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Αρχικό Brief
Σχεδιασμός συστήματος επίπλων για μικρούς οικιακούς χώρους.
Εισαγωγή

Η ανάγκη για τον σχεδιασμό των χώρων διαβίωσης με τις ελάχιστες
απαραίτητες κατασκευές, που να μπορούν να εξυπηρετούν ετεροχρονισμένες
λειτουργίες μέσα σε ένα και μόνο δωμάτιο είναι κάτι που απασχόλησε πολύ τους
σχεδιαστές και τους αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα. Ήδη από την τρίτη δεκαετία του
20ού αι. είχαν φανεί οι ανανεωτικές τάσεις των αρχιτεκτόνων με σχεδιαστικούς
πειραματισμούς στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, με αποκορύφωμα, στα μέσα
του αιώνα, την Unité d'habitation, την γνωστή “πολυκατοικία της Mασσαλίας”, από
τον Le Corbusier.
Η σχολή του Bauhaus λίγο νωρίτερα είχε καλύψει το πλήρες φάσμα του
σχεδιασμού που απάντησε στις ανάγκες της μέσης αστικής οικογένειας της
βιομηχανικής εποχής. Στο Μουσείο της Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη (MoΜΑ)
στήθηκε πρόπερσι η μεγάλη έκθεση για το Bauhaus. Εκεί, ανάμεσα σε άλλα
εκθέματα, μπορούσε κανείς να δει ένα film, που περιέγραφε με τον ζωντανότερο
τρόπο τη διαβίωση σε έναν χώρο ελαχίστων διαστάσεων: η κυρία Gropius δεχόταν
τις φίλες της μετατρέποντας την όψη κλειστών ντουλαπιών σε καθιστικό, αργότερα
ο χώρος γινόταν κρεβατοκάμαρα, με την κατάκλιση ενός κρυφού κρεβατιού, ενώ
με το άνοιγμα ορισμένων ντουλαπιών και την ανάπτυξη πτυσσόμενων τραπεζιών και
καθισμάτων μετατρεπόταν σε χώρο παρασκευής φαγητού και εστίασης.
Ο δυτικός μοντερνισμός είχε αναμφίβολα μεγάλη συνεισφορά στον
σχεδιασμό πολυμορφικών χώρων. Ωστόσο, οι ανατολικοί πολιτισμοί είχαν ήδη μια
μακρά παράδοση σε λύσεις διαμόρφωσης και εξοπλισμού χώρων ζωής μέσα στο
πνεύμα του «ελαχίστου» και στο πλαίσιο του ετεροχρονισμού της χρήσεως. Αυτός
είναι και ο λόγος που στο πρώτο σκέλος της Διπλωματικής Εργασίας θα αναφερθώ
στην οργάνωση του χώρου στο τυπικό δωμάτιο της Ανατολής και όχι της Δύσης.
Ο ίδιος ο Walter Gropius έγραψε το 1964: “Βεβαίως, πολλά από τα
χαρακτηριστικά της [Ιαπωνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής] που μοιάζουν να
συσχετίζονται με την δική μας Δυτική μοντέρνα αρχιτεκτονική έχουν αναπτυχθεί
κάτω από εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις. Αλλά οι δικές μας μοντέρνες
αρχιτεκτονικές απαιτήσεις για απλότητα, για σχέση του μέσα και του έξω, για
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ευελιξία, για τυποποιημένους συσχετισμούς και προκατασκευή, και, πρωτίστως, για
ποικιλία έκφρασης, έχουν βρεί τόσο γοητευτικές απαντήσεις στην κλασική
αρχιτεκτονική της κατοικίας στην Ιαπωνία, που κανείς αρχιτέκτονας δεν θα
περιφρονούσε την μελέτη τους, ως κίνητρο δημιουργικής σκέψης. Για μένα,
επιπλέον, ήταν μεγάλη έκπληξη να ανακαλύψω πόσο κοντά μερικές από τις
γιαπωνέζικες απόψεις και μεθόδους προσέγγισης των προβλημάτων
ανταποκρίνονται σε ορισμένες βασικές πεποιθήσεις που υποστήριξα στο Bauhaus
στη Γερμανία, που ίδρυσα το 1919»1
Δεν υπάρχει πιθανότητα να μετατρέψει κανείς απλά ένα παραδοσιακό
γιαπωνέζικο σπίτι π.χ. σε ένα πρακτικό και αποδοτικό σύγχρονο χώρο κατοίκησης
χωρίς να το αλλοιώσει ριζικά. Ούτε έχει πολύ νόημα το να μεταφυτέψει κανείς
εξωτερικά χαρακτηριστικά του γιαπωνέζικου σπιτιού από το παρελθόν στο παρόν.
Σήμερα και οι Ανατολικοί και οι Δυτικοί σχεδιαστές αντιμετωπίζουν το ίδιο
πρόβλημα: να δημιουργήσουν έναν ορθά εντεταγμένο χώρο που να αντανακλά και
να υπηρετεί τη σύγχρονη διαβίωση.
Το ερώτημα που γεννάται, και που σε ένα βαθμό επιχειρεί να απαντήσει αυτή
η Διπλωματική Εργασία, είναι το τι γίνεται όταν καλούμαστε να επανεξετάσουμε τις
αξίες του πολιτισμού μας. Όταν οι συνθήκες οδηγούν στην αναζήτηση της
απλότητας και στη μείωση της δυτικότροπης πολυπλοκότητας. Τότε ίσως ο
δανεισμός στοιχείων από ξένους πολιτισμούς και οι προσαρμογή τους στον δικό
μας τρόπο ζωής να έχει νόημα.
Με βάση αυτή τη φιλοσοφία ξεκίνησε αυτή η Διπλωματική Εργασία. Στόχος
ήταν μέσα από μία δομημένη σχεδιαστική διαδικασία να δημιουργηθεί ένα προϊόν
που να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα παραπάνω θέματα. Η σχεδίαση
και η παραγωγή του προϊόντος αποτελεί μια συνεχώς ενεργή διαδικασία. Ο
σχεδιαστής ανατρέχει διαρκώς πίσω, επανεξετάζει τις επιλογές του και εξελίσσει
τον σχεδιασμό έχοντας πρώτα αποκτήσει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. Με
κύριο μεθοδολογικό άξονα το παρακάτω διάγραμμα πραγματοποιήθηκε ο
σχεδιασμός του επίπλου που προέκυψε από αυτή την Διπλωματική Εργασία.

