre Universitaire Europeen pour 

les biens culturels" 7-18 Δεκεμβρίου 1987 με θέμα "Bati Ancien". 
Συμμετοχή με εισήγηση με θέμα "Bati Ancien pauvre". (βλ. 
δημοσιεύσεις) 
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− Συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS "Logique visuelle et 

Semiologie" συν. με "Ecole d' Art de Marseille" (συνεργ. Κ. 
Μωραϊτης). 

 
− Διάλεξη στο ΜΙΤ - Department of Architecture, Design and Housing 

με θέμα  "The Shelter Question A, Research - action program in a 
deprived area in Greece" 10 Νοεμβρίου 1988. 

 
− Διάφορες διαλέξεις ύστερα από πρόσκληση σε πανεπιστήμια στην 

Ελλάδα και  στο εξωτερικό. 
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

 1979, 1987 
 • Πολυτεχνική Ξάνθης, 1983 
 • Αρχιτεκτονικές Σχολές στην Ιταλία.  
  Τορίνο, Βενετία, Παβία, Μιλάνο, 1983 
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1984 
 • Boston College - U.S.A., 1987 
 
ζ. Συμμετοχή στα ευρύτερα εκπαιδευτικά προβλήματα 
 
• Μέσα στη Σχολή 
 
− Συμμετοχή στη Επιτροπή Σπουδών, 1977-79. Η επιτροπή κατέληξε 

σε προτάσεις που συζητήθηκαν σε ανοιχτή συνεδρίαση της σχολής 
τον Ιούνιο του 1979. 

 
− Εκπρόσωπος του ΕΔΠ στις συνεδριάσεις της Σχολής, 1978-79 και 

σε όλα τα ετήσια πανελλαδικά συνέδρια, 1975-84. 
 
− Μέλος της επιτροπής σπουδών του τομέα, 1984-85. 
 
− Εκπρόσωπος του τομέα στην επιτροπή για τον καθορισμό κριτηρίων 

και διαδικασιών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. 
 
− Μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων 
 
− Διευθύντρια του Τομέα ΙΙΙ 1993-1994 
 
• Εξω από τη σχολή 
 
− Μέλος της μόνιμης επιτροπής θεμάτων παιδείας του ΤΕΕ, 1976-

1981. 
 
− Μέλος Ο.Ε. ΤΕΕ για τη μελέτη προβλημάτων ΑΕΙ, 1978. 
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− Μέλος Ο.Ε. ΤΕΕ για την καταγραφή συνθηκών και στάθμης 

σπουδών στην Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. 
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ΙV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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A. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
Κατευθύνσεις: 
 
α. Επικοινωνία / Συμμετοχικός Σχεδιασμός 
 
• Μέσα από μια ευρεία περιοχή που αφορά θέματα επικοινωνίας 

ενταγμένων στο σύστημα υλική παραγωγή - κατανάλωση από το 
οποίο δεν διαφεύγει και το αρχιτεκτονικό προϊόν, τα ζητήματα 
επικοινωνίας ανάμεσα στους ειδικούς, τον αρχιτέκτονα και το πλατύ 
κοινό με απασχόλησαν από πολύ νωρίς. 

 
 Κυρίως γιατί, ενώ η αρχιτεκτονική γλώσσα μέσα από τους δικούς της 

κώδικες παραμένει αποκλεισμένη και περιθωριοποιημένη, η γλώσσα 
της μαζικής κουλτούρας καθιερώνει κι αναπαράγει κάποια δικά της 
μοντέλα στα ζητήματα χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, καθώς 
παρεμβάλλεται ανάμεσα στην υλική παραγωγή του αρχιτεκτονικού 
προϊόντος και στην κατανάλωσή του και παράγει τα δικά της 
μηνύματα και διαμορφώνει την αντίληψη και την συνείδηση των 
πολλών για το ΧΩΡΟ. 

 
• Τα αρχιτεκτονικά μηνύματα δημιουργούν τα πρότυπα μέσω της 

αρχιτεκτονικής γλώσσας, κι αυτό το θέμα έχει σχετικά μελετηθεί. Οι 
διαδικασίες όμως μέσα από τους μηχανισμούς της μαζικής 
κουλτούρας κι επικοινωνίας -του μετασχηματισμού αυτών των 
προτύπων δεν έχουν μελετηθεί διεξοδικά- ιδιαίτερα στις ελληνικές 
συνθήκες. Είναι  ειδικά αυτή η περιοχή που με ενδιαφέρει. Η μελέτη 
αυτών των μετασχηματισμών και η γνώση των μοντέλων που 
κυριαρχούν μαζικά στα θέματα χώρου, αποτελεί την προϋπόθεση 
για τη μεταλλαγή τους -ειδικά σε μιαν εποχή που έχει διαπιστωθεί και 
διεθνώς η κρίση, κρίση της πόλης/κρίση κατοίκησης. 

 Στο Συμμετοχικού Σχεδιασμό οδηγήθηκα μέσα από την ανάγκη για 
μια άλλη ποιότητα καθημερινής ζωής, εκφρασμένη στον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και στο ΧΩΡΟ. 

 
• Τα τελευταία είκοσι χρόνια  
− καθώς όλο και περισσότερο ενισχύεται η διαπίστωση ότι αποτυχαίνει 

το μοντέλο ενός κεντρικού προγραμματισμού και σχεδιασμού στα 
θέματα κατοίκησης και χώρου. Της "χωρίς σύνεση" οργανωμένης 
δόμησης με απάνθρωπο πρόσωπο αλλά με βάση τις ανάγκες του 
"μέσου χρήστη" -κι αυτό για εκατομμύρια ανθρώπους. Καθώς 
δηλαδή όλο και περισσότερο διαπιστώνονται τα αδιέξοδα ενός 
μοντέλου που εμφανίζεται σα λύση κι ελπίδα στη δεκαετία του'30. 
Ενός μοντέλου που διασύρεται μέσα από τη μαζική παραγωγή και 
τους κάθε λογής κερδοσκόπους και γραφειοκράτες. 
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− καθώς βαθαίνει η κρίση στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα και 
πολεοδόμου. Οι συζητήσεις στις αρχιτεκτονικές σχολές διεθνώς 
συνεχίζονται για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των ειδικών στα 
ζητήματα χώρου. Ενώ παράλληλα η αρχιτεκτονική έρευνα εμφανίζει 
κάποια αδιέξοδα κι αναζητάει κι αυτή καινούργιες κατευθύνσεις μέσα 
από τις ιδιαιτερότητες ενός χαμένου ποιητικού λόγου και μιας άλλης 
διαδικασίας. 

− καθώς, τέλος, αναπτύσσονται κάποια νέα κινήματα που θέτουν με 
καινούργιους όρους ζητήματα ποιότητας στην καθημερινή ζωή και 
στις σχέσεις. Και προχωρούν οι επεξεργασίες "θεωρίας και πράξης" 
πάνω στην έννοια της συμμετοχής. 

 
 Μέσα στις παραπάνω συνθήκες -που συνοπτικά αναφέρθηκαν- 

γεννιέται κι αναπτύσσεται η προβληματική γύρω από μια 
συμμετοχική ή αυτοδιαχειριστική διαδικασία που να αφορά την 
κατοικία και το χώρο γενικότερα. Που βέβαια θα προχωρεί 
παράλληλα με την συνολικότερη αποκέντρωση και τη θεσμική 
ενίσχυση νέων εταιρικών σχέσεων οργάνωσης. 

 
 Σήμερα -πέρα από το επίπεδο των εμπειριών- η προβληματική γύρω 

από μια συμμετοχική διαδικασία στον σχεδιασμό έχει τεθεί σαν μια 
ιδιαίτερη καινούργια περιοχή που απασχολεί την έρευνα στα θέματα 
χώρου. 

 
 Μια καινούργια περιοχή έρευνας που έχει θέσει ερωτήματα θεωρίας 

και πράξης και που προχωρεί κατακτώντας όλο και περισσότερο ένα 
διεπιστημονικό χαρακτήρα. 

 
 Σε πολλές αρχιτεκτονικές σχολές στις διάφορες χώρες της Ευρώπης 

και της Αμερικής λειτουργούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ή και ολόκληροι τομείς που ασχολούνται και 
διερευνούν αυτό το θέμα ή ομάδες διδασκόντων και φοιτητών που 
αντιμετωπίζουν κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό πρόβλημα 
δοκιμάζοντας συγχρόνως και μια άλλη ποιότητα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

 
 Ετσι στα πλαίσια της Ουνέσκο και του κέντρου ερευνών Ciedart στη 

Βενετία γίνεται προσπάθεια ολοκληρωμένης καταγραφής και 
τεκμηρίωσης των εμπειριών για όλες τις χώρες με επικεφαλής τον 
Dan Bernifield.  

 
 Παράλληλη είναι και η προσπάθεια του ερευνητικού κέντρου "Habitat 

et Paricipation" στο Βέλγιο. 
 
β. Ζητήματα κατοίκησης μέσα στον αστικό ιστό (Ειδικότερα σε 

υποβαθμισμένες  περιοχές) 
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 Οι περισσότερες μελέτες και αναλύσεις που έχουν γίνει τελευταία και 

που έχουν δημοσιοποιηθεί και από το ΥΠΕΧΩΔΕ συμφωνούν στην 
διαπίστωση ότι το πρόβλημα της κατοικίας στην Ελλάδα είναι κύρια 
ποιοτικό. 

 
 Οι διαφωνίες αρχίζουν όταν επιχειρείται η αναλυτική διατύπωση των 

"ποιοτικών χαρακτηριστικών" που θα συντελέσουν στην ποιοτική 
αναβάθμιση της κατοικίας, μετά την παρέμβαση. 

 
 Γιατί βέβαια η αύξηση και μόνο των m2 μιας κατοικίας, δεν μπορεί να 

σημαίνει -τουλάχιστον για τους ειδικούς- αναβάθμισή της. 
 Μένει λοιπόν να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της άλλης 

ποιότητας στην κατοικία, καθώς και ανοιχτό παραμένει το ερώτημα: 
σε ποια κατεύθυνση αναζητείται αυτή η άλλη ποιότητα. 

 
 Με απασχόλησαν επίσης ερωτήματα που έχουν σχέση με το τι είναι: 
 
• Υποβάθμιση και τι Αναβάθμιση στα προβλήματα κατοικίας. 
 
• Καθώς και ζητήματα που έχουν σχέση με τις ιδιαιτερότητές του ή των 

χρηστών και την πολυπλοκότητά  στις δραστηριότητες της 
καθημερινής ζωής στο χώρο απέναντι σε μια μονότονη  επανάληψη 
κάποιων ίδιων μοντέλων. 

 
 Ακόμα 
 
• Οι μικρές ή οι μεγάλες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο 

τυπικό διαμέρισμα της γνωστής πολυκατοικίας που ομοιόμορφα 
χτίστηκε στις διάφορες γειτονιές της Αθήνας. 

 Παρεμβάσεις που να μπορούν να αντιστρέψουν τη μιζέρια της 
κατασκευής και να χαράξουν στο χώρο τα σημάδια της 
ιδιαιτερότητας του χρήστη. 

 
• Παρεμβάσεις κελύφους προσθήκες σε υπάρχοντα κτίσματα. 
 
• Παρεμβάσεις στον αστικό ιστό με καινούργιο κτίσμα ή ανάπλαση 

μιας ολόκληρης περιοχής κατοικίας. 
 
γ. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι μέσα στον αστικό ιστό - 

Παρεμβάσεις σε ιδιαίτερα ευαίσθητα τμήματα πόλης. 
 
• Μέσα στη συνολική υποβάθμιση που έχει υποστεί το περιβάλλον 

στη σύγχρονη πόλη -προϊόν ενός συγκεκριμένου τόπου παραγωγής 
και μιας συγκεκριμένης ιδεολογικής πρακτικής- οι ελεύθεροι χώροι 
μέσα στον αστικό ιστό αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη σημασία. 
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 Γιατί μια σειρά παρεμβάσεων σε ελεύθερους χώρους μιας πόλης 
μπορεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα στο χώρο που θα "αντιστέκεται" 
στην υποβάθμιση δηλαδή να δώσει στοιχεία συνέχειας στο 
διαλυμένο ιστό της. 

 
• Το πρόβλημα της συνέχειας, στο περιβάλλον αλλά και στις μνήμες 

των χρηστών ενός ελεύθερου χώρου, παράλληλα με την αναγκαία 
τομή αναφορικά μ΄ ένα υποβαθμισμένο περίγυρο με απασχόλησε 
ιδιαίτερα. 

 
• Ακόμα τα προβλήματα: σύγκρουσης μνημειακών στοιχείων και 

στοιχείων καθημερινότητας ή σχέσης του συνόλου στο χώρο, και 
των επί μέρους στοιχείων μικρής κλίμακας, παραμένουν για μένα 
θέματα για διερεύνηση. 

  
δ. Χώρος / Αντικείμενα καθημερινής χρήσης / Επιπλο 
 
• Ενα πλήθος αντικειμένων κατακλύζει σήμερα την κοινωνία που 

ζούμε. Ενας ατελείωτος πληθωρισμός υλικών, μορφών, στιλ, 
συνυπάρχουν παράλληλα με χαρακτηρισμούς παραδοσιακούς, 
σύγχρονο, γυαλιστερό / ματ, αυθεντικό μοντέλο / έπιπλο σειρά, 
πρωτόπυπο / αντίγραφο. 

 
• Οι απόψεις των θεωρητικών διαφέρουν σχετικά με τον τρόπο της 

ομαδοποίησης και το χαρακτήρα της κατάταξης όλων αυτών των 
αντικειμένων έτσι ώστε η μελέτη κι η ανάλυσή τους να γίνει δυνατή. 
Κατά τη γνώμη μου μια μελέτη στον τομέα των αντικειμένων δεν 
μπορεί παρά να λάβει υπ' όψη της μια βασική κατάταξη: 

 
 1. Τα μεμονωμένα αντικείμενα / έπιπλα 
 2. Τους συνδυασμούς αντικειμένων / επίπλων  
 3. Τη σχέση τους με το χώρο 
 4. Τους μετασχηματισμούς τους μέσα από τη βιωμένη 

πραγματικότητα. 
 
 Και να αντλήσει πληροφορίες και από τις 4 ομαδοποιήσεις μ' έναν 

τρόπο συνθετικό. 
 
 Ειδικότερα μ' έχουν απασχολήσει: 
 
• Η γνώση των τρόπων και των χώρων παραγωγής και κατανάλωσης 

των αντικειμένων. Η γνώση της αγοράς κατά περιόδους που δηλώνει 
κάποιες χαρακτηριστικές κατευθύνσεις, καθώς και τα στοιχεία για τις 
έρευνες που γίνονται στην αντίστοιχη περίοδο στον τομέα του 
σχεδιασμού, παράλληλα με την ιδιαίτερη ιδεολογική λειτουργία του 
"design". 
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 Κυρίως όμως ο σχολιασμός τους όχι στη βάση μιας θεωρίας των 

αναγκών και του ποσοστού ικανοποίησής τους αλλά ο σχολιασμός 
τους στη βάση της συνολικής τους λειτουργίας σ' ενα επίπεδο 
κοινωνικής αναγνώρισης και ΣΗΜΑΣΙΑΣ. 

 
 Αρα ο τρόπος που βιώνονται τα αντικείμενα και τα έπιπλα. Ενώ π.χ. 

σε μια απλή περιγραφή του είδους των επίπλων και των 
αντικειμένων που περιλαμβάνει μια κατοικία τα πρότυπα είναι 
εμφανή, όσο προχωράμε σε μια πιο σύνθετη καταγραφή σχέσεων 
και οργάνωσης, οι παραλλαγές και οι συνδυασμοί  δεν έχουν 
τελειωμό. 

 
 Το  σύστημα των σύγχρονων εσωτερικών υπάρχει στην αντίθετη 

οργάνωση / ατμόσφαιρα. 
 
 Και στον τομέα του σχεδιασμού με βάση τις σύντομες αυτές 

παρατηρήσεις θεωρώ ότι κάθε αντικείμενο ή έπιπλο αποτελεί 
κομμάτι ενός συνόλου έτσι ώστε όλα τα αντικείμενα μαζί να 
δημιουργούν τη συνέχεια (το συνολικό έπιπλο πολλαπλών χρήσεων) 
που θα ενταχθεί στο χώρο. Το κάθε αντικείμενο ή έπιπλο, όμως, έχει 
μια συνθετότητα στη χρήση του που σίγουρα δεν μπορεί να 
περιορίζεται μόνο στη λειτουργία του. 

 
ε. Ερευνες που αφορούν οικιστικά σύνολα. Συνολικές 

παρεμβάσεις μέσα στον αστικό ιστό με τη συμμετοχή των 
χρηστών ειδικότερα στις λεγόμενες υποβαθμισμένες περιοχές. 

 
 
• Οι επί μέρους απόψεις για όλα τα παραπάνω ζητήματα βρήκαν τη 

συνολική τους έκφραση μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την 
"εναλλακτική πρόταση ανάπλασης ενός προσφυγικού συνοικισμού". 

 
• Το πρόγραμμα έρευνας - δράσης στον προσφυγικό συνοικισμό της 

Θήβας μπορεί να χαρακτηρισθεί, σαν ένα πρόγραμμα ανάπλασης 
μιας υποβαθμισμένης αστικής περιοχής. Ωστόσο η επιθυμία για 
οικιστική αναβάθμιση είναι άμεσα συναρτημένη με τις διαδικασίες 
σχεδιασμού και παραγωγής του χτισμένου χώρου, πολύ δε 
περισσότερο του χώρου της κατοικίας. Ετσι το βασικό ζητούμενο 
παραμένει μια διαδικασία διαφορετική, τέτοια που όχι μόνο θα 
παράγει ποιοτική κατοικία, αλλά θα αποδώσει στον κάτοικο την 
πραγματική του θέση σαν χρήση και όχι την συνήθως προτεινόμενη 
θέση του καταναλωτή. Πρόκειται για ένα κρίσιμο θέμα γιατί είναι 
πλέον γνωστό και αποδεδειγμένο ότι η σχέση του κάθε ανθρώπου 
με το σπίτι του, πολύ περισσότερο από άλλες, είναι μια σχέση που 
επηρεάζει άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα την κοινωνική του ζωή, 
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την προσωπική του ζωή ακόμα και την ψυχική του υγεία. Οι αξίες 
κατοίκησης που ακόμα αναγνωρίζουμε μέσα στον παλιό προσφυγικό 
συνοικισμό της Θήβας και που αποτελούν στοιχεία ταυτότητας και 
ιστορικής συνέχειας, κινδυνεύουν να υποχωρήσουν μπροστά στην 
εισαγωγή εντυπωσιακών ίσως αλλά ακατανόητων μοντέλων, με 
αποκλειστικό στόχο μια πορεία ενσωμάτωσης - αφομοίωσης ενός 
πληθυσμού που όχι τυχαία διατηρεί μια διαφορετικότητα. Μοναδικό 
εχέγγυο για τη διατήρηση, αλλά ακόμα για τον συνειδητό 
μετασχηματισμό αυτών των αξιών, παρέχει η συμμετοχή των 
κατοίκων σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής και 
διαχείρισης των έργων του συνοικισμού. Αυτός ο βασικός άξονας 
που παραμένει στόχος για το πρόγραμμα παράγει καθημερινά 
καινούργια προβλήματα, μια που έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τι 
γνώριμες διαδικασίες και έχει να ξεπεράσει τόσο τις συνειδητές 
αντιρρήσεις, όσο και τη δύναμη των προτύπων, την χρόνια 
μεθοδευόμενη διάλυση των κοινωνικοπολιτικών διεργασιών και την 
αναπόφευκτη αδράνεια των ατόμων.  

  
 Ετσι η διαδικασία συμμετοχής δεν πρέπει κατά καμία έννοια να 

λογίζεται σαν ένας μηχανισμός απόσπασης συναίνεσης. Θα πρέπει 
να διαπνέεται από την ειλικρινή πρόθεση απόδοσης ουσιαστικών 
εξουσιών στους κατοίκους και τη δημιουργία όρων άσκησης αυτών 
των εξουσιών. 

 
• Βασικός παράγοντας σ' αυτήν την υπόθεση είναι η αποκατάσταση 

της πλήρους πληροφόρησης, η μετάδοση πολλών χρήσιμων 
γνώσεων που θα επιτρέψουν στους κατοίκους να κρίνουν και όχι να 
συναινούν, και η παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων και όχι 
ολοκληρωμένων μοντέλων. Πρόκειται για μια ουσιαστική πολιτισμική 
διεργασία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών που ο αμφίδρομος 
χαρακτήρας της είναι η εγγύηση της ουσιαστικής συμμετοχής. Μια 
τέτοια διαδικασία που αποκλείει τις απλουστεύσεις και τους εύκολους 
κανόνες είναι αναπόφευκτα χρονοβόρα και πιθανά αντιπαραγωγική 
σε πρώτη φάση, πιστεύουμε όμως ότι αυτά τα "μειονεκτήματα 
εξαφανίζονται όταν αυτή η διαδικασία κάποια στιγμή γίνει τρόπος 
ζωής. 

 
 
στ. Η Αρχιτεκτονική της καθημερινής ζωής 
 

Το κοινό νήμα που συνδέει τις παραπάνω κατευθύνσεις τελικά είναι 
το ενδιαφέρον μου για την ποιότητα της Αρχιτεκτονικής της 
καθημερινής ζωής ή το πως μιά ομάδα του πληθυσμού οι ίδιοι 
οι κάτοικοι μιας γειτονιάς μέσα από ουσιαστικές διαδικασίες 
συμμετοχικού σχεδιασμού μπορούν να χτίσουν τη ζωή τους 
και το χώρο τους σε επίπεδο καθημερινής ζωής. 
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Πρόκειται για μια νέα σχέση χρηστών και ειδικών για μια συνεχή και 
επίπονη πολιτιστική διεργασία όπου οι ειδικοί θα μάθουν να 
σέβονται την ιστορία και τις ιδιαιτερότητες των αναγκών των 
κατοίκων και οι κάτοικοι θα συνειδητοποιήσουν την αξία του 
σχεδιασμού. 

 
Καθώς όμως όλο και περισσότερο αισθάνομαι μια προσήλωση σ' 
αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουν να με ενδιαφέρουν οι 
αλληλοεξαρτήσεις αλλά και το νήμα που οδηγεί από την κατοικία 
στις αναπλάσεις στην συνολική τοπική αναβάθμιση μιας 
υποβαθμισμένης γειτονιάς μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση 
στα διάφορα επίπεδα της καθημερινής ζωής που θα 
ξαναδημιουργήσει τη ΧΑΜΕΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στις σχέσεις και το 
ΧΩΡΟ. 
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Β. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
• Ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τα προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

στον τόπο μας. Η περίοδος από το διορισμό μου μέχρι το 1985 
κυρίως, συνέπεσε με κρίσιμες στιγμές για την πορεία του ελληνικού 
πανεπιστημίου αλλά και της Σχολής Αρχιτεκτόνων. 

 
 Αποτελεί πεποίθησή μου ότι ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος δεν 

μπορεί παρά να ερμηνεύει να αναλύει, να παρεμβαίνει  στα δρώμενα 
γύρω του, να θέτει ερωτήματα που αφορούν το θεσμό - 
πανεπιστήμιο, να συμβάλλει σ' έναν επαναπροσδιορισμό θεσμικό 
αλλά και του περιεχομένου των σπουδών και της έρευνας, μέσα από 
συλλογικές ή ατομικές πρωτοβουλίες. 

 
 Η πραγματική αναγέννηση άλλωστε του ελληνικού πανεπιστημίου 

συνεχίζει να είναι το ζητούμενο, μέχρι σήμερα. 
 
 Ετσι συμμετείχα ενεργά μέσα κι έξω από τη σχολή στις διάφορες 

προσπάθειες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια για τον εκσυγχρονισμό 
και εκδημοκρατισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παράλληλα 
οδηγήθηκα σε μια πιο συστηματική διερεύνηση κάποιων 
ερωτημάτων που προέκυψαν από την καθημερινή δράση και που η 
απάντησή τους, απαιτούσε επίπονη μελέτη και έρευνα. 

 
• Από το 1990 ασχολούμαι ιδιαίτερα με την καθιέρωση συστηματικών 

μεταπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Αρχιτεκτόνων. 
 
Κατευθύνσεις: 
 
α. Ιστορική εξέλιξη των θεσμικών αλλαγών στα πανεπιστήμια από 

το 1909 
 
 Στην προσπάθειά τους να οικοδομήσουν ένα φιλελεύθερο κράτος 

Ευρωπαϊκού τύπου, οι κοινωνικές δυνάμεις που κυριάρχησαν μετά 
τα γεγονότα στο Γουδί το 1909, έδωσαν πολύ μεγάλη έμφαση στη 
μεταρρύθμιση του Πανεπιστημίου. Δεν έγινε, όμως δυνατό να 
πραγματοποιηθεί μια ριζική ανανέωση των θεσμών και το 
πανεπιστήμιο "ανέκρουε" τις όποιες προσπάθειες μεταρρύθμισής 
του. Η έρευνα αυτή μελετά τη πορεία των μεταρρυθμιστικών 
προσπαθειών μέσα κύρια από τις δυσκολίες αλλαγών που 
επιχειρούνται στον διδακτικό φορέα.  

 
 Η έρευνα αυτή προσπαθεί επίσης να απαντήσει και σ΄ένα βασικό 

ερώτημα που κυριάρχησε από το 1974: Το γιατί δεν έγινε κατορθωτό 
να "επεκταθεί" η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του '64 και του '76 και 
στα Πανεπιστήμια. Γιατί επί 50 χρόνια το πανεπιστήμιο λειτούργησε 
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με το νόμο του 1932. Προσπάθησε επίσης να εντοπίσει κάποια 
μονιμότερα χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο ελληνικό 
πανεπιστήμιο μια ιδιομορφία, την "ελληνικότητά" του, ιστορικά 
διαμορφωμένη (όπως η αδυναμία του να αναπαράγεται η 
δημοκρατική ταξική διάρθρωση του φοιτητικού πληθυσμού όπως και 
η πλήρης απομόνωση του πανεπιστημίου από τις κοινωνικές και 
οικονομικές απαιτήσεις). Γιατί μόνο μέσα από τη γνώση μιας πορείας 
είναι δυνατόν να φωτιστούν κάποια σημερινά προβλήματα. 

 
 Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο: 

"Απόπειρες Μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης 1911 - 
1981" εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, Θεσ/νίκη 1982, σελ. 439, μαζί με 
τον Κ. Γαβρόγλου. 

 
 Στο βιβλίο δημοσιεύονται για πρώτη φορά ένα σύνολο 

ντοκουμέντων, και αναδημοσιεύονται ορισμένα πιο γνωστά. Η 
θεωριτική μελέτη ερευνά στις περιόδους 1911-1922, 1932-1939, 
1958-1966, 1972-1974, και 1974-1981, όπου και γίνονται οι βασικές 
συζητήσεις και ρυθμίσεις για το ρόλο του πανεπιστημίου στην 
Ελληνική κοινωνία. 

 
 Επίσης στοιχεία της έρευνας αυτής περιέχονται και στα άρθρα: 
 − "Για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο σήμερα", περιοδικό ο 

"Πολίτης"  τεύχος 40 Φεβρουάριος 1981. 
 − "Σκέψεις με αφορμή το νόμο-πλαίσιο", περιοδικό "Σύγχρονα 

Θέματα,  τεύχος 18, Σεπτέμβριος 1983. 
 
β. Το πρόβλημα των περιφερειακών Πανεπιστημίων ή των "νέων" 

Πανεπιστημίων έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις μετά το 1982 με τις 
προτάσεις που έχουν γίνει για την ίδρυση πολλών εκτός κέντρου 
Πανεπιστημίων (Αιγαίου, Βόλου, Κέρκυρας κλπ). Ο τρόπος που 
χρησιμοποιήθηκαν από την πολιτεία οι προτάσεις για την ίδρυση 
νέων Πανεπιστημίων -και ιστορικά αλλά και μέχρι σήμερα- 
λειτούργησαν αντικειμενικά σαν το όραμα ή το άλλοθι ενός 
εκσυγχρονισμού που δεν προχωρούσε για τα υπάρχοντα ΑΕΙ. 

 
 Τα πρώτα συμπεράσματα αυτής της έρευνας ανακοινώθηκαν σε 

εισήγηση -υστέρα από πρόσκληση από την οργανωτική επιτροπή- 
στο 2ημερο συμπόσιο για τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια και που 
οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο και το Δήμο Ιωαννίνων (βλ. 
διαλέξεις). 

 
γ. Πέρα όμως από τα θεσμικά, το πρόβλημα της ουσιαστικοποίησης 

της γνώσης και της έρευνας ώστε να απαντάει στα προβλήματα και 
τις ανάγκες που θέτει η κοινωνία συνολικά αποτελεί πιστέυω ένα 
ανοιχτό ζήτημα. Γιατί ενώ συνθηματολογικά επαναλαμβάνεται 
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μονότονα στις διάφορες διακηρύξεις..."για νέα Πανεπιστήμια στην 
υπηρεσία του λαού και του τόπου".. το βασικό πρόβλημα ενός 
επαναπροσδιορισμού του περιεχόμενου των σπουδών και της 
έρευνας δεν έχει ουσιαστικά τεθεί, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Δεν έχει 
δηλαδή τεθεί στην ουσία του το πρόβλημα της κοινωνικής και 
Δημοκρατικής διαχείρισης της γνώσης κι όχι απλά ο εκσυγχρονισμός 
της. Ιδιαίτερα για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση μια τέτοια 
προβληματική έχει σημασία μιας και το περιεχόμενό της συνδέεται 
άμεσα με τα κοινωνικά προβλήματα. 

 
• Είχα την ευκαιρία να μελετήσω τις εμπειρίες συνεργασίας, ανάμεσα 

σε αρχιτεκτονικές σχολές και τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως στις πόλεις 
Τορίνο, Μιλάνο και Βενετία. 

 
 Το υλικό αυτό μαζί με τη μελέτη του προβλήματος στις ελληνικές 

συνθήκες (επιτροπή σπουδών Αρχιτεκτονικής Σχολής, Δήμος 
Αθηναίων) με βοήθησαν στο να διατυπώσω κάποιες πρώτες σκέψεις 
για συζήτηση πάνω στο θέμα: Πανεπιστήμιο και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (βλ. δημοσιεύσεις). 

 
 Τέλος μέσω ΟΕ του ΤΕΕ (βλ. δημοσιεύσεις), κάναμε μια 

συστηματική καταγραφή των συνθηκών και της στάθμης των 
σπουδών στην αρχιτεκτονική σχολή μέχρι το 1978. 

  
• Η εμπειρία από συνεργασίες με Αρχιτεκτονικές Σχολές στην Ευρώπη 

και Αμερική και ύστερα από αναλυτική μελέτη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία και με 
συναδέλφους του τομέα, οδήγησε στην διατύπωση της πρότασης για 
την δημιουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα 
ΙΙΙ. 
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Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
Κατευθύνσεις: 
 
α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
1. Οι αντιδράσεις των κατοίκων - χρηστών ενός "πρωτοποριακού" κτιρίου 

λαϊκής κατοικίας στο IVRY / Γαλλία αρχιτ. R. Gailloustet. Συμμετοχή σε 
ερευνητική ομάδα στα πλαίσια της εργασίας μου στο Centre Scientifique et 
Technique du Batiment (C.S.T.B.) 1969. Το υλικό της έρευνας συγκεντρώθηκε με 
τη βοήθεια ερωτηματολογίου αλλά και ελεύθερων συζητήσεων, με όλους τους 
κατοίκους του κτιρίου. τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν στο Δήμο 
του IVRY και δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό που εκδίδεται από το C.S.T.B. 

