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Πολιτισμός έχει ως κύριο στόχο τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της
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Επιστημονική επιμέλεια, σχεδιασμός έκδοσης: Γιώργος Μαρνελάκης

Φιλοδοξία μας είναι η Έρευνα στην αρχιτεκτονική να αναδειχθεί ως ένας
ευρύτερος πυρήνας συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην
αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, με τη συμβολή δημοσιεύσεων από ερευνητές και
ερευνήτριες του αρχιτεκτονικού χώρου.
Για την κατανόηση του γνωστικού πεδίου στο οποίο αναφέρεται αυτή η
περιοδική έκδοση παρατίθεται μια συνοπτική περιγραφή της αντίστοιχης
κατεύθυνσης του ΔΠΜΣ.
Η κατεύθυνση «Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός» (Συνεργασία Τομέων Ι, ΙΙΙ, ΙV
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και των Σχολών ΑγρονόμωνΤοπογράφων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.) έχει ως
σκοπό τη συνολική ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικείμενο της
αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος,
διατηρώντας την εκπαιδευτική αυτονομία τους, συμβάλλουν στον
εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων για την πολλαπλή ανάλυση του
αντικειμένου της αρχιτεκτονικής και τη συστηματική νοηματοδότηση του
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Τα μαθήματα του προγράμματος, υποχρεωτικά και κατ” επιλογή,
οργανώνονται με στόχο τη συστηματική προσέγγιση στη γνωσιολογία της
αρχιτεκτονικής, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα ειδικών γνώσεων. Τα
υποχρεωτικά μαθήματα αναφέρονται σε μεθοδολογικά ζητήματα έρευνας,
όταν η ίδια η αρχιτεκτονική αποτελεί το αντικείμενο έρευνας. Τα κατ” επιλογή
μαθήματα χαρακτηρίζονται αφενός από την παροχή εννοιολογικών εργαλείων
για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής και αφετέρου, ανάλογα με το συγκεκριμένο
παράδειγμα στο οποίο αναφέρονται, παρέχουν λογικές για το σχεδιασμό. Για
τη σαφήνεια του εκπαιδευτικού στόχου, τα κατ” επιλογή μαθήματα
οργανώνονται σε τρεις γνωσιολογικές κατηγορίες:
α. Η διερεύνηση της αρχιτεκτονικής γνώσης σε σχέση με την ευρύτερη κοινωνική
παραγωγή: η διαμόρφωση μεθόδων για τη διερεύνηση του αντικειμένου της
αρχιτεκτονικής μέσα από την θεωρητική, ιστορική και κοινωνική προσέγγιση.
β. Η εμβάθυνση στην αρχιτεκτονική γνώση σε σχέση με εννοιολογικά σχήματα
οργάνωσης και διαχείρισης της γνώσης: η συστηματική νοηματοδότηση του
αντικειμένου της αρχιτεκτονικής με εμβαθύνσεις σε γνωστικά αντικείμενα
μέσα από τη γνωσιοθεωρία, την αντίληψη, την τυπολογία και την ερμηνευτική.
γ. Η παράσταση της αρχιτεκτονικής γνώσης σε σχέση με λογικές πειθαρχίες που
δομούν το χώρο, όπως η επικοινωνία, η πληροφορική και η τεχνολογία.
Οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν τον τρόπο οργάνωσης των άρθρων που
παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση, και αποτελούν ένα θεματικό πλαίσιο

για όσους και όσες θα ήθελαν να προτείνουν προς δημοσίευση τα
αποτελέσματα της έρευνάς τους στην αρχιτεκτονική.
Τα περιεχόμενα του πρώτου τεύχος περιλαμβάνουν διπλωματικές εργασίες του
μεταπτυχιακού προγράμματος από την αρχή λειτουργίας του, ένα υλικό που
κατ” εξοχήν οφείλει να δημοσιοποιηθεί, τόσο για τη διασφάλιση και προώθηση
της πρωτοτυπίας του, όσο και για την επιστημονική ανταλλαγή απόψεων.