1

Βλ. H. Engel, The Japanese House, Tokyo 1964, σ.17 (πρόλογος από τον W. Gropius)
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Κεφάλαιο 1ο. Έρευνα

1.1 Το Παραδοσιακό Γιαπωνέζικο Σπίτι
Αυτό που διακρίνει την μέθοδο σχεδιασμού του Γιαπωνέζικου σπιτιού, είναι
το ξεκάθαρο γεγονός ότι ακολουθεί μια ιδιαίτερη τεχνική σχεδιασμού. Η ιστορία
της Δυτικής αρχιτεκτονικής δύσκολα θα μπορούσε να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη
μέθοδο σχεδιασμού κατοικιών για τη μέση τάξη, σαν τη γιαπωνέζικη. Βεβαίως, η
δυτική σύγχρονη αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές σχεδιασμού
με κάνναβο, συνδυάζοντας τυποποιημένα κτιριακά μέλη. Εν τούτοις αυτές οι
τεχνικές αφορούν συγκριτικά λίγες περιπτώσεις.
Το τυποποιημένο διαστάσεων ψαθί,
το “tatami”, που διαμορφώνει τις
διαστάσεις και το σχήμα του δαπέδου του
κάθε χώρου, είναι η γενεσιουργός μονάδα
της σύνθεσης του γιαπωνέζικου χώρου
κατοικίας. Οι Ιάπωνες κάθονται στο
πάτωμα, είτε κατευθείαν πάνω στα tatami,
είτε πάνω σε ένα μαξιλάρι: έτσι τρώνε,
διαβάζουν, γράφουν, εργάζονται. Αυτή η
παραπλανητική αντίθεση ανάμεσα στο
φαινομενικά πρωτόγονo βασικό concept και στην υψηλή εκλέπτυνση των
λεπτομερειών χαρακτηρίζει πολλές ιδιαιτερότητες του Ιαπωνικού πολιτισμού.2
Το γιαπωνέζικο έθιμο να βγάζουν τα παπούτσια τους πριν εισέλθουν στο
σπίτι, καθορίζει αναμφίβολα την θέση και τη διαμόρφωση του χολ εισόδου, με
πέτρινο δάπεδο. Οι χώροι της κατοίκησης έχουν τον χαρακτήρα των εσωτερικών
«μαλακών» υλικών (tatami, συρόμενα ξύλινα πετάσματα με ριζόχαρτο κ.λπ.). Η
περίμετρος των χώρων παραμένει καθαρή, λιτή, με διακεκριμένες θέσεις
ντουλαπιών και εσοχών πέραν του απλού ορθογωνικού σχήματος του δωματίου.
Ενώ στα σπίτια της Δύσης, η έκφραση παρέχεται εν γένει από τα υλικά στοιχεία του
σχεδίου, στο γιαπωνέζικο σπίτι ο χώρος καθεαυτός είναι το μείζον μέσο έκφρασης.3

2

Idem, σ.225

3

Idem, σ.251
10

Εξέχουσα θέση κατέχει το δωμάτιο υποδοχής των ξένων, με ιδιαίτερη
πρόνοια για την περιποίηση και έκφραση τιμής στον επισκέπτη.4 Κάτι που θυμίζει
πολύ την ανάλογη μέριμνα στα παραδοσιακά σπίτια της Ελλάδας και των γύρω
χωρών, που κατά την οθωμανική εποχή σχεδόν πάντα ξεχώριζαν ένα δωμάτιο για
τον ξένο: τον «καλόν οντά», ή τον «μουσαφίρ-οντά».5 Η λιτότητα των σχημάτων
των χώρων και ο «πολυμορφικός» εξοπλισμός τους, φέρνει στο νου τα ιαπωνικά
μινιμαλιστικά παραδοσιακά δωμάτια.
Ίσως παμπάλαιες ρίζες να συνδέουν τις χώρες της Ανατολής, από την
περιοχή μιας μέχρι την Άπω Ανατολή, που μετεξελίχθηκαν σε κώδικες οργάνωσης
του παραδοσιακού χώρου κατοίκησης σε κάθε επιμέρους πολιτισμό. Ο βαθμός που
αυτές οι αναφορές στο παρελθόν αφορούν την παρούσα Διπλωματική Εργασία,
είναι ίσως η δυνατότητα άντλησης επιμέρους ιδεών.
Βέβαια συγκρίσεις που μπερδεύουν την απλότητα των εσωτερικών
γιαπωνέζικων χώρων με την Δυτική πολλαπλότητα μπορεί να οδηγήσουν σε
μεγάλες παρεξηγήσεις. Ο χώρος που δεν παρενοχλείται από την παρεμβολή
επίπλων, το πάτωμα που χρησιμοποιείται σαν κρεβάτι, σαν καρέκλα, σαν χώρος
βάδισης, το ορθογωνικό κιμονό που τόσο εύκολα αποθηκεύεται στα ερμάρια της
περιμέτρου του χώρου, κι όλες οι ιδιαιτερότητες του εξοπλισμού των Ιαπώνων,
μιλούν έτσι κι αλλιώς για άλλη, ξένη σε εμάς, φιλοσοφία ζωής.6

1.2 Ο “σχεδιασμός” και η “επίπλωση” του δωματίου στο παραδοσιακό σπίτι των
οθωμανικών χρόνων.
Στα παραδοσιακά σπίτια (χτισμένα από τον 18ο έως και τα μέσα του 19ου
αιώνα), που ακόμα σώζονται σε περιοχές της χώρας μας (Πήλιο, Μακεδονία,
Ηπειρος και λοιπή βόρεια Ελλάδα, αλλά και Πελοπόννησος, ακόμα και Κρήτη)7,
όπως και σε όλες τις κατοικίες όλων των χωρών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας8,
4

idem, σ.343

5

Βλ. Γιάννης Κίζης, Πηλιορείτικη Οικοδοµία, Αθήνα 1994, ε.α., σ.76

6

Βλ. The Japanese House, έ.α., σ.250

Βλ. Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 8 τόµοι, εκδ. “Μέλισσα” Αθήνα 1982-91, και Βαλκανική
Αρχιτεκτονική, εκδ. “Μέλισσα” Αθήνα 1993, σποραδικά.
7