 
 Δύο βασικά συμπεράσματα της έρευνας. Η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων 

αρνιόταν να δεχτεί το γυμνό μπετόν των όψεων με το αιτιολογικό ότι ..."έμοιαζε 
φτωχό"... καθώς και τα διαμερίσματα σε διαφορετικά επίπεδα (duplex) γιατί τα 
θεωρούσαν κουραστικά. Οι λίγοι που συμφωνούσαν με τις σκάλες μέσα στο σπίτι 
πρόβαλαν το επιχείρημα ότι ..." με τις σκάλες το σπίτι έχει έναν αέρα βίλας"... 

 
2. Μελέτη και οργάνωση ενημερωτικού υλικού (έκθεση) για τους κατοίκους και 

γενικά μη πληροφορημένο κοινό πάνω στις πρώτες έρευνες και προτάσεις 
για τον ιστό της καινούργιας πειραματικής πόλης Vaudreuil - Γαλλία 
(100.000 κατ.) ομαδική εργασία στα πλαίσια του Atelier d' Architecture de 
Montrouge (1970). 

 
 Το υλικό της έρευνας παράλληλα με ειδική μελέτη για την εικονογράφηση 

παρουσιάστηκε σε έκθεση που οργανώθηκε επιτόπου στο χώρο της καινούργιας 
πόλης. 

 
 Οι στόχοι της έκθεσης αναλύονταν στα παρακάτω βασικά σημεία: 
 
 − Να παρουσιάσει τις πρώτες έρευνες για τη δομή του Vaudreuil. 
 − Να προκαλέσει ένα διάλογο με αυτούς που θα επιθυμούσαν να 

 εκφράσουν κάποιες απόψεις πάνω στο αποτέλεσμα της έρευνας 
 − Να μελετηθεί μαζί με τους κατοίκους πως μπορεί να γεννηθεί μια  πόλη. 
 − Η έκθεση δεν ήθελε να παρουσιάσει ένα τελειωμένο προϊόν. 
 − Δείχνει τις κατευθύνσεις που επιλέχθηκαν για τις πρώτες προτάσεις, 

 αναλύοντας αυτό που θα μπορούσε να είναι ένας ιστός. 
 
 Η έκθεση περιελάμβανε: 
 − Μια εισαγωγή. Η περίπτωση της CAEN, μικρός παραδοσιακός  οικισμός. 

Αναλύθηκαν μέσα από ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τα  χαρακτηριστικά μιας 
πόλης που λειτουργεί. 
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 − Τον καθορισμό και τη συνεχή αναφορά σε κάποιες γενικές αρχές που 
 είχαν επιλεγεί για την καινούργια πόλη. 

 − Την παρουσίαση μιας πρώτης πρότασης οργάνωσης για τον ιστό. 
 − Τη μορφοποίησει των γενικών αρχών οργάνωσης. 
 − Τέλος, η έκθεση καλούσε τους  χρήστες να θέσουν ερωτήσεις, να 

 εκφράσουν ιδέες, να διαμορφώσουν κριτικές. 
 
 Στην ομάδα συμμετείχε, εκτός από τους αρχιτέκτονες κοινωνιολόγους, μια 

μαθηματικός (καθ. στη Beaux Arts η Champetier de Ribes). Μέσα από τη 
στενότερη συνεργασία που είχα μαζί της -στα πλαίσια της εσωτερικής κατανομής- 
είχα για πρώτη φορά την εμπειρία του πως μέσα από απλούς κάνονες της 
λογικής και των διαδοχικών προσεγγίσεων πολύπλοκα και σύνθετα νοήματα της 
αρχιτεκτονικής γλώσσας αναλύονται σε απλές φράσεις που συνδέονται με τη 
βιωμένη πραγματικότητα των χρηστών άρα γίνονται αντιληπτές. 

 
3. La publicite immobiliere: recherche sur les Modeles de la vie quotidienne. 
 Η διαφήμιση για την κατοικία: έρευνα πάνω στα μοντέλα της καθημερινής 

ζωής. 
 
 Μια έρευνα για το πως μέσα από έντυπα μαζικής κυκλοφορίας -περιοδικά, 

εφημερίδες- προωθούνται -με εικόνες και κείμενο- τα διάφορα μοντέλα που 
αφορούν το χώρο της κατοικίας (1970-73, 1976-78). Η έρευνα αυτή κατέληξε σε 
διδακτορική διατριβή. 

 Η διατριβή περιλαμβάνει την εισαγωγή, τρία βασικά κεφάλαια, ένα γενικό 
επίλογο, παράρτημα και βιβλιογραφία. 

 
Εισαγωγή 
 
Α. Τοποθετείται η προβληματική της μελέτης και η σημασία της 
 
 Διαπιστώνεται το χάσμα ανάμεσα σε δυο διαφορετικές γλώσσες και δυο 

διαφορετικούς κώδικες, των ειδικών και εκείνη των μαζών. 
 
 Ακόμα φαίνεται καθαρά ότι οι άνθρωποι αγοράζουν κάτι παραπάνω με το 

διαμέρισμά τους, την οργάνωση της ζωής τους μέσα στο χώρο. 
 
 − Βασικός στόχος της μελέτης να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

καταναλωτές χώρου αποκτούν συνείδηση για το περιβάλλον, μέσω υλικού που 
διοχετεύεται ειδικά για να χειραγωγήσει αυτή τους τη συνείδηση. 

 
 Παράλληλα να γίνει δυνατή μια περιγραφή του κώδικα που επιβάλλεται και η 

γνώση των μοντέλων της καθημερινής ζωής που διοχετεύονται στα θέματα 
χώρου από τα μαζικά μέσα επικοινωνίας. 

 
Β. Διατυπώνονται ακόμα τα ερωτήματα: 
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− Ποιο είναι το μήνυμα "κατοικία" 
− Ποιες πληροφορίες δίνονται και ποιες δεν δίνονται; 
− Ποιες είναι οι αξίες, οι ανάγκες στις οποίες στηρίζονται οι διαφημίσεις για την 

κατοικία; 
− Ποια είναι η στρατηγική των διαφημιστών που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην 

παραγωγή και την κατανάλωση και πως καλλιεργείται η παθητικότητα των 
χρηστών; 

− Πως μπορεί να προχωρήσει η συμμετοχή των χρηστών; 
 
 Μεθοδολογικά έπρεπε να απαντηθούν δυο σοβαρά προβλήματα. Μετά την 

επιλογή του βασικού υλικού να προταθεί μια διπλή μέθοδος που θα επέτρεπε το 
ΔΙΑΒΑΣΜΑ των διαφημίσεων μ' έναν τρόπο καταγραφής όχι μόνο αυτών που 
λέγονται αλλά και όσων εννοούνται ή θίγονται έμμεσα. Με μια λέξη μια μέθοδος 
αποκρυπτογράφησης των διαφημίσεων παράλληλα με την εξασφάλιση μιας 
μεθόδου επεξεργασιών (traitement) των δεδομένων. 

 
α. Το πρόβλημα της μεθόδου ανάλυσης των διαφημίσεων για την κατοικία 

εντάσσεται στο συνολικό πρόβλημα (πάντα ανοιχτό άλλωστε) της "ανάλυσης της 
εικόνας". 

 Υποχρεώθηκα να ανατρέξω σε όρους και μελέτες γλωσσολογίας και σημειωτικής 
παρ΄όλο που δεν ισχυρίζομαι ότι η έρευνα αυτή είναι μια έρευνα σημειωτικής. Η 
μέθοδος που τελικά διαμορφώθηκε αποτελεί μια συνθετική δουλειά 
προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των εικόνων του υλικού μου. 

 
β. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο "traitement graphique de l' 

information" που εγκαινιάστηκε και προωθείται στο "Laboratoire de Semiologie 
graphique de l' Ecole des Hautes Etude en Sciences Sociales" με τον καθ. G. 
Bertin. Είναι μια μέθοδος οπτική και χειροκίνητη που επιτρέπει συνεχείς 
ανακατατάξεις, επιτρέπει να ανακαλύψεις τους εσωτερικούς κάνονες των 
δεδομένων. Αφήνει τα δεδομένα με την απλή ιδέα των συνεχών ομαδοποιήσεων 
(οπτικών) να εκφραστούν. Η μέθοδος αυτή ήταν η δεύτερη φορά την εποχή που 
δοκιμαζόταν σε έρευνα με προεκτάσεις επιστημών του ανθρώπου γιατί κυρίως 
είχε χρησιμοποιηθεί σε θέματα γεωγραφίας και χαρτογραφίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 
A. Εγινε η επιλογή ενός σώματος 80 διαφημίσεων από τον ημερήσιο τύπο, 

αποκλειστικά για κατοικίες. 
 
B. Ο προσδιορισμός μιας τελικής μεθόδου ανάλυσης για όλες τις διαφημίσεις έγινε 

μέσω 31 διαφημίσεων στη βάση: 
  
 1ο μέρος: Ποιοτική ανάλυση 
   − Οι λέξεις κλειδιά 
   − Ο συμβολισμός της εικόνας 
   − Οι σχέσεις σύζευξης 
   − Πολιτιστικές έννοιες  
   − Τα καταπιεστικά στοιχεία 
 
 2ο μέρος: Ποσοτική καταγραφή χωρίς επιλογές 
   − Signes Linguistiques / Denotations / Connotations 
   − Signes Iconiques / Denotations / Connotations 
   − Valeur - Κείμενο / Εικόνα. 
 
 Μέσα από το 2ο μέρος προσδιορίστηκε η τελική grille με 253 indicateurs μέσα 

από τους οποίους μπορούσαν πια να αναλυθούν όλες οι διαφημίσεις. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 
Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε; 
 
− Με βάση το 1ο τμήμα της ανάλυσης (ποιοτική) μέσα από το οποίο 

προσδιορίστηκαν: 
 α. Το άμεσο μήνυμα: Οι λέξεις κλειδιά και η συμβολική σημασία της  εικόνας. 
 β. Τα κοινωνικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται  
 γ. Η καταπιεστική μορφή και το καταπιεστικό μήνυμα που διαχέεται. 
 
− Με βάση το 2ο τμήμα (ποσοτική) ανάλυση: 
 α. Η διαφοροποίηση ανάλογα με τις εφημερίδες (ταξική διαφοροποίηση) 
 β.  Η συχνότητα των βασικών θεμάτων και υποθεμάτων 
 γ. Η ομαδοποίηση των "πληροφοριών" 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 
Απαντήσεις και ερωτήματα 
 
Δίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και των επεξεργασιών 
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Α. Πάνω στην πραγματικότητα -σχετικά με το περιβάλλον, την κατοικία, την 
καθημερινή ζωή- όπως παρουσιάζονται από τις διαφημίσεις καθώς και  τα 
μοντέλα, οι αξίες, οι πολιτιστικές έννοιες που προβάλλονται. 
− Οι "πληροφορίες" που δίνονται -ελάχιστες έχουν σχέση με το θέμα είναι δηλ. 

αρχιτεκτονικές- και οι πληροφορίες "όχι αρχιτεκτονικής", είναι οι περισσότερες. 
Καθώς και κάποιες που απαντούν σε "υποτιθέμενες" έννοιες αναγκών ή 
γοήτρου. 

 
Β. Σχετικά με τη στρατηγική των διαφημίσεων, τον τρόπο που την αναπτύσσουν, 

την επιλογή των σημείων (signes), που χρησιμοποιούνται , την τυπολογία των 
διαφημίσεων. 

 
Γ. Προς τη δημιουργία ενός εργαλείου κριτικής για το πλατύ κοινό. Για το πως να 

διαβάζεται ή καλύτερα να αποκρυπτογραφηθεί μια διαφήμιση. 
 
Επίλογος 
 
 Τελικά στις διαφημίσεις για την κατοικία δεν δίνονται πληροφορίες για την 

κατοικία. Αντίθετα για κάθε κατοικία δημιουργείται ένας ολόκληρος μύθος σαν να 
επρόκειτο κάθε φορά για κάτι μοναδικό. "Η ρητορική της απελπισίας" όπως είπε 
ο Bourdieu. 

 
 Γύρω από το τρίπτυχο ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ / ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ / Η ΦΥΣΗ συγκροτείται 

το ρητορικό μήνυμα. Πάνω και πέρα από την κατοικία οι διαφημιστές προτείνουν 
την πρόσβαση στην ιδιοκτησία. 

 
 Το να είσαι ιδιοκτήτης σημαίνει ΕΥΤΥΧΙΑ. Κυρίως όμως αυτό που πουλιέται είναι 

η δυνατότητα πρόσβασης στο ΟΝΕΙΡΟ, η προσωπική ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ. Την 
ίδια στιγμή που η ταξική διάρθρωση και η κοινωνικοποίηση συνυπάρχουν. 

 
 Η εργασία έχει καταταγεί από τον Α.Φ. Λαγόπουλο, Κ. Boklund-Λαγοπούλου, στη 

βιβλιογραφία εργασιών σημειωτικής Ελλήνων Επιστημόνων, Σύγχρονα Θέματα, 
τεύχος 14, Μάρτιος 1982. 

 
 
Συμμετοχικός Σχεδιασμός 
 
 Τα τελευταία δέκα χρόνια προσπαθώ να συγκεντρώσω πληροφορίες, εμπειρίες, 

γνώση και υλικό γύρω από το θέμα μέσω: 
 
− Δήμων -κυρίως στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία- ή ομάδων που διαθέτουν 

τέτοια εμπειρία. 
 
− Αρχιτεκτονικών Σχολών που έχουν καθιερώσει προγράμματα συμμετοχικού 

σχεδιασμού. 
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− Ερευνητικών Κέντρων (Ciedart - Ουνέσκο στην Βενετία, Habitat et Paticipation 
στο Βέλγιο, Οξφόρδη). 

 
− Του D. Bernfield καθ. στο Στρασβούργο και υπεύθυνο μιας σειράς εκδόσεων 

γύρω από τη Συμμετοχική Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία. 
 
 Ενα πρώτο συμπέρασμα "εισαγωγή" αυτής της εργασίας, αποτελεί ένα άρθρο 

μου που δημοσιεύτηκε στα Σύγχρονα Θέματα (βλ. δημοσιεύσεις) και που 
περιλαμβάνει και μια κατ' αρχήν βιβλιογραφία πάνω στο θέμα. 

 
 Στη συνέχεια το υλικό αυτό εμπλουτίστηκε μέσω της συμμετοχής και της 

εμπειρίας και των διεθνών συναντήσεων του 2ου και 3ου ευρωπαϊκού 
προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας. 

 
 Απόψεις, συμπεράσματα και νέα ερωτήματα προέκυψαν απ' αυτές τις 

συναντήσεις, περιλαμβάνονται ορισμένα στο σύνολο των υλικών του 
προγράμματος "4 χρόνια έρευνας - δράσης στον προσφυγικό συνοικισμό της 
Θήβας". 

 
4. Ερευνα στα πλαίσια της ομάδας εργασίας "Κατοικία και Συμμετοχή " που 

συγκροτήθηκε από την κοινότητα -3ο Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας- με εκπροσώπους από τοπικά προγράμματα (Κοπεγχάγη, Antwerpen, 
Liverpool, Πόρτο, Huelva, Πέραμα, Μόναχο, Mantois-Val de Seene).  

 Σαν "raportrice" γενική της ομάδας είχα την ευθύνη της σύνταξης όλων των επί 
μέρους εκθέσεων με τα αποτελέσματα της εργασίας καθώς και της συνθετικής 
έκθεσης. 

Η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε 3 συναντήσεις: 
 

− Ενα διήμερο στο Porto 16-17.11.1990 με εργασία επί τόπου στο πρόγραμμα 
για την ανάπλαση υποβαθμισμένης περιοχής στο κέντρο της πόλης. 

 
− Ενα διήμερο στην Huelva - νότια Ισπανία 14-15 Ιουνίου 1991 
 
− Ενα διήμερο στο Πέραμα 30 Απριλίου - 1η Μαΐου 1993 
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5. Συμμετοχικός σχεδιασμός 
 Επιμ. Α Βρυχέα, Κλ. Λωράν  
 Εκδοση ΤΕΕ 1993 
 Βιβλίο 
 
• Πρόκειται για μια έκδοση που περιλαμβάνει άρθρα, εμπειρίες από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό, θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και βιβλιογραφικές αναφορές που, 
ανεξάρτητα από διαφοροποιήσεις, συνιστούν συνολικά μια διαφορετική 
προσέγγιση στα ζητήματα της "κοινωνικής κατοικίας", των "αναπλάσεων", του 
αστικού σχεδιασμού και εν γένει αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους παρέμβασης 
στα ζητήματα του χώρου και του σχεδιασμού. 

 
• Η συλλογή αυτή απλώς θέτει μόνο κάποια ζητήματα προσπαθώντας να δώσει 

πολλές συγκεκριμένες πληροφορίες και παράλληλα διατυπώνει ερωτήματα. 
 
• Αυτή η έκδοση προσφέρει ένα πρώτο υλικό "υποδομής" -για ένα θέμα που 

πρώτη φορά παρουσιάζεται στα ελληνικά που θα βοηθήσει το διάλογο γι' αυτήν 
την προβληματική και στον ελληνικό χώρο, θα προκαλέσει ερωτηματικά και 
καινούργια ερωτήματα. Θα αποτελέσει ίσως ένα πρώτο βήμα για επόμενες 
εκδοτικές προσπάθειες περισσότερο συνθετικές. 

 
Παραθέτω τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης: 
 
Αννη Βρυχέα: Γιατί αυτή η έκδοση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Αννη Βρυχέα: Η αφορμή γι' αυτήν την έκδοση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Αννη Βρυχέα: Συμμετοχικός σχεδιασμός, κατοικία, τοπική αναπτυξη. . . .  13 
Αννη Βρυχέα: Η γενικότερη προβληματική που οδηγεί στον συμμετοχικό  
σχεδιασμό ανάγκη για επαναπροσδιορισμούς. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Αννη Βρυχέα: Για την κοινωνική κατοικία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Κλώντ Λωράν: Συμβουλευτική αρχιτεκτονική-συμμετοχικός σχεδιασμός  23 
Κώστας Μωραϊτης: Οι πολιτιστικές διαφορές και η διαμόρφωση της 
κατοικίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25 
Σόλων Ξενόπουλος, Τάκης Φραγκούλης: Συμμετοχικός σχεδιασμός:  
τεχνική σχεδίασης ή πολιτισμική πράξη;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31   
Παναγιώτης Παπαγιάννης: Ο συμμετοχικός σχεδιασμός και η  
αυτοδιοίκηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 
Κωστής Χατζημιχάλης: Το διεθνές και το τοπικό: τα νέα όρια της άνισης 
ανάπτυξης στη δεκατετία του 1990. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Αννη Βρυχέα: Η σύγχρονη προβληματική σε επίπεδο θεωρίας και πράξης  
στον ευρωπαικό χώρο σε σχέση με την κοινωνική κατοκία και τη  
συμμετοχή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Οργανώσεων: Ευρωπαϊκή Χάρτα για το Δικαίωμα στο 
"κατοικείν" και τη μάχη ενάντια στον "αποκλεισμό" απο την κατοικία. . . 47 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Αννη Βρυχέα: Γιατι αυτή η έκθεση σε μια ελληνική έκδοση. . . . . . . . . . . . 52 
Habitat et Paricipation: Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 
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• Στην έκδοση όπως φαίνεται από τον πίνακα περιεχομένων παρουσιάζεται ένα 

πλούσιο υλικό από εμπειρίες που συγκεντρώθηκε από την εταιρεία "Habitat et 
Participation". 

 Παρουσιάζουμε, σχεδόν αυτούσιο, το υλικό που συγκεντρώθηκε συστηματικά 
από την εταιρεία "Κατοικία και Συμμετοχή" και κυκλοφόρησε  με μορφή 
εκθεσιακών πανώ τον Ιούνιο του 1984. 

 
• Για την ύπαρξη της εταιρείας, σχεδόν τις μέρες της ίδρυσής της, έμαθα 

συμπτωματικά στην Βενετία το 1983. Περίπου από το 1980 -ξεκινώντας από 
ερωτήματα και αδιέξοδα ως προς το νόημα και τη σημασία του αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού- προσπαθούσα, με ταξίδια στις διάφορες πόλεις της Ευρώπης, να 
ενημερωθώ και να μαζέψω αυτές τις σκόρπιες, σιωπηλές πολλές φορές, 
εμπειρίες που μέσα από συγκεκριμένη δράση δοκίμαζαν μια διαφορετική λογική 
στο σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου. 

 
• Ετσι σε μια απ' αυτές τις περιπλανήσεις, στον νησί di San Giorgio Maggiore, στο 

διεθνές κέντρο Ciedart πληροφορήθηκα για την ίδρυση και τους άμεσους 
στόχους της εταιρείας "Κατοικία και Συμμετοχή", αλλά και για την ύπαρξη της 
εκδοτικής σειράς "Αρχείο της Συμμετοχής", στο πλαίσιο του κέντρου. Μια πολύ 
σημαντική εκδοτική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε -ήδη είχαν εκδοθεί 3 
βιβλία- χάρη στον D. Bernfild υπεύθυνο της έκδοσης. 

 
• Αυτές οι πρώτες προσπάθειες συλλογής ενός σκόρπιου υλικού που είχαν στόχο 

να κάνουν ευρύτερα γνωστές, αλλά και να διαδώσουν τις συμμετοχικές εμπειρίες, 
συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν. 

 
• Σήμερα, ύστερα από δέκα χρόνια, πολλά περισσότερα έχουν γίνει σε επίπεδο 

θεωρίας, πράξης, γνώσης, αρχειοθέτησης, συζητήσεων αλλά και νέων 
ερωτημάτων. Ηδη η εταιρεία "Κατοικία και Συμμετοχή" σε συνέχεια αυτής της 
πρώτης προσπάθειας του 1983, συγκρότησε το 1989 το "Αρχείο Κατοικίας" το 
οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς. 

 Το αρχείο αυτό μπορεί να το συμβουλευτεί ή και να το αποκτήσει οποιοσδήποτε 
ενδιαφερόμενος φορέας ή άτομο. 

 
 
• Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι η έκθεση, με το υλικό που είχε συγκεντρωθεί μέχρι 

το 1983, διατηρεί τη σημασία της. Αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ταξινόμησης 
των εμπειριών αλλά και της σύνδεσής τους με ιστορικά στοιχεία και θεωρητικούς 
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προβληματισμούς. Γι' αυτό και την παρουσιάζουμε με την πεποίθηση ότι έχει τη 
θέση σε μια έκδοση στα ελληνικά που φιλοδοξεί να αποτελέσει βάση για 
περαιτέρω συζητήσεις και διερευνήσεις, αλλά και για άλλες εκδοτικές 
προσπάθειες, περισσότερο συνθετικές πάνω σ' αυτά τα θέματα. 

 
• Στην ελληνική παρουσίαση το υλικό της έκθεσης έχει υποστεί δύο 

παρεμβάσεις/αλλοιώσεις: 
α. Μια πρώτη προσθήκη αφορά την εμπειρία έρευνας - δράσης για την 

αναβάθμιση του παλιού Προσφυγικού Συνοικισμού στη Θήβα. Μια εμπειρία 
πολλών χρόνων συμμετοχικού σχεδιασμού από τον ελληνικό χώρο -όπου 
σπανίζουν δυστυχώς οι προσπάθειες σ' αυτήν την κατεύθυνση. Αλλωστε η 
περίπτωση του Προσφυγικού Συνοικισμού ήδη έχει συμπεριληφθεί στο 
"Αρχείο Κατοικίας" και στην έκδοση 150 παραδειγματικές ιστορίες για την 
κατοικία στην Ευρώπη. 

β. Η δεύτερη προσθήκη αναφέρεται σε μια κριτική ανάγνωση του υλικού της 
έκθεσης. 

 
• Συζητώντας με την Ντίνα Βαϊου και την Μαριλένα Βυριράκη, εντοπίσαμε μια 

παράλειψη και ένα κενό που διατρέχει όλο το υλικό της έκθεσης. Λείπουν τελείως 
αναφορές για την φεμινιστική προσέγγιση του συμμετοχικού σχεδιασμού. Ετσι 
προσθέσαμε έναν πίνακα, απλώς και μόνο ως υπόμνηση, χωρίς να φιλοδοξούμε 
να καλύψουμε ένα ζήτημα που έχει τη δική του ιστορία και θεωρία, αλλά και τις 
δικές του συγκεκριμένες εμπειρίες και πρακτικές. 

 
• Εχει σημασία να τονίσουμε ότι οι διαδικασίες για να γίνει δυνατή η παρουσίαση 

αυτού του υλικού στα ελληνικά -κατ' αρχάς με την αρχική του  μορφή των 
εκθεσιακών πανώ και στη συνέχεια εκδοτικά -κράτησαν κάποια χρόνια για 
λόγους καθαρά οικονομικούς. Το υλικό και η ιδέα υπήρχαν εδώ και 8 χρόνια. 

 Το αναφέρω γιατί δίνει μια διάσταση για το πόσο δύσκολα προχωρούν ορισμένα 
πράγματα ενημέρωσης  και γνώσης στην ελληνική πραγματικότητα, ακόμα και 
όταν τα οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται είναι ελάχιστα. 

 
 
• Τέλος να αναφέρουμε ότι αυτή η παρουσίαση έγινε δυνατή με τη βοήθεια του 

Δήμου Θηβαίων, της Δημοτικής Επιχείρησης Οικιστικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης Θήβας και του ΕΜΠ - Τμήμα Αρχιτεκτόνων - Τομέα Αρχιτεκτονικής, 
Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασμού. 

 Η Μαρία Μάρκου έκανε την μετάφραση των κειμένων από τα γαλλικά και η 
Μαριλένα Βυριράκη επιμελήθηκε την αναπαραγωγή των εκθεσιακών πινάκων με 
τα κείμενα στα ελληνικά. 

 
• Σήμερα παράλληλα με την έκδοση το υλικό της έκθεσης είναι στη διάθεση κάθε 

συλλογικού φορέα που θα ήθελε να οργανώσει ενημερωτική έκθεση γύρω από το 
θέμα. 
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 Πιστεύω επίσης ότι κάποιοι/ες -όχι πολλές/οι θα βοηθηθούν στα ερωτηματικά 
τους και από το υλικό αυτή της έκθεσης και απο τη βιβλιογραφία που το 
συνοδεύει. 
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Οι Στόχοι του υλικού: 
 
• "...Να ανοίξει αλλά και να τροφοδοτήσει έναν διάλογο γύρω από τη συμμετοχή: 

αυτός είναι ο βασικός στόχος της έκθεσης "Κατοικία και Συμμετοχή" και του 
εντύπου που τη συνοδεύει. 

 Η έκθεση θέλει να αποτελέσει ένα υπόβαθρο αλλά και ένα εργαλείο 
αντιπαράθεσης με την πληροφόρηση που παρέχει αλλά και μέσω της όσο το 
δυνατόν ευρύτερης διάδοσής της. 

 
• Παρά τους αναπόφευκτους περιορισμούς λόγω χρόνου και οικονομικών μέσων, 

ελπίζουμε ότι κατορθώσαμε να παρουσιάσουμε ένα συνεκτικό σύνολο 
σημαντικών εμπειριών. Η ετερογένεια των περιπτώσεων ή των στοχαστών που 
παρουσιάζονται αντανακλά στην πραγματικότητα την ποικιλία των κινήτρων που 
μπορούν να παράγουν κάποια μορφή αλληλεγγύης, καθώς και την ποικιλία των 
μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση μεγαλύτερου 
μερίδιου αυτονομίας, ατομικής ή συλλογικής. 

  
• Η έκθεση, όμως είναι και εργαλείο δουλειάς για όσους θα ήθελαν να εμβαθύνουν 

σε κάποιο από τα θέματα που παρουσιάζονται εδώ. Μια αρκετά πλούσια 
βιβλιογραφία θα τους βοηθήσει στην έρευνα. 
Ο διάλογος είναι ανοικτός: σε σας εναπόκειται να τον τροφοδοτήσετε. 

 ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΧΙ ΣΑΝ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ... Η συμμετοχή των κατοίκων στις αποφάσεις 
που αφορούν την κατοικία τους απαιτεί μια διαδικασία ουσιαστικής ενημέρωσης 
και μια δράση συνοδευτική συνεχούς εκπαίδευσης του κοινού. 

 Η Εκθεση προσπαθεί να συνεισφέρει όχι μόνο σε επίπεδο της πληροφόρησης 
αλλά συγχρόνως στη συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένη δράση πεδίου. 

 
 
• Τα θέματα που παρουσιάζονται κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες: 

− Ενα ιστορικό μέρος, όπου παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες περιπτώσεις 
αλλά και η σκέψη κάποιων μεγάλων ουτοπιστών του 19ου αιώνα. 

− Η περιγραφή της σύγχρονης κατάστασης από άποψη εμπειριών. 
Παρουσιάζονται διάφορες συμμετοχικές πρωτοβουλίες αυθόρμητου, θεσμικού 
ή διεκδικητικού χαρακτήρα. Αλλά επίσης παρουσιάζονται και ερμηνείες 
σχετικά με τα κινήματα, τις τεχνικές ή τους στοχαστές που ασχολήθηκαν με 
ζητήματα συμμετοχής. 

− Τα ερωτήματα, οι προοπτικές και οι ενδεχόμενες εξελίξεις στο άμεσο μέλλον. 
  
 Το κάθε θέμα από μόνο του παραπέμπει σε μια σειρά άλλων ζητημάτων, έτσι 

ώστε ο καθένας να μπορεί να χαράξει τη δικής του διαδρομή σε σχέση με τις 
προσδοκίες του αλλά και τα βιώματά του..." 

