E.M.Π. – ΣXOΛH APXITEKTONΩN

Aκαδ. έτος 2006-07
7ο χειµερινό εξάµηνο

TOMEAΣ I – APXIT. ΣXE∆IAΣMOY σε συνεργασία
µε τον TOMEA METAΦOPΩN KAI ΣYΓKOINΩNIAKHΣ YΠO∆OMHΣ
της ΣXOΛHΣ ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN
EI∆IKA ΘEMATA ΣYNΘEΣEΩN 7ου
AEPOΣTAΘMOI:
H ποιητική –
O προγραµµατισµός και
η οργάνωσή τους
∆ιδάσκοντες:

A. Pόκας, Kαθηγητής E.M.Π.
B. Ψαράκη, Λέκτωρ E.M.Π.

1.0.

Tο νέο αυτό ειδικό µάθηµα, προτείνεται ως ανταπόκριση στο διαφαινόµενο
ενδιαφέρον πολλών σπουδαστών της Σχολής Aρχιτεκτόνων για τα σύγχρονα κτίριακόµβους επιβατικών µεταφορών (επιβατικοί σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων,
σιδηροδρόµων, λιµένων και αεροδροµίων). Τα τελευταία χρόνια στη θεµατολογία αυτή
εγγράφονται διαλέξεις του 9ου εξαµήνου και ∆ιπλωµατικές Eργασίες.

2.0.

H σηµασία των αεροπορικών µεταφορών σε διεθνές επίπεδο είναι προφανής και
συνδέεται µε την ίδια τη µορφή του πολιτισµού και της ζωής στη σύγχρονη εποχή.
Ειδικότερα στην Eλλάδα, το αεροπλάνο ως συγκοινωνιακό µέσο έχει αποκτήσει
ιδιαίτερη σηµασία, λόγω της γεωµορφολογίας της χώρας και του αργού ρυθµού
εκσυγχρονισµού των επίγειων µέσων (κυρίως σε ό,τι αφορά ταχύτητα, άνεση και
ακρίβεια).

3.0.

Tο κτίριο του αεροσταθµού ως αρχιτεκτόνηµα, ενώ πρέπει ν’ανταποκρίνεται σε µια
ποικιλία σύνθετων προγραµµατικών και λειτουργικών απαιτήσεων, καλείται
ταυτόχρονα να εκφράσει το συµβολικό νόηµα του ταξιδιού, της πτήσης, αλλά και να
δράσει ως πολιτιστικό τοπόσηµο. Η εργογραφία πολλών γνωστών ξένων αρχιτεκτόνων
περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό από ενδιαφέροντα κτίρια αεροσταθµών, κυρίως σε διεθνή
αλλά και σε µικρότερα αεροδρόµια, σ’ολόκληρο τον κόσµο.

4.0.

Tο µάθηµα θα έχει σεµιναριακό χαρακτήρα και θα θίξει τα κύρια ζητήµατα που
αφορούν στον προγραµµατισµό, στην οργάνωση, στην αρχιτεκτονική σύνθεση και
στην ποιητική των αεροσταθµών. Οι διδάσκοντες και επισκέπτες οµιλητές θα
παρουσιάζουν το σχετικό υλικό και θ’ακολουθεί συζήτηση µε διευκρινήσεις και
ανταλλαγή απόψεων. Οι σπουδαστές θα εκπονήσουν µια σύντοµη εργασία
διερεύνησης και κριτικού σχολιασµού. Τα ακριβή περιεχόµενα, σε αντικείµενα σχετικά
µε το θέµα και η µορφή των εργασιών, θα αποσαφηνισθούν στην οµάδα.

5.0.

Aναλυτικό διάγραµµα περιεχοµένου, οργάνωσης και προγραµµατισµού του µαθήµατος
θα δοθεί στο πρώτο µάθηµα της 20ής Oκτωβρίου.

6.0.

Παράκληση οι δηλώσεις συµµετοχής στο µάθηµα να κατατεθούν στους διδάσκοντες
(και στη Γραµµατεία της Σχολής) µέχρι και την Tετάρτη 25 Oκτωβρίου.
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