Ενας ευρύτατος γεωγραφικός χώρος µε κοινά χαρακτηριστικά, ο “ανατολικός πολιτισµικός χώρος” κατά
τον Γιάννη Κίζη, Πηλιορείτικη Οικοδοµία, έ.α., σ. 27 κ.ε.
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η έννοια του επίπλου δεν υπάρχει. Όλη η «επίπλωση» είναι μέρος της
αρχιτεκτονικής, είναι δηλαδή κατασκευασμένη με αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η
λεπτομερής λειτουργική φροντίδα του κάθε χώρου, κληρονομημένη μέσα από
μακραίωνη παράδοση και πείρα, έχει προβλέψει στις κατάλληλες θέσεις τον
απαραίτητο εξοπλισμό εξυπηρέτησης της καθημερινής ζωής, έτσι ώστε τίποτε να
μην εισέχει στον όγκο των χώρων και τίποτα να μην διαταράσσει το καθαρό σχήμα
των δωματίων.
Τα δωμάτια είναι πάντα λιτά και
άδεια9. Κανένα κινητό έπιπλο δεν
έχει θέση μέσα σε αυτά τα σπίτια:
τα εσωτερικά τους είναι ωραία,
όταν ακριβώς είναι άδεια.
Άλλωστε, το κάθε δωμάτιο
καλείται, καταρχήν, να
εξυπηρετήσει πολλαπλές χρήσεις
κατά

τη

διάρκεια

του

εικοσιτετραώρου (ύπνος, φαγητό,
καθιστικό για την οικογενειακή ή την κοινωνική συναναστροφή, οικοτεχνία)⋅ έτσι ο
χώρος του πρέπει να είναι ανοιχτός, πρόσφορος για την ικανοποίηση αυτών των
αναγκών, ενώ ταυτόχρονα τα περιμετρικά του τοιχώματα πρέπει να είναι
κατάλληλα εξοπλισμένα με τις απαραίτητες σχετικές ευκολίες. Έτσι, μία ποικιλία
από εντοιχισμένα μεμονωμένα ντουλάπια και κόγχες, όπως και ενιαία μεγάλα
συγκροτήματα σύνθετων ντουλαπιών, περικλείουν το χώρο. Μέσα τους
αποθηκεύονται τα στρωσίδια του ύπνου, τα μαξιλάρια, τα προσόψια, τα ρούχα, αλλά
και τα σκεύη του φαγητού και τα μικροαντικείμενα χρήσης και στολισμού –
κανάτια, δοχεία με τρόφιμα, λάμπες, τσιμπούκια, ανθοδοχεία κ.λπ. Κάπου στον
τοίχο κρεμασμένο το μπρούτζινο σινί (ή ο σοφράς) περιμένει, για να στηθεί στη
μέση και να χρησιμοποιηθεί την ώρα του φαγητού και μόνον. Αυτή είναι η
«επίπλωση», ή καλύτερα ο επικουρικός εξοπλισμός της κατοικίας, που βασικό του
σκοπό έχει όχι το στολισμό με αυτόνομα στοιχεία αλλά την εξυπηρέτηση απλών,
σαφώς καθορισμένων και ετεροχρονισμένων λειτουργιών.
Τα δάπεδα ντύνονται με χρωματιστά κιλίμια10 . Ελαφρά υπερυψωμένα επίπεδα,
σε συμμετρικές ή περιμετρικές διατάξεις, δημιουργούν τα καθιστικά και τα
9

Βλ. Πηλιορείτικη Οικοδοµία, έ.α., σ. 295 κ.ε.

Αντιστοίχως το γιαπωνέζικο δωµάτιο στρώνεται µε ψαθιά τυποποιηµένου µεγέθους και συνδυασµών,
από τους οποίους γεννιέται και η κάτοψή του. Βλ. The Japanese House, έ.α., σ.77 κ.ε.
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«κρεβάτια» για τον ύπνο (σοφάδες), ράφια που περιτρέχουν το χώρο στο ύψος των
ανωφλιών δέχονται κάθε λογής σκεύη και αντικείμενα, και ευρηματικές
κατασκευές πάνω από τα κεφαλόσκαλα των κλιμακοστασίων φυλάσσουν τα
απαραίτητα για τα κεράσματα των ξένων στους χώρους υποδοχής.
Ένα πλούσιο σπίτι, δεν έχει περισσότερα στοιχεία επίπλωσης από ένα
φτωχότερο. Αυτό που αλλάζει είναι η επεξεργασία της λεπτομέρειας. Η ακίνητη
επίπλωση γίνεται το αντικείμενο ιδιαίτερης διακόσμησης, το πεδίο ανάπτυξης μιας
περίτεχνης και συνεχώς εξελισσόμενης ξυλουργικής, ξυλογλυπτικής και
ζωγραφικής τέχνης. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν κατά εποχές, τόπους και φυσικά
κατά οικονομικές δυνατότητες.
Αρκετά νωρίς ο εξοπλισμός των σπιτιών συμπληρώθηκε με κινητές κασέλες:
όσο και αν αυτές ήταν περιττές, λόγω του άφθονου αποθηκευτικού εντιχοισμένου
χώρου στα μεγάλα αρχοντικά, στα μικρότερα σπίτια, όπου οι ακριβές κατασκευές
μεγάλων σύνθετων ντουλαπιών σπάνιζαν, οι κασέλες έδωσαν εύκολη λύση και
άρχισαν να αποτελούν ένα πρώτο και βασικό στοιχείο κινητής επίπλωσης.
Η ναυτιλία κυρίως, και οι χερσαίες εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη άνοιξαν
το δρόμο εισαγωγής επίπλων σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στο νησιώτικο χώρο.
Από τα πρώτα έπιπλα που άρχισαν να μπαίνουν στα πλούσια σπίτια, ήδη από τα
πρώτα χρόνια του 19ου αι., ήταν τα τραπέζια και οι καρέκλες για το φαγητό. Αρκετά
δημοφιλή έγιναν στο Πήλιο τα κρεβάτια με ουρανό, συνήθως σιδερένια. Η
εγκατάσταση των ογκωδών αυτών αυτών κρεβατιών μέσα στα δωμάτια των παλιών
σπιτιών ήταν βέβαια εκτός κλίμακας, και δεν μπόρεσαν, όπως και τα περισσότερα
ευρωπαϊκά έπιπλα, να αφομοιωθούν στον ριζικά διαφορετικής σύλληψης
παραδοσιακό χώρο.

Θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα στα κυριότερα παραδοσιακά σταθερά
“έπιπλα”: τις θυρίδες, τα ντουλάπια, τις μουσάντρες, τα μιντέρια, τα ράφια.

1.2.1 Θυρίδες
Ο απλούστερος στοιχειώδης εντοιχισμένος εξοπλισμός είναι οι θυρίδες,
δηλαδή μικρές κόγχες στον τοίχο. Έχουν βάθος περίπου 25 εκ., και διαστάσεις
όψης από 20x25 έως 30x60 εκ., πάντοτε κατασκευασμένες στο πάχος της
λιθοδομής. Τις συναντά κανείς παντού: στον εξωτερικό τοίχο του ισογείου, δίπλα
στην είσοδο, στα παράσπιτα της αυλής και στο φούρνο, στα κατώγια και στο χολ
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εισόδου του ισογείου, σε απλή μορφή ορθογώνια χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία ή
επένδυση.

1.2.2 Ντουλάπια
Τα ντουλάπια είναι μεγαλύτερα από
τις «παραθύρες», συνήθως έχουν
διαστάσεις 50x80 εκ. και εντοιχίζονται και
αυτά στις λιθοδομές. Πάντοτε κλείνουν με
δίφυλλα πορτάκια και χωρίζονται στα δύο
με ράφι ξύλινο, παχύ, συνήθως χτισμένο
και αυτό στον τοίχο. Τα τοιχώματά τους
σοβατίζονται, ενώ το περίγραμμα της
όψης τους περιτρέχει ξύλινο τραβηχτό
περιθώριο (πρεβάζι). Οι πόρτες, απλά
μονοκόμματα σανίδια, φέρουν
διακοσμητικές γλυφές. Ανοίγονται με μπρούντζινα χυτά κρεμαστά χερούλια που
καρφώνονται στη μέση των φύλλων.
Αξιόλογο συμπλήρωμα του ντουλαπιού είναι το «κορφοντούλαπο». Πρόκειται
για ανοιχτή οριζόντια στενόμακρη κόγχη που επιστρέφει το ντουλάπι και
κατασκευάζεται μαζί του. Το κορφοντούλαπο είναι και το ωραιότερο κομμάτι του
ντουλαπιού, καθώς στολίζεται στην όψη με σκαλιστό διάτρητο διάφραγμα. Το
διάφραγμα διακόπτεται ή αραιώνεται στο κέντρο, ώστε να διευκολυνθεί η
τοποθέτηση αντικειμένων προς επίδειξη: είναι η «βιτρίνα» του ντουλαπιού. Μέσα
στο ντουλάπι φυλάσσονται σκεύη και τρόφιμα: κάθε δωμάτιο έχει απαραίτητα και
ένα ντουλάπι.11

1.2.3. Μουσάντρες
Η ολοκληρωμένη εικόνα της μουσάντρας, του μεγάλου

δηλαδή σύνθετου

συγκροτήματος ντουλαπιών που καλύπτει ολόκληρο ένα (ή και περισσότερους
μερικές φορές) τοίχο του δωματίου, σώζεται σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Ακόμα και σποραδικά στην Πελοππόνησο αλλά και στην Αθήνα, (π.χ. στο πρόσφατα
αναστηλωμένο Αρχοντικό των Παλαιολόγων Μπενιζέλων στην Πλάκα), μπορεί
11

Βλ. Πηλιορείτικη Οικοδοµία, έ.α., σ. 300.
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κανείς να δει τέτοιες κατασκευές. Βέβαια, στη βόρεια Ελλάδα, στις άλλες
βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία τα παραδείγματα αφθονούν.12
Μία τυπική μουσάντρα απαρτίζει ένα ξύλινο μέτωπο, σε ολόκληρο τον τοίχο
της εισόδου του δωματίου. Στο ύψος του ανωφλιού τερματίζει το κυρίως
αποθηκευτικό συγκρότημα, και από κει και πάνω διαμορφώνεται πατάρι.13
Το τμήμα του μετώπου που αντιστοιχεί στην πόρτα του δωματίου είναι ανοιχτό
μέχρι το ύψος του παταριού και διακοσμείται με ξύλινο περιθώριο που σχηματίζει
τοξωτό ανώφλι. Έτσι, δημιουργείται ενδιάμεσος μικρός προθάλαμος, βάθους ίσου
με αυτό της μουσάντρας (περίπου 80 εκ.), που παρέχει τον απαραίτητο χώρο για να
ανοίξει η πόρτα και να διπλώσει στον τοίχο. Το τοξωτό θύρωμα του μετώπου της
μουσάντρας κλείνεται μερικές φορές με υφασμάτινο πέτασμα, και ο χώρος του
δωματίου παραμένει καθαρός, ορθογώνιος, χωρίς παρεμβολές θυροφύλλων ή
αποτμήσεις, οπωσδήποτε αρκετά απομονωμένος οπτικά και ηχητικά.
Το καθαυτό τμήμα της ντουλάπας χωρίζεται συνήθως σε δύο οριζόντιες
ζώνες. Η κάτω σχηματίζεται από σειρά χαμηλών ντουλαπιών, και η πάνω αποτελεί
τον κύριο αποθηκευτικό χώρο του ρουχισμού και των στρωσιδιών. Οι πόρτες των
ντουλαπιών, δίφυλλες ταμπλαδωτές, τριγυρίζονται από φαρδιά σανιδωτά πλαίσια,
που αποτελούν και τις «κάσες» τους. Αυτά συχνά είναι διάτρητα από μικρές κόγχες
(«παραθυρίτσες» του γνωστού τύπου, κορφοντούλαπα, ή ακόμη και μικρά κλειστά
ντουλαπάκια), συνήθως ρηχές, που καταλαμβάνουν μικρό τμήμα του χώρου της
ντουλάπας και απομονώνονται από αυτόν με ενδιάμεσα σανιδένια τοιχώματα και
πλάτες σε τριγωνική κάτοψη. Αυτές χρησιμεύουν για την τοποθέτηση
μικροαντικειμένων και πολύτιμων διακοσμητικών βάζων. Στα μουσουλμανικά σπίτια
συχνά ένα τμήμα του χώρου της ντουλάπας διευθετείται σε λουτρό, με κατάλληλη
επένδυση του δαπέδου.
Συνήθως μέσα από το χώρο της ντουλάπας μία απότομη σκάλα οδηγεί στο
πατάρι. Αυτό σε άλλες περιοχές μένει ανοιχτό προς το χώρο του δωματίου,
πλαισιωμένο από στύλους, χαμηλό κιγκλίδωμα και τοξωτά περιθώρια ανωφλιών,
αλλού φράσσεται με καφασωτά και αλλού πάλι είναι κλειστό με ταμπλαδωτά
σανιδώματα.
Πάρα πολλά στοιχεία από την παραδοσιακή μουσάντρα της στεριανής
αρχιτεκτονικής πέρασαν στο νησιώτικο χώρο και επηρέασαν την εσωτερική του