 
μετ. από την εισαγωγή της  

έκθεσης της "Habitat et Participation" 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
1ο Τμήμα - Ιστορικά 
 
1.1. Οι ουτοπικές κοινότητες κατά τον 19ο αιώνα 
 Εισαγωγή 
1.2. Οι ουτοπικές κοινότητες κατά τον 19ο αιώνα 
 R. Owen: New Harmony 
 C.N. Ledoux: Cenobie 
1.3. Οι ουτοπικές κοινότητες κατά τον 19ο αιώνα 
 Ch. Fourier και V. Considerant  
 Το Φαλανστέριο 
1.4. Οι ουτοπικές κοινότητες κατά τον 19ο αιώνα 
 E. Cabet: Ταξίδι στην Ικαρία 
 Η κοινότητα των περφεξιονιστών του Oneida 
1.5. Οι ουτοπικές κοινότητες κατά τον 19ο αιώνα 
 J.B. Godin: Το φαμιλστέριο της Guise 
1.6. Φεμινιστικά πειράματα στις ΗΠΑ 
1.7. Κολεκτιβιστικές απόπειρες τον 20ο αιώνα 
 Η Ρωσία του '20 
 Τα σπίτια - κοινόβια 
1.8. Το κίνημα των Καστόρων στην Γαλλία 
 
2ο Τμήμα - Αυθόρμητη συμμετοχή 
 

Α1. Η αυτοδιαχειριζόμενη συλλογική κατοικία 
Α.2. "Le Hameau" - Αυτοδιαχειριζόμενη συλλογική 

κατοικία 
 Rosieres / Βέλγιο 
Α.3. Les Arbrelles - Αυτοδιαχειριζόμενη συλλογική 

κατοικία 
 Braine Le Chateau / Βέλγιο 
Α.4. Αβαείο του St. Denis 
  Αυτοδιαχειριζόμενη συλλογική κατοικία 
 Obourg / Βέλγιο 
Α.5. Χάρτης των γνωστών συλλογικών κατοικιών  
 στις χώρες του Μπενελούξ 
Α.6. Το κίνημα "Centraal Women" στην Ολλανδία 
 Ορισμός 
 Wandelment - Hilversum 
Α.7. Το κίνημα "Centraal Women" στην Ολλανδία 
 De Banier - Rotterdam - Bedumerschans - 

Nieuwegein   
Α.8. Μονάδα αυτοδιαχειριζόμενης κατοικίας 
 Teleskopgatan / Σουηδία  
Α.9. Habitat et Participation A.S.B.L. 
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 Δίκτυο - Πληροφόρηση - Θέληση για δράση 
Α.10. Φάκελοι της συμμετοχής 
 Ciedart / Βενετία 
Α.11. Οι συνεταιρισμοί κατοικίας στο Κεμπέκ 
Α.12. Ιδιοκατασκευή 
Α.13. Ηπια αρχιτεκτονική 
Α.14. Επανοικειοποίηση της κατοικίας από τους 

χρήστες 
 

3ο Τμήμα - Θεσμοποιημένη συμμετοχή 
 
Θ.1. Αντίστροφη εξυγίανση στη Γαλλία 
Θ.2. Πρόγραμμα "Fabota" 
 Leuven / Βέλγιο 
Θ.3. Εργαστήρια κατοίκων των H.L.M. 
 Chambery και Orsay / Γαλλία 
Θ.4. Εργαστήρι κατοίκων των H.L.M. 
 Yzeure / Γαλλία 
Θ.5. Yaounde, Douala / Καμερούν 
 Τερίτο, Mexico / Μεξικό 
 Τρίτος Κόσμος και συμμετοχή 
 προγράμματα αστικής ανάπτυξης 
Θ.6. Ανάπλαση παλιού Προσφυγικού Συνοικισμού 

Θήβας 
 Συμμετοχικός σχεδιασμός 
 
4ο Τμήμα - Διεκδητική Συμμετοχή 
 
Δ.1. Αγώνες για την πόλη στο Βέλγιο 
 Inter-Environnement Wallonie 
 Inter-Environnement Βρυξελλών 
Δ.2. Alma-Gare 
 Αστική ανάπλαση στο Roubaix / Γαλλία 
Δ.3. La Marolle 
 Αγώνας για την πόλη στις Βρυξέλλες 
Δ.4. Συνοικία Βοτανικού 
 Αστική ανάπλαση στις Βρυξέλλες 
Δ.5. F.N.H.C. 
 Ομοσπονδία κατοίκων συγκροτημάτων λαϊκής 

κατοικίας 
 Υπερασπίζοντας και ανανεώνοντας της λαϊκή 

κατοικία στη Wallonie 
Δ.6. Οι Squatters: παράνομες καταλήψεις 
 Κάνοντας πράξη το δικαίωμα στη στέγαση 
Δ.7. Η ελεύθερη κομμούνα στης Χριστιανίας 
 Κοπεγχάγη / Δανία 
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Δ.8. Πρόγραμμα "San Luis" 
 Σαντιάγο / Χιλή 
 Τρίτος Κόσμος και συμμετοχή 
 "Pobladores" και ανάπλαση 
Δ.9. Ενωση ενοικιαστών 
 Βρυξέλλες / Βέλγιο 
 
5ο Τμήμα - Στοχαστές 
 
Σ.1. N.J.Habraken: Το σύστημα S.A.R. 
 Wilgendonk, Papendrecht / Ολλανδία 
Σ.2. Yona Friedman 
Σ.3. John F. Charlewood Turner 
Σ.4. Hassan Fathy 
 Αρχιτέκτονας του λαού 
Σ.5. Manuel Castels 

 
6. Ερευνητικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα "Ο Τρόπος Λήψης 

Αποφάσεων - Ανδρών και Γυναικών - σε σχέση με ζητήματα χώρου και 
κατοικίας" 1993.  

  
 Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν Ντίνα Βαϊου, Αννη Βρυχέα, (Τμήμα Αρχ. 

Ελλάδος) Karen Zahle, Karina Woodward (Laboratory of housing - Δανία), Ute 
Beik, Ursula Heiler (FOPA Γερμανία), Gozi Wamua, Ann de Graft Jonhson 
(MATRIX, Αγγλία). Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα - 
Τμήμα Ισων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών.  

 Η έρευνα περιελάμβανε ένα τμήμα επί τόπου έρευνας κατά χώρα από τις 
αντίστοιχες ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και συγκριτική 
παράθεση και αξιολόγηση των στοιχείων για τις διάφορες χώρες της Ευρώπης. 
Παράλληλα επιδιώχθηκε η συγκέντρωση στοιχείων και αντίστοιχης 
βιβλιογραφίας. 

 
 Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας: 
 
 Η συμμετοχή των γυναικών στην όλη διαδικασία διαμόρφωσης απόψεων και 

παρεμβάσεων σε θέματα που αφορούν το ΧΩΡΟ (αρχιτεκτονική και πολεοδομία).  
 
 Είναι αυτονόητο ότι οι γυναίκες εμπλέκονται όσο και οι άντρες σ' αυτά τα 

ζητήματα και ότι οι απόψεις τους, τα ιδιαίτερα βιώματά τους, οι ανάγκες τους θα 
έπρεπε να λαμβάνονται υπ' όψιν. 

 Εχει όμως διαπιστωθεί ότι ακόμα και σήμερα αυτά τα ερωτήματα τις 
περισσότερες φορές αντιμετωπίζονται στο προγραμματισμό και σχεδιασμό του 
χώρου αποκλειστικά μέσα από την ανδρική οπτική η οποία ερμηνεύεται σαν 
πανανθρώπινη, παρ' όλο που η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία -σαν έκφραση 
τρόπου και χώρου ζωής- αποτελεί τα τελευταία είκοσι χρόνια πεδίο έρευνας και 
δράσης κριτικών σκέψεων και εμπειριών των διαφόρων φεμινιστικών ρευμάτων. 
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 Η ανάγνωση και η ερμηνεία του χώρου μέσα και από τη σχέση των δυο φύλων, η 
διερεύνηση των δράσεων των γυναικών ιστορικά και σήμερα η μελέτη εμπειριών 
που παίρνει υπ' όψιν αυτή τη διάσταση, αποτελούν θέματα που διερευνώνται 
από ένα αυξανόμενο αριθμό γυναικών ερευνητριών στην Ευρώπη και την 
Αμερική. 

 
 Ειδικά για την Ελλάδα:  
 
 Στην Ελλάδα όπως και αλλού, οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν διαφορετικά αν και 

διαπλεκόμενα και μερικές φορές αντικρουόμενα, πρότυπα καθημερινής ζωής και 
τρόπους ενσωμάτωσης στην κοινωνική διαίρεση της εργασίας. Η χωρική 
οργάνωση σε διάφορα επίπεδα (κατοικία, γειτονιά, αστικό περιβάλλον...) -η οποία 
είναι ένα πλαίσιο και ένα σημαντικό συστατικό τέτοιων προτύπων- επηρεάζει 
διαφορετικά άνδρες και γυναίκες, με όλες τις διαφορές και διαχωρισμούς 
ταξικούς, φυλετικούς και πολιτισμικούς μέσα σε κάθε φύλο. Είναι λοιπόν 
σημαντικό να μελετηθεί πως παίρνονται οι αποφάσεις σχετικά με την οργάνωση 
του χώρου και σε ποιο βαθμό αυτές λαμβάνουν υπόψη ζητήματα που αφορούν 
το φύλο. 

  
 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της έρευνας, εξετάζουμε μερικούς "προνομιακούς 

χώρους": 
Ι. Την Ανώτατη Εκπαίδευση, όπου καταρτίζονται "οι ειδικοί" σε θέματα 

κατοικίας και αστικού περιβάλλοντος. 
ΙΙ. Τη Δημόσια Διοίκηση, όπου σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η πολιτική. 
ΙΙΙ. Τις Επαγγελματικές Οργανώσεις, που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους 

στη διαδικασία του σχεδιασμού. 
 
Οργάνωση της έρευνας: 
 
• 4 τύποι ερωτηματολογίων συγκροτήθηκαν με βάση μια γενική λίστα και 

απευθύνθηκαν στις Αρχιτεκτονικές Σχολές και στα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής (σε 
διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/τριες), σε Δημόσιους Οργανισμούς, σε 
συλλόγους και Επιμελητήρια. 

 
• Οργανώθηκαν δύο συναντήσεις εργασίας της ερευνητικής ομάδας. 
 
β. ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 
 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 
 
7. "L' habitat collectif" εργασία για το δίπλωμα στο Institut d' Urbanisme, 

Παρίσι 1970, σελ. 91. Ερευνα σχετικά με τις θεωρητικές απόψεις και 
κάποιες εμπειρίες γύρω από το πρόβλημα της συλλογικής ή κοινοβιακής 
κατοικίας ή της κατοικίας με κοινόχρηστες λειτουργίες. 

 
 Η εργασία περιλαμβάνει: 
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α.  Εισαγωγή: 
 Οπου αναλύονται οι συνέπειες που είχε στην κατοικία το πέρασμα στην 

βιομηχανία. Οι λύσεις που δόθηκαν από την καπιταλιστική κοινωνία. Καθορισμός 
του όρου "habitat collectif". 

 
β. Οι ιστορικές εμπειρίες πάνω στο θέμα: 
− 19ος αιώνας, οι ιδέες του Φουριέ. 
− Ο  20ος αιώνας και οι διαφορές στα δεδομένα του προβλήματος ανάμεσα στη 

Δυτική Ευρώπη και τη Σοβιετική Ενωση, μετά την Επανάσταση του 1917. 
− Οι έρευνες και οι εμπειρίες της σοβιετικής αρχιτεκτονικής γύρω στα 1920. 
 
γ. Σημερινή κατάσταση 
− Οι βασικές αρχές κατασκευής μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
− Η καταπίεση του ανθρώπου στην καθημερινή του ζωή. 
 
 (Η τεχνική κι επιστημονική διόγκωση των αναγκών με τη δημιουργία της 

ιδιαίτερης σχέσης εξάρτησης με το αντικείμενο που η παραγωγή διαθέτει στην 
κατανάλωση. Η αύξηση της καταπιεστικής εργασίας απέναντι στη δημιουργική 
εργασία. Η οργάνωση της οικογένειας. Το αυτοκίνητο. Η εν σειρά παραγωγή 
κατοικίας. Ο τύπος, η διαφήμιση). 

 
− Μια συμμετοχή στις λεπτομέρειες. 
− Ενα παράδειγμα στην καπιταλιστική κοινωνία και οι τελευταίες έρευνες στη 

Σοβιετική Ενωση. 
 
δ. Πρόταση πάνω στην κοινωνική κατοικία 
− Ο πυρήνας 
− Οι κοινόχρηστοι χώροι 
− Κοινοβιακή κατοικία και συγκεντρωτισμός 
 
8. "Αυτοδιαχειριζόμενη ή συμμετοχική κατοικία" 
 Ενας άλλος τρόπος του κατοικείν 
 
 Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια της μελέτης για την "κοινοβιακή κατοικία". 

Παράλληλα μελετήθηκαν στοιχεία από τις εμπειρίες της τελευταίας 20ετίας πάνω 
στον θέμα σε χώρες της Ευρώπης, Δανία, Σουηδία, Ελβετία. 

 
 Κυρίως όμως μέσω επικοινωνίας με το "Centre d' Information sur les innovations 

sociales" στο Παρίσι που έχει δημοσιεύσει μια σειρά ντοκουμέντων με τις 
καινούργιες εμπειρίες και με το "Mouvement Groupe de l' Habitat Autogere" 
εταιρία σε εθνικό επίπεδο που συγκεντρώνει όλες τις ομάδες (αρχιτεκτόνων και 
χρηστών) που λειτουργούν στις διάφορες πόλεις της Γαλλίας. Η εταιρεία 
οργάνωσε και συνέδριο στις 12-13 Νοεμβρίου 1977 στη Nantes. 

 
 Επιχειρείται μέσα από την ιστορία και τη μελέτη του σύγχρονου υλικού να 

διατυπωθεί μια πρόταση για έναν άλλο τρόπο προγραμματισμού/ σχεδιασμού, 
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παραγωγής/διαχείρισης της κατοικίας προσαρμοσμένης στις ελληνικές συνθήκες 
με τη συμμετοχή ειδικών/χρηστών σε όλες τις φάσεις. 

 Η ερευνητική αυτή δουλειά βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενα μέρος της παρουσιάστηκε 
σε δημόσια διάλεξη στο Πνευματικό Κέντρο του Χολαργού (βλ. διαλέξεις). 

9. Παρεμβάσεις σε τυπικά διαμερίσματα πολυκατοικίας στην Αθήνα. 
(συνεργασία με Γ. Χαϊδόπουλο). 

 
• 1η περίπτωση: 
 κατοικία Β. και Λ. Ρώτη στους Αμπελόκηπους 
 
 Την εσωτερική διαρρύθμιση των τοίχων είχε ήδη κάνει ο καθ. Ι. Λιάπης. 
 
 Η δική μας παρέμβαση αφορούσε την οργάνωση των επίπλων και αντικειμένων 

στο χώρο και τον σχεδιασμό των επίπλων. 
 
• 2η περίπτωση: 
 κατοικία Τ. και Ο. Ρεπαπί στο Γαλάτσι, συνεργ. Γ. Χαϊδόπουλος 
 
 Η δική μας παρέμβαση αφορούσε και την εσωτερική διαρρύθμιση των τοίχων και 

τον σχεδιασμό ορισμένων στοιχείων επίπλωσης. 
 
10. Παρεμβάσεις και επέκταση σε υπάρχον κτίσμα 
 
 Δυο περιπτώσεις κατοικιών στου Φιλοππάπου (συνεργασία με Γ. Χαϊδόπουλο). 
 

α. Ρ. και Σ. Πολυμένη 
β. Κατοικία Μ. Μπότσαρη και Φιλοππάπου 
γ. Κατοικία Θ. και Λ. Μανιώτη στον Κορυδαλλό 
 

11.  Σχεδιασμός κατοικιών στον Προσφυγικό Συνοικισμό στη Θήβα 
 

α. 45 κατοικίες (Εταιρεία για την Κατοικία και τη Συμμετοχή). 
β. 6 κατοικίες - Επανασχεδιασμός για κοινόχρηστες λειτουργίες. 
γ. 27 κατοικίες στον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας (Εταιρεία Συμμετοχικού 

Σχεδιασμού) 
δ. Μετατροπή 2 κατοικιών σε Κέντρο Γειτονιάς στον Προσφυγικό συνοικισμό στη 

Θήβα (Εταιρία Συμμετοχικού Σχεδιασμού). 
 

12.  Καινούργιες κατοικίες 
 

α. Κατοικία και κατάστημα στους Δελφούς (συνεργ. με Γ. Χαϊδόπουλο) 
β. Κατοικία στα Πολιτικά Εύβοιας της Λ. Παυλίδη (συνεργ. με Γ. Χαϊδόπουλο) 
γ. 6 κατοικίες στη Θήβα (συνεργ. με Τ. Κατερίνη). 
δ. Κατοικία στο Σφεντούρι - Αίγινα 
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13. "Ανάπλαση" ή ξερίζωμα μιας ζωής που στήνεται στο χώρο και στο 
χρόνο; 

  
 Μια συγκεκριμένη περίπτωση του προσφυγικού συνοικισμού της Θήβας, Βρυχέα 

Α., σελ. 60-62, τομ. 2, περιληπτικά πρακτικά  συνεδρίου Αρχιτεκτόνων, Γενάρης 
'84. 

 Η εργασία έχει σαν αφετηρία την άποψη ότι κατ' αρχήν πρέπει να διερευνηθούν 
περισσότερο και να αμφισβητηθούν κάποια αυτονόητα. 

 
 Επιχειρεί να δώσει έναν άλλο ορισμό για το τι είναι Υποβάθμιση και Ανάπλαση 

κάνοντας παράλληλα μια κριτική για την οργανωμένη δόμηση ή καλύτερα κριτική 
για το συγκεκριμένο μοντέλο με το οποίο έχει ταυτιστεί η οργανωμένη δόμηση. 

 
Αναλύονται τα παρακάτω σημεία: 
 
Α. Η υποτίμηση της ιστορίας του ΣΗΜΕΡΑ 
 
 Η υποτίμηση της ιστορίας που γράφεται καθημερινά μέσα από την καθημερινή 

ζωή σαν σύνολο ΚΙ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ σε χώρους και αντικείμενα. Ο χώρος κι ο 
χρόνος, που τρέχει: 

 
− Αν οι κάτοικοι ή οι χρήστες ή οι οικιστές παίρναν το λόγο. 
− Αν οι ειδικοί δεν αντιμετώπιζαν αφαιρετικά κι αποσπασματικά την 

πραγματικότητα. 
− Αν οι ειδικοί δεν περιφρουρούσαμε μια δική μας "γλώσσα". 
− Αν τέλος η "τρομοκρατία του κώδικα" δεν καθόριζε τις σχέσεις χρήστη/ειδικού ή 

διοίκησης, χώρου/και ζωής. 
 
Β. Το ζητούμενο "να προσεγγιστεί μια άλλη διαδικασία προγραμματισμού και 

σχεδιασμού για την "κατοικία" όχι να καταγραφεί άλλο ένα μοντέλο. 
 
 Η δυνατότητα της απάντησης. Η αμφίδρομη σχέση. 
 
 Η κατάργηση του κώδικα. Η συμμετοχή της ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ κι όχι της επιβίωσης. 
 
Γ. Τα καλά στημένα διλήμματα. Και τα ερωτήματα.   
 Το ΟΥΣΙΩΔΕΣ/ΕΠΟΥΣΙΩΔΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - τρόπος ζωής. 
 
− Ανάπλαση ή ξερίζωμα μιας ζωής που στήνεται στο χρόνο και στο χώρο. 
− Υποβάθμιση ή προσφορά στην κερδοσκοπία; 
− "Υποβαθμισμένες" τεχνολογικά/αναβαθμισμένες κοινωνικά περιοχές κατοικίας. 
 ΄Η 
 "Αναβαθμισμένες" τεχνολογικά/υποβαθμισμένες κοινωνικά. 
− Αν η έλλειψη δικτύων είναι σίγουρα στοιχείο υποβάθμισης ποια η αναβάθμιση; 
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− Να ορίσουμε λοιπόν και να ελέγξουμε ποια η υποβάθμιση και ποια η 
αναβάθμιση, ή η ανάπλαση. 

 
Δ. Μια συγκεκριμένη περίπτωση 
 
 Στη Θήβα της αντιπαροχής και του πανωσηκώματος υπάρχει ακόμα ένας 

Οργανισμός που λειτουργεί σα ΣΥΝΟΛΟ ο παλιός προσφυγικός Οικισμός 300 
κατοικίες. 

− "Υποβαθμισμένη" η περιοχή. Προστέθηκαν κι οι ζημιές από τους σεισμούς. Ολοι 
όμως γνωρίζονται μεταξύ τους. Ο ιδιωτικός χώρος προεκτείνεται στο δημόσιο, τα 
παιδιά παίζουν ακόμα ομαδικά στους δρόμους. 

 
 Το πρόβλημα της "ανάπλασης" στην ημερήσια διάταξη. 
 
 Η "ανάπλαση" που ταυτίζεται μ' ένα και μόνο μοντέλο. Την ερημιά, το νέκρωμα, 

την οργάνωση. Βαρύ το τίμημα της τεχνολογίας και του εκσυγχρονισμού μιας και 
ταυτίζεται με την αποδοχή ενός συγκεκριμένου "προτύπου". Ολοι πρέπει να 
κατοικήσουν μ' έναν τρόπο ζωής "αστικό", σε χώρους ορισμένους και 
προκαθορισμένους. Η διέξοδος; Στην αναζήτηση μιας ριζικά διαφορετικής 
διαδικασίας που να αποκλείει απ΄ την αρχή την έννοια του μοντέλου. 

 
Ε. Καινούργια ερωτήματα αντί για επίλογο 
 
14.  Για τον παλιό προσφυγικό συνοικισμό στη Θήβα μια εναλλακτική 

πρόταση για την Ανάπλαση με την συμμετοχή των κατοίκων και του 
Δήμου, Βρυχέα Α., Κατερίνη Τ., Μαλασπίνας Δ. 

 (Εκδοση Δήμου Θηβαίων, βλ. Δημοσιεύσεις) 
 
 Ο οικισμός αποτελείται από 300 οικογένειες, 300 κατοικίες. Μελετώντας τις 

ιδιαιτερότητες του οικισμού προτείνεται μια διαφορετική μεθοδολογία 
προγραμματισμού/σχεδιασμού/κατασκευής/λειτουργίας 

 
 Η πρόταση περιλαμβάνει: 
 
• Μια αναφορά στο τι συνήθως ονομάζεται ανάπλαση ενός οικισμού 
• Μια κριτική σε επιλογές που υποβαθμίζουν το ρόλο της ανάπλασης 
• Ερωτήματα για την ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ και την ΑΝΑΠΛΑΣΗ. 
• Πρώτα στοιχεία για τον προσφυγικό οικισμό της Θήβας και τα βασικά σημεία που 

συγκροτούν τις ιδιαιτερότητές του (ο οικισμός  σε σχέση με την πόλη, η δομή του, 
οι κατοικίες, σχέση ιδιωτικού/δημόσιου χώρου). 

 
• Η εναλλακτική πρόταση αναφέρεται:  
− Στις βασικές αρχές και πρώτες κατευθύνσεις προτάσεων 
− Στη διαφορετική μεθοδολογία για όλες τις φάσεις 
− Καθώς και στις πρώτες προτάσεις ενός συμμετοχικού σχεδιασμού. 
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 Η εναλλακτική πρόταση για τον οικισμό στη Θήβα αποτελεί συμπύκνωση της 
προβληματική γύρω από τα θέματα επικοινωνίας / συμμετοχής / κατοικίας σ' ένα 
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. (βλ. δημοσιεύσεις, κριτικές, συνέδρια). 

 
 

15. Σχέδιο προγράμματος έρευνας για μια συνολική μελέτη παρέμβασης 
στον προσφυγικό οικισμό της Θήβας στα πλαίσια του κοινοτικού 
προγράμματος "ενάντια στη φτώχεια"  

 Ομάδα μελέτης: Βρυχέα Α., Κατερίνη Τ., Μαλασπίνας Δ. 
 
 Βασικός στόχος του σχεδίου είναι να γίνουν οι αναγκαίες τεχνολογικές 

παρεμβάσεις σε πολεοδομικό κι αρχιτεκτονικό επίπεδο χωρίς να καταστραφούν οι 
κοινωνικές σχέσεις κι η συνοχή του συνοικισμού αντίθετα να αναδειχτούν τα 
στοιχεία ποιότητας που σήμερα βρίσκονται θαμμένα κάτω από τις άθλιες 
συνθήκες που επικρατούν. Παράλληλα η πρόταση προσπαθεί να ενσωματώσει 
διάφορες πλευρές της "φτώχειας" και της υποβάθμισης (ανεργίας, απασχόλησης 
των γυναικών, κοινωνικές εξυπηρετήσεις, κλπ) σ' ένα συμμετοχικό πρόγραμμα 
που θα δίνει ένα σύνολο απαντήσεων και παρεμβάσεων με στόχο να συμβάλλει 
σε μια άλλη ποιότητα ζωής για τον οικισμό. Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε 
συνέδριο στη Μασσαλία (βλ. συνέδρια). 

 
 Το πρόγραμμα επιλέχτηκε ανάμεσα σε αλλά και σε εθνικό επίπεδο (Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας και σε ευρωπαϊκό από επιτροπή). 
 
16.  Καταγραφή της καθημερινής ζωής μέσα από το χώρο: Αποτύπωση του 

παλιού Προσφυγικού Συνοικισμού στη Θήβα 
 
 Λεπτομερής αποτύπωση του προσφυγικού συνοικισμού στη Θήβα στα πλαίσια 

ενός προγράμματος σεβασμού στην ιστορική μνήμη των κατοίκων του. Ομάδα 
μελετης: Βρυχέα Α., Κατερίνη Τ., Μαλασπίνας Δ. Ομάδα αποτύπωσης: Γ. 
Αναγνωστόπουλος, Ε. Βαρουχάκη, Ν. Μπελαβίλας, Ν. Μελαμπιανάκη, Τ. 
Μουτσίδου, Ε. Ξανθοπούλου, Α. Παναγοπούλου, Γ. Πατρίκιος, Σ. Ράντου, Β. 
Τροβά. Κάθε κατοικία αποτυπώθηκε σε κλ. 1:50 ενώ το σύνολο του οικισμού σε 
1:200. Βασικός στόχος της αποτυπωσιακής δουλειάς: Η πλήρης καταγραφή ενός 
τρόπου ζωής όπως αυτός διαμορφώθηκε στα 50 χρόνια ιστορίας του οικισμού 
και αποτυπώθηκε εξελικτικά σε χώρους (ιδιωτικούς και δημόσιους) και 
αντικείμενα. (βλ. δημοσιεύσεις).  

 
Η μελέτη αυτή ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1985. 
 
Η έρευνα έγινε πάνω στο παρακάτω διάγραμμα. 
 
Καταγράφτηκαν: 
 
• Οι ομοιότητες αλλά και οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο ζωής όπως αυτές 

εκφράζονται μέσα από χώρους και αντικείμενα. 
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• Ο βαθμός παρέμβασης των χρηστών στο άμεσο περιβάλλον τους που ποικίλλει 
στην κάθε κατοικία ανάλογα με τις ανάγκες όπως αυτές εκφράστηκαν εξελικτικά. 

• Ο μονοσήμαντος ή πολυσήμαντος καθορισμός των χώρων ή των αντικειμένων -
μονολειτουργικός ή πολυλειτουργικός χώρος ή αντικείμενα. 

 
 Βασική μεθοδολογική απαίτηση της δουλειάς η καταγραφή της εικόνας στις 

διάφορες κλίμακες έτσι όπως υπάρχει με τη συνθετότητα της πραγματικότητας, 
της ίδιας της ζωής κι όχι τον αντίστροφο. Την καταγραφή θα ακολουθήσει η 
ανάλυση, η ερμηνεία, η αξιολόγηση. 

 
 Ο χώρος και τα αντικείμενα μπορούν αν μιλήσουν αν καταφέρουμε να 

απελευθερώσουμε σημασίες που κρύβονται πίσω από μια επιφανειακή 
ανάγνωση της εικόνας. 

 
 "Λεπτομερειακή καταγραφή κάθε κατοικίας" με βάση τα παρακάτω 

επίπεδα". 
 
Α. Η σχέση κάθε κατοικίας με το άμεσο περιβάλλον Α1 σε επίπεδο συγκροτήματος 

κατοικιών (1/200), Α2 Αμεση σχέση του ιδιωτικού χώρου της κατοικίας με το 
δημόσιο χώρο, δρόμο κλπ (91/200), Α3 Ο μεταβατικός χώρος και τα στοιχεία που 
συνθέτουν αυτή τη μετάβαση (μπαλκόνια, αυλή, προσθήκες κλπ) 1/50. 

 
Β. Ο συνολικός χώρος κάθε κατοικίας 
Β1. Ο βασικός πυρήνας και οι προσθήκες (1/200) 
Β2. Καταγραφή των δραστηριοτήτων όλων των μελών καθημερινά και σε ειδικές 

εκδηλώσεις και οι χώροι που τις εκφράζουν. (1/50). 
 
Γ. Αντικείμενα / Επιπλα 
Γ1. Η σχέση των αντικειμένων με το χώρο 
Γ2. Η σχέση των αντικειμένων μεταξύ τους 
Γ3. Τα ίδια τα αντικείμενα 
 
Δ. Κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
 Υλικά 
 Χρώμα 
 Φυτά κλπ 
 
 Οι εικόνες που θα προκύψουν από την παραπάνω καταγραφή αλλά κυρίως η 

αλληλεξάρτηση κι ο συσχετισμός μεταξύ τους θα συνθέσουν το συνολικό τρόπο 
ζωής με τις ιδιαιτερότητές τους στις συγκεκριμένες κατοικίες. 

 
 Το συμπέρασμα δε θα βγει βέβαια και μόνο από την παράθεση αλλά και από μια 

ποιοτική ιεράρχηση, αξιολόγηση στην ερμηνεία αυτών των στοιχείων στην βάση 
και κάποιων διαδοχικών σχέσεων  π.χ. σχέση: 

 − Ιδιωτικού / δημόσιου χώρου 
 − Αξία χρήσης χώρων και αντικειμένων / αξία κοινωνικής προβολής 
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 − Κυριαρχία κάποιων προτύπων / παρέμβαση του χρήστη. 
 
γ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ 

ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ 
 
 Παρεμβάσεις σε ευαίσθητα τμήματα πόλης. 
 

17.Αξιοποίηση της Β.Α. ακτής της πόλης της Ρόδου (συνεργ. με Γ. Χαϊδόπουλο 
1974). 

 
 Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε είναι ο συνδυασμός λειτουργιών 

τουρισμού και λειτουργιών που θα συνδέσουν την ακτή με την υπόλοιπη ζωή της 
πόλης δηλ. με τους κατοίκους της. 

 
18. Διαμόρφωση κοινοτικού άλσους στη Βούλα (συνεργ. με Γ. Χαϊδόπουλο). 
 
19. Μελέτη διαμόρφωσης εισόδου και περιβόλου του νοσοκομείου 

"Σωτηρία". 
 Στα πλαίσια της "Συνεργατικής". Ομάδα μελέτης: Α. Βρυχέα, Ε. Ηλιοπούλου, Ε. 

Παπαρόδου συγκοινωνιολόγος Κ. Πετράκης.   
 
20.  Τρεις περιπτώσεις διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων 
 
• Η πρώτη στην Καλαμάτα. Μικρός κοινόχρηστος χώρος γειτονιάς σε περιοχή 

κατοικιών, μονώροφων ή διώροφων. Δεν κατασκευάστηκε. Ενα ιδιαίτερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε: ο μεταβατικός χώρος ανάμεσα στις αυλές - 
ιδιωτικός χώρος και στο δημόσιο χώρο. 

 
• Η δεύτερη, η Κεντρική Πλατεία της Θήβας. Το έργο κατασκευάστηκε. Στη 

Θήβα, μια επαρχιακή πόλη με μεγάλο ιστορικό παρελθόν και βεβαρημένο παρόν, 
καθώς στην εικόνα της πόλης συνυπάρχει η ιστορία μαζί με άναρχα ριγμένες 
πολυκατοικίες εργολάβων, ο τρόπος παρέμβασης δεν ήταν αυτονόητος. 

 
• Η τρίτη, Διαμόρφωση μιας παιδικής χαράς σε ελεύθερο χώρο γειτονιάς στη 

Θήβα. Το οικόπεδο ανηφορικό. Στο χώρο υπάρχει πηγή. Το έργο 
κατασκευάστηκε. Βασική αρχή: Ολος ο χώρος να λειτουργεί σαν ένα συνολικό 
παιχνίδι για τα παιδιά. 

 
Οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδιασμού και για τις τρείς περιπτώσεις: 
 
• Να υπάρξει μια τομή σε σχέση μ' ενα υποβαθμισμένο περίγυρο αλλά και στη 

συνέχεια στις μνήμες των ανθρώπων χρηστών του χώρου. 
 
• Ενταξη στο περιβάλλον κι όχι ενσωμάτωση, αλλά ούτε και "γροθιά στο στομάχι" μ΄ 

ενα τελειωμένο, ξένο σχεδιασμένο προϊόν που έρχεται ξαφνικά, "βιδώνεται" 
επιβάλλεται και δεν αγαπιέται. 
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• Προσπάθεια ο χώρος να λειτουργεί σα σύνολο με τα μικρής κλίμακας στοιχεία, ως 

μέρη αυτού του συνόλου. 
 
• Κάποιες νύξεις μνημειακών στοιχείων με πολλή καθημερινότητα. 
 
