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… ζούμε σε μια περίοδο ‘επιστημικής ανατροπής. 





Το ενδιαφέρον μας για το τοπίο και το περιβάλλον δεν έχει μόνο 
να κάνει με τη μορφή των χωρικών δομών  ή των σχεδιαστικών 
μας προτάσεων, με τα πραγματικά όρια της πόλης ή της 
αρχιτεκτονικής μας ως προς τη φύση. Πολύ περισσότερο 
μεταμορφώνει ολοκληρωτικά τα «όρια» του σύγχρονου 
πολιτισμού και της σύγχρονης επιστήμης, προσανατολίζοντας τα 
προς μια τοπιακά και περιβαλλοντικά φιλική διάθεση.  

 

 

 



Αφαιρετικές θεωρητικές περιοχές , όπως τα τοπολογικά 
μαθηματικά αποκτούν μια γενική διαίσθηση που 
αναφέρεται σε φυσικά παραδείγματα . Τείνουν ακόμη 
και να χρησιμοποιήσουν τα τοπιακά μορφώματα ως 
επεξηγηματικές τους μεταφορές.  

 Ταυτόχρονα ο ηλεκτρονικός σχεδιασμός 
προσφέρει ένα εξίσου σημαντικό νέο πεδίο για 
αναπαραστατικές τεχνικές φιλικές στις φυσικές 
μεταβολές και στα μορφώματα του φυσικού τοπίου. 

 



Σύμφωνα με τον Γάλλο μαθηματικό, μελετητή της τοπολογίας 
και  εισηγητή της  ‘θεωρίας των καταστροφών,’ René Frédéric 
Thom  το φυσικό τοπίο προσφέρει ένα ικανοποιητικό εποπτικό 
παράδειγμα  αναφοράς στην τοπολογία. 

 

Η μορφή του τοπίου είναι απαραίτητη ως εποπτικό στήριγμα;  

René Thom: 
“Stabilité structurelle et morphogénèse ”, 
1968 

Προσοχή:  
«Stabilité structurelle et morphogénèse»  



Johan Benedict Listing, “Vorstudien zur Topologie”, 1847 
 
Henri Poincaré, “Analysis Situs”, 1895 
 
René Thom, “Stabilité structurelle et morphogénèse ”, 1968 
 
 

 
Προσοχή:  

«Stabilité structurelle et morphogénèse»  



Η μορφή, του τοπίου μας 
είναι απαραίτητη ως 
εποπτικό στήριγμα; 

Σε πολλές περιοχές της 
έρευνας που προσεγγίζουν 
θέματα όπως η διερεύνηση 

της μεταβολής;  

 

Ο J. Lacan η αναφορά του στην τοπολογία,  
o G. Deleuzes και η εμμονή στην πτύχωση και  
ο Β. Caches με τον εμπρόθετο συσχετισμό του 
γήινου αναγλύφου με τους όρους παραμετρικής 
μεταβολής . Earth Mooves ή Terre – meuble. 



Εξαιτίας αυτής ακριβώς του πολιτισμικού και 
επιστημονικού επαναπροσανατολισμού 

μπορούμε  να μιλήσουμε για τη σύγχρονη  
«επιστημική" ανατροπή προς την πλευρά του 

φυσικού παραδείγματος. 

 



Ανατρέποντας την αστική κεντρικότητα: 
Margins In - Out  



Η ανασυγκρότηση ενός Αστικού Βιοτόπου  
στο ρέμα της Πικροδάφνης - 

διπλωματική εργασία  
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ.  

 
 
 



Αυξάνοντας το “πράσινο ” 
πορώδες του φυσικού πεδίου…  

The Town’s Vertical Garden  
Αρχιτέκτονες T. Πετράς– A. Κιτρινιάρης 



Πτυχωτά και πράσινα “μορφώματα τοπίου”: 
Visitors’ building for Giants’ Causeway - Ιρλανδία 

διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
Κ. Μωραΐτης– Σ. Μαυρομμάτη 



Επισημαίνοντας σημαντικούς πράσινους χώρους 
στην κεντρική περιοχή της Αθήνας 





















Κεντρικό σημείο της συζήτησης: 

 

Ζούμε στην περίοδο μιας «επιστημικής " ανατροπής, που 
αφορά τη σχέση του ανθρωπογενούς παραδείγματος , αφ’ 
ενός, με το φυσικό και περιβαλλοντικά φιλικό παράδειγμα 

αφ’ ετέου.  