12

Βλ. Βαλκανική Αρχιτεκτονική, έ.α., σποραδικά.

13

Βλ. Πηλιορείτικη Οικοδοµία, έ.α., σ. 302-305.
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διαμόρφωση, μεταπλάστηκαν, πήραν παρεμφερείς ή και διαφορετικές χρήσεις και
συχνά ακολούθησαν έναν αυτόνομο, τοπικό δρόμο εξέλιξης.
1.2.4 Μεντέρια και Πάγκοι
Οι παραδοσιακές περιοχές
καθίσματος στο ανατολίτικο σπίτι14
βρίσκονται στα δωμάτια,
εκατέρωθεν του τζακιού, και στους
κοινόχρηστους χώρους του
δοξάτου, του κιοσκιού και του
καλού οντά, στην περίμετρο των
εξωτερικών τους τοιχωμάτων, πλάι
σ τ α π α ρ ά θυρα. Αποφ ασιστικ ό
κριτήριο για τη διαμόρφωση αυτών των περιοχών ήταν, βέβαια, ο τρόπος με τον
οποίο κάθονταν οι άνθρωποι, που επηρέασε όχι μόνο την εξέλιξη της «επίπλωσης»
του καθιστικού αλλά και τις αναλογίες, τη διαρρύθμιση και τελικά την όλη σύνθεση
αυτού του ίδιου του σπιτιού, όπως άλλωστε συνέβαινε και στην παραδοσιακή
κατοικία της Ιαπωνίας.15

Είναι γνωστό, ασφαλώς, ότι κατά την περίοδο της

Οθωμανικής κυριαρχίας οι άνθρωποι κάθονταν οκλαδόν, και το γεγονός αυτό
μάλλον δεν ευνοούσε την κατασκευή ιδιαίτερα υπερυψωμένων καθιστικών. Η
συνηθέστερη λύση στον 18ο αι. ήταν απλώς η πολύ μικρή υπερύψωση ολόκληρου
του δαπέδου του δωματίου, από τον ανοιχτό διάδρομο που οριοθετούσε το χώρο

της “καθ’ ηµάς ανατολής”, αν προσδιορίσουµε έτσι τις χώρες των Βαλκανίων και της Μικράς Ασίας, στις
οποίες εδρασε ο ελληνισµός µετά την κατάρρευση του Βυζαντινού κράτους.
14

Βλ. Amos Rapoport. Ανώνυµη αρχιτεκτονική και πολιτιστικοί παράγοντες, Αθήνα 1976, σ. 92-93: “Το
κάθισµα είναι µία βασική ανάγκη και όµως σε µερικές κουλτούρες οι άνθρωποι ξεκουράζονται µε το να
κάθονται κάτω, όπως συνηθίζεται στην Ασία, ενώ άλλοι στέκουν στο ένα πόδι, όπως κάνουν οι ιθαγενείς
της Αυστραλίας και µερικοί Αφρικανοί⋅ θα µπορούσε να αποδειχθεί ότι ο τρόπος που κάθονται οι άνθρωποι
µπορεί να επηρεάσει τη µορφή του σπιτιού και να αλλάξει τις συνήθειες της ζωής. Για παράδειγµα,
σκεφθείτε την επίπτωση από την εισαγωγή της καρέκλας, που θα άλλαζε ριζικά τις συνήθειες της ζωής και
θα είχε µεγάλες κοινωνικές συνέπειες: η ανάγκη να βγάζουν οι άνθρωποι τα παπούτσια, που επιβάλλεται
από τη χρήση της ψάθας, θα εξαφανιζόταν, όπως επίσης δεν θα χρειαζόταν ο ειδικός σκεπαστός χώρος –
βεράντα – όπου οι άνθρωποι βγάζουν και αφήνουν τα παπούτσια⋅ δεν θα υπήρχε ανάγκη για παπούτσια
που βγαίνουν εύκολα, ούτε επίσης για ειδικά δάπεδα στα σπίτια. Οι διαφορετικές θέσεις των ανθρώπων
στο κάθισµα θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη στάση του σώµατός τους, τη θέση των ποδιών και του
κεφαλιού, τις ενδυµασίες, τη φύση και το σχήµα όλων των άλλων επίπλων, και τη χρήση ντουλαπιών,
καθρεφτών, φωτιστικών σωµάτων και πινάκων. Η καρέκλα θα επηρέαζε επίσης το ύψος του καθίσµατος
από το έδαφος, άρα θα άλλαζε τη θέση και τον τύπο των παραθύρων και τον τύπο του κήπου. Παρόµοια,
σε σχέση µε τον ύπνο, δεν έχει σηµασία το γεγονός ότι οι άνθρωποι κοιµούνται, αλλά αυτό που επηρεάζει
το σπίτι είναι η επίπλωση, οι διατάξεις και οι χώροι που χρησιµοποιούνται για τον ύπνο”.
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καθίσματος και όπου έβγαζε κανείς τα παπούτσια του, προκειμένου να προχωρήσει
στη στρωμένη με κιλίμια και μαξιλάρια εξέδρα.