 Στην πλατεία της Θήβας, συνυπάρχουν παλιές σιδεριές για να ορίσουν ένα 

πεζούλι, καινούργιες σιδεριές που φτιάχνουν ένα υποτυπώδες στέγαστρο για 
ορχήστρα, μαζί με χρωματιστούς ντενεκέδες με βασιλικούς και γεράνια. 

 
21. Μελέτη, διαμόρφωση πεζόδρομων (Σκουρτανιώτη, Αγ. Ι. Καλοκτένη) γύρω 

από το Δημαρχείο στη Θήβα (1985 - 1986). 
 
22. Παρέμβαση στους Πύργους του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Συμμετοχή 

στην Biennale της Βενετίας (1985). 
 
23. Η πλατεία Κεραμεικού 
 
Διαμόρφωση της Πλατείας Κεραμεικού 
Ομάδα μελέτης: Αννη Βρυχέα, Σ. Ξενόπουλος, Τ. Φραγκούλης 
Σύμβουλος: Γ. Πολύζος -1992 
 
Αρχαιολογικός Η περιοχή μελέτης εντάσσεται σε μια ευρύτερη περιοχή που  
χώρος ξεκινώντας από την Ακαδημία Πλάτωνος διασχίζοντας την Ιερά Οδό, 

τον Κεραμεικό, καταλήγει στο Ολυμπείο αφού βέβαια παρατηρήσει 
στην διαδρομή αυτή, την Ακρόπολη, το Ηρώδειο, το θέατρο του 
Διονύσου, τα πιο σημαντικά δηλαδή μνημεία της Αθήνας. 

 
Ενοποίηση Στην ίδια διαδρομή συναντώνται αξιόλογα ιστορικά δείγματα της 

νεότερης ιστορίας της Αθήνας. Είναι εδώ που επίσης συναντώνται οι 
συνέπειες καταστροφικών επεμβάσεων και αλόγιστων 
εγκαταλείψεων. Σημαντικά κτίρια όμως έχουν καταφέρει να 
επιζήσουν, όπως το εργοστάσιο Πουλοπούλου, το γοητευτικό σπίτι 
της οδού Αγίων Ασωμάτων, που έχει ζωγραφίσει ο Γ. Τσαρούχης, 
βιοτεχνικές αποθήκες και άλλα ίσως πιο ταπεινά, αλλά 
αντιπροσωπευτικά της ιστορικής εξέλιξης της πόλης. 

 
Διατήρηση Η περιοχή του παλαιού εργοστασίου του Φωταερίου καθορίζει επίσης 

την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του τοπίου. Η σημερινή του χρήση - 
αξιοποίηση αποτελεί βασικό πόλο των σκέψεων και αναζητήσεων για 
το μέλλον της περιοχής. 

 
Χρήσεις γης Στην περιοχή βρίσκονται από χρόνια εγκαταστημένες μικρές 

συνήθως μη οχλούσες βιοτεχνίες. Ο άξονας της οδού Ερμού και 
παλαιότερα αλλά και πρόσφατα ειναι ο άξονας του Εμπορίου. Τα 
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παραπάνω χαρακτηριστικά προσδίδουν την άλλη διάσταση -πέραν 
της αρχαιολογικής- στον χαρακτήρα του χώρου: Βιοτεχνικός Χώρος.  

 
Πολεοδομικές Τα οικοδομικά τετράγωνα κατοικίας που περικλείουν και   
αρχιτεκτονικές  ορίζουν την περιοχή αποτελούσαν κάποτε εστίες κατοικίας  
παρεμβάσεις σε ανθρώπινη κλίμακα. Ανταποκρινόμενες βέβαια στις τότε πολιτικές, 

κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες ανάπτυξης της πόλης. Σήμερα οι 
περιοχές αυτές είναι  από τις πλέον εγκαταλελειμένες, 
υποβαθμισμένες, με ασυμβίβαστες χρήσεις κ.λ.π. Διατηρούν όμως -
τμήματα βέβαια- την γοητεία του παρελθόντος και αποτελούν 
σημάδια της ιστορικής εξέλιξης ως προς τον τρόπο κατοίκησης και 
συνέχειας της δομής της πόλης. 

 
Κυκλοφοριακές Μεγάλα και σημαντικά παρουσιάζονται τα κυκλοφοριακά  
ρυθμίσεις προβλήματα στην περιοχή μελέτης που καθημερινά συντελούν στην 

υποβάθμιση της περιοχής. Σ' αυτήν την υποβάθμιση θεωρείται ότι 
οδήγησε η τομή που επήλθε ανάμεσα στις δυτικές και ανατολικές 
συνοικίες με τη χάραξη της γραμμής του ηλεκτρικού και της 
αποκοπής έτσι της περιοχής σε δυο τμήματα απομονωμένα το ένα 
από το άλλο. Οι αυθαίρετες χρήσεις που έχουν αναπτυχθεί κατά 
μήκος των υπερτοπικών ή τοπικών οδικών αξόνων, -
Κωνσταντινουπόλεως, Πειραιώς- καταστρέφουν και μολύνουν το 
περιβάλλον ανεπανόρθωτα. 

 
Οι προτάσεις: 
 

• Αρχαιολογικός Χώρος 
• Βιοτεχνικός Χώρος 
• Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων 
• Διατήρηση Νεωτέρων Μνημείων 
• Πολεοδομικές Παρεμβάσεις 
• Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις 
• Αρχιτεκτονική της Πλατείας 
 

Η Τρίτη Πλατεία; 
 

Η απόφαση για την κάλυψη ή όχι της γραμμής του Ηλεκτρικού στο 
σταθμό του Θησείου, -δηλαδή η μετατροπή της ή όχι σε υπόγεια 
γραμμή- θα καθορίσει και την θέση της Πλατείας. Ετσι: 
 
Α: Αν καλυφθεί τμήμα του σταθμού εξασφαλίζεται ένας σημαντικός 

χώρος -με πλατεία Αγίων Ασωμάτων και σταθμό Θησείου- και 
επιτυγχάνεται παράλληλα η σύνδεση ανάμεσα στα δύο τμήματα 
της περιοχής. Οποτε σαν "φυσικό επακόλουθο" φαίνεται να 
τοποθετείται εδώ η "Τρίτη Πλατεία". 
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Β: Συγχρόνως όμως "επιτυγχάνεται" και συνεχίζεται η αλλοίωση της 
ιστορικής μνήμης. Δεν είναι το κτίριο του σταθμού του Θησείου, 
που θα έπρεπε να διατηρηθεί, είναι ότι το τοπίο όπως 
απεικονίζεται σήμερα, με τις επεμβάσεις που έχει υποστεί, 
αποτελεί για τους  

Η ιστορία κατοίκους, Εικόνα της Πόλης άμεσα συνδεδεμένη με την 
ιστορική μνήμη. Δεν είναι ίσως οι "βίαιες", εξωραϊστικές 
επεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της περιοχής. Η 
ιστορία, -και η πρόσφατη- ο σεβασμός της εξέλιξης της είναι 
καθοριστικός παράγοντας που υποδεικνύει αρκετές φορές τις 
επιτρεπόμενες -ή επιθυμητές- σύγχρονες επεμβάσεις. 

 
Περπατώντας στην περιοχή παρατηρεί κανείς, εκτός από τα γνωστά 
και διατηρητέα κτίρια, αποθήκες, μάντρες, μικρές γέφυρες, που 
συνδέουν την ιστορική μνήμη. Ετσι η "Διαμόρφωση της Πλατείας 
Κεραμεικού" μπορεί να γίνει και "Διαμόρφωση του Χώρου του 
Κεραμεικού". 
 

Πεζόδρομος Με την πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Ερμού, -από Πλατεία Αγίων 
Ασωμάτων μέχρι την Πειραιώς- δημιουργείται ένας περιφερειακός, -
δακτύλιος- πεζόδρομος  

Αξονες  που συνδέεται, -κάτω από την γέφυρα Πουλοπούλου- με   
μνήμης  την Επταχάλκου πεζοδρομημένη ήδη σε ένα μεγάλο τμήμα της. 
 
 Στον δακτύλιο - πεζόδρομο αυτό έρχονται και καταλήγουν οι δύο 

μεγάλοι αξονες της "Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων". 
Δηλαδή η Ιερά Οδός και η  Αποστόλου Παύλου - Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου. Σε διάφορα σημεία του ευρίσκονται ήδη ή προτείνεται 
να τοποθετηθούν, στάσεις - μικρές πλατείες. Η πλατεία Αγίων 
Ασωμάτων με διευθέτηση της κυκλοφορίας συνδέεται με το χώρο που 
βρίσκεται μπροστά στον σταθμό του Θησείου και αποτελεί την στάση 
- Θέα προς την Ακρόπολη. 

 
 Ορισμένες αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Ερμού 

απομακρύνονται και έτσι ο χώρος αυτός μαζί με το όμορφο 
νεοκλασικό σπίτι αποτελούν στάση - Θέα προς τον Κεραμεικό. 

 
Συνάθροιση Ακριβώς απέναντι από το Γκάζι και σε επαφή με τον πεζόδρομο - 

δακτύλιο τοποθετείται η "Τρίτη Πλατεία". 
  
 Στην κατάληξη του άξονα του εμπορίου τοποθετείται μια νέα 

"κορεάτικη" αγορά, και κατά μήκος της γραμμής του Ηλεκτρικού μια 
σειρά μικρών καταστημάτων. 
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Οι λόφοι Τα δυο τμήματα του δακτυλίου συνδέονται τόσο με υπάρχουσες 
μικρές γέφυρες όσο κύρια με την διαμόρφωση που προτείνεται 
ανάμεσα στους δύο λόφους. 

 
Οι Χρήσεις Γης 
 
 
Οδικοί άξονες Η δημιουργία του πεζόδρομου δεν αρκεί, από μόνη της, για την 

αναβάθμιση μιας περιοχής. Χρειάζεται απαραίτητα να καθορισθούν 
χρήσεις γης ώστε να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα που 
προδίδουν τελικά τις προθέσεις. Από την πλευρά της οδού 
Επταχάλκου οι χρήσεις γης θα πρέπει να ορίζουν την περιοχή 
Κατοικίας. Από την άλλη πλευρά, ως περιοχή Μεικτής Χρήσης. 

 
Η σύνδεση ανάμεσα στους λόφους 
  
 Τα δυο τμήματα της περιοχής που σήμερα συνδέονται ελλιπώς 

μπορούν να συνδεθούν, μέσω των δύο λόφων που ευρίσκονται 
αριστερά και δεξιά των γραμμών του Ηλεκτρικού. Οι λόφοι αυτοί που 
έχουν υποστεί τρομακτικές αλλοιώσεις μπορούν να αποκατασταθούν 
με "φυσικό τρόπο" και να συνδεθούν -με ελαφριά κατασκευή- 
εξασφαλίζοντας μια συνέχεια στην πορεία από την εκκλησία της 
Επταχάλκου στην Ερμού και Κεραμεικό. 

 
Τα σημάδια - σήματα 
 
 Στην φάση της σημερινής επεξεργασίας της μελέτης και του εφικτού 

της πρότασης, διακρίνονται δυο σημαντικά προβλήματα: Η 
ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και η ανάδειξη συγκεκριμένων 
σημείων, κτιρίων ή χώρων, τόσο στην άμεση όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή. 

 
 Προτείνεται λοιπόν ο σχεδιασμός μιας "πλάκας" σήματος η οποία θα 

χρησιμοποιείται σαν σημείο αναφοράς για τον χρήστη του ιστού της 
πόλης. Η "πλάκα" αυτή συνίσταται κατ' αρχήν από ένα τοιχείο 4,5μ., 
πλάτους και ύψους 8μ., το οποίο θα έχει μια στιλπνή επιφάνεια. Η 
πλάκα αυτή εμφανίζεται π.χ. κατά μήκος του άξονα ενοποίησης των 
αρχαιολογικών χώρων, ορίζοντας συμβολικά και νοητά αυτή την 
ενοποίηση, ή ορίζει χαρακτηριστικά σημεία κατά μήκος του "Δημοσίου 
Σήματος". Μπορεί επίσης να αποτελέσει σημάδι αναγνώρισης της 
καθόδου προς την σύνδεση του χώρου της Ιεράς Οδού με τον 
Κεραμεικό κάτω από την Πειραιώς. Είναι έτσι ένα αφηρημένο στοιχείο 
στον χώρο που όμως επιδέχεται και επιτρέπει πολλαπλές 
αναγνώσεις και ερμηνείες. 

 
Η αγορά - Τα καταστήματα 
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 Στο δυτικό άκρο της "Νέας Πλατείας Κεραμεικού"  δημιουργείται η νέα 

κορεάτικη αγορά, που συνίσταται από σειρά διώροφων 
καταστημάτων σε σχήμα "Π" με την ανοικτή του πλευρά προς την 
πλατεία, δημιουργώντας έτσι υπαίθριο χώρο. Μια στοά διαφώτιστη, 
περιτρέχει το κτίσμα για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Κάτω 
από την αγορά, προβλέπεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων σε δυο 
επίπεδα, χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων. Κατά μήκος της 
σιδηροδρομικής γραμμής προβλέπονται μια γραμμική σειρά ισογείων 
καταστημάτων που ανοίγουν προς την "Νέα Πλατεία Κεραμεικού". 

 
24. "THE SPREEBOGEN" περιοχή Bundestag Βερολίνο 1992, Διεθνής 

Διαγωνισμός (βλ. διαγωνισμοί, δημοσιεύσεις). 
 Συνεργ. με Σ. Ξενόπουλο, Τ. Φραγκούλη, Ε. Χατζηνικολάου, Π. Συναδινός, Μ. 

Χατζηνικολάου 
 
25.Το Πανεπιστήμιο της Κύπρου - 1993 
 Διεθνής Διαγωνισμός (βλ. διαγωνισμοί) σε συνεργασία με Σ. Ξενόπουλο, Σ. 

Ξενόπουλου, Τ. Φραγκούλη, Ε. Χατζηνικολάου, Π. Συναδινός, Σ. Ζώτος, Τζ. 
Γεωργακάκη. 

 
26. Ανάπλαση περιοχής Αγίου Μηνά -Θεσσαλονίκη 
 
Ανάπλαση της Περιοχής Αγίου Μηνά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ομάδα Μελέτης: Α. Βρυχέα, Α. Λαμπρόπουλος, Β. Κρητικός, αρχιτ. 
Συνεργ. Ζ. Γκλεζάκου φοιτήτρια αρχιτεκτονικής 
 
Το πρόβλημα που θέτει η απαιτούμενη ανάπλαση της περιοχής Αγίου Μηνά 
αποτελεί κατά τη γνώμη μας ένα επίκαιρο και σύγχρονο θεωριτικό και σχεδιαστικό 
πρόβλημα: Εκείνο του επαναπροσδιορισμού ενός τμήματος της πόλης στην 
κατεύθυνση μιας νέας Ανακάλυψης / Αποκάλυψης υπαρχόντων στοιχείων που 
απαιτούν επανασχεδιασμό ώστε να αποτελέσουν ένα νέο σύγχρονο σύνολο. 
 
Γενικότερες θεωρητικές αρχές της πρότασης 
    

Η συγκεκριμένη πρόταση για την παρέμβαση στην περιοχή του Αγίου 
Μηνά Θεσσαλονίκης απορρέει από γενικότερες απόψεις και θέσεις: 
 
Για την πόλη, την ιστορία, την κατανόηση του  παρόντος ως ιστορία, 
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό,  τον τρόπο, τη μέθοδο και την 
μορφολογία γενικότερα μιας σχεδιαστικής πρότασης. 
 
Η περιοχή του Αγίου Μηνά αποτελεί ένα ζωντανό ιστορικό 
τμήμα της πόλης. Πέρα από τις πέτρες, τα διατηρητέα, τα χωρίς  
ποιότητα σύγχρονα κτίρια τα υλικά δηλαδή στοιχεία που "ατάκτως" 
δημιουργούν σήμερα σύγχυση στο τοπίο η περιοχή είναι φορτισμένη 
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θετικά κι αρνητικά από μια πλούσια συλλογική μνήμη και από τις 
εμπειρίες των ανθρώπων. 
 
Ενδιαφέρει στην πρόταση η αποκάλυψη αυτής της ιστορικής 
μνήμης που φτάνει μέχρι σήμερα.  
Κι η επανασύνθεση του συγκεκριμένου αστικού τοπίου με όλα εκείνα 
τα στοιχεία που θα  επαναπροσδιορίσουν ΤΗΝ ΧΑΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. 

 
Η μη παρέμβαση / Η ελάχιστη παρέμβαση 
 

Βασική αρχή της παρέμβασης: 
μια αρχιτεκτονική της πόλης που θα αποκαλύψει της μνήμες και 
τα στοιχεία του παρελθόντος, θα  στηριχθεί στη  
 
βιωμένη πραγματικότητα με τις αντιφάσεις της για να 
ξανασυνθέσει το συγκεκριμένο Αστικό Τοπίο. 
 
Ενα αστικό τοπίο που θα αποκαλύψει το παρελθόν, θα 
επανασυνθέσει το παρόν, θα περιέχει στοιχεία οραματικά για το 
μέλλον  
 

Η διαδρομή στην Ιστορία  
 του ΤΟΠΟΥ 
 του ΤΟΠΙΟΥ 
 των ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
 
Με βάση τις γενικότερες θεωρητικές αρχές, η  αναφορά στην ιστορία 
της συγκεκριμένης εποχής υπήρξε αναγκαία  
    
Μας αποκάλυψε τα επιθυμητά ΧΝΑΡΙΑ                               
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ και για ΣΗΜΕΡΑ. 

 
 
Αξονες   Η τοπογραφία και οι άξονες 
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ   
 
 
Τα επίπεδα ιστορικής Συνέχειας 
 

Η στάθμη στον περίβολο του Αγίου Μηνά αποτελεί την υπόμνηση της 
στάθμης της παλιάς πόλης (πριν από την Πυρκαγιά του 1917). 
Η νέα πόλη χτίστηκε πάνω στα χαλάσματα  (από την Πυρκαγιά) της 
παλιάς, σε μια νέα στάθμη. 
Είναι η στάθμη των δρόμων που περιβάλλουν το Ναό. 

 
Τα κτίσματα Ιστορικής Συνέχειας 
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Παρ΄ όλες τις καταστροφές στην περιοχή επιβιώνουν ακόμα κτίσματα 
ή υπολείμματα διαφορετικών εποχών. 
 
Ο Ναός του Αγίου Μηνά, η κόγχη του Ιερού, ο εξωτερικός τοίχος του 
Ιερού και ο παλιός τοίχος πίσω από το Ιερό. 
 
Κτίρια πριν από την Πυρκαγιά του 1917. 
 
Κτίσματα του 1925. 
  
Κτίσματα του μεσοπολέμου. 
 
Στοές πριν από το 1917 και μετά το ΄17, δηλωτικές του χαρακτήρα 
του εμπορικού κέντρου. 
 
Σύγχρονες κατασκευές. 
 

Οι έννοιες  Οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
ιστορικής    
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ 

Οι γειτονιές και η συμβίωση διαφορετικών  ομάδων.    
Μια πολλαπλότητα θρησκευτικών, πολιτιστικών και εθνικών 
χαρακτηριστικών. 

 
Πολυλειτουργικός χώρος 

 
Η συνύπαρξη δραστηριοτήτων και λειτουργιών 
 
Οι πολλαπλές δραστηριότητες επιβίωσαν σ΄ όλη τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας. 
Βασική δραστηριότητα το εμπόρειο, σε οργανωμένες γειτονιές. 
 
Πολυδιάστατος ρόλος που έπαιξε στην μακρόχρονη ιστορία του η 
εκκλησία του Αγίου Μηνά. Τόπος λατρείας, προσευχής αλλά και 
συγκέντρωσης  ατόμων. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 32 εργαστήρια, 7 καταστήματα, 3 
ποτοπωλεία, 1 εργοστάσιο ποτοποιίας, 1 φούρνο, 1 χάνι που 
βρίσκονταν νότια της εκκλησίας γύρω στα 1906. 
 
Και γενικότερα στη ευρύτερη περιοχή Μικρομάγαζα, Εργαστήρια, 
Ξενοδοχεία, Χάνια, Υφασματάδικα και Γυαλάδικα, Ψαραγορά και  
Μύλοι, Ποτοπωλεία και Φούρνοι μαζί με Κατοικία. 
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Η περιοχή σφραγίστηκε από την συνύπαρξη χώρων κατοικίας, 
εργασίας, εμπορίου, κοινωνικής ζωής και θρησκευτικής κατάνυξης. 
 

Το σήμερα.  Η ιστορία ως παρών.  Τα χνάρια και οι αντιφάσεις 
 

Οι πολλαπλές καταστροφές φυσικές και τεχνητές. 
 
Τα πολεοδομικά σχέδια και οι νόμοι της αγοράς. 
 
Η βιωμένη πραγματικότητα σήμερα. 
 
Ενα ζωντανό κομμάτι της πόλης με πολλαπλές                    
δραστηριότητες. 
 
Οι λειτουργίες. 

 
Ο περίκλειστος  Οι ζωντανοί ήχοι της πόλης και η ηρεμία του      
χώρος   μνημείου 
    

 Το έξω / το μέσα και η σχέση τους. 
 
Η πρόταση 

Η διαδρομή στην ιστορία και η επιτόπου έρευνα έδωσαν:               
    
Α: Τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η επανασύνθεση 
του αστικού τοπίου της περιοχής.                 
     
Δηλαδή: 
Τους βασικούς άξονες χάραξης με κύριο τον ιστορικό άξονα των 
οικοδομικών τετραγώνων πριν   από την πυρκαγιά του 1917, αλλά 
και τους άξονες που καθορίζονται από το Ναό. 
 
Τις διαφορετικές στάθμες της πόλης πριν και μετά την πυρκαγιά.  
Την περίκλειστη πολεοδομική διάταξη του Ναού του Αγίου Μηνά. 
 
Τον συνολικό χαρακτήρα της περιοχής. Ανάμειξη δραστηριοτήτων και 
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. 
 
Β. Προσδιόρισαν τις αντιφάσεις και τα αρνητικά στοιχεία που έπρεπε 
να αντιμετωπιστούν με τη συγκεκριμένη πρόταση. 
 
Β1. Το πρόβλημα της ανάδειξης του μνημείου και της δυνατότητας 
οπτικής επικοινωνίας από διαφορετικές πλευρές και γωνίες, που 
σήμερα είναι αδύνατον να γίνει. 
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Β2. Οι όψεις των γύρω κτισμάτων στον περίβολο του Ναού που 
σήμερα λειτουργούν κυρίως αισθητικά και νοηματικά σαν πίσω όψεις 
των κτιρίων κι όχι σαν κύριες όψεις στραμμένες προς το Ναό. 
 
Β3. Η ασάφεια στους όγκους και η αμορφία του συνόλου παρ' όλα τα 
εναπομείνοντα ποιοτικά στοιχεία ιδιαίτερης σημασίας. 

 
Η παρέμβαση έχει βασικό στόχο: 
     

Τη δημιουργία ενός πολεοδομικού συνόλου που θα εξακολουθεί 
να παραμένει ζωντανό και μετά την ανάπλαση με την ανάμειξη 
λειτουργιών ενώ παράλληλα θα προσφέρει την ΓΝΩΣΗ -μέσα από 
στοιχεία  συνέχειας- για την ιστορία της πόλης πριν από την πυρκαγιά 
του 1917. 

 
ΖΩΝΤΑΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  
 
Ενα ζωντανό  Διατήρηση της μνήμης -ένας πυρήνας του παλιού  
μουσείο  κέντρου μέσα από την βιωματική πραγματικότητα του Σήμερα. 
 
Πρότυπο Κέντρο Ο χαρακτήρας της περιοχής μετά την παρέμβαση  
Ανάμειξης   Πολυλειτουργικός 
Λειτουργιών και  Πολυπολιτισμικός 
Πολιτισμικών Η διατήρηση της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα  
Ιδιαιτεροτήτων  στην ένταση της γύρω περιοχής και την ηρεμία στον  περίβολο 

του Ναού και τον Ναό. 
    

Για να συνεχίσει να ζεί μετά την ανάπλαση μια περιοχή όπου: 
..."Τα μικρομάγαζα, τα εργαστήρια, τα ξενοδοχεία και τα χάνια ήταν 
πολύ περισσότερα από τα σπίτια...                                    
όπου τα γυαλάδικα των Ελλήνων έσμιγαν με τα υφασματάδικα και η 
ψαραγορά με τους μύλους, τα ποτοπωλεία και τους φούρνους.." (ξένοι 
ταξιδιώτες). 

 
Κύρια σημεία παρέμβασης 
 
Α. Το οικοδομικό τετράγωνο του Αγίου Μηνά. 
     

Βασικές αρχές σύνθεσης: 
- Η διατήρηση του περίκλειστου ως χάραξη. 
- Η αποσαφήνιση του εσώκλειστου περιγράμματος γύρω από την 
εσωτερική αυλή του Ναού. 
 
Ο τοίχος - κτίριο απέναντι στην κόγχη του ιερού του Ναού δημιουργεί 
ένα πίσω όριο ολοκλήρωσης του ορθογώνιου του περίβολου του 
Ναού. 
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Η Διεύρυνση του περίβολου του Ναού με το άνοιγμα της στάθμης της 
παλιάς πόλης από ΕΣΩ   προς τα ΕΞΩ χωρίς να διαταραχθεί το 
εσώκλειστο σχήμα. 
 
Ενίσχυση των αξόνων ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ. 
 
Δημιουργία συνέχειας στην κίνηση και την οπτική επικοινωνία με το 
Ναό εσωτερικά σε δυο επίπεδα. 
 
Αυστηρότητα στην γεωμετρία στην εσωτερική αυλή του Ναού σε 
σχέση με την πολυπλοκότητα του έξω από το περίκλειστο. 

 
Οι πεζούλες 
 
..."Στα πεζούλια της αυλής" του Αγίου Μηνά "μαζεύονται οι πρόκριτοι 
και συζητούν για τα συνηθισμένα της εποχής θέματα, για τα 
Πατριαρχεία, το  Φανάρι, το Μωριά και ασφαλώς για τη ανάσταση του 
γένους"...  και ακόμα ..."φτωχά    ανθρώπινα πλάσματα, μαζεύονταν 
στην εκκλησιά του Αγίου Μηνά εφέντη και  συζητούσαν για το  
Πατριαρχείο και τον "Πατρίκ Εφέντη"...                    
(Χαϊρουλάχ, 1820). 
 
 
Οι πεζούλες στην πρόταση ξαναβρίσκουν μια καινούργια σημασία 
στον περίβολο του Ναού σε μια προσπάθεια δημιουργίας 
δυνατότητας αμφιθεατρικής ΣΤΑΣΗΣ με οπτική θέα προς το Ναό. 
 
Οι στάθμες 
     
Η στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο Ναός, - στάθμη της  παλιάς πόλης 
πριν από την πυρκαγιά, βγαίνει από το όριο του περίκλειστου χώρου 
για να              δηλωθεί και στον  έξω χώρο της πόλης -στους 
πεζόδρομους. 
Αυξάνεται έτσι ο περίβολος του Ναού χωρίς να καταστραφεί και η 
ατμόσφαιρα του περίκλειστου χώρου. 
 
Οι διαφορετικές στάθμες για την οπτική επικοινωνία σε τρία 
επίπεδα: 
- στο επίπεδο του Ναού 
- σ' ένα πρώτο επίπεδο 
- στο επίπεδο κάποιων δωμάτων κτιρίων της γύρω περιοχής. 
     
Τα δυο πρώτα επίπεδα εξασφαλίζουν μια περιμετρική δυνατότητα 
άμεσης οπτικής επικοινωνίας από  διαφορετικές πλευρές με το Ναό 
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δημιουργώντας και ορθογώνια σχήματα / περιγράμματα 
αποσαφήνισης του περίβολου. 
Ενώ η αξιοποίηση των δωμάτων 2 κτιρίων προσφέρει την εικόνα του 
συνόλου σχεδόν του αναβαθμισμένου οικοδομικού τετραγώνου του 
Ναού.  

    
 
Β. Οι πεζόδρομοι και οι στοές 
 

Μέσω του ειδικού χαρακτήρα της πεζοδρόμησης της οδού Βασ. 
Ηρακλείου τα δυο οικοδομικά  τετράγωνα του Αγίου Μηνά και της 
Στοάς Σαούλ αποτελούν τη νέα οικοδομική ενότητα του Ζωντανού 
Μουσείου για τη Συνέχεια στην Ιστορία της πόλη. 
Οι πεζόδρομοι αποτελούν το μεταβατικό χώρο για τις δύο στάθμες 
της Παλιάς και της Νεάς Πολης. 
    
Η όψη του κτιρίου τη Στοάς Σαούλ κλείνει το σχήμα μιας διευρυμένης 
πλατείας που αρχίζει από το βασικό  επίπεδο του Ναού. 
Ενώ ο πεζόδρομος της οδού Αγίου Μηνά διατηρεί έναν πιο γραμμικό 
χαρακτήρα που συνεχίζει μέχρι την πλατεία Εμπορίου και την οδό 
Εδέσσης. 
 
Οι στοές διατηρούν τη σημασία τους και αποτελούν ένα δίκτυο 
πολυπλοκότητας που συνδιαλέγεται με την καθαρότητα της κίνησης 
περιμετρικά του Ναού. 

 
Γ. Το πρόγραμμα 
 

Με τις προτεινόμενες χρήσεις η περιοχή διατηρεί βασικά στοιχεία από 
τα ιστορικά δεδομένα που τη διαμόρφωσαν και που συνεχίζουν 
ορισμένα να επιβιώνουν μέχρι σήμερα τα στοιχεία αυτά ενισχύονται 
σε μια νέα σύνθεση που δημιουργεί μια ενότητα θεματική και 
αρχιτεκτονική: 
Το "Μουσείο Ιστορικής Συνέχειας" στην πόλη 

 
 
δ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / 

ΕΠΙΠΛΟ 
 
27. Ερευνα πάνω στις αναζητήσεις του σχεδιασμού και στις κατευθύνσεις 

της αγοράς του επίπλου στη δεκαετία 60-70.  
 Στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας στο C.S.T.B. Παρίσι 1969-70. 
 
 Οι πηγές πληροφόρησης και συλλογής στοιχείων ήταν: 
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 Αποδελτιοποίηση των εξειδικευμένων περιοδικών. Η αγορά το Παρισιού και οι 
μεγάλες και διαφοροποιημένες φίρμες (Prisunic, Mobilier de France, Roche et 
Bobois, Knoll International). H UNIFA CREAC "centre de recherche esthetique 
de l' ameublement contemporain. To CNAAC. Τα design center στο Λονδίνο, 
Σουηδία, Βέλγιο, Αμστερνταμ, Museux des arts decorat. Στο Παρίσι. Και επίσης 
μια περιγραφική καρτέλα που συμπληρώθηκε από τους βασικούς κατασκευαστές 
και σχεδιαστές μιας σειράς επίπλων. Η καρτέλα περιείχε πληροφορίες για το 
υλικό που χρησιμοποιήθηκε, την κατασκευή, τις επενδύσεις, τα χρώματα, τον 
τρόπο διάθεσης, τις διαστάσεις, τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα, την 
ημερομηνία εμφάνισης του προϊόντος και την πορεία τους, την τιμή. 

 
 Ενα μέρος αυτής της έρευνας δημοσιεύτηκε σε σειρά άρθρων στο περιοδικό 

"Recherche et Architecture" (βλ. δημοσιεύσεις).  
 
28. Χώρος κατοικίας / αντικείμενα / καθημερινή ζωή Α. Βρυχέα, Τζ. Κοσμάκη. 
 
 Γίνεται ένας σχολιασμός της καθημερινής ζωής μέσα από χώρους και 

αντικείμενα. 
 