 

 

Φαίνεται να μετακινούμαστε, λίγο λίγο, από την αντίληψη 
της πρωτοκαθεδρίας του ελέγχου μας πάνω στη φύση, 

προς το ενδιαφέρον για τις μη ελεγχόμενες φυσικές 
διεργασίες; 







Masterplan Competition, Appur, India, 
Zaha Hadid Architects, 2008 

Parametric Diagrams 



An unusual degree of aesthetic cohesion and 
unity is achieved by allowing the roof surfaces to 
join in the creation of softly modulated surface.. 

. 

 …the curvilinear pattern is able to absorb 

and harmonize all the divergent contextual 

orientations. Flexibility without chaos. 



This is a great advantage of working with a 
"natural" geometry rather than with a strict 
Platonic (Euclidean) geometry. 

  

 

However the proposed natural 
morphology is no less lawful and cohesive 

than the Platonic system.  
The idea of an artificial landscape formation occurs not 

only on the level of the overall urban form. Not only the 
mega-form but also some of the micro-environments 

could benefit from the landscape analogy.  





Μιλώντας για  
“Morpho-Ecologies”: 

Μίμηση βιομορφικών 
δομών σε συνεχή 

μεταβολή… 



Μιλώντας για  
“Morpho-Ecologies”: 

Μορφώματα φυσικής 
αναφοράς εισβάλλουν στον 

συμβατικό αρχιτεκτονικό 
χώρο. 













Fertilizers – Peter Eisenmann, 2008 





Είναι όμως η πρώτη φορά; 



Το πρώτο ή ίσως το δεύτερο δημόσιο πάρκο στην Αγγλία.  
Birkenhead Park, από τον Joseph Paxton 







 



 
 
 
 

Ο Napoleon ο III και ο 
βαρώνος Hausmann 

 οργανώνουν στο Παρίσι,   
στα τέλη του 19th century ,  

μια σειρά από πάρκα  
 όπως το “Bois de 

Boulogne”. 







Το «emerald necklace», ένα δίκτυο πάρκων  
στην αστική περιοχή της Βοστώνης, 

από τον F.L. Olmsted 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garden City –  
Ebenezer 
Howard, 1902 



Ciudad Lineal - Arturo Soria y Mate, 1882 



Η πόλη Κήπος  - John Claudius Loudon, 1829 



John Ruskin: Study of Gneiss Rock, αριστερά και    
            St Marc Baptistery after rain. 





Σίγουρα ο σχεδιασμός μας είναι καθορισμένος από τη 
νέα τεχνολογία,  

ακόμη και όταν μελετάμε παλιότερα παραδείγματα… 
Επιπλέον μας προσφέρει την ευκαιρία να κρίνουμε 

κοιτάζοντας το παρελθόν, τις ομοιότητες και τις 
διαφορές από την προηγούμενη συγγενέστερη περίοδο 

του 19ου αιώνα. 
 



 
Φαίνεται μάλιστα  πως σε δύο 

παραδείγματα , στην 
αρχιτεκτονική τοπίου του 18ου 

αιώνα και των αρχών του 19ου  και 
στον σύγχρονο σχεδιασμό, 

εμφανίζονται “επιστημικές”  
αναλογίες. 

 
 

Επάνω: Το αρχικό σχεδίασμα του 
Εθνικού Κήπου. 

Κάτω: Χώρος φιλοξενίας οικοδίαιτων 
ζώων και  

υδρόβιων πουλιών, 
πρόταση από το Ερευνητικό 

Πρόγραμμα για την Αναβάθμιση του 
Εθνικού Κήπου.  

Ε.Μ. Πολυτεχνείο, 2008 – 2010. 

.  
 



Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου.  
Το αρχικό καμπυλόγραμμο σχεδίασμα των διαδρομών …  

Σχεδιαστική σχηματοποίησης  της φυσικής διαδρομής   

.  



Ερευνητικό Πρόγραμμα  
για την Αναβάθμιση του Εθνικού Κήπου – 

Χώρος φιλοξενίας οικοδίαιτων ζώων και  
υδρόβιων πουλιών. 

.  
 



Χώρος φιλοξενίας οικοδίαιτων ζώων και  
υδρόβιων πουλιών 



Ευχαριστώ 