Αυτά τα μεγάλα μαξιλάρια σαν

στρώματα, είναι τα κατά κυριολεξία «μιντέρια», στα οποία μπορούσε κανείς να
καθίσει έχοντας στραμμένα τα νώτα του προς τον εσωτερικό χώρο,
απολαμβάνοντας τη θέα από τα παράθυρα με τις χαμηλές ποδιές. Αρκετά νωρίς
όμως έγινε και δεύτερη υπερύψωση του δαπέδου στις περιμετρικές περιοχές
καθίσματος, δημιουργώντας έτσι τα χαμηλά ντιβάνια, ύψους το πολύ 20 εκ. Το
κάθισμα γινόταν πάλι οκλαδόν, γιʼ αυτό και ήταν αρκετά φαρδιά, ώστε να μπορούν
να ανταποκρίνονται σε κάθε στάση. Τα παράθυρα είχαν την ποδιά τους συνεπίπεδη
με αυτά, και βέβαια συνοδευόνταν πάντα από προστατευτικό κάγκελο.
Συμπληρωματικό τους στοιχείο ήταν τα μαξιλάρια, που μπορούσαν να ακουμπούν
στα περιμετρικά τοιχώματα ή στα κάγκελα. Συχνά η θέση του νοικοκύρη που
δεχόταν τους ξένους του στον οντά ήταν απέναντι από τα περιμετρικά καθιστικά,
υπερυψωμένη λίγο, σαν θρόνος. Η εξέλιξη, σαφώς επηρεασμένη και από τους
δυτικούς καναπέδες, ήταν απλή: η βάση ψηλώνει και άλλο, για να φτάσει μέχρι και
τα 35 εκ., και απαραίτητο συμπλήρωμα γίνεται το ερεισίνωτο που σχηματίζουν
διαδοχικές μακρόστενες μαξιλάρες. Είναι αυτό που τελικά επικράτησε να
ονομάζεται μεντέρι στις περισσότερες βαλκανικές χώρες. Οι ποδιές των
παραθύρων γίνονται τώρα ψηλότερες, και ο κόσμος κάθεται σε κυκλική συντροφιά,
κοιτάζοντας μέσα.
1.2.5 Ράφια
Την εντοιχισμένη «επίπλωση» όλων ανεξαιρέτως των
σπιτιών, ακόμη και αυτών του προχωρημένου 19ου αι.,
συμπληρώνουν τα ράφια. Είναι σανίδες που περιτρέχουν
όλους τους τοίχους των δωματίων και των κοινόχρηστων
χώρων των ορόφων, στο ύψος των ανωφλιών, επιστέφοντας
σαν γείσο την κάτω ζώνη των τοίχων. Το πλάτος τους
ποικίλλει από 25 έως 15 εκ., το πάχος από 25 έως 15
χιλιοστά, και το κάτω μέρος τους απολήγει σε τραβηχτό
κυμάτιο, με απλό ή πιο σύνθετο, κατά περίπτωση,
κοιλόκυρτο «εργαλείο».
Η χρησιμότητα αυτού του ραφιού διαπιστώνεται σήμερα σε όσα σπίτια
κατοικούνται και έχουν πλήρες και παραδοσιακό νοικοκυριό: πάνω του
αραδιάζονται κάθε λογής χρήσιμα αντικείμενα και σκεύη, άλλα πιο ταπεινά, άλλα
πιο πολυτελή, προς επίδειξη, μεταξύ των άλλων και εικόνες.
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1.3 Εργονομικά κριτήρια

Οι ανθρωπομετρικές διαστάσεις, αναφέρονται σε αυτές της διαστάσεις του
ανθρώπινου σώματος, που είναι σημαντικές για τον σχεδιασμό του εξοπλισμού και
του χώρου εργασίας και ανάπαυσης. Καθώς κάθε θέση εργασίας ή κάθε έπιπλο
προκαλεί διαφορετικές στάσεις και κινήσεις του ανθρώπινου σώματος, θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι ο αριθμός των ανθρωπομετρικών διαστάσεων που πρέπει
να λάβει υπόψη ο σχεδιαστής, είναι άπειρος. Παρόλα αυτά, για λόγους οικονομίας,
οι διαστάσεις αυτές έχουν τυποποιηθεί και παρουσιάζονται με μορφή πινάκων.
Ειδικά όσον αφορά το έπιπλο και τον βιομηχανικό σχεδιαστή, έχουν γίνει πολλές
μελέτες ώστε ο σχεδιαστής να μπορεί να θεωρήσει κάποιες διαστάσεις δεδομένες
ανάλογα με το προϊόν το οποίο σχεδιάζει, και να μην είναι απαραίτητη πάντα η εκ
του μηδενός εργονομική μελέτη κατά τον σχεδιασμό ενός προϊόντος.
Οι χρήστες εξοπλισμού είναι δυνατό να αποτελούν μία μεγάλη ομάδα, της
οποίας τα σωματικά χαρακτηριστικά ποικίλουν. Θεωρητικά, η γνώση του μέσου
όρου των ανθρωπομετρικών διαστάσεων, δεν είναι αρκετή για υποστηρίξει την
κατασκευή ενός προϊόντος. Αυτό συμβαίνει διότι παρόλο που οι περισσότεροι
άνθρωποι μίας ομάδας είναι κοντά στον μέσο όρο της ομάδας, ένας μεγάλος
αριθμός βρίσκεται αρκετά πιο πάνω ή πιο κάτω από τον μέσο όρο. Η ολική κλίμακα
διακυμάνσεων, τις πιο πολλές φορές είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τις
δυνατότητες ελιγμού του σχεδιαστή ως προς την δυνατότητα και το κόστος
κατασκευής. Έτσι η λήψη πρόνοιας για όλους τους χρήστες καθίσταται αδύνατη. Οι
εργονομικές προτάσεις στοχεύουν συνήθως στην κάλυψη του 90% των χρηστών
και αποκλείουν το 5% των ακραίων περιοχών της κατανομής.
Κατόπιν μελέτης του Ινστιτούτου Σωματομετρίας σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Πειραιά, δημιουργήθηκαν πρότυπα ανδρών και γυναικών ώστε η
διαστασιολόγηση επιλεγμένων στάσεων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
σχεδιασμό και την μελέτη επίπλων. Βάσει αυτής της μελέτης αλλά και του
αρχιτεκτονικού εγχειριδίου του Ernst Neufert περί ανθρωπομετρικών διαστάσεων
στον χώρο κατοίκησης και στο έπιπλο, ακολουθούν τα εργονομικά κριτήρια που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του σχεδιασμού σχετικά με τον χώρο του
καθιστικού, τον χώρο εργασίας και τον χώρο του ύπνου.
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1.3.1 Εργονομικά κριτήρια για τον χώρο εργασίας 16