 Το υλικό: στοιχεία από το ερευνητικό μάθημα, "Κατοικίες σε διάφορες γειτονιές 

της Αθήνας" στο οποίο έγινε ειδική επεξεργασία καθώς και από διαφημίσεις 
επίπλων σε περιοδικά μαζικής κατανάλωσης, από επί τόπου έρευνα σε 
εσωτερικά κατοικιών, διαφόρων κατηγοριών. 

 
 Αναλύεται η βιωμένη πραγματικότητα των χώρων και των αντικειμένων μέσα από 

3 επίπεδα: 
− επίπεδο μετάβασης από την κατοικία στη γειτονιά 
− η κατοικία - εσωτερικά 
− τα έπιπλα και τα αντικείμενα 
 
 Διαπιστώνονται τα διάφορα δυαδικά συστήματα στην απεικόνιση της επίπλωσης 

και των αντικειμένων. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
Καθημερινό / Επίσημο 
 
• Αξία Χρήσης / Αξία κοινωνικής προβολής 
• Πληρωτικότητα / Τυποποιημένη πληρότητα / Λιτότητα 
• Παραδοσιακό / Σύγχρονο 
• Αυθεντικό / Απομίμηση 
• Μοντέλα / Επιπλα σειράς 
• Φυσικό / Τεχνητό 
• Το χρώμα 
• Το ύφασμα 
• Το χωρίς λόγο πρότυπο / Παρέμβαση του χρήστη / Η υποταγή / Η ποίηση 
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 Η Καθημερινότητα παρουσιάζεται σαν αντίθεση καθημερινότητας / γιορτής, 
συνήθειες / στιγμές εξαιρετικές, σοβαρό / παιχνίδι, πραγματικότητα / όνειρο, 
σημεία επιβολής πρότυπων / σημεία αντίστασης (λίγα). 

 
29. Διερεύνηση και σχεδιασμός παιχνιδιών για παιδικές χαρές. Πρόταση 

προς το ΕΟΜΜΕΧ έχουν  παραδοθεί υπ. καθ. Ι. Λιάπης. Ομάδα μελέτης Α. 
Βρυχέα, Χρ. Διδώνης, Γ. Παρμενίδης, Δ. Αντωνοπούλου, Γ. Κονδύνης, Ειρ. 
Χαραλαμπίδου, Κ. Σίμου. 

 
Βασικός στόχος του σχεδιασμού: 
• Η αξιοποίηση του από κάθε Δήμο ή Κοινότητα με τις υπάρχουσες δυνατότητες 

παραγωγής. 
• Η ανύψωση της ποιότητας, δίνοντας νέες κατευθύνσεις στο προγραμματισμό 

και σχεδιασμό. 
− Εγινε πλήρης διερεύνηση του θέματος μέσα από μελέτη βιβλιογραφίας, 

καταλόγους βιομηχανιών εξωτερικού, επισκέψεις σε παιδικές χαρές και 
βιοτεχνίες παραγωγής στην Ελλάδα. 

− Καθορίστηκαν κριτήρια σχεδιασμού 
 

Σχεδιάστηκαν παιχνίδια σε 3 βασικές κατευθύνσεις: 
• μεμονωμένα παιχνίδια που διαμόρφωσαν το χώρο για μικρά παιδιά (μέχρι 4 

χρονών). 
• μεμονωμένα παιχνίδια που δημιουργούν πολλαπλά σύνολα. 

 
30. Μελέτη εσωτερικής διαρρύθμισης και διαλογής εκθεμάτων του 

Ελληνικού Περιπτέρου στην διεθνή έκθεση Montreal - Καναδά. 
 Ομάδα μελέτης: Γ. Λιάπης, Π. Βοκοτόπουλος, Α. Βρυχέα, Π. Παντελεάκης, Γ. 

Παντόπουλος, Σ. Χατζόπουλος, Τ. Φραγκούλης. 
 
31. Σχεδιασμός και επιλογή επίπλων και μελέτη χώρου των 

κρουαζιεροπλοίων ΔΑΝΑΗ και ΔΑΦΝΗ της εταιρείας Καρρά. Συνεργ. με το 
γραφίστα Μ. Κατζουράκη 1973-1975. 

 
  
 Τα πλοία είχαν προγραμματιστεί για ειδικές κρουαζιέρες συνεδρίων. 
 
 Μέσα απ΄ αυτή την εργασία μου δόθηκε η δυνατότητα να σχεδιάσω μια σειρά 

επίπλων για πολλές και διαφορετικές χρήσεις χωρίς αυστηρούς περιορισμούς 
κόστους καθώς και να ελέγξω θέματα αναλογιών και υλικών στην κατασκευή. 

 
32. Μελέτη και επίβλεψη εσωτερικής διαρρύθμισης και επίπλωσης των 

γραφείων και εντευκτηρίων του Συλλόγου Φαρμακοποιών Αττικής συνεργ. 
με Γ. Χαϊδόπουλο. 

 
33. Εσωτερική διαρρύθμιση και σχεδιασμός επίπλων στο μαγαζί Καπέλου, 

Αναγνωστοπούλου στους Δελφούς, συνεργ. Γ. Χαϊδόπουλος. 
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34. Μελέτη και επίβλεψη εσωτερικής διαρρύθμισης και επίπλωσης 

καταστήματος καλλυντικών στην Κυψέλη, συνεργ. με Γ. Χαϊδόπουλο. 
 
35. Μελέτη και επίβλεψη εσωτερικής διαρρύθμισης και επίπλωσης 

γραφείων "Εταιρεία μελετών" Δοξιάδη, Μητσού, Πατέρα. 
 
36. Μια σειρά σχεδιασμού μεμονωμένων αντικειμένων (επίπλων κουζίνας, 

γραφεία, καθιστικά, τζάκια). 
 
37. Σχεδιασμός, κατασκευή αποκριάτικου υλικού, από χαρτί, ύφασμα, χόρτο, 

καλάμι, σε συνεργ. με Ι. Δάνου, Λ. Ντοκοπούλου, Φ. Μιχαηλίδου, Γ. 
Χαϊδόπουλος. 

 
 Οργάνωση έκθεσης αποκριάτικου υλικού "Έκθεση για μασκαρέματα" στο χώρο 

του πρώην εκδοτικού οίκου Δημητράκου στου Φιλοππάπου σε συνεργ. Ι. Δάνου, 
Λ. Ντοκοπούλου, Φ. Μιχαηλίδου, Γ. Χαϊδόπουλο 1975-1976. 

 
38. Σχεδιασμός ενός συνόλου καθιστικού με προστιθέμενα τμήμα- 1995 
 
ε. ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥ

 ΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
39. Αναβάθμιση προσφυγικού συνοικισμού στη Θήβα με την συμμετοχή των 

κατοίκων 
 
 Το πρόγραμμα επιχειρεί να διερευνήσει τη δυνατότητα μιας συνολικής 

απάντησης στο πρόβλημα της υποβάθμισης του συγκεκριμένου προσφυγικού 
συνοικισμού. Ξεκινά από το ζήτημα της κατοικίας σαν πρωταρχικό  σημείο και 
οργανώνει γύρω του ή με αφορμή αυτό, τα υπόλοιπα προβλήματα (οικονομικά, 
υγείας, επιμόρφωσης κλπ) προσπαθώντας να πετύχει την 
επαναδραστηριοποίηση του συνόλου των κατοίκων και την αναβάθμιση του 
συνοικισμού. 

 
  
 Στόχος του προγράμματος, συνολικά είναι να δοθεί μια συνολική απάντηση στο 

πρόβλημα της ανάπλασης και της διαχείρισης του συνοικισμού. Δηλαδή πιο 
αναλυτικά: 

 
α. Να γίνουν απαραίτητες παρεμβάσεις σε αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό επίπεδο 

χωρίς να καταστραφούν οι υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις. 
 



121 

β. Να ενσωματωθούν και να απαντηθούν οι διάφορες πλευρές της φτώχειας 
(ανεργίας, υποαπασχόληση γυναικών, κοινωνικές δραστηριότητες για τις 
διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού κλπ) στη διαδικασία ανάπλασης. 

 
γ. Να υπάρξει μια πλήρης ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε μέσα 

από μια ουσιαστική συμμετοχική διαδικασία να γίνει κατορθωτή η επίλυση ενός 
πολύπλευρου προβλήματος. Συμμετοχική διαδικασία που απαιτείται για όλες τις 
φάσεις του σχεδίου: 

 Προγραμματισμός - σχεδιασμός / κατασκευή / λειτουργία. 
 
 Το ερώτημα δηλαδή που τίθεται είναι το πως μεσα από το πρόβλημα της 

κατοικίας θα δοθούν δυναμικές απαντήσεις για όλους τους κατοίκους του 
συνοικισμού και μαζί μ' αυτούς, με στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής τους 
ταυτότητας και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. 

 
α. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. 
 Συνολική κι όχι αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανάπλασης. 

Προσπάθεια διατήρησης και εξέλιξης των ποιοτικών στοιχείων χώρου - σχέσεων 
που υπάρχουν. 

 
β. Αποδοτικότητα 
 Αποδοτικότητα και εφικτότητα οικονομική και χρονική, αφού η συμμετοχή των 

κατοίκων μπορεί να μειώσει το κόστος της κατασκευής. Ο κεντρικός κρατικός 
σχεδιασμός δεν προγραμματίζει τίποτα για την περιοχή, μ' αυτήν την έννοια 
υπάρχει με το πρόγραμμα και χρονική αποδοτικότητα. 

 
γ. Συμμετοχή 
 Μόνο με την ουσιαστική συμμετοχή τους οι κάτοικοι θα ελέγχουν το χώρο και θα 

αποκαταστήσουν μια ισορροπία ζωής στο χώρο. 
 
δ. Καινοτομία 

  Είναι μια εμπειρία που στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ξανά και μπορεί 
πραγματικά να επηρεάσει την κρατική πολιτική στέγης έτσι ώστε να μην 
προκύψουν προβλήματα που ήδη δοκιμάζουν οι ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. 

 
ε. Γενίκευση σ' όλες τις περιπτώσεις 
 Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να γενικευτεί για διαφορετικές ομάδες 

πληθυσμού και διαφορετικές περιοχές ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες 
και τα κοινωνικά, οικονομικά δεδομένα. 

 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 
Ο σχεδιασμός στον συνοικισμό αφορά κατ΄ αρχήν τρία επίπεδα: 
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α. Συνολικά τη δομή του συνοικισμού, τη χωροθέτηση των χρήσεων και τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κινήσεις και στάσεις) πεζών και σχημάτων. 

β. Την οργάνωση και το σχεδιασμό των δημοσίων - κοινόχρηστων χώρων ανοιχτών 
και κλειστών. 

γ. Τον σχεδιασμό κάθε μιας κατοικίας. 
 
 Και στα τρία αυτά επίπεδα ο σχεδιασμός διέπεται από κάποιες βασικές αρχές 

που συνοπτικά είναι: 
 
− Η συμμετοχή των χρήσεων σε όλες τις επιλογές μετά από παρουσίαση των 

δυνατοτήτων και ουσιαστικό διάλογο. 
− Η επιλογή λύσεων που θα εναρμονίζονται με τις υπάρχουσες συνθήκες ζωής και 

την πολιτισμική ταυτότητα των κατοίκων. 
− Η επιλογή αρχιτεκτονικών στοιχείων και μορφών που θα απορρέουν από τη 

μελέτη της σημερινής εικόνας του συνοικισμού αλλά και που ακόμα και στην 
περίπτωση κάποιων νεωτερισμών δεν θα αποτελούν ακατανόητα και ξένα 
στοιχεία για τους κατοίκους. 

 
 Τα δυο σημαντικότερα προβλήματα στην συμμετοχική διαδικασία του 

σχεδιασμού ήταν: 
− Η διαφορετική γλώσσα, ορολογία κλπ και η δυσκολία προσέγγισης - κατανόησης 

από τη μεριά των κατοίκων των αναπαραστατικών μεθόδων 
− Η εύκολη προσφυγή σε έτοιμες εικόνες με τις οποίες οι κάτοικοι συντάσσονται 

χωρίς να τις έχουν πλήρως κατανοήσει, ενώ η ομάδα των ειδικών τις παράγει 
ανετότερα με βάση τις σχεδιαστικές και αισθητικές της αξίες. 

 
Γενικά προβλήματα που τέθηκαν: 
 
1. Πως γίνεται ο σχεδιασμός της κάθε κατοικίας για τις ανάγκες της κάθε 

οικογένειας. 
 
2. Πως μέσα από το ειδικό (η κάθε οικογένεια σχεδιάζει την κατοικία της) 

προσεγγίζουμε το γενικό (όλες οι οικογένειες σχεδιάζουν από κοινού όλο το 
συγκρότημα και τον δημόσιο χώρο). 

 
3. Πως μέσα από αυτό το δείγμα θα μπορέσει να ασκηθεί κοινωνική πολιτική, 

δηλαδή πως θα αναβαθμιστούν οι υποβαθμισμένες κατοικίες και πως ο Δήμος θα 
βοηθήσει του οικονομικά ασθενέστερους να αποκτήσουν ποιοτική κατοικία. 

 
4. Με ποιο τρόπο η ΔΕΠΟΑΘ σαν κατασκευαστικός φορέας θα ενσωματώσει την 

προσωπική εργασία των κατοίκων ή τις προτάσεις τους για την κατασκευή 
δεδομένου ότι υπάρχει μια μεγάλη παράδοση στον συνοικισμό, αυτοκατασκευής. 

 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 



123 

 Το θεσμικό πλαίσιο που περιβάλλει συνολικά την παρέμβαση στον συνοικισμό 
αναλύεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα ρυθμίσεων: 

− τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις 
− τις ρυθμίσεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς  
− τις ρυθμίσεις γύρω από τις δυνατότητες χρηματοδότησης 
 
 Και στα τρία επίπεδα έχει γίνει ο εντοπισμός των προβλημάτων. Σήμερα 

μπορούμε να διατυπώσουμε προτάσεις και στα τρία επίπεδα αλλά η υλοποίησή 
τους προσκρούει τόσο σε διαφορετικές αντιλήψεις των κρατικών φορέων, όσο και 
στους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. 

 
Οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις αφορούν: 
α. τον συντελεστή δόμησης 
β. το γενικό ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής  
γ. τους όρους δόμησης και γενικά τις διαδικασίες σχεδιασμού συνολικά στον 

συνοικισμό 
 
 Η παράλληλη διερεύνηση θεσμικών ρυθμίσεων που αφορούν το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς και τις διαδικασίες χρηματοδότησης (αυτοχρηματοδότηση, δάνεια ή 
επιδοτήσεις) είναι ουσιώδης για το πρόγραμμα της ανάπλασης. Το θέμα της 
χρηματοδότησης παίζει καθοριστικό ρόλο για την ολοκλήρωση της ανάπλασης 
αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι ορατή η πιθανότητα οικονομικής ενίσχυσης των 
ασθενέστερων, ώστε να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της ανάπλασης. Η 
δανειοδότηση που έχει κατ' αρχήν εγκριθεί υπό το πλαίσιο των δανείων για 
σεισμόπληκτους έχει κατά καιρούς προσκρούσει σε διάφορα προβλήματα και 
πάντως δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα ή εκχώρηση αυτών των δανείων. 

 
 Το διοικητικό  καθεστώς που διέπεται από ένα ασαφές  νομικό πλαίσιο αλλά και 

από ένα ισχυρό εθιμικό δίκαιο αποτελεί ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Ιδιαίτερα 
γιατί θέτει το ερώτημα πως σεβόμενοι αυτό το εθιμικό δίκαιο θα δημιουργήσουμε 
ένα θεσμικό πλαίσιο -ή ίσως και όχι- που θα διασφαλίσει το μέλλον του 
συνοικισμού όσον αφορά: 

 
− τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού του 
− τη διατήρηση της σημερινής χρήσης της κατοικίας και 
− την αποφυγή της άμετρης εκμετάλλευσης και της ανεξέλεγκτης αύξησης της αξίας 

γης. 
 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
 

 
Μάρτης 1984 Εκδοση ενός φυλλαδίου (Δήμος Θηβαίων) με τίτλο "Ανάπλαση του 

παλιού προσφυγικού συνοικισμού στη Θήβα μια εναλλακτική 
πρόταση (μελετητική ομάδα:  Α. Βρυχέα, Τ.  Κατερίνη, Δ. 
Μαλασπίνας). 
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 Διατυπώνονται οι πρώτες σκέψεις για πολλαπλού τύπου 
παρεμβάσεις στον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας. 

 
Καλοκαίρι 1984 Γίνεται "αποτύπωση" μέσα από τα στοιχεία του χώρου 

(κατοικία/κοινόχρηστοι χώροι) και τα αντικείμενα ενός 
συγκεκριμένου τρόπου ζωής στον συνοικισμό. Τη μελετητική 
ομάδα αποτελούσαν οι Α. Βρυχέα, Τ. Κατερίνη, Δ. Μαλασπίνας, 
αρχ. μηχ., Δ. Γουσέτης πολ. μηχαν., Γ. Μακρής, Β. Νάκος, Μ. 
Κονταράτος τοπογρ. μηχ. και οι φοιτητές αρχιτεκτονικής Γ. 
Αναγνωστόπουλος, Ε. Βαρουχάκη, Ν. Μελαμπιανάκη, Τ. 
Μουτσίδου, Ν. Μπελαβίλας, Ε. Ξανθοπούλου, Α. Παναγοπούλου, 
Τ. Πατρίκιος, Σ. Ράντου, Α. Ταλιαδώρου, Β. Τροβά. 

 
 Η επί τόπου έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Υφυπουργείο Νέας 

Γενιάς.  
 
Σεπτέμβρης 1984 Εκδοση ενός φυλλαδίου (Υφ. Νέας Γενιάς) με τίτλο "Καταγραφή 

της καθημερινής ζωής μέσα από το χώρο. Αποτύπωση του παλιού 
προσφυγικού συνοικισμού στη Θήβα. Ενα πρόγραμμα Σεβασμού 
στην ιστορική μνήμη των κατοίκων ενός προσφυγικού οικισμού". 
Ερευνα ενταγμένη στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος για 
την "Ανάπλαση του Παλιού Προσφυγικού συνοικισμού στην Θήβα".  

 
 Εγκρίνεται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η ένταξη 

του προγράμματος "Εναλλακτική πρόταση για την ανάπλαση του 
προσφυγικού συνοικισμού με τη συμμετοχή των κατοίκων" στο 2ο 
Κοινοτικό πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας. (1985-1989). 

 
Δεκέμβρης 1985 Αρχίζει ουσιαστικά το πρόγραμμα. 
 
Γενάρης 1986 Ιδρύεται η Αστική Εταιρεία Συμμετοχικού Σχεδιασμού (από τη 

μελετητική ομάδα Α. Βρυχέα, Τ. Κατερίνη, Δ. Μαλασπίνας) για την 
έρευνα - δράση στον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας με 
αντικείμενο "Μια εναλλακτική πρόταση για την ανάπλαση του 
προσφυγικού συνοικισμού με τη συμμετοχή των κατοίκων". 

 
 Αρχίζει η λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής και 

Οικιστικής Ανάπτυξης Θήβας με κατεύθυνση να αποτελέσει τον 
κατασκευαστικό φορέα της ανάπλασης. 

 
Γενάρης - Αφιερώνεται κυρίως στη ΓΝΩΣΗ του προβλήματος.  
Απρίλης 1986 Δηλαδή αναλυτική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο 

συνοικισμό και συλλογή στοιχείων σε δυο κατευθύνσεις. 
 α. Κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά του συνόλου 

των κατοίκων αλλά και της κάθε οικογένειας. 
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 β. Πλήρης αποτύπωση των χαρακτηριστικών του χώρου 
(Δημόσιου - Ιδιωτικού - Μεταβατικού). 

 
Μάης 1986 Ολοκληρώνεται η ΓΝΩΣΗ του προβλήματος με τη δημιουργία του 

αρχείου. 
 * Καρτέλες με τις πληροφορίες για κάθε οικογένεια 
 * Κατόψεις και για τις 300 κατοικίες σε κλίμακα 1:50 με την 

επίπλωση, τις συνολικές δραστηριότητες και τις ιδιαιτερότητες του 
τρόπου ζωής για κάθε οικογένεια. 

 * Κατόψεις με πληροφορίες για το σύνολο του οικισμού σε κλίμακα 
1:50 και 1:200. 

 
 Η RAI γυρίζει βίντεο 1/2 ώρες στο συνοικισμό για να προβληθεί τον 

Οκτώβριο στην Ιταλία.   
 
 Αποφασίζεται από τη μελετητική ομάδα και το Δήμο Θηβαίων η 

κατασκευή από τη ΔΕΠΟΑΘ δύο κατοικιών στο συνοικισμό που θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως "μοντέλο" για τους κατοίκους 
αλλά και να αποτελέσουν τον πρώτο "τόπο συνάντησης" μέσα στο 
συνοικισμό. 

 
Ιούνιος - 
Ιούλιος 1986 Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός (με εναλλακτικές προτάσεις) για τους 

δυο πυρήνες με πρόβλεψη στο μέλλον την πιθανή τους λειτουργία 
σαν δυο κατοικίες και άμεσα να λειτουργήσουν ως το 1ο Κέντρο 
Γειτονιάς για το συνοικισμό. 

 
  
Σεπτέμβρης 1986 Αρχίζει μια πρώτη διερευνητική δράση με τα παιδιά στο 

συνοικισμό (ζωγραφική κυρίως) για να εντοπιστούν καλύτερα οι 
ανάγκες.  

 
Οκτώβρης 1986 Γίνεται συστηματική ενημέρωση των εθνικών αρχών και 

διερευνώνται οι δυνατότητες χρηματοδότησης της κατασκευής του 
έργου. Εξασφαλίζονται από τον Δήμο τα χρήματα για την 
κατασκευή των δύο κατοικιών "μοντέλων". 

 
 Γίνεται ο αναλυτικός προγραμματισμός για τη λειτουργία του 

Κέντρου Γειτονιάς. 
 * Γραφείο για την Ανάπλαση. 
 * Χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων για τους κατοίκους του 

συνοικισμού. 
 
Νοέμβρης 1986 Κλείνει συμφωνία ανάμεσα στο Δήμο και τους ιδιοκτήτες των δύο 

κατοικιών που επιλέχτηκαν να λειτουργήσουν ως μοντέλο (η 
επιλογή έγινε γιατί δεν τις χρησιμοποιούσαν σαν κατοικίες). Η μια 
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κατοικία αγοράζεται από τον Δήμο ενώ η άλλη γίνεται ειδική 
συμφωνία μισθώσεως. Στέλνεται ένα γράμμα σε όλους τους 
κατοίκους του συνοικισμού, κάλεσμα για τη συμμετοχική 
διαδικασία. 

 
 Αρχίζουν οι οικοδομικές εργασίες ανακατασκευής των δυο 

κατοικιών από τη ΔΕΠΟΑΘ. Χρησιμοποιούνται και κάποιοι άνεργοι 
από τον συνοικισμό. 

 
1.11.85 - 30.11.86 Σ' όλη την διάρκεια της πρώτης χρονιάς γίνονται παράλληλα 

συζητήσεις με τους κατοίκους σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες 
μέσα στα σπίτια, στις αυλές ή στους υπαίθριους χώρους, άτυπες οι 
περισσότερες, άλλες προγραμματισμένες κι άλλες όπως 
προκύπτουν ανάμεσα στον καφέ και τα ούζα για το πρόγραμμα και 
τις προοπτικές ανάπλασης. Δίνονται επίσης ενημερωτικά στοιχεία 
για τις αναπλάσεις. 

 
Δεκέμβρης 1986 Οργανώνονται οι εκδηλώσεις για τα παιδιά, συνεχίζονται οι 

συζητήσεις για την ανάπλαση. 
 
Μάρτης 1987 Τα αδιέξοδα σχετικά με τη χρηματοδότηση για την κατασκευή του 

έργου βαραίνουν την ατμόσφαιρα. 
 
11-12 Απρίλη 1987 Γενική Συνέλευση όλων των κατοίκων στο συνοικισμό. Εχει 

αποφασιστεί από την Δήμο και τη μελετητική ομάδα να δοθούν 
στους κατοίκους όλα τα δυνατά στοιχεία, οικονομικά, κρατικής 
πολιτικής, δυνατότητες κλπ. 

 
 Οργανώνεται παράλληλα μια έκθεση όπου αναλυτικά εξηγούνται οι 

διάφορες φάσεις συμμετοχικών διαδικασιών, οι δυσκολίες και 
κυρίως οι πιέσεις που θα πρέπει να ασκηθούν για να γίνουν 
ρεαλιστικές οι προτάσεις. 

 
 Επίσης υπάρχει εκδήλωση για τα παιδιά του συνοικισμού όπου 

αρχίζει ένα ειδικό πρόγραμμα να φτιάξουν μόνα τους κούκλες για 
να παίξουν κουκλοθέατρο. 

 Σ' αυτήν τη γενική συνέλευση ουσιαστικά άρχισαν να 
συνειδητοποιούν οι κάτοικοι ότι "κάτι μπορεί να γίνει για τα σπίτια 
τους και τη γειτονιά τους" αν οι ίδιοι/ες ενεργοποιηθούν. Είναι σ' 
αυτή τη συνέλευση που θα οριστεί η 1η επιτροπή κατοίκων για την 
ανάπλαση, από τους Κανέτη, Κυριακάκη, Δεληκωνσταντή, 
Μανωλτζά, Κάκκα, (3 άντρες, 2 γυναίκες). Οι γυναίκες του 
συνοικισμού από τη συγκρότηση της επιτροπής αλλά και στην 
συνέχεια έδειξαν μια ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και ενεργητικότητα 
πολύτιμη. 
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 Αποφασίζονται συναντήσεις της μελετητικής ομάδας με την 
επιτροπή κατοίκων κάθε Σάββατο πρωί. 

 
2 Μάη 1987 Συνάντηση της επιτροπής κατοίκων με τη μελετητική ομάδα. 
 * Τίθεται για πρώτη φορά το ζήτημα των συνεννοήσεων των 

κατοίκων μεταξύ τους ανά οικοδομικό τετράγωνο. 
 * Συζητιέται η χρήση του Κέντρου Γειτονιάς. 
 * Συζήτηση πάνω στο γνωστό δίλημμα: συνολικό γκρέμισμα ή 

ανακατασκευή. 
 * Γίνεται συζήτηση για αντίστοιχες εμπειρίες στην Ευρώπη. 

Ενημέρωση για την Alma-Gare στο Roubaix και τη δυνατότητα να 
γίνει ένα ταξίδι ενημέρωσης. 

 
9 Μάη 1987 Η επιτροπή κατοίκων αποφασίζει να επισκεφτεί δήμαρχο και 

δημοτικό συμβούλιο και στη συνέχεια υπουργεία στην Αθήνα. 
Μοιράζονται τις γειτονιές μεταξύ τους για να βρεθούν οι ιδιοκτήτες 
όσων σπιτιών είναι κλειστά ή εγκαταλελειμένα στο συνοικισμό. Ο 
Κάκκας (1ος κάτοικος) αποφασίζει να ανακατασκευάσει το σπίτι 
του (εγκαταλελειμένο) και να μείνει πάλι στον συνοικισμό (μέχρι 
τότε με νοίκι έξω από το συνοικισμό). 

 
16 Μάη 1987 Ο Κάκκας αποφασισμένος να ανακατασκευάσει το σπίτι του φτάνει 

στο ραντεβού με τη μελετητική ομάδα, με τους τσιμεντόλιθους, 
έτοιμος μαζί με φίλους του ν' αρχίσει το χτίσιμο. Αρχίζει μια 
ολόκληρη διαδικασία ενημέρωσης για το τι σημαίνει μελετώ 
διερευνώ, σχεδιάζω ένα σπίτι καθώς και για τη διαδικασία έκδοσης 
οικοδομικής άδειας (μέχρι τώρα όλα παράνομα). Αποφασίζεται 
επίσης ο σχεδιασμός ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου. 

 
 Με την απόφαση του Κάκκα και στη συνέχεια των Τουρναβίτη, 

Βούλγαρη, από το ίδιο οικοδομικό τετράγωνο επιταχύνονται και 
τροποποιούνται αρκετά δεδομένα. Απελευθερώνεται μια 
καινούργια δυναμική ανακατασκευή σπιτιών με την 
αυτοχρηματοδότηση των ίδιων των χρηστών, που θα συμπληρώνει 
το ποσό του δανείου (σεισμόπληκτων). Οριστικοποιείται 
έτσιπερισσότερο η διαδικασία ως προς τους οικονομικούς όρους 
για όσους έχουν δυνατότητα μικρής αυτοχρηματοδότησης.  

 
 Ο σχεδιασμός κάθε κατοικίας και όλης της οικοδομικής ενότητας 

γίνεται από τη μελετητική ομάδα με τη συμμετοχή των χρηστών. 
 
 * η οικοδομική άδεια εκδίδεται από τη μελετητική ομάδα, τη 

ΔΕΠΟΑΘ, το Δήμο χωρίς οικονομική επιβάρυνση των χρηστών. 
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 * Η ΔΕΠΟΑΘ και ο Δήμος φροντίζουν για την έκδοση των δανείων. 
Εχει αποφασιστεί να ζητηθεί αύξηση του ποσού του δανείου. 

 
 * Οι χρήστες με μικρά ποσά αυτοχρηματοδοτούν το έργο της 

κατασκευής της κατοικίας τους ενσωματώνοντας και προσωπική 
εργασία. 

 
23 Μάη 1987 Τουρναβίτη και Βούλγαρη αποφασίζουν να ανακατασκευάσουν τις 

κατοικίες τους κι αρχίζει η συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού για 
κάθε κατοικίας. 

 
 Συναντιώνται σχεδόν όλοι οι ιδιόκτητες της οικοδομικής ενότητας 

και συζητιέται το πρόβλημα κοινών αποφάσεων και έκδοσης από 
κοινού οικοδομικής άδειας. 

 
Ιούνιος 1987 Δηλώνουν επιθυμία να κτίσουν οι Δημητριάδου και Βογιατζή και ο 

Τσάκωνας. Τίθεται το πρόβλημα της ΔΕΠΑΟΘ ως 
κατασκευαστικού φορέα και της αποτελεσματικότητάς της ως προς 
το χρόνο που απαιτείται για την ανακατασκευή κάθε κατοικίας. 

 
Ιούλιος 1987 Συνεχίζουν οι συμμετοχικές διαδικασίες για την κατοικία και τίθεται 

για συζήτηση η διαμόρφωση του πρώτου κοινόχρηστου χώρου / 
πέρασμα ανάμεσα σε δυο οικοδομικές ενότητες με συνεννόηση 
των ιδιοκτητών. 

 
18 Ιουλίου 1987 Η πρώτη δημόσια παρουσίαση και συζήτηση όλων των σχεδίων 

της πρώτης οικοδομικής ενότητας της κάθε κατοικίας χωριστά, της 
ενότητας και του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου. Στον ίδιο χώρο 
γίνεται κουκλοθέατρο από τα παιδιά του συνοικισμού. Φτιάχνουν το 
θέατρο και παίζουν με τις κούκλες που είχαν κατασκευάσει σε 
προηγούμενες εκδηλώσεις. 

 
26 Αυγούστου Τα σχέδια κατατίθενται για έκδοση οικοδομικής άδειας. 
1987   
 
4 Σεπτέμβρη 1987 Κυκλοφορούν αφίσες στον συνοικισμό για το ενημερωτικό ταξίδι 

στην Alma-Gare Roubaix με τη συμμετοχή κατοίκων εκπροσώπων 
του Δήμου, της ΔΕΠΟΑΘ και της μελετητικής ομάδας. Με τις 
αφίσες καλούνται όσοι/ες επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο 
ταξίδι. 