Η συνεχής χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις μέρες μας στα
γραφεία, στους βιομηχανικούς χώρους αλλά και στο σπίτι έχει προκαλέσει
σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες. Παλαιότερα, tα καθήκοντα ενός
εργαζόμενου απαιτούσαν περισσότερες φυσικές δραστηριότητες και κινήσεις. Ο
εργαζόμενος παράλληλα έπρεπε να έπρεπε να κρατάει σημειώσεις, να διαχειρίζεται
τηλεφωνήματα, να συμμετέχει σε επαγγελματικές συναντήσεις και ανάμεσα στον
εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε για τις δραστηριότητές του, πιθανώς να υπήρχε και
ο ΗΥ. Στις μέρες μας η χρήση του υπολογιστή έχει ως επί το πλείστον
αντικαταστήσει όλες τις υπόλοιπες εργασίες. Αν και δουλεύοντας στο σπίτι ο
εργαζόμενος εκτελεί και άλλου είδους ενέργειες.
Η οθόνη του laptop θα πρέπει να βρίσκεται όσο πιο μακριά γίνεται, εφόσον δεν
επηρεάζεται η δυνατότητα ανάγνωσης. Η ανάγνωση από μακρυά είναι περισσότερο
ξεκούραστη για τα μάτια. Μια τέτοια απόσταση επιτυγχάνεται αν η έδρα της
επιφάνειας εργασίας έχει βάθος 50 cm. Η απόσταση του πληκτρολογίου, εφόσον
υπάρχει σωστή υποστήριξη για τα χέρια μπορεί να μεταφερθεί αρκετά μπροστά από
την επιφάνεια εργασίας, αρκεί αυτή να είναι υψηλότερα από το ύψος των αγκώνων.
Αν σκεφτούμε ότι το laptop έχει ενιαία την οθόνη και το πληκτρολόγιο, σε μια έδρα
βάθους 50 cm η τοποθέτησή του στο βάθος είναι ιδανική. Το ποντικί αρκεί να
τοποθετείται κοντά στον χρήστη δίπλα στο πληκτρολόγιο.
Ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα της σύγχρονης εργονομίας είναι η θέση
καθίσματος. Παλαιότερα πιστευόταν ότι το ύψος του καθίσματος θα πρέπει να είναι
τετοιο ώστε τα πόδια των χρηστών να ακουμπούν στο πάτωμα όταν η γωνία μηρού κνήμης είναι 90 μοίρες. Σήμερα, η στάση των 90 μοιρών, χωρίς να είναι βλαπτική,
δεν θεωρείται ιδανική από άποψη εργονομίας. Τα πόδια δεν πρέπει να
καθηλώνονται. Επομένως το κάθισμα πρέπει να τοποθετείται σε χαμηλότερο ύψος
ώστε τα πόδια να μπορούν να ακουμπούν στο πάτωμα και όταν η γωνία είναι
μεγαλύτερη των 90 μοιρών. Η χρήση υποποδίων δεν συνιστάται διότι περιορίζει την
κίνηση των ποδιών. Η στάση του σώματος είναι προτιμότερο να είναι αναπαυτική
(γωνία έως 130 μοίρες) καθώς οι μύες της μέσης καταπονούνται λιγότερο και η
σπονδυλική στήλη δέχεται μικρότερο βάρος διότι το σώμα υποστηρίζεται από την
πλάτη του καθίσματος. Τα παραπάνω μας δείχνουν ότι το εγχείρημα του να
σχεδιάσει κανείς ένα κάθισμα γραφείου, απαιτεί πολύ μεγάλη μελέτη η οποία μόνη

16

Βλ. Λάιος, Λάµπρος και Γιαννακούρου Σιουτάρη, Μαρία. Σύγχρονη Εργονοµία, Αθήνα 2004, σ.292.
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της θα αποτελούσε θέμα διπλωματικής εργασίας. Γιʼαυτό στην παρούσα
Διπλωματική Εργασία δεν θα αναφερθεί πουθενά το κάθισμα εργασίας, καθώς
θεωρείται δεδομένο το ότι ο χρήστης θα το αγοράσει χωριστά από το έπιπλο που
θα σχεδιαστεί.
Ο επιτυχής εργονομικός σχεδιασμός ενός σταθμού εργασίας, εξαρτάται από
την σωστή αντιμετώπιση των εργονομικών παραμέτρων που φαίνονται στο
παρακάτω σχήμα.