 
23 Σεπτέμβρη '87 Γίνεται η κλήρωση για τους 12 κατοίκους του συνοικισμού που θα 

συμμετάσχουν στο ταξίδι στην Alma-Gare. 
 
 
28 Σεπτεμβρίου - Δυο συζητήσεις προετοιμασίας των κατοίκων για το 
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21 Οκτωβρίου   ταξίδι στην Alma-Gare, με δεδομένο ότι για πρώτη φορά  
 ταξίδευαν στο εξωτερικό. 

 
24-31 Οκτ. 1987 Ταξίδι ενημερωτικό στην Alma-Gare Roubaix, Γαλλία. 
 
Δεκέμβρης 1987 Διεθνής συνάντηση των προγραμμάτων "παρεμβάσεις στον αστικό 

ιστό" στη Θήβα. 
 
Γενάρης 1988 Ολοκληρώνονται οι οικοδομικές εργασίες των δυο κατοικιών / 

Κέντρο Γειτονιάς. 
 
 Εκδοση οικοδομικής αδείας και έναρξη εργασιών κατασκευής της 

κατοικίας Γ. και Μ. Τσάκωνα. 
 
Φλεβάρης 1988 Γίνεται μια ειδική συγκέντρωση για ενημέρωση / συζήτηση πάνω 

στα χρώματα και τα κτίρια με στόχο να εκφραστούν απόψεις από 
τους κατοίκους για τα χρώματα του Κέντρου Γειτονιάς. 

 Τίτλος της συγκέντρωσης:  "Χρωματίζουμε το Κέντρο 
Γειτονιάς". 

 
Μάρτης 1988 Δίνεται στο Δ.Σ. της ΔΕΠΟΑΘ και τον Δήμο πλήρες πρόγραμμα για 

τις δραστηριότητες του Κέντρου Γειτονιάς για τον εξοπλισμό του με 
τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. 

 
 * Στέλνεται ενημερωτικό φυλλάδιο σ' όλους τους κατοίκους για το 

θέμα "Κατοικία και Συμμετοχή" με στόχο όσοι θέλουν να μπούν στο 
πρόγραμμα να καταθέτουν επίσημα αίτηση στη ΔΕΠΟΑΘ ώστε να 
καθοριστούν οι προτεραιότητες και η σειρά που θα γίνουν οι 
μελέτες. 

 
 * Υπάρχουν πάνω από 40 δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 

με τους σημερινούς όρους ανάπλασης. 
 
Μάης 1988 Ολοκληρώνεται κατ' αρχήν ο εξοπλισμός του Κέντρου Γειτονιάς. 

2ος όροφος Γραφείο Ανάπλασης, 1ος όροφος  
 πολλαπλές δραστηριότητες για τις διάφορες ηλικίες και ομάδες και 

καφενείο. 
 
 * Ολοκληρώνεται η μελέτη για τις συνολικές πολεοδομικές 

ρυθμίσεις μαζί με ένα πρόγραμμα /σχέδιο συζητήσεων με τους 
κατοίκους ώστε να παρθούν οι τελικές αποφάσεις. 

 
 * Αρχίζουν να μορφοποιούνται κάποιες σκέψεις για επαγγελματική 

απασχόληση γυναικών. 
 - Μια ομάδα αποφασίζει να φτιάχνει γλυκά κουταλιού. 
 - Μια άλλη να ξεκινήσει εργασίες  ραπτικής. 
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 - Δυο γυναίκες να λειτουργήσουν το καφενείο του  Κέντρου 
Γειτονιάς. 

 
 * Γίνεται αίτηση στην UNESCO για τη χρηματοδότηση 

προγράμματος ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ενός "εμψυχωτή" 
(animateur) στο Κέντρο Γειτονιάς και για τη δημιουργία ενός 
εργαστηρίου τεχνικής υποστήριξης. 

 
 * Εκδοση ενός φυλλαδίου (Δήμος Θηβαίων, ΔΕΠΟΑΘ, Εταιρεία 

Συμμετοχικού Σχεδιασμού) με τίτλο "Συμμετοχικός Σχεδιασμός. 
Δυο χρόνια δράσης στον Προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας". 

 
 * Εκλέγεται η Πολεοδομική Επιτροπή Γειτονιάς (Π.Ε.Γ.) 
 
 * Η ομάδα μελέτης και ο Δήμος προσκαλούνται από την ΔΕΠΟΣ 

για ενημέρωση πάνω στην εμπειρία της εναλλακτικής πρότασης 
ώστε να τις λάβει υπόψη της στις εισηγήσεις για νομοθετικές 
τροποποιήσεις στο επίπεδο των πολεοδομικών ρυθμίσεων προς 
το Υπουργείο. 

 
 * Η ΕΕΤΑ αναθέτει σε επιστημονική ομάδα τη συγκριτική μελέτη 

δυο περιπτώσεων ανάπλασης προσφυγικών συνοικισμών: το 
πρόγραμμα του Ταύρου που εκτελείται από τη ΔΕΠΟΣ  με 
κατεδάφιση και ανοικοδόμηση με το σύστημα της αντιπαροχής 
αφενός και το πρόγραμμα της Θήβας αφετέρου. 

 
 * Η ομάδα συμμετέχει στο πανευρωπαϊκό forum που γίνεται στις 

Βρυξέλες στα πλαίσια του 2ου ευρωπαϊκού προγράμματος για την 
καταπολέμηση της φτώχειας. 

 
Ιούνιος 1988 * Αρχίζει να λειτουργεί η ομάδα των γλυκών κουταλιού, 

χρησιμοποιώντας το ισόγειο του Κέντρου Γειτονιάς. Στον ίδιο χώρο 
οργανώνεται μικρό καφενείο για τις γυναίκες. 

 
 * Στην ΔΕΠΟΑΘ έχουν ήδη γίνει 10 επίσημες αιτήσεις ιδιοκτητών, 

για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της ανάπλασης. Πολλοί 
περισσότεροι έρχονται σε επαφή με την ομάδα για να συζητήσουν 
τα μελλοντικά τους σχέδια για την κατοικία. 

Ιούλιος- 
Αύγουστος 1988 Μετά από πολλές συζητήσεις με τους ιδιοκτήτες τους σχεδιάζονται 

εναλλακτικές λύσεις για 7 κατοικίες Δημητριάδη και Βογιατζή, 
Ευγενίδης, Παπαγεωργίου, Παπαδάκης, Μισγήρη και Κούλη. 

 
Σεπτέμβρης '88 * Δημοσιεύονται τα πρώτα συμπεράσματα της μελέτης της ΕΕΤΑ 

που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για το πρόγραμμα της Θήβας. 
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 * Δίνεται συνέντευξη Τύπου από όλα τα ελληνικά προγράμματα 
που συμμετέχουν στο 2ο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας. 

 
 * Η πρωτοβουλία του Δήμου Θηβαίων παροτρύνει κι άλλους 

Δήμους που έχουν παρόμοια προβλήματα, να κινηθούν προς την 
ίδια κατεύθυνση για την επίλυσή τους συντονίζοντας τις ενέργειές 
τους. 

 
Οκτώβρης 1988 Οργανώνονται με απόλυτη επιτυχία δυο εκπαιδευτικά 

προγράμματα αξιοποίησης βιοτεχνικών επαγγελμάτων για τις 
γυναίκες που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ. 

 
Νοέμβρης 1998 * Η ομάδα συμμετέχει στην ιδρυτική συνέλευση της EUROPIL, μιας 

πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την ένταξη μειονεκτικών 
πληθυσμών. 

 
 * Ολοκληρώνονται οι εργασίες  κατασκευής της κατοικίας 

Τσάκωνα. 
 
 * Οργανώνεται στον όροφο του Κέντρου Γειτονιάς το γραφείο της 

ομάδας μελέτης. 
 
Δεκέμβρης 1988 Εγκρίνεται η αύξηση του δανείου σεισμόπληκτων από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
 
22 Δεκεμβρ. '88 Ιδρύεται ο Συνεταιρισμός Γυναικών 
 
 
Ιανουάριος 1989 Δέκα ακόμα επίσημες αιτήσεις κατατίθενται στην ΔΕΠΟΑΘ από 

ιδιοκτήτες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
 
 Σχεδιάζονται εναλλακτικές λύσεις για 4 ακόμα κατοικίες (Κομνηνού, 

Λασπιτάκης, Κουμπές, Τσολάκος), ενώ πολλοί άλλοι συζητούν με 
την ομάδα, μελλοντική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Δυστυχώς 
οι περισσότεροι δεν  καταφέρνουν να συνεννοηθούν με τους 
συνιδιοκτήτες τους με αποτέλεσμα, να εμφανίζονται σε κάθε 
οικοδομικόΙ τετράγωνο μεμονωμένες συμμετοχές, πράγμα αντίθετο  
με τις αρχικές προθέσεις της ομάδας. 

 
 Κατατίθενται στη ΔΕΠΟΑΘ οι αρχιτεκτονικές μελέτες για δυο 

κατοικίες (Ευγενίδης, Παπαγεωργίου). 
 
 Εγκρίνεται το πρόγραμμα της UNESCO 
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Φλεβάρης 1989 Οργανώνεται με μεγάλη επιτυχία η πρώτη έκθεση του 
Συνεταιρισμού στο Κέντρο Γειτονιάς. 

 
Μάρτης 1989 Ξεκινάει το πρόγραμμα της UNESCO. Προσλαμβάνεται από τη 

ΔΕΠΟΑΘ κοινωνική λειτουργός για την προώθηση των κοινωνικο-
πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά στο Κέντρο Γειτονιάς. 
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος ξεκινούν οι δραστηριότητες 
των παιδικών ομάδων (ζωγραφική, κατασκευές, θεατρική ομάδα, 
κουκλοθέατρο, θέματα χώρου). 

 
Ανοιξη 1989 Κατατίθενται στη ΔΕΠΟΑΘ οι αρχιτεκτονικές μελέτες για τρεις 

ακόμη κατοικίες (Κομνηνού, Λασπιτάκης, Καρανδρεάδης). 
Σχεδιάζονται εναλλακτικές λύσεις για την κατοικία της Τζικάκη και 
ξεκινούν οι συμμετοχικές διαδικασίες για 4 ακόμη κατοικίες (Ψαρά, 
Μουλαρά, Ρούπακα, Ντόβας). 

 
 Δυο νέες αιτήσεις κατατίθενται στη ΔΕΠΟΑΘ. 
 
 Προβλήματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο αλλά και με την έκδοση 

του δανείου καθυστερούν την έκδοση των οικοδομικών αδειών από 
τη ΔΕΠΟΑΘ αλλά και την έναρξη της κατασκευής του Ο.Τ. Ε30 για 
το οποίο προ πολλού είχε εκδοθεί άδεια. 

 
Μάης 1989 Οργανώνεται συζήτηση - έκθεση στο σχολείο σχετικά με το 

ρυμοτομικό σχέδιο. 
 
Δεκέμβρης 1989 Οργανώνεται στο Κέντρο Γειτονιάς η δεύτερη έκθεση του 

Συνεταιρισμού Γυναικών. 
 
Αρχές 1990 Προωθούνται από τη ΔΕΠΟΑΘ η έκδοση δανείου για τρεις 

περιπτώσεις, Παπαγεωργίου, Καρανδρεάδη, Λασπιτάκη καθώς και 
η έκδοση οικοδομικής άδειας για τον τελευταίο. 
 

1990 Το πρόγραμμα συνεχίζεται με χρηματοδότηση της μελέτης από το 
Δήμο Θηβαίων και με ομάδα μελέτης επιστ. υπευθ. Α. Βρυχέα. 

 
1992 Το πρόγραμμα σε πλήρη ανάπτυξη. Εχουν ολοκληρωθεί οι 

μελέτες σχεδόν 50 κατοικιών. Υπάρχουν μελέτες για 
μετατροπή 8 κατοικιών ιδιοκτησίας του Δήμου σε αντίστοιχα 
Κέντρα Γειτονιάς. Εχουν μελετηθεί κοινόχρηστοι χώροι. 5 
κατασκευές βρίσκονται σε εξέλιξη. Εχει ολοκληρωθεί το 
πολεοδομικό της γετονιάς. 

 
1993 Παρ' όλα αυτά το πρόγραμμα σταματάει απότομα. Ο Δήμος 

βρίσκεται στα πρόθυρα συνολικής πτώχευσης. Τα δάνεια για 
"σεισμόπληκτους" σταματούν ξαφνικά για τους Θηβαίους ειδικά. 
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 Οι τοπικές αρχές ακινητοποιούνται. Στην καλύτερη φάση του 
προγράμματος από άποψη ενεργοποίησης την κατοίκων προόδου 
στην υλοποίηση του έργου, προχωρήματος έτοιμων μελετών με 
επίπονες διαδικασίες, όλα παγώνουν. 

 Στη θέση τους, τα μεγάλα ερωτηματικά των κατοίκων και η δική 
μας αδυναμία -παρ' όλα τα απελπισμένα διαβήματα στους 
απανταχού "υπεύθυνους"- μπροστά στον ογκόλιθο της 
αδυσώπητης γραφειοκρατίας, των κομματικών συμφερόντων. 

 Η σκληρή "Ελληνική πραγματικότητα" σ' όλο της το μεγαλείο! 
 
40. "Η εξέλιξη του Οικισμού" Πομπηία Κρήτης 
 
• Εργασία στα πλαίσια ελληνογαλλικής συνεργασίας (Ε.Κ.Κ.Ε. και Πανεπιστήμιο Χ 

Παρίσι), την ελληνική ομάδα αποτελούν Α. Βρυχέα, Β. Τροβά, Ν. Μπελαβίλας, Θ. 
Φωτίου υπευθ. από τη γαλλική ομάδα ο Guy Burgel. 

 
• Η όλη εργασία περιλαμβάνει δυο καλοκαίρια επί τόπου έρευνας (1986-87). Εχει 

ολοκληρωθεί η επεξεργασία του υλικού. Εχουν γραφτεί τα κείμενα. Το σύνολο 
του υλικού -υπό έκδοση- σε δύο τόμους. 

 
41. Ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την ολοκληρωμένη παρέμβαση σε 

συγκεκριμένες υποβαθμισμένες γειτονιές σε 4 πόλεις της Ευρώπης.  
 
 Πρόκειται για μια εκτεταμένη εργασία και συνεργασία που ξεκίνησε σαν ιδέα και 

σαν συνέχεια της έρευνας "Κατοικία και συμμετοχή" και διατυπώθηκε με τη νέα 
της μορφή το 1991 σε συνεργασία με διεπιστημονικές ομάδες που δουλεύουν 
επί τόπου σε αντίστοιχα προβλήματα, στα πλαίσια της Europil (Ευρωπαϊκή 
εταιρεία για την κοινωνική ένταξη μέσω της κατοικίας). 

 
 Είχα από την αρχή την ευθύνη για την σύνταξη της αναλυτικής πρότασης καθώς 

και της διερεύνησης των δυνατοτήτων μιας ουσιαστικής διακρατικής 
συνεργασίας. Η πρόταση καθώς και η επιλογή των περιοχών που εντάχθηκαν 
στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο του 1992. 

 
• Ενα τμήμα της διευρυμένης αυτής πρότασης υλοποιήθηκε από Ιανουάριο 1993 - 

Μάρτιο 1994 με χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κυρίως και των 
Δήμων που συμμετείχαν στην πρόταση. 

 
• Η συγκεκριμένη εργασία στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδίου πήρε τον τίτλο "4 

γειτονιές σε κρίση / 4 πόλεις" Μεταφορά μεθοδολογίας και τεχνολογίας για 
την αναβάθμιση γειτονιών σε κρίση. 

 
Το πρόγραμμα αναφέρετε στις παρακάτω γειτονιές / πόλεις: 
• Malvarossa - Βαλέντσια - Ισπανία 
• Μανιάτικα  - Πειραιάς - Ελλάδα 
• 3eme Ouest - Λυών - Γαλλία 
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• Anneessens - Βρυξέλλες - Βέλγιο 
Η ερευνητική ομάδα: 
 
− Επιστημονική Υπεύθυνος: Αννη Βρυχέα 
− Η ομάδα συμβούλων της επιστημονικού υπευθύνου: Δ. Γουσέτης, Ντίνα Βαϊου, 

Κ. Χατζημιχάλης, Χ. Γολέμης (οικονομολόγος). 
− Ειδικοί σύμβουλοι: Δ. Διαλέτης (υπεύθυνος πληροφορικής), Τ. Φραγκούλης 

(υπεύθυνος για το οπτικοακουστικό). 
− Υπεύθυνοι των Τοπικών ομάδων:  

  Andre Gachet (πολεοδόμος), Gerald Mayer (κοινωνιολόγος) -3eme Ouest - 
Γαλλία  

  Josep Ricou (οικονομολόγος), Joan Boronat (αρχιτέκτων), Hontse Font 
(κοινωνιολόγος), -Malvarossa - Ισπανία   

  Β. Τροβά (αρχιτέκτων), Ν. Μπελλαβίλας (αρχιτέκτων), Χ. Γολέμης 
(οικονομολόγος), Ν. Ανανιάδης (δημοσιογράφος) -Μανιάτικα - Ελλάδα 

 * N. Heim - Annessens - Βέλγιο 
 Συντονιστής: Claude Chigot 
 
Τελικό προϊόν αυτής της εργασίας: 
 
• Μια έκθεση συνθετική 341 σελίδων με κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες. 
• Ενα πρόγραμμα σε 12 δισκέτες που διευκόλυνε την πρόσβαση στην 

πληροφορική και τη χρήση της εργασίας από τρίτους 
• Ενα VIDEO 20 λεπτών 
 
Η συνθετική έκθεση, η εφαρμογή πληροφορικής και το VIDEO, μελετήθηκαν ώστε 
να αποτελούν ένα σύνολο εργασίας αλλά και ευαισθητοποίησης και πληροφορικής. 
 
Το γενικότερο αντικείμενο του προγράμματος:  
 
Οι υποβαθμισμένες γειτονιές στις πόλεις, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα Ευρωπαϊκό. 
 
Ο βασικός στόχος: 
 
Η γενίκευση μιας νέας μεθοδολογίας προσέγγισης και νεωτεριστικής δράσης για την 
αναβάθμιση μιας γειτονιάς σε κρίση, με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της 
κάθε περιοχής και των ανθρώπων της, μέσα από μια επίπονη συμμετοχική 
διαδικασία. Η διατύπωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης και σε επίπεδο 
μεθοδολογίας αλλά και πράξης που θα αφήνει περιθώρια να εκφραστεί το δικαίωμα 
στη διαφορά των ατόμων (ανδρών και γυναικών), των ομάδων (κοινότητα), των 
χώρων. 
 
Μέσα από μια κριτική θεώρηση των παραδοσιακών μεθόδων προσέγγισης το 
πρώτο βήμα για τη διατύπωση της όποιας πρότασης, αποτελεί η βαθειά γνώση των 
ιδιαιτεροτήτων της γειτονιάς. Οι εκλεπτυσμένες αναλύσεις για τους ανθρώπους και 
τους χώρους. Μέσα από μια διεπιστημονική συνεργασία η κοινωνιολογική, 
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δημογραφική, οικονομική αλλά και η αρχιτεκτονική και πολεοδομική προσέγγιση 
βοήθησε να καταλάβουμε τις ιδιατερότητες του τόπου, των χώρων και των 
ανθρώπων. 
Δίπλα στα δεδομένα τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα δημογραφικά, τα δεδομένα του 
χώρου και η ερμηνεία τους φορείς νοήματος και μηνυμάτων αλληλοσχετίστηκαν για 
την κατανόηση της ιστορίας και των αναγκών κάθε γειτονιάς. 
Και βέβαια, ο ίδιος ο λόγος των κατοίκων, των συλλόγων τους χρησιμοποιήθηκε σαν 
εργαλείο δουλειάς. 
 
Οι φάσεις εργασίας: 
 
1. Επιλογή μιας υποβαθμισμένης γειτονιάς σε κάθε πόλη 
2. Η πρόταση για την συγκρότηση μιας ενιαίας grille ανάλυσης 
3. Συμφωνία πάνω στην ενιαία grille ανάλυση για την συγκέντρωση όλων των 

δεδομένων (ποιοτικών και ποσοτικών) ανάμεσα σε όλες τις ομάδες του 
προγράμματος. 

4. Συγκέντρωση των δεδομένων για κάθε γειτονιά. 
5. Επισκέψεις και δουλειά επί τόπου επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος με 

τις τοπικές ομάδες σε όλες τις γειτονιές. 
6. Συζητήσεις και συσκέψεις εργασίας με τους κατοίκου, τους εκπροσώπους 

συλλόγων και διαφόρων φορέων κάθε γειτονιάς. 
7. Συναντήσεις των μελών του προγράμματος 

• σε κάθε γειτονιά (πάνω στα δεδομένα) 
• όλων των μελών του προγράμματος (συνθέσεις) 

8. Επεξεργασίας των στοιχείων (ποσοτικά στοιχεία, προφορικές συζητήσεις, 
εικόνες, σχέδια αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά, σχέδια κατοικημένων κατόψεων, 
κατοικιών). 
• για κάθε γειτονιά  
• Συγκριτικές παραθέσεις και Συνθετικές παρατηρήσεις 
 

Για κάθε γειτονιά δουλέψαμε πάνω στους παρακάτω άξονες: 
 
A. Η εξέλιξη των φαινομένων αστικοποίησης που οδήγησαν στην υποβάθμιση και οι 

επιταγές τους. Η περιφέρεια / η πόλη / η γειτονιά. 
 
• Μέσα από αξιολόγηση και σχολιασμό μελετών και ερευνών που ήδη είχαν γίνει: 

− Συγκρότηση μιας σχολιασμένης βιβλιογραφίας 
− Προσπάθεια να κατανοηθούν οι ιδιαιτερότητες και τα κοινά σημεία που 
οδήγησαν στην υποβάθμιση (οικονομική, κοινωνική, χωρική). Ανακατατάξεις 
οικονομικές και βιομηχανικές, εξαφάνιση δραστηριοτήτων απασχόλησης ή 
πολιτιστικές, υποβάθμιση κατοικιών παραδοσιακών. 

− Αξιολόγηση των προγραμμάτων που επιχειρήθηκαν, (κοινωνικής κατοικίας ή 
αναπλάσεων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

 
Β. Η γειτονιά σε σχέση με την πόλη 
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Γ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε γειτονιάς. 
 Παράλληλα με τα γενικότερα στοιχεία έγινε επι τόπου έρευνα σε κάθε γειτονιά με 

βάση τους παρακάτω άξονες σε σχέση με: 
 
• Τους κατοίκους, άτομα (άνδρες, γυναίκες, σύλλογοι κ.λ.π.) 
• Σε σχέση με το χώρο Δημόσιο (κλειστό και ελεύθερο), ιδιωτικό (κατοικία), σχέσεις 

ιδιωτικού / Δημόσιου χώρου. 
 
• Τους φορείς, τον χάρτη των πρωταγωνιστών, τις δυνατότητες (οικονομικές και 

ανθρώπινες), τα μέσα (οικονομικά και κοινωνικά), που μπορούσαν να 
επαναδραστηριοποιηθούν. 

 
(βλ. αναλυτικά την grille ανάλυσης από 6 Card και 6 Table) 
 
 Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω την 

διερεύνηση κάποιων θεωρητικών απόψεων σε σχέση με την πρακτική σε ένα 
ευρύτερο πεδίο- από αυτό της Θήβας- καθώς η εμπειρία μιας συγκεκριμένης 
περίπτωσης στον Ελλαδικό χώρο διευρύνθηκε αλλά και ελέγχθηκε στον 
Ευρωπαϊκό χώρο όχι μόνο μέσω ανταλλαγής εμπειριών -όπως στην ομάδα 
εργασίας "Κατοικία και συμμετοχή"- αλλά και μέσω συγκεκριμένης επί τόπου 
δουλειάς στις γειτονιές. 

 
 
 
• Θεωρώ ότι η "ανάπλαση του προσφυγικού Συνοικισμού στη Θήβα", στη 

συνέχεια η συμμετοχή μου στην Ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας "Κατοικία και 
Συμμετοχή" με εκπροσώπους από 9 προγράμματα σε αντίστοιχες γειτονιές 
και τέλος η συγκεκριμένη δουλειά παράλληλα σε 4 γειτονιές / 4 πόλεις της 
Ευρώπης αποτελούν μια συνέχεια αλλά και μια ενότητα που συστηματικά 
με βοήθησαν να συγκροτήσω κάποιες απόψεις να συγκεκριμενοποιήσω 
μια μεθοδολογία αλλά κυρίως να καταλάβω την βαθύτατη κρίση 
κατοίκησης την πολλαπλότητα των αναγκών ως προς τον τρόπο ζωής των 
διαφορετικών εθνικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, κοινωνικών, 
φυλετικών, ομάδων τέλος την ανάγκη και την απαίτηση για σύνθετες και 
πλούσιες απαντήσεις και στο επίπεδο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που 
να στοχεύουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της κάθε κατοικίας, της κάθε 
γειτονιάς. 

 
42. "Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών και τοπική ανάπτυξη με την 

ουσιαστική ενεργοποίηση των ίδιων των χρηστών".  
 Επιστ. Υπεύθυνος Ερευνητικού προγράμματος. (Εγκρίθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας για την περίοδο 1994-95, 1995-96). Το 
πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.  

 
Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διατύπωση ενός μεθοδολογικού εργαλείου 
προσαρμοσμένου στις ελληνικές συνθήκες για τις αναπλάσεις υποβαθμισμένων 
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περιοχών με την ουσιαστική ενεργοποίηση των ίδιων των κατοίκων, ιδιαίτερα 
των γυναικών. Αντιστρέφοντας τις τυποποιημένες και αναποτελεσματικές "λύσεις 
μιζέριας", στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων για ολοκληρωμένη τοπική 
ανάπτυξη, σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο που μπορούν 
να προσφέρουν οι "αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών". Αφορά 
υποβαθμισμένες περιοχές κατοικίας και ιδιαίτερα τους προσφυγικούς 
συνοικισμούς. 
 
Το πρόγραμμα επιδιώκει να αναδείξει νέες διαστάσεις στα ζητήματα τοπικής 
ανάπτυξης και αναβάθμισης και αντιμετωπίζει με μία συγκεκριμένη μεθοδολογία 
τις τοπικές ιδιαιτερότητες, προσπαθώντας να επιφέρει τους αναγκαίους 
εκσυγχρονισμούς με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και την καθημερινή ζωή των 
κατοίκων μιας γειτονιάς. Διερευνά μια καινούργια για την Ελλάδα περιοχή, αυτήν 
του συμμετοχικού σχεδιασμού για την οποία υπάρχει εμπειρία 15-20 χρόνων σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης. 
 
Η γενική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί έχει στόχο να συνδυάσει θεωριτικές 
προσεγγίσεις και εμπειρία πραγματοποιημένων παρεμβάσεων με ανάλογους 
στόχους. Ενα σημείο εκκίνησης είναι το πρόγραμμα ανάπλασης του 
προσφυγικού συνοικισμού της Θήβας. Το ερευνητικό πρόγραμμα επιδιώκει την 
αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας, καθώς και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής, για να 
διαμορφώσει ενα πλαίσιο αναβάθμισης/ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών 
με ευρύ πεδίο εφαρμογής. 
 

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί στα ακόλουθα στάδια, που αντιστοιχούν και στο 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου: 

 
1. Επεξεργασία και κωδικοποίηση υπάρχοντος υλικού, με στόχο τη διερεύνηση 

δυνατοτήτων, ειδικεύσεων, πόρων για επαναδραστηριοποίηση των κατοίκων.  
 
2. Επισήμανση των παραμέτρων που είναι μοναδικές στη Θήβα και εκείνων που 

είναι γενικευμένες και είναι δυνατόν να αφορούν και σε άλλες υποβαθμισμένες 
αστικές περιοχές. 

 
3. Διατύπωση ενός πλαισίου παρέμβασης στην κατεύθυνση της συνολικής 

ανάπτυξης, με κύριους στόχους την επαναδραστηριοποίηση των κατοίκων και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα γυναικείας. 

 
4. Διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής του παραπάνω πλαισίου σε άλλη 

υποβαθμισμένη συνοικία, αξιολόγηση και διατύπωση τελικής πρότασης. 
 

V. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  

 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΔΙAΚΡΙΣΕΙΣ 
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1969 Α' βραβείο στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που 
προκηρύχτηκε από τη Διεθνή Ενωση Αρχιτεκτόνων  (U.I.A) και τη 
Κυβέρνηση της Τυνησίας για το Κέντρο Τηλεοράσεως στην Τύνιδα. 
Ομάδα μελέτης : Α. Βρυχέα, Ε. Δημητριάδου, Γ. Δρίνης, Γ. 
Χαϊδόπουλος. Ειδικοί για την ακουστική R. Armagnac και R. Josse. Στο 
διαγωνισμό συμμετείχαν 56 ομάδες από 27 χώρες και η επιλογή για το 
α' βραβείο έγινε ομόφωνα από την κριτική επιτροπή. 

 
1967 Β' βραβείο (Α' δεν δόθηκε), σε διαγωνισμό μεταξύ ελλήνων 

αρχιτεκτόνων όπου προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Εμπορίου για την 
"Μελέτη εσωτερικής διαρρυθμίσεως του Ελληνικού Περιπτέρου στη 
Διεθνή Εκθεση Montreal, Καναδά. Ομάδα μελέτης: Α. Βρυχέα, Τ. 
Φραγκούλης. 

 
1970 Τελική επιλογή στο διαγωνισμό που προκηρύχτηκε από το κέντρο 

μελετών της καινούργιας πόλης Pontoise για τη "Διαμόρφωση του 
πάρκου της νομαρχίας". Ομάδα μελέτης: Ρ. Ανταμς, Α. Βρυχέα, Γ. 
Χαϊδόπουλος, Μ. Χαϊδοπούλου. 

 
1975 Συμμετοχή σε διαγωνισμό μεταξύ ελλήνων αρχιτεκτόνων που 

προκηρύχτηκε από το Δήμο Βούλας για τη "Διαμόρφωση ενός 
κοινοτικού άλσους στη Βούλα". Ομάδα μελέτης: A. Βρυχέα, Γ. 
Χαϊδόπουλος.  

 
1974 Β' βραβείο (Α' δεν δόθηκε) σε διαγωνισμό μεταξύ ελλήνων 

αρχιτεκτόνων που προκηρύχτηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Τουρισμού για τη μελέτη "Αξιοποίησης της Β.Α. ακτής της πόλης της 
Ρόδου. Ομάδα μελέτης: Α. Βρυχέα, Γ. Χαϊδόπουλος. 

 
1979 Επαινος σε διαγωνισμό μεταξύ ελλήνων αρχιτεκτόνων που 

προκηρύχτηκε από το ΤΕΕ για το κτήριο του ΤΕΕ. Ομάδα μελέτης Α. 
Βρυχέα, Ε. Πορτάλιου, Δ. Ντοκόπουλος. 

 
1985 Συμμετοχή στη Biennale της Βενετίας. Η εργασία παρουσιάστηκε σε 

σλάϊτς σε ειδικό τμήμα της έκθεσης. 
 
1985 Επαινος στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό πραγματοποιημένης κατοικίας 

(ΥΧΟΠ). Αστική οικογενειακή κατοικία στη Θήβα (συνεργ. Τ. Κατερίνη). 
 
1991 Β' βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με θέμα 

"Διαμόρφωση πλατείας Κεραμεικού" Δήμος Αθηναίων. Ομάδα μελέτης: 
Α. Βρυχέα, Σ. Ξενόπουλος, Τ. Φραγκούλης. Σύμβουλος πολεοδόμος: Γ. 
Πολύζος. 

 
1992 Συμμετοχή στο Διεθνή Διαγωνισμό "The SPREEBOGEN" στην περιοχή 

Bundestag στο Βερολίνο. Ομάδα μελέτης: Α. Βρυχέα, Σ. Ξενόπουλος, Τ. 
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Φραγκούλης, Ε. Χατζηνικολάου, Ρ. Συναδινός, Μ. Χατζηνικολάου. 
Σύμβουλοι: Ν. Κεσσανλης (ζωγράφος), Σ. Ζώτος (γραφίστας), Τ. Τίλλης 
(μηχανικός-συγκοινωνιολόγος), Τζ. Γεωργακάκη (ιστορική έρευνα). 

 
1993 Α' βραβείο (ισότιμα σε 9 μελέτες) στο Διεθνή Διαγωνισμό για το 

"Πανεπιστήμιο της Κύπρου". Επιλογή για την Β' φάση. Ομάδα 
μελέτης: Α. Βρυχέα, Σ. Ξενόπουλος, Σ. Ξενόπουλου, Τ. Φραγκούλης, Ε. 
Χατζηνικολάου, Ρ. Συναδινός, Σ. Ζώτος, Τζ. Γεωργακάκη.  Στο 
διαγωνισμό υπεβλήθηκαν 156 μελέτες από 48 χώρες. 

 
1994 Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την 

"Ανάπλαση περιοχής Αγίου Μηνά" στη Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από 
τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης. Ομάδα μελέτης: Α. Βρυχέα, 
Α. Λαμπρόπουλος, Β. συνεργ. Ζ. 

 
 
VI. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Βιβλία, Εντυπα, Αρθρα, Συνεντεύξεις) 
 
Θέματα σχεδιασμού 
 
• Βιβλία -  Εντυπα 
 
− Centre de television de Tunis. Αρχ. Βρυχέα Α., Δημητριάδης Ε., Δρίνης Γ., 

Χαϊδόπουλος Γ.  (Εντυπο). 
 Ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού του CSTB αρ. 104 σελ. 12. Η παρουσίαση έγινε 

από την M. Th. Mathieu. 
 
− Για τον παλιό προσφυγικό συνοικισμό στη Θήβα. Μια εναλλακτική πρόταση 

για την ΑΝΑΠΛΑΣΗ.  
 Βρυχέα Α., Κατερίνη Τ.,  Μαλασπίνας Δημ.  Μάρτης 1984. Εκδοση Δήμου 

Θηβαίων (σελ. 50). 
 
− Καταγραφή της καθημερινής ζωής μέσα από το χώρο: Αποτύπωση του 

προσφυγικού συνοικισμού στη Θήβα.  
 Βρυχέα Α., Κατερίνη Τ., Μαλασπίνας Δημ. Ομάδα αποτυπωσης: Γ. 

Αναγνωστόπουλος, Ε. Βαρουχάκη, Ν. Μπελαβίλας, Ν. Μελαμπιανάκη, Τ. 
Μουτσίδου, Ε. Ξανθοπούλου, Α. Παναγοπούλου, Γ. Πατρίκιος, Σ. Ράντου, Β. 
Τροβά.  

 Εκδοση Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και Δήμου Θηβαίων, Δεκέμβρης 1984 (σελ. 
70). 

 
− Συμμετοχικός σχεδιασμός. Δυο χρόνια δράσης στον προσφυγικό 

συνοικισμό της Θήβας - εκδ. 2ο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα καταπολέμησης της 
φτώχειας - Μάης 1988 ελληνικά και αγγλικά - Εταιρεία Συμμετοχικού Σχεδιασμού 
(σελ. 50). 
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− Σεβασμός στη συλλογική μνήμη των κατοίκων μιας πόλης. 
 Επιμέλεια Α. Βρυχέα  Φλεβάρης 1988 εκδ. Ευρωπαϊκό έτος περιβάλλοντος - 

Δήμος Θηβαίων (σελ. 48). 
− Συμμετοχικός σχεδιασμός στον προσφυγικό Συνοικισμό στη Θήβα / 

Participative planning in the Refugee Settlement of Thebes - Ελληνικά και 
Αγγλικά, εκδ. Δήμου Θηβαίων - Ιούνιος 1992 (σελ. 93). 

 
− "Habitat et Pauvrete" εκδ. Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια του 3ου 

προγράμματος Φτώχειας - Μάρτιος 1992 (σελ. 68). 
 
− Συμμετοχικός Σχεδιασμός 
 Θεωρητικές Διερευνήσεις. Ιστορία των ιδεών και των πρακτικών. 

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις. 
 Επιμέλεια: Αννη Βρυχέα, Κλώντ Λωράν, εκδ. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 

Αθήνα 1993 (σελ. 155). 
 
− European charter for Women in the City 
 Moving towards a Gender - Conscious City. 
 Ομάδα εργασίας: Α. Βρυχέα, Urs. Heiler (Γερμανία), R. Mayer (Βέλγιο), Mon. 

Minaca (Γαλλία), L. Ottes (Ολλανδία). 
 Συμβ. Επιστημον. Επιτροπή: Ντίνα Βαϊου, B.  Beccalli (Ιταλία), J. Coutras 

(Γαλλία),  E. Gubin (Βέλγιο),  A. Reite (Νορβηγία), M. Van Schendelen 
(Ολλανδία). 

 Εκδ. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Τμήμα Ισων Ευκαιριών - 1994 (σελ. 
271) 

 
Ομαδικές εκδόσεις - βιβλία - πρακτικά συνεδρίων - περιοδικά 
 
− "Le probleme des "Sans abris" un element crucial dans les activites d' un 

groupe social, aux besoins specifiques" σελ. 83-91. 
 COMM - Community Work and Communication. Εκδοση του Institut Europeen 

Interuniversitaire de l' action Sociale "IEIAS" 1988. 
 
− "Alcune Considerazioni sul problema atene. Il Piano del 1983" σελ. 39-43. 

C.E.L.I.D. Appunti di politica territoriale εκδ. C.E.L.I.D. Torino 1985. 
 
− "Οικογενειακή κατοικία στη Θήβα"  
 Ελληνική κατοικία 1984 εκδ. ΥΠΕΧΩΔΕ 1988 συνεργ. Τ. Κατερίνη σελ. 40-41. 
 
− Athenes: Une ville qui n' appartient pas a sa municipalite σελ. 65-76. 
 Villes en Parallele  εκδ. του Πανεπιστημίου Χ - Παρίσι Νο 9 Φεβρουάριος 1986 

αφιέρωμα με θέμα: "De la polis aux Politiques urbaine". 
 
− "Η πόλη και ο δήμος, αναφορά στην ανυπαρξία μιας σχέσης" σελ.67-78. 
 Η Νεοελληνική πόλη εκδ. Εξάντας 1989 Αθήνα 
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− Σχετικά με τη Συμμετοχή σελ. 111-116. Εκδοση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα "Η κατοικία στην Ευρώπη. Ο ρόλος της κατοικίας 
στο χτίσιμο της κοινωνικής Ευρώπης" 1993. 

 
− Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός / Συμμετοχή / Τοπική Αναβάθμιση. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ. Αρθρο στο συλλογικό τόμο με 
θέμα "Πολιτισμός και Τοπική Δημοκρατία", εκδ. ΕΕΤΑΑ 1994 σελ. 190-198. 

 
− Η κρίση κατοικίας στην Ευρώπη. Βασικοί άξονες μιας εναλλακτικής 

παρέμβασης. Εκδοση πρακτικών συνεδρίου με θέμα "Η κοινωνική κατοικία, οι 
άστεγοι και οι κακώς στεγασμένοι στην Ευρώπη". Εκδοση Συμβουλίου της 
Ευρώπης 1994. 

 
− Πρόταση για τη διαμόρφωση της περιοχής Spreebogen - Βερολίνο (Διεθνής 

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός (βλ. διαγωνισμοί). 
 
α. Τόμος με όλα τα πρακτικά της επιτροπής και τις μελέτες σε 3 γλώσσες. 
 The Spreebogen International Competition for Urban Design - Ideas - Minutes of 

the Jury Deliberations Bundeshauptstadt - Berlin 1993. 
 
β. Parlamentsvierfel in Spreebogen International Competition for Urban Design  

ideas 1993 - Capital Berlin The Complete documentation of the greatest 
competition for urban design ideas in the history of Architecture. Εκδ. Birkhauser - 
1993  

 
− Συμβολή στην έρευνα με θέμα "Συγκριτική μελέτη πολιτικών για την 

κατοικία και την πόλη των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας". 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Τσιώμης καθηγ. της Ecole d' Architecture 
Paris - La Villette. 

 
 Στην έρευνα συμμετείχαν με γραπτές εισηγήσεις οι M. Eleb (prof. Ecole d' 

Architecture Paris Villemin), Philippe Revault (prof. Ecole d' Architecture de 
Strasbourg), M. Ducroux (econ. - Paris), Αννη Βρυχέα (τμήμα αρχιτεκτονικής 
Ε.Μ.Π.), Τ. Φραγκούλης, Ντ. Σπυριδωνίδης (καθ. Σχολής Αρχιτεκτονικής - 
Θεσσαλονίκη). 

  
 Το Συνθετικό κείμενο της έρευνας εκδόθηκε σε ένα τόμο από την Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Απρίλιο 1993. 
 
− Ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή έκθεση του Μόντρεαλ. Αρχ. Ι. Λιάπης, Π. 

Βοκοτόπουλος, Α. Βρυχέα, Π. Παντελεάκης, Γ. Παντόπουλος, Σ. Χατζόπουλος, 
Τ. Φραγκούλης "Αρχιτεκτονική" Αυγ.-Σεπτ. 1967. -Κέντρο τηλεόρασης στην 
Τύνιδα "Τεχνικά χρονικά" Αύγουστος 1969. 

 
− Centre de Television de Tunis U.I.A. Revue de l' Union Internationale des 

Architectes 58/59/60, Δεκέμβριος 1969. 
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− "Σαντορίνη" Α. Βρυχέα , Γ. Χαϊδόπουλος Recherche et Architecture No 4, 1970. 
 
− "Le meuble en plastique" Α. Βρυχέα,  Recherche et Architecture No 12. Πρώτο 

μέρος. 
 
− "Le meuble en plastique" Α. Βρυχέα,  Recherche et Architecture No 13. 
 Δεύτερο μέρος 
 
− "Le meuble en plastique" Α. Βρυχέα,  Recherche et Architecture No 16. 
 Τρίτο μέρος 
 
− "Le meuble en plastique" Α. Βρυχέα,  Recherche et Architecture No 17. 
 Τέταρτο μέρος 
 
− "Χώρος κατοικίας - αντικείμενα - καθημερινή ζωή". Α. Βρυχέα, Τζ. Κοσμάκη, 

Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νο 17, Μάης - Ιούνης 1983 σελ. 56-62. 
 
− "Ρυθμιστικό 1983" η Αθήνα και πάλι Αθήνα. Προτάσεις για ανασυγκρότηση 

ή "Ρητορική της απελπισίας" Α. Βρυχέα, Σύγχρονα Θέματα τ. 19, Δεκέμβριος 
1983 σελ. 6-7. 

 
− "Ανάπλαση ή ξερίζωμα μιας ζωής που στήνεται στο χώρο και στο χρόνο" 

Βρυχέα Α., Συνέδριο Αρχιτεκτόνων. Περίληψη πρακτικών, τόμος 2ος, Γενάρης 
1984. 

 
− Συμμετοχικός σχεδιασμός. Α. Βρυχέα. Σύγχρονα Θέματα τ. 20, Απρίλιος 1984, 

σελ. 48-54.  
 Μια πρόταση για έρευνα - πεδίου με στόχο την ανάπλαση μιας 

υποβαθμισμένης περιοχής κατοικίας με συμμετοχή των κατοίκων. Η 
περίπτωση της Θήβας. Α. Βρυχέα, Τ. Κατερίνη, Δ. Μαλασπίνας. Περιληπτικά 
πρακτικά Συνεδρίου της Μασσαλίας -1982. 

 
− Μια εναλλακτική πρόταση για την ανάπλαση του προσφυγικού  

συνοικισμού στη Θήβα. Α. Βρυχέα, Τ. Κατερίνη, Δ. Μαλασπίνας. Open House. 
No 3 Δεκέμβρης 1984.  

 
− Trois cas d' Amenagement d' espaces libres communautaires en Grece. 

Αρχ. Α. Βρυχέα.  
 Περιοδικό Recherche et Architecture έκδοση C.S.T.B. 60/1981 σελ. 23. 
 
− Είναι οι λέξεις και τα πράγματα και τα οράματα που αναζητούν το 

σημασιολογικό επαναπροσδιορισμό τους. Α. Βρυχέα.  
 Χρονικό 1983 τόμος 14ος, γράμματα τέχνες 1984. Αφιέρωμα "Συν και πλην της 

Πολιτιστικής έκρηξης" σελ. 24-26. 
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− . . .Περιμένοντας τη γιορτή της Αθήνας. . . Α. Βρυχέα. Αριστερά σήμερα. 
 
− Γυναίκες και Αρχιτεκτονική. Δελτίο συλλόγου Αρχιτεκτόνων. Αφιέρωμα Γυναίκα 

και Χώρος. Απρίλιος 1988, Νο 20. 
 
− La protection du bati ancien pauvre". Ανάτυπο Pact 28 - IV5 - 1990 - σελ. 20. 

Journal of the European Study Group. Reseau Europeen de cooperation 
scientifique et technique appliquee au patrimoine culturel. 

 
− Η "Τρίτη πλατεία" -Διαγωνισμός για τη Διαμόρφωση του Κεραμεικού. 

Παρουσίαση της μελέτης από τον Ε. Τζιρτζιλάκη, περιοδ. ΤΕΥΧΟΣ Νο 8 1992. 
 
Ημερήσιος και περιοδικός τύπος 
 
− "Νέοι κατακτητές της Μαδρίτης, οι κάτοικοί της". Μια συζήτηση με τον Adoyo 

Paster Alonso υπεύθυνο για το πολεοδομικό, στο γραφείο πολεοδομίας του 
Δήμου της Μαδρίτης. Α. Βρυχέα, εφημ. Αυγή. 29 Αυγούστου 1982. 

 
− "Αυτοδιαχειριζόμενη ή συμμετοχική κατοικία" Ενας άλλος τρόπος του 

κατοικείν. Α. Βρυχέα, εφημ. Αυγή, 3 Αυγούστου 1982. 
 
− "Ας μιλήσουμε και για τους Αθηναίους και τις Αθηναίες" με αφορμή τα 150 

χρόνια Αθήνα. Α. Βρυχέα. Διαδρομή στην Αθήνα. Μηνιαία εφημερίδα για την 
αυτοδιοίκηση Νο 5 Σεπτ. 1984. 

 
− "Η πολεοδομική ανασυγκρότηση να σχεδιαστεί με τη συμμετοχή όλων " Α. 

Βρυχέα. Διαδρομή στην Αθήνα Νο 1 Μάρτιος 1984. 
 
− "Χωρίς σύνεσιν και χωρίς αιδώ" Α. Βρυχέα. Ρεπορτάζ του Σ.Β. Σκοπελίτη με 

θέμα "Η της Πολιτείας "Ασέλγεια" επί της Ιεράς Οδού". Συμμετείχαν Γ. 
Βαλαβανίδης, Α. Βρυχέα, Λ. Καλλιγάς, Γ. Μαυροειδής, Χρ. Μπότσογλου, Θ. 
Παπαγιάννης, Γ. Τσαρούχης, εφημ. Αυγή, 27 Μαίου 1984. 

 
− Μια παράσταση που δεν εντάχθηκε στα 150 χρόνια Αθήνα. Η αναδόμηση  

στο ΥΧΟΠ. Α. Βρυχέα, εφημ. Αυγή, 30 Σεπτεμβρίου 1984. 
 
− "Το Αρχιτεκτονικό Εργο δεν τεμαχίζεται", εφημ. ΕΠΟΧΗ 12.2.1995. 
 
− Λαύριο: Μια πόλη που διεκδικεί το "Δικαίωμα στη Διαφορά", εφημ. Αυγή 

19.2.1995 
 
− "Ποιότητα στην κατοίκηση", εφημ. Τα ΝΕΑ 22.9.1994 
 
− "Επεκτάσεις χωρίς Ταυτότητα ή Δικαίωμα στην Κατοίκηση;" εφημ. ΕΠΟΧΗ 

2.10.1994 
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− Για "να ξανακατακτήσουμε την Αθήνα". Με "ασήμαντον αφορμή τις Δημοτικές 
εκλογές" αλλά όχι μόνο. Εφημ. Αυγή 4.9.1994 

 
− Ενας διαγωνισμός για την κατοικία μη προνομιούχων ομάδων. Μια κραυγή 

για την επιβράβευση της ποιότητας έργων κοινωνικής ευαισθησίας στην 
Ευρώπη...των...μεγάλων έργων. Εφημ. Ελευθεροτυπία 15.4.1995  

 
Συνεντεύξεις στην ΕΡΤ 
 
− Συνέντευξη στην τηλεόραση της Τυνησίας με αφορμή το Α' βραβείο στο διεθνή 

διαγωνισμό για το κέντρο τηλεοράσεως στην Τύνιδα 1969. 
 
− Συνέντευξη στην ΕΡΤ για τη "Συμμετοχική Κατοικία" 1983. Τις ερωτήσεις έκανε η 

Ν. Γαρδέλλη. 
 
− Συνέντευξη στην ΕΡΤ από τον Ν. Λιοναράκη για το συνέδριο στη Μασσαλία. 
 
- Συνέντευξη στην Ιταλική Τηλεόραση για το πρόγραμμα της Θήβας 
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Εκπαιδευτικά Θέματα 
 
Βιβλίο 
− "Απόπειρες μεταρρύθμσης της ανώτατης εκπαίδευσης 1911 - 1981", σε 

συνεργασία Κ. Γαβρόγλου. Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 
439. Η έκδοση αυτή σχολιάστηκε θετικά από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο 
(βλ. κριτικές). Επίσης παρουσιάστηκε σε ειδική εκπομπή της ΕΡΤ από τη 
δημοσιογράφο Γιολάντα Τερέντζιο. Φεβρουάριος 1983. 

 
Αρθρα σε περιοδικά 
 
− "Σκέψεις με αφορμή τον νόμο πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα" Α. Βρυχέα με Κ. Γαβρόγλου περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, Αρ. 
τεύχους 18 αφιέρωμα στην εκπαίδευση. Σεπτέμβριος του 1983, σελ. 5-17. 

 
− "Για το ελληνικό Πανεπιστήμιο σήμερα. Κάποια νέα ερωτήματα". Α. Βρυχέα 

με Κ. Γαβρόγλου, περιοδικό Πολίτης, αρ. τεύχους 40 Φεβρουάριος 1981 σελ. 44-
52. 

 
− "Πανεπιστήμιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση". Μια συγκεκριμένη πρόταση για 

συζήτηση. Α. Βρυχέα. Περιοδικό Τοπική Αυτοδιοίκηση τεύχος 40 Ιούλιος - 
Αύγουστος 1983, σελ. 15-20. 

 
Συνεντεύξεις 
 
− "Οι αναχρονιστικοί θεσμοί δημιουργούν αδιέξοδα". Συμμετοχή σε έρευνα 

που οργάνωσε η εφημερίδα "Καθημερινή" (6 Μαΐου 1978) με τίτλο "Ο Γολγοθάς 
της Ανώτατης Παιδείας στη χώρα μας" και στην οποία συμμετείχαν Ευ. 
Παπανούτσος, Γ. Κουμάντος, Φ.Ι. Κακριδής, ΕΦΕΕ, Ι. Ξυροτύρης, Α. Καρράς, Α. 
Παπανδρέου, Γ. Ράλλης, Γρ. Φαράκος, Γ. Βεργάδος, Η. Ηλιού, Γ. Μαγκάκης, Ν. 
Ματσανιώτης, Α. Βρυχέα, Α. Μαραγκοπούλου, Δ. Χατζής, Δ. Τσάτσος, Ν. 
Πετρίδης, Β. Μαρμαράς, Γ. Δάλλας, Αρ. Μανέσης, Ν. Αθανασιάδης, Ι. 
Βαρβιτσιώτης, Δ. Φατούρος, Δ.Ν. Μαρωνίτης. 

 
− "Επιμελητές και βοηθοί, συνεργάτες ή δούλοι;" Συνέντευξη από την Ελλη 

Παπά στο περιοδικό Γυναίκα αρ. 740. 
 
− Συμμετοχή στη συζήτηση που οργάνωσε το περιοδικό "Πολίτης" τον Ιούνιο 1978. 
 
− "Στο μεταίχμιο της πανεπιστημιακής κρίσης νέα ερωτήματα ανοίγουν" 

συνέντευξη στο περιοδικό "Θούριος" Νο 172, 31 Μάρτη 1983. 
 
− Συνέντευξη από την Τερέντζιο με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου 

"Απόπειρες μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε ειδική εκπομπή στην 
ΕΡΤ, Φεβρουάριος 1983. 
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Ημερήσιος Τύπος 
 
− "Η θέση και ο ρόλος των βοηθών και επιμελητών στα ΑΕΙ". Συλλογικό 

κείμενο με τους συναδέλφους Αντωνακάκη, Γεράρδη, Παντόπουλο, Φωτίου. 
Εφημ. Αυγή 14.2.1975. 

 
− "Ενιαίος φορέας πανεπιστημιακών δασκάλων και εκδημοκρατισμός". εφημ. 

Ελευθεροτυπία 20.7.1977, Α. Βρυχέα. 
 
− "Ενιαίος φορέας πανεπιστημιακών δασκάλων, βασικός άξονας 

εκδημοκρατισμού", Βήμα Ιούλιος 1977, Α. Βρυχέα. 
 
− "Εξεταστικό και ενιαίος φορέας πανεπιστημιακών δασκάλων". Μία 

απάντηση στην άποψη που ταυτίζει τη γνώση με την εξέταση. Εφημ. Αυγή 30 
Μαρτίου 1980, Α. Βρυχέα. 

 
− Ο εμπρησμός, ο εμπαιγμός και η κρατική υποκρισία. Δεν είμαστε υπεύθυνοι 

για τα γεγονότα, αλλά συνυπεύθυνοι για την ανοχή στα γεγονότα. Εφημ. ΕΠΟΧΗ 
3.11.1991 

 
− "Τα φτιάχνει η νύχτα και γελά, τα βλέπει η μέρα και κλαίει". Ο νόμος της 

Κυβέρνησης για τα Πανεπιστήμια, εφημ. ΕΠΟΧΗ 6.9.1992 
 
ΤΕΕ Γραφείο Τεκμηρίωσης 
 
− "Μελέτη προβλημάτων ΑΕΙ και υποβάθμιση στην σύνταξη εκδημοκρατισμού και 

σύγχρονου νόμου - πλαισίου για την Ανώτατη Παιδεία" Ο.Ε.ΤΕΕ: Βρυχέα, 
Μοροπούλου, Κουρής, Αθήνα 1978, Αρ. εισ. 269. 

 
− "Καταγραφή των συνθηκών και της στάθμης σπουδών στη Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του ΕΜΠ. Ο.Ε.ΤΕΕ: Βρυχέα, Κωτούλα, Σιόλας. Αθήνα 1978, Αρ. εισ. 
267. 

 
− Ειδικό τεύχος των "Τεχνικών Χρονικών" (αρ. 10-11-76), με θέμα "Το διήμερο 

μελέτης για την Ανώτατη Παιδεία" Υπεύθυνοι έκδοσης Α. Βρυχέα, και Α. 
Φραγκουδάκη. 
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VII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ (ελληνικά και διεθνή) 
 
• Συνέδριο "Αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών εσωτερικού χώρου" 6, 7, 8, 

Οκτωβρίου 1982 στη Μαδρίτη. Οργανώθηκε από τη διεθνή ένωση αρχιτεκτόνων - 
σχεδιαστών εσωτερικού χώρου (IFI) και το Εθνικό Κολέγιο Διακοσμητών 
Ισπανίας. 

 Στο συνέδριο συμμετείχα σαν εκπρόσωπος του ΤΕΕ με παρέμβαση στη 
συζήτηση της 8 Οκτωβρίου. Σκοπός του συνεδρίου να μελετηθούν σε βάθος όλα 
τα προβλήματα τα σχετικά με την επαγγελματική ταυτότητα των αρχιτεκτόνων 
εσωτερικού χώρου, τον κοινωνικό τους ρόλο, τη σχέση του επαγγέλματος με τα 
άλλα συγγενή επαγγέλματα. Ενημερωτική έκθεση αναλυτική για το συνέδριο 
κατέθεσα στη Δ.Ε. του ΤΕΕ. 

 
• Η' Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο. Γενάρης 1984 με θέμα "Το πρόβλημα 

κατοικία". 
 Συμμετοχή με εισήγηση: "Ανάλυση ή ξερίζωμα μιας ζωής που στήνεται στο χώρο 

και στο χρόνο" 30 Γενάρη 1984. 
 
• "Το πρόβλημα της υποβάθμισης στα αστικά κέντρα". Συνέδριο στη 

Μασσαλία, Μάης 1984. Οργανώθηκε από την E.S.C.A.P. σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος ενάντια στη 
"φτώχεια". Συμμετοχή με εισήγηση με θέμα: "Πρόγραμμα έρευνας για μια 
συνολική μελέτη παρέμβασης στον προσφυγικό οικισμό της Θήβας". 

 
• Συνέδριο των πρωτευουσών των χωρών της κοινότητας 6 - 8 Ιουνίου 1983, 

με θέμα τα προβλήματα των μεγάλων πόλεων . Οργανώθηκε από την Union des 
Capitales de la Communaute Europeenne. Εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων. 

 
• Διήμερο λαϊκής επιμόρφωσης 3 - 4.12.1983. Οργανώθηκε από το Δήμο 

Αργυρούπολης. Συμμετοχή με εισήγηση "3 παραδείγματα συμμετοχικού 
σχεδιασμού σε ζητήματα περιβάλλοντος. Κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα. 

 
• Διεθνής συνάντηση για τα 50 χρόνια από τη χάρτα της Αθήνας 14, 15, 

16.12.1983. Συμμετοχή με παρέμβαση στη συζήτηση της τελευταίας μέρας. 
 
• "Οικολογικές, αναπτυξιακές, πρωτοβουλίες νέων 5, 6, 7, Απριλίου 1985, οργ. 

Υφυπουργείο Ν. Γενιάς και Αθλητισμού με τη συμμετοχή του ΟΗΕ. Συμμετοχή με 
εισήγηση  με τίτλο "Καταγραφή ενός τρόπου ζωής, στο χώρο". 

 
• Συμπόσιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας "Πόλις, Αστυ, Πρωτεύουσα". Από 

τη Νεοκλασική στη Νέα Πόλη οργανώθηκε στα πλαίσια της έκθεσης "Αθήνα, 
Ευρωπαϊκή Υπόθεση" εισήγηση με θέμα "Η Αθήνα της ένοχης σιωπής". 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος για την καταπολέμηση της 
φτώχειας. 1982 - 1984. 
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− Ανάπλαση υποβαθμισμένων οικιστικών ενοτήτων και επαναδραστηριοποίηση 
των κατοίκων τους. Θήβα  2 - 6.12.1987. 

 
− "Φτώχεια και τοπική ανάπτυξη". Νόλα - Ιταλία, 13 - 17.5.1987. 
 
− Οι Αστεγοι στην Ευρώπη - Πρωτοποριακές Εμπειρίες δράσης.Vierset - Βέλγιο, 

1987. 
 
− Συμμετοχή των κατοίκων και ολοκληρωμένη δράση ενάντια στη φτώχεια, 

Δουβλίνο, 2 - 7.5.1988. 
 
− Αναγνώριση του προβλήματος, κινητοποίηση και στήριξη των οικογενειών σε 

κατάσταση φτώχειας. Lille-tourcoong-Roubaix, 5 - 8 Οκτωβρίου 1988. 
 
− Οι εμπειρίες και τα συνολικά συμπεράσματα τη πρωτοποριακής δράσης των 

προγραμμάτων παρέμβασης στον αστικό ιστό. Antwerpen 19 - 23. 4. 1989. 
 
− Παρεμβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς. Newham 12. 1986 
 
− Europeen Forum για τη φτώχεια 31, 1, 2 Ιουνίου 1988. 
 
Συμμετοχή σε συνέδρια, συσκέψεις, συνδιασκέψεις για την κατοικία μη 
προνομιούχων ομάδων 
 
− Community Programm Innovations. "Το πρόγραμμα των άστεγων" Boston 

College 10, 11, 12 Ιουνίου 1987, συμμετοχή με εισήγηση.  
 
− Περιθωριοποίηση. Eeche (Ισπανία) 20 - 23 Σεπτεμβρίου 1989. 
 
− 3er Rencontre Humanitaires Internationales 28, 29, 30, 31 Οκτ. 1989, Grenoble. 

Θέμα "La famille et son espace". Συμμετοχή με εισήγηση και πρόσκληση. 
 
− Ευρωπαϊκή δράση απέναντι στο φαινόμενο των άστεγων. Διοργ. Federation 

Europenne d' association travaillant avec les sans-abri 24, 25, 26 Μαΐου 1989. 
Συμμετοχή με πρόσκληση. 

 
− Θ' πανελλήνιο αρχιτεκτονικό συνέδριο, συμμετοχή με εισήγηση, 15 - 18 Ιουνίου 

1988. "Κοινωνική Κατοικία", λύση μιζέριας και ομοιογενειοποίησης ή 
Δικαίωμα στη Διαφορά. 

 
− Διήμερο εργασίας (στρογγυλή τράπεζα). Συζήτηση πάνω στη μελέτη που έγινε 

στο Calitri στην Ιταλία, με στόχο την αξιολόγηση της δουλειάς και ανταλλαγή 
εμπειριών. Οργαν. από το Centre Universitaire Europeen pour les biens 
Culturels 27 - 29 Μαΐου 1988, Καλίτρι και Ραβέλλο. Συμμετοχή ύστερα από 
πρόσκληση. 
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− Σεμινάριο για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς σε σεισμογενείς 
περιοχές (στα πλαίσια προγράμματος Erasmus. Οργαν. "Αρχιτεκτονικές Σχολές 
Αθήνας, Mons Φλωρεντίας, Παρισίων. 

 * Μέλος της οργανωτικής επιτροπής 
 * Θέμα: "Προστασία και Καταστροφή". Ερωτήματα μέσα από την εμπειρία μιας 

συγκεκριμένης ανάπλασης στην Ελλάδα 20, 23. 6.1989. 
 
− Τα σεμινάρια της Ερμούπολης 1989. Ημερίδα Τοπικής και Γεωργικής ανάπτυξης. 

Συμμετοχή με θέμα: "Εξάρτηση / Κοινωνική απόρριψη.  
 Προνοιακή πολιτική ή Τοπική Ανάπτυξη με συμμετοχή των ίδιων των 

ενδιαφερομένων". 
 
− Συμμετοχή σε σεμινάριο εργασίας ύστερα από πρόσκληση, με θέμα "Πολιτική 

της κοινωνικής κατοικίας στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
"JINDRICHON - HRADEC Τσεχία 24-26.6.1992. 

 Οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Πράγας και το Habitat 
International Coalition.  

 
− Οργάνωση διημέρου στα πλαίσια των Σεμιναρίων της Ερμούπολης. Ερμούπολη 

11-12 Ιουλίου 1994 με θέμα "Το Λαύριο - εναλλακτικές προτάσεις Αναβάθμισης 
μιας πόλης σε διαδικασία Αποβιομηχάνισης. 
* Εκπαιδευτική προσέγγιση 
* Το Ε.Μ.Π. στην πόλη 
* Διερεύνηση νεωτεριστικών μορφών παρέμβασης 
* Συμμετοχή με εισηγήσεις 
 

− Συμμετοχή ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων στη 
Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης με θέμα "Αντιμετώπιση του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού στην Ευρώπη" 3-4.6.1993. 

 
− Συμμετοχή ύστερα από πρόσκληση στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση με θέμα "Οι 

Γυναικείες σπουδές στην Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία - Θεσσαλονίκη 4-5-
6.11.1993. Οργαν. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εισήγηση με θέμα 
"Εμπειρίες από το μάθημα Γυναίκα και Χώρος - Γυναίκα και Κατοικία στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π." Συνεργασία με Ντίνα Βαϊου. 

 
− Συμμετοχή ύστερα από πρόσκληση στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο με θέμα 

"Ευρωπαϊκές συλλογικές εμπειρίες για την κατοικία των μεταναστών". 
Εισήγηση δημοσιευμένη 21.9.1992 -Βρυξέλες, στα πρακτικά του Συνεδρίου. 

 
− Συμμετοχή σε σεμινάριο εργασίας με θέμα "Μελέτη και Ερευνα των 

Παραδοσιακών Αντισεισμικών Κατασκευών Λευκάδας που οργανώθηκε στη 
Λευκάδα από το Ε.Μ.Π. σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Κέντρο Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 25,26,27.10.1991. 
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− Συμμετοχή ύστερα από πρόσκληση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων -DGV- σε 
σύσκεψη εργασίας ειδικών στις Βρυξέλες στις 20.9.1991 με θέμα "Κατοικία - 
Κοινωνική / Αστική Ανάπτυξη". Τα θέματα που συζητήθηκαν: 

1. Ο ρόλος των οργανισμών για την κατοικία, οι κοινοτικές δράσεις, αξιολόγηση των 
διακρατικών προγραμμάτων / προοπτικές. 

2. Δημοσιεύσεις, μελέτες, έρευνες στον τομέα της κατοικίας και της αντιμετώπισης 
του κοινωνικού αποκλεισμού. 

3. Το υπάρχον πολιτικό πλαίσιο και οι επιπτώσεις του στον τομέα της κατοικίας. 
 
− Συμμετοχή σε συνέδριο που οργανώθηκε από τη Διεθνή Ενωση Αρχιτεκτόνων 

στο Κάϊρο 17-19.2.1992. 
 Luxor - Aswan 19-22.2.1992, με θέμα "Ανάπτυξη του Τουρισμού σε ζώνες 

πολιτιστικής Αρχιτεκτονικής Παράδοσης. 
 
− Συμμετοχή ύστερα από πρόσκληση στο Επιστημονικό Διήμερο με θέμα 

"Ανάπτυξη - Τοπική Ανάπτυξη - Οικόπολις" που οργάνωσε η Λέσχη των  
Ελλήνων που έζησαν και σπούδασαν στην Ιταλία. Στην Πάντειο 16-17.4.1992. 
Εισήγηση με θέμα "Ανάπλαση - Τοπική Ανάπτυξη". Η περίπτωση του 
Συνοικισμού στη Θήβα. 

 
− 27-30.10.1992: Συμμετοχή ύστερα από πρόσκληση σε συνέδριο στο Nottingham 

που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα "Η κοινωνική 
κατοικία, οι άστεγοι και οι κακώς στεγασμένοι στην Ευρώπη". Οργανώθηκε 
από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συμμετοχή με εισήγηση (βλ. δημοσιεύσεις). 

 
− 12-13-14.1.1992: Συμμετοχή σε Συνέδριο ύστερα από πρόσκληση με θέμα "Ο 

ρόλος της κατοικίας στο χτίσιμο της Κοινωνικής Ευρώπης". Οργανώθηκε 
από Habitat International Cohalition σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συμμετοχή με εισήγηση με θέμα "Κατοικία και 
Συμμετοχή" -επίσης σχολιάστρια της συνεδρίασης (βλ. δημοσιεύσεις -Πρακτικά 
του συνεδρίου). 

 
 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
− Διήμερο μελέτης "Η ανώτατη παιδεία στη Δυτ. Ευρώπη που οργάνωσε η Ενωση 

Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτ. Ευρώπης, στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών 1976. 
 
− Πανελλαδικά συνέδρια του ΕΔΠ (από 1975 - 1984). 
 
− "Σημερινά προβλήματα στην Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση". Σεμινάριο που 

οργάνωσε η έδρα κτιριολογίας του ΑΠΘ 31 - 30 Νοεμβρίου 1979. 
 
− Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Μηχανικών, οργανώθηκε από το Τ.Ε.Ε Ιούνιος 

1980. 
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− Ημερίδα του ΤΕΕ για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση. Συμμετοχή στην 
οργανωτική επιτροπή και παρέμβαση στη συζήτηση. (βλ. εργασίες, 
δημοσιεύσεις). 

 
− Διήμερο για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιάννενα 13, 14, 15.10.1984. 

Οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δήμο Ιωαννίνων. Συμμετοχή 
με εισήγηση ύστερα από προσωπική πρόσκληση της οργανωτικής επιτροπής με 
θέμα "Παλιά και Νέα Πανεπιστήμια. Μια σύγκρουση που δεν έγινε". 

 
 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
 
9.4.1982 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χολαργού "Ελεύθερο Βήμα". Εισήγηση με 

θέμα: "Συμμετοχική κατοικία, ένας άλλος τρόπος του κατοικείν". 
 
1.2.1983 Πολυτεχνική Ξάνθης. Διάλεξη με θέμα: "Εναλλακτικές λύσεις για 

την κατοικία σήμερα και η αναζήτηση ενός καινούργιου ρόλου 
των τεχνικών". 

 
18-24.2.1983 Κύκλος διαλέξεων στην Ιταλία. Αρχιτεκτονική σχολή στη Βενετία. 

Δημόσια συζήτηση με τον ιταλό καθηγητή Marino Folin πάνω στις 
εμπειρίες της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 
στην Ιταλία. 

 Παβία, Μιλάνο: Εισηγήσεις με θέμα: "Ελληνικό Πανεπιστήμιο, κρίσιμα 
ερωτήματα σήμερα". 

 
6.4.1983 Στα πλαίσια των ενημερωτικών διαλέξεων του ΤΕΕ "Χώρος 

κατοικίας - αντικείμενα - τρόπος ζωής", Α. Βρυχέα, Τζ. Κοσμάκη. 
 
4.5.1984 Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα. Εισήγηση με θέμα: 

"Συμμετοχική πόλη, συμμετοχική αρχιτεκτονική". 
 
1982-1984 Μια σειρά διαλέξεων και εισηγήσεων σε διαμερίσματα και γειτονιές 

της Αθήνας για τα προβλήματα της πόλης στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων μου σαν δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. 

 
• Συζήτηση για το στεγαστικό πρόβλημα. Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών, 18 - 19 

Μαρτίου 1988. 
 
• Στα πλαίσια των σεμιναρίων της ομάδας γυναικείων σπουδών του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διάλεξη με θέμα: "Γυναίκα και χώρος" (συνεργ. 
με Τ. Κατερίνη, Β. Τροβά), 11 Μαΐου 1987. 
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• Συμμετοχή ύστερα από πρόσκληση στο Διήμερο που οργάνωσε ο Δήμος Πάφου 
στην ομάδα Α. Βρυχέα, Γ. Πολύζο, Σ. Ξενόπουλο, Τ. Φραγκούλη και που 
περιελάμβανε: 

 
1. Ενημέρωση και συζήτηση στο Δημαρχείο πάνω στο Τοπικό Σχέδιο Πάφου, στις 

νέες οικιστικές περιοχές Αγίου Θεοδώρου και Αγίου Παύλου καθώς και επί τόπου 
επίσκεψη και συζήτηση στην Κάτω Πάφο. (Αρχαιολογικοί χώροι, οικιστική 
τουριστική περιοχή). 

 
2. Ημερίδα Αρχιτεκτονικής με θέμα "Η Αρχιτεκτονική του Αστικού Χώρου" 

Εισηγήσεις - Δημόσια συζήτηση -Κύπρος 1992. 
 
VIII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
− Συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης της δημοπρασίας για το έργο 

"Ολοκλήρωση εργασιών Διαμόρφωσης Αίθουσας Αμφιθεάτρου ΣΕΕ", του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού. 1983 ο ορισμός έγινε από το τμήμα Αρχιτεκτόνων. 

 
− Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ιδεών για την 

ανέγερση παιδικού σταθμού στη Θεσσαλονίκη", που προκηρύχτηκε από το 
Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της 
Ελλάδος. Ο ορισμός έγινε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Φεβρουάριος 1984. 

 
− Συμμετοχή στην κριτική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη 

"Διαμόρφωση του χώρου της ΔΕΦΑ, Πειραιώς 100", που προκηρύχτηκε από το 
Δήμο Αθηναίων. Ο ορισμός έγινε από το Δήμο Αθηναίων. 1984. Δεν έχει 
ολοκληρωθεί η κρίση. 

 
− Μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών (1984 - 

1985) προγράμματος μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού στην Ειδίκευση 
Βιομηχανικό Σχέδιο που προκηρύχτηκε από το Ι.Κ.Υ. 

 
− Μέλος επιτροπής κρίσης (Εκπρ. Τμ. Αρχιτεκτόνων), αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

για το Δημαρχείο Ν. Φιλαδέλφειας 1987. 
 
− Μέλος της κριτικής επιτροπής του Διαγωνισμού "Μια πόλη για όλους" 1994 - 

Φεβρουάριος 1995. Οργανώθηκε από το Ιδρυμα Abbe Pierre (βλ. δημοσιεύσεις). 
 
ΙΧ. ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Στη διάρκεια των 5 χρόνων παραμονής μου στη Γαλλία (1968 - 1973) 
πραγματοποίησα επανειλημμένα ταξίδια με στόχο τη μεγαλύτερη 
δυνατή ενημέρωση. Τα κυριότερα: 
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1968-1970 Επίσκεψη στους παραδοσιακούς οικισμούς των Βερβέρων και των 
Αράβων καθώς και στις βασικές πόλεις του Μαρόκου, Τύνιδας, 
Αλγερίας. 

 
1970 Επίσκεψη στις νέες πόλεις της Αγγλίας και της Ολλανδίας. 
 
1971 Νέες πόλεις στην Δανία - Σουηδία. Επίσκεψη των Ολυμπιακών 

Εγκαταστάσεων Μονάχου. 
 
1968 Επί τόπου μελέτη και συγκέντρωση στοιχείων για τις νέες Γαλλικές 

πόλεις και τις πρότυπες πολεοδομικές επεκτάσεις. Συχνές 
συζητήσεις στα αντίστοιχα πολεοδομικά γραφεία του Δήμου. 
Ειδικότερα για το Barcarez, την Toulouse, την Grenoble, το Grigny 
Irty, Pontoise, Evry, St. Quentin Marne la Valle. 

 
 
1969 Επισκέψεις στις καινούργιες πόλεις στην περιφέρεια του 

Παρισιού, οργανωμένες από το C.S.T.B. 
 
1968-1973 Συγκέντρωση στοιχείων για την εξέλιξη του βιομηχανικού σχεδίου και 

ειδικότερα του επίπλου μέσα από διεθνείς εκθέσεις και κέντρα 
περιβαλλοντολογικού και βιομηχανικού σχεδιασμού. 

 
1977 Συμμετοχή στην εκπαιδευτική εκδρομή που οργάνωσε η πρώην Εδρα 

Εσωτερικών Χώρων στο Δυτ. Βερολίνο για τη μελέτη των 
ντοκουμέντων της Αρχιτεκτονικής της δεκαετίας 1920 - 1930. 

 
1978 Επίσκεψη στην Bologna και μελέτη των παρεμβάσεων του Δήμου 

ιδιαίτερα στο παραδοσιακό κέντρο. 
 
1982 Επίσκεψη στη Μαδρίτη. Επί τόπου μελέτη της συμμετοχικής 

διαδικασίας που οργάνωσε ο Δήμος για την κατάρτιση ενός 
καινούργιου πολεοδομικού σχεδίου για την πόλη. Η διαδικασία αυτή 
κράτησε 5 χρόνια. 

 
1983 Τορίνο, Μιλάνο, Παβία, Βενετία, Ρώμη στην Ιταλία. Ανταλλαγή 

απόψεων με συναδέλφους από τις αρχιτεκτονικές σχολές του 
Τορίνου, Μιλάνου, Βενετίας, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τις 
σχέσεις τους με την κοινότητα και το Δήμο. Συλλογή υλικού και 
συζητήσεις στους Δήμους για θέματα αρχιτεκτονικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού και λαϊκής συμμετοχής (Μιλάνο, Παβία). 
Συνάντηση στη Ρώμη με τον R. Nicollini αρχιτ., αντιδήμαρχο 
πολιτισμού και τον C. Aymonino υπεύθυνο για το ιστορικό κέντρο 
της Ρώμης. 
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1984 Βενετία. Επίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο CIEDART στα πλαίσια τη 
Ουνέσκο με τμήμα συμμετοχής. 

 
 
1985 Πρώην Σοβιετική Ενωση (Μόσχα)  
 Κίνα σε πέντε πόλεις,  
 Β. Κορέα,  
 Ινδίες/Δελχί και Chandigarh αναλυτική επαφή με το έργο του Le 

Corbusier,  
 Πακιστάν. 
 
1986-1989 ΗΠΑ (Ν. Υόρκη, Βοστώνη, Σαν Φρανσίσκο, Λος Αντζελες και 

τους οικισμούς των Ινδιάνων). 
 
 
1993  Βραζιλία (Salvador - BAHIA - RIO) 
 
 
Χ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
 
• Συμμετοχή στην έκθεση διακεκριμένων μελετών για το Κέντρο Τηλεοράσεως 

στην Τύνιδα. Τύνιδα 1969. 
 
• Συμμετοχή στην έκθεση Αρχιτεκονικού Εργου στο Ζάππειο - Αθήνα (Διοργάνωση 

2ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο) με την έρευνα συμμετοχικού σχεδιασμού 
"Κολυμπάρι 77" 1978. 

 
• Συμμετοχή στην έκθεση διακριμένων μελετών Παν. Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

με τη μελέτη "Κτίριο ΤΕΕ" 1979. 
 
• Συμμετοχή στην 1η έκθεση "Αρχιτεκτονικού Εργου 1983" που  οργάνωσε ο 

σύλλογος αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης στο χώρο της Διεθνούς Εκθεσης 
Θεσσαλονίκης 1983, με τα έργα "3 περιπτώσεις διαμόρφωσης ελεύθερων 
υπαίθριων χώρων". 

 
• Εκθεση μελετών για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με θέμα 

"Διαμόρφωση Πλατείας Κεραμεικού" 16-30.6.1991. Παρουσίαση της μελέτης 
στην δημόσια συζήτηση. 

 
• Εκθεση μελετών διεθνούς αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την περιοχή 

Spreebogen Internationaler Stadtebaulicher Ideenwettbewerd Spreebogen -
Βερολίνο Μάρτιος 1993. 

 
• Εκθεση διακεκριμένων μελετών διεθνούς διαγωνισμού για το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου - Λευκωσία 
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• Εκθεση μελετών Πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση 
περιοχής Αγίου Μηνά - Μύλος, Θεσσαλονίκη 1995. 

 
 
ΧΙ. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Για τη δουλειά μου στο θέατρο γράφτηκαν διάφορες κριτικές στον ημερήσιο τύπο 
από τους θεατρικούς κριτικούς που σχολιάζουν συνολικά την παράσταση. Αναφέρω 
ενδεικτικά τα αποσπάσματα που αφορούν τα σκηνικά από ορισμένες κριτικές.  
 
• Για το σκηνικό στο έργο "Αθάνατη πολυαγαπημένη" του Γ. Ρούσσου (1965) 
 

− "...Το σκηνικό της Α. Βρυχέα θερμό στη λιτότητα και τα αχνοζωγραφισμένα 
ριντό που αναπαρήγαγαν λιθογραφίες της εποχής, ταίριαζαν με την 
ατμόσφαιρα της αναδρομής...", Αιμ. Χ. / Καθημερινή 7.12.1965 
 

− "...Η σκηνογραφική προσφορά της κ. Α. Βρυχέα πιστοποιεί γνώση κι 
ευαισθησία...", Λεων. Κουκουλάς / Αθηναϊκή. 
 

− "...Μια νέα "σκηνογράφος", με πρωτότυπες ιδέες και εμπνεύσεις..." Σ. Τσ. / 
Εθνος. Ειδική συνέντευξη. 

 
 
• Για το σκηνικό στο έργο "Το νησί της Αφροδίτης" του Α. Πάρνη στο Δημοτικό 

Θέατρο Πειραιώς (1963). 
 

− "...Τα σκηνικά της Α. Βρυχέα πολύ καλά" Ειρ. Καλκάνη. 
 

Κυρίως όμως ξεχωρίζω την επιστολή που έστειλε στις εφημερίδες ο Γ. Τσαρούχης 
με αφορμή την πρώτη μου αυτή ατομική δουλειά και που δημοσιεύτηκε με τίτλο "Ο 
Γ. Τσαρούχης διά τα σκηνικά στο νησί της Αφροδίτης" την οποία παραθέτω 
ολόκληρη. 
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Για το βιβλίο "Απόπειρες Μεταρρύθμισης την Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 1911-1981" γράφτηκαν πολλές κριτικές στον 
ημερήσιο και περιοδικό τύπο: 
 
• Εφημερίδα "Τα Νέα", 3.7.1982 
• Εφημερίδα "Αυγή" τ. 209, 9.6.1982 
• Περιοδικό "Αντί", τ. 209, 9.6.1982 
• "Οικονομικός Ταχυδρόμος", αρ. φύλλου 30 (1473), 29.7.1982 του 

Ηλ. Ευθυμιόπουλου. 
• Εφημερίδα "Μεσημβρινή", 1.6.1982, Β. Αγγελικόπουλος. 
• Εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", 3.3.1984. 
• Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα" του καθ. Κ. Κριμπά, τεύχος 15, 

Σεπτέμβριος 1982. 
• Ξεχωρίζω την κριτική του Α. Δημαρά στο περιοδικό "Διαβάζω" αρ. τ. 

60, 12.1.1983, όπου με τίτλο "Υπόδειγμα μεθόδου και στοχασμού" 
γράφει:  

 
"Δε χρειάζεται να προχωρήσει κανείς στην μελέτη αυτού του 
βιβλίου για να αναγνωρίσει της βασικές του αρετές: την ιδιαίτερα 
φροντισμένη τυπογραφική εμφάνιση και τη στοχαστική 
μεθοδολογική διάρθρωση που συνδυάζεται με την αμεσότητα της 
προσωπικής αφετηρίας του". 
 
Οι δεύτερες εντυπώσεις επιβεβαιώνουν τις πρώτες και 
αποκαλύπτουν τη σημαντική συμβολή της εργασίας αυτής στην 
επιστημονική διερεύνηση της νεότερης εκπαιδευτικής ιστορίας 
μας. Το βιβλίο των Βρυχέα - Γαβρόγλου έρχεται να προστεθεί στις 
ελάχιστες ακόμη, μελέτες που επιχειρούν να θεμελιώσουν αυτόν 
τον κλάδο της νεοελληνικής ιστοριογραφίας, να επισημάνουν και 
να περισώσουν της πηγές του  και να προχωρήσουν ως τις 
πρώτες ερμηνείες των φαινομένων. 
 
Η "Εισαγωγή", όπως σεμνά αποκαλείται το τμήμα με την πολύτιμη 
πρωτότυπη εργασία των συγγραφέων, παρουσιάζει στην 
αλληλουχία τους τα γεγονότα, από τις "εκκαθαρίσεις" των 
πανεπιστημιακών καθηγητών στα 1910, ως την ψήφιση του νόμου 
815/1978, τις περιπέτειες τις οποίες προκάλεσε τα επόμενα 
χρόνια και τις πρώτες προσπάθειες για τη σύνταξη ενός νέου 
"νόμου-πλαισίου". 
 
Το βιβλίο θα διαβαστεί  πολύ και θα χρησιμοποιηθεί πολύ στην 
έρευνα. Μέσα στη φτώχεια, μάλιστα, της σχετικής βιβλιογραφίας, 
κινδυνεύει να θεωρηθεί (όπως έγινε με κάποιες άλλες ανάλογες 
εργασίες σε παράπλευρους τομείς) πως εξαντλεί το  θέμα. Οι 
επόμενοι μελετητές, όμως, θα πρέπει να μη νομίσουν ότι η ύπαρξή 
του τους απαλλάσσει από την έρευνα και τον προβληματισμό. Το 
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"Απόπειρες Μεταρρύθμισης" ας είναι γι' αυτούς ότι το θέλησαν οι 
συγγραφείς του: προϊόν μιας συγκεκριμένης μελέτης με 
προκαθορισμένο στόχο και σαφή όρια. Αλλά ας είναι και αυτό που 
το κατέστησε η ευσυνειδησία των συγγραφέων του: υπόδειγμα 
μεθόδου και στοχασμού. 

 
 
• Η διάκριση με το Α' βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό για το 

Κέντρο Τηλεοράσεως στην Τύνιδα σχολιάστηκε από τον διεθνή 
και ελληνικό τύπο. 

 
• Εφημερίδα "Το Βήμα" 26.10.1969, του Α. Ανδρέου: "...Ελληνική 

αρχιτεκτονική ομάδα πετυχε μια διεθνή νικη για πρωτη φορά, 
τουλαχιστον τα τελευταια χρόνια..." 

 
• Περιοδικο "Γυναίκα", αρ, φύλ. 527, 7.4.1970 απο τη Φανή Πετραλιά: 

"Το πρωτο βραβείο σε ελληνική ομάδα". 
 
• Εγιναν δημοσιεύσεις της μελέτης, εκ των οποιων η μια αποτέλεσε 

ειδικό αφιέρωμα του περιοδικού του C.S.T.B. με παρουσίαση της M. 
Th. Mathieu (βλ. Δημοσιεύσεις). 

 
• Ο Vago γεν. γραμματέας της U.I.A. και μελος της επιτροπής κρίσης 

του διαγωνισμού μας κοινοποίησε γραπτά τον ενθουσιασμό του για 
τη μελέτη και την επιθυμία του να γνωρίσει την ομάδα. 

 
• Η U.I.A. εξάλλου όπως και η επιτροπή κρίσης υποστήριξε θερμά την 

υλοποίηση του έργου με βάση τα σχέδια της μελέτης στην 
Κυβέρνηση της Τυνησίας. Το ότι αυτό δεν έγινε -παρ΄όλο που 
προχώρησαν οι συζητήσεις για τη σύμβαση- οφείλεται καθαρά σε 
οικονομικούς λόγους, εξαιτίας της ματαίωσης κάποιων 
προβλεπόμενων εξωτερικών δανείων. 

 
• Τέλος η ομάδα μελέτης επιλέχτηκε να εκπροσωπήσει την  U.I.A.  

στην κριτική επιτροπή του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
"Πραγματοποιημένης Κατοικίας" στα πλαίσια της Κοινής Αγοράς που 
προκήρυξε ο Οργανισμός Κατοικίας του Βελγίου (1970). 

 
• Το σχέδιο προγράμματος έρευνας - πράξης "Για μια συνολική 

πρόταση για την ανάπλαση του παλιού προσφυγικού οικισμού 
στη Θήβα" έχει τύχει της αποδοχής και έχει επιλεγεί: 

 
• Στο σεμινάριο στην Μασσαλία που παρουσιάστηκε, χαρακτηρίστηκε 

μεταξύ των καλύτερων "σχεδίων" και στάλθηκε με εισήγηση από το 
E.S.C.A.P. -οργανωτές του Συνεδρίου- στην επιτροπή κρίσης της 
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κοινότητας μαζί με άλλες εναλλακτικές προτάσεις απ΄ όλες τις χώρες 
της Ευρώπης. 

 
• Η ομάδα των Ιταλών Επιστημόνων που δουλεύει για το Μπάρι 

περιέλαβε το σχέδιο για τη Θήβα σε "video" που παρουσιάστηκε σε 
συνέδριο στο Εδιμβούργο τον Ιούνιο του 1984. 

 
• Η Ιταλική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (RAI) γύρισε φιλμ 1/2 ώρες 

πάνω στη δουλειά στον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας (επιλογή 
5 προγραμμάτων από τα 91 της ΕΟΚ). Το φιλμ παρουσιάστηκε τον 
Οκτώβριο του 1986 στην ιταλική τηλεόραση. 

 
• Τα τελευταία χρόνια συνεχώς έχουμε προσκλήσεις από διάφορες 

χώρες της Ευρώπης για να παρουσιάσουμε αυτήν την εμπειρία σε 
διεθνείς συναντήσεις. 

 
• Το πρόγραμμα του προσφυγικού συνοικισμού επισκέφτηκαν για επί 

τόπου ενημέρωση: 
− Ομάδα 12 φοιτητών της  Πολυτεχνικής Πάτρας με την Διδ. Β. 

Δεσποινιάδου. 
− Ομάδα 16 φοιτητών και 10 πανεπιστημιακών γάλλων με 

επικεφαλής τον Guy Burgel στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 
σεμιναρίου "Amenagement et Developpement local" του 
Πανεπιστημίου Χ-Παρίσι, Μάρτιος 1989. 

 
• Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα CORAUX για την κατοικία 

προσφύγων και μεταναστών. Το πρόγραμμα ανάπλασης του 
προσφυγικού συνοικισμού της Θήβας επιλέχθηκε και 
συμπεριελήφθη στον κατάλογο των θετικών εμπειριών δράσης από 
όλες τις χώρες της Ευρώπης (πρακτικά δράσης του προγράμματος 
1993). 

 
• Το πρόγραμμα ανάπλασης του προσφυγικού συνοικισμού 

συμπεριελήφθη σε ειδική έκδοση του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
κατοικίας (τμήμα διεθνών δραστηριοτήτων) Γαλλία, με τίτλο "Να 
βρουν στέγη οι φτωχοί". 150 εμπειρίες παραδειγματικές της μάχης 
ενάντια στον αποκλεισμό από την κατοικία σε όλη την Ευρώπη. 

 Η έκδοση είναι το αποτέλεσμα ειδικής έρευνας που έγινε σε όλες τις 
χώρες της Ευρώπης για να προετοιμάσει με στοιχεία τη συνάντηση 
των Υπουργών υπεύθυνων για θέματα κατοικίας της Ευρωπαϊκής 
κοινότητας (18-19.12 στη Lille). 

 
• Συμπεριελήφθη ως ένα από τα θετικά παραδείγματα στο βιβλίο 

"INNOVATIVE HANDLUNGSANSATZE IM WOHNBEREICH" 
informationen uber Projecte, Trager und Initiativen in Deutschland 
und Europa των Ingrid BRECKNER, Andrea KIRCHMAIR εκδ. 
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DORTMUNDER VERTRIEB FUR BAU-UND 
PLANUNGSLITERATUR - DORTMUND 1994. 

 
• Στα πλαίσια συγκριτικής έρευνας "On community involvement in 

housing regeneration" οι Georgia Butina and Ian Bentley καθηγητές 
στο Oxford Brookes University joint Centre for Urban Design  
επισκέφτηκαν το πρόγραμμα της Ανάπλασης του προσφυγικού 
Συνοικισμού της Θήβας το οποίο είχαν επιλέξει ανάμεσα στα 
συγκεκριμένα παραδείγματα της συγκριτικής έρευνας τους στις 2-
3.6.1994. 

 
• Για το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 4 Γειτονιές σε κρίση. 

Ρεπορτάζ της Μαρίας Γεωργίου στην Πειραϊκή Πολιτεία με ειδική 
αναφορά στο τμήμα της έρευνας που αφορά τα Μανιάτικα του 
Πειραιά. 

 
 
• Για την Διάκριση στον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 
− Σχόλιο στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ με τίτλο "Ελληνες 

διακρίθηκαν σε διεθνή Διαγωνισμό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου" 
Ενημ. Δελτίο ΤΕΕ τεύχος 1746 1.2.1993 
 

− Αρθρο της Χ. Τζαναβάρα με τίτλο "Ελληνική πρόταση για το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου" στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία 20.3.1993 

 
 
ΧΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 
• Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Διεύθυνση V 

− 2ο Πρόγραμμα Φτώχειας. Επιστημονική υπεύθυνος 
προγράμματος (1985-89). 

− 3ο Πρόγραμμα Φτώχειας Rapporteur general της ομάδας 
εργασίας "Κατοικία και Συμμετοχή" με συμμετοχή εκπροσώπων 
προγραμμάτων για κατοικία απ' όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
(1990-1991). 

 
• Federation Mondiale des Cites Unies et Villes Jumelees (FMCU) 

Association des Villes Jumelees sovietiques (A.V.J.S.). 
− Μέλος της τετραμελούς επιστημονικής επιτροπής για την 

οργάνωση διεθνούς συνεδρίου στη Σοβιετική Ενωση 
(ACHKABAD) με θέμα "Πόλεις και Σεισμοί" (1991). 

(Το συνέδριο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των αλλαγών στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση). 
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• Federation Europeenne pour l' insertion et la promotion par le 
logement (Europil). 
− Μόνιμη συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας της εκτελεστικής 

γραμματείας της Ενωσης. 
 
• Federation Europeenne des associations travaillant avec les 

sans-abri. 
− Περιοδική συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας της Ενωσης. 
 

• Μέλος της "Χάρτας για το δικαίωμα στο Κατοικείν". Συνομοσπονδία 
9 Ευρωπαϊκών οργανώσεων που δουλεύουν για την κατοικεία μη 
προνομιούχων ομάδων. 

 
• Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ιδρύματος Abbe-

Pierre για την κατοικία μη προνομιούχων ομάδων 
 

ΧΙΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
• Ιδρυτικό μέλος του πρώτου αυτοδιοικούμενου παιδότοπου στου 

Φιλοππάπου και πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης προσχολικής 
παιδαγωγικής (1973-1975). 

 
• Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελετών και Επιστημονικού 

Προβληματισμού ΕΛΕΜΕΠ (1976). 
 
• Εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπίας του ΤΕΕ (1975-1978 και 1985-

1989). 
 
• Μέλος της μόνιμης επιτροπής θεμάτων παιδείας του ΤΕΕ (1976-

1980). 
 
• Αντιπρόεδρος του Κ.Σ. του ΕΔΠ των ΑΕΙ (1977-1978). 
 
• Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων (1982). 
 
• Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων 

(1983-1985). 
 
• Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (1984). 
 
• Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης Αττικής, 

ΝΕΛΕ (1982-1984). 
 
• Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων (1983-

1984). 
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• Μέλος της επιστημονικής εταιρείας "Habitat et Participation" με έδρα 
τις Βρυξέλες (1985). 

 
• Μέλος της εξεταστικής επιτροπής για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών 

(1984-1985) προγράμματος μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού 
στην Ειδίκευση Βιομηχανικό Σχέδιο, που προκηρύχθηκε από Ι.Κ.Υ. 
επίσης Κατοικία και Αττικός Σχεδιασμός, Υπαίθριοι χώροι 1994 - 
1995 

 
• Ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Ερευνας - Δράσης PRAXIS (1990). 

Βασικός σκοπός της εταιρείας η προώθηση της έρευνας και δράσης 
για τη διαμόρφωση κοινωνικών και συλλογικών δραστηριοτήτων με 
σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από την 
ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. 

 
Στους ειδικότερους τομείς της εργασίας είναι μεταξύ άλλων: 
 
− Η αστική ανάπτυξη και τα ζητήματα κατοικίας και καθημερινής 

ζωής. 
 
− Η ένταξη διαμέσου της κατοικίας και γενικά του κτισμένου 

περιβάλλοντος μειονεκτούντων ατόμων και οικογενειών. 
 
• Μέλος της επιτροπής του τμήματος Αρχιτεκτόνων και της επιτροπής 

της Συγκλήτου για το Λαύριο 1994 - 1995 
 