Το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό της θέσης εργασίας με υπολογιστή είναι ο
προσδιορισμός των κατάλληλων διαστάσεων με βάση τα ανθρωπομετρικά
χαρακτηριστικά των χρηστών. Καθώς απευθύνομαι σε ενήλικο κοινό και οι ανάγκες
του παιδικού σώματος δεν μπαίνουν στους περιορισμούς του προϊόντος, τα
προηγούμενα σχήματα μας δίνουν τις κατάλληλες ανθρωπομετρικές διαστάσεις.
Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις για των προσδιορισμό των διαστάσεων μιας
θέσης εργασίας. Σύμφωνα με την πρώτη, όλα τα στοιχεία του εξοπλισμού θα πρέπει
να μπορούν να ρυθμιστούν ως προς το ύψος (π.χ. το κάθισμα, η επιφάνεια
εργασίας, το πληκτρολόγιο, η οθόνη κ.ά.) και επομένως είναι απαραίτητο να
υπολογιστεί το εύρος των απαιτούμενων ρυθμίσεων. Σύμφωνα με την δεύτερη το
ύψος της επιφάνειας εργασίας διατηρείται σταθερό και ρυθμίζεται το κάθισμα και η
οθόνη. Τέλος η τρίτη επιτρέπει την διατήρηση σταθερού καθίσματος αλλά
προϋποθέτει ρυθμιζόμενες επιφάνειες εργασίας και οθόνης.
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Οι διαστάσεις που προτείνονται στον παρακάτω πίνακα καλύπτουν το 90% των
πιθανών χρηστών για χρήστες που χρησιμοποιούν ευθυτενή στάση εργασίας.
1η Προσέγγιση

2η Προσέγγιση

3η Προσέγγιση

Ύψος

Όλα
ρυθμιζόμενα

Επιφάνεια
εργασίας
σταθερή, τα
υπόλοιπα
ρυθμιζόμενα

Κάθισμα
σταθερό, τα
υπόλοιπα
ρυθμιζόμενα

Ύψος
καθίσματος

37.5 - 50.8

50.8 - 57.9

50.8

Επιφάνεια
εργασίας

50 - 72

72

63.4 - 72

Υποπόδιο

Όχι απαραίτητο

0 - 20.4

0 -13.3

Κατά τον σχεδιασμό χώρων εργασίας, θα πρέπει να εξασφαλίζεται αρκετός
χώρος ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να επιλέξει την στάση εργασίας που
επιθυμεί, χωρίς να είναι αναγκασμένος να έρχεται σε επαφή με μέρη του
εξοπλισμού. Για τον καθορισμό των διαστάσεων του παραπάνω χώρου έχει
χρησιμοποιηθεί σαν βάση η στάση εργασίας με κλίση προς τα εμπρός λόγω
αυξημένων απαιτήσεων, οι οποίες εμπεριέχουν και τις απαιτήσεις των υπολοίπων
στάσεων εργασίας. Οι διαστάσεις αυτές είναι οι εξής:

•

Πλάτος 52 cm

•

Βάθος στο ύψος των γονάτων 44 cm

•

Βάθος στο ύψος των πελμάτων 60 cm

•

Ύψος στο σημείο της επιφάνειας εργασίας 50 - 72 cm

•

Ύψος στο επίπεδο των γονάτων 50 - 64 cm

•

Ύψος στο επίπεδο των πελμάτων 10 cm
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1.3.2 Εργονομικά κριτήρια για τον χώρο του καθιστικού17

Στον χώρο του καθιστικού, κυρίως στους μικρούς χώρους, υπάρχουν χρήσεις
οι οποίες ταυτόχρονα διεισδύουν και στα μονοπάτια του χώρου εργασίας. Κάπως
έτσι αντιμετωπίζεται η χρήση της βιβλιοθήκης. Σημαντικό για τον σχεδιασμό μιας
βιβλιοθήκης είναι να τηρηθούν οι αντίστοιχες αναλογίες, και ο τρόπος που θα
μοιραστεί το βάρος πάνω της. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ακριβώς η
σημασία των παραπάνω:

17

Βλ. Neufert, Ernst. Οικοδοµική και Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Αθήνα 2004 (4η ελληνική έκδοση), σ.249.
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Σχετικά με το κάθισμα στον χώρο αυτό, η εργονομία δεν μας βοηθάει
ιδιαίτερα. Αυτό διότι πρόκειται για έναν χώρο, όπου έτσι κι αλλιώς το σώμα δεν
καταπονείται, ούτε μένει για πάρα πολλές ώρες, ούτως ώστε να μελετηθεί σε
βάθος η βέλτιστη στάση. Εκτός αυτού, η μορφοποίηση ενός τέτοιου επίπλου,
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από παράγοντες αισθητικούς, πολιτισμικούς και
τέλος πρακτικούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας χώρος που και σε Ανατολή και σε
Δύση προορίζεται για την ίδια χρήση, ο ένας πολιτισμός τον έχει διαμορφώσει
τελείως διαφορετικά από τον άλλο.
Έχοντας στο νου τα ιαπωνικά tatami όπου
καθήμενοι οκλαδόν πίνουν το τσάι τους οι
Ιάπωνες, και παρομοιάζοντας τα με τους
φαρδείς δερμάτινους καναπέδες του
δυτικού πολιτισμού, ή τους κύβους σανό
που διαμορφώνουν υπαίθριες εστίες κατά
την διάρκεια διαλειμμάτων οι χωρικοί,
καταλήγω στο εξής συμπέρασμα: Κανόνας
για την δημιουργία ενός τέτοιου επίπλου
δεν υπάρχει. Ο σχεδιασμός σε αυτήν την
περίπτωση, δεν εξαρτάται από την ανθρωπομετρία, αλλά από τον στόχο που θα
επιτελέσει το έπιπλο, και πάνω από όλα, από τον χρήστη για τον οποίο προορίζεται.
Το ύψος, το βάθος και το πόσο μαλακός πρέπει να είναι ένας καναπές,
εξαρτάται από την ηλικία και τις σωματικές δυνατότητες του χρήστη. Όσο πιο
χαμηλός και πιο μαλακός είναι ένας καναπές, τόσο δυσκολεύει έναν ηλικιωμένο
άνθρωπο να σηκωθεί από αυτόν. Παρόλα αυτά, ένας μέσος όρος διαστάσεων
διαμορφώνεται από μήκος 200 cm, βάθος 80 cm και η πλάτη να σηκώνεται από το
επίπεδο του καθίσματος περίπου 40 cm. Αυτή η διαστασιολόγηση χρησιμοποιείται
κυρίως στις δυτικές κοινωνίες, και απευθύνεται σε κοινό χωρίς σωματικά
προβλήματα.
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1.3.3 Εργονομικά κριτήρια για τον χώρο του ύπνου18

Ο χώρος του ύπνου είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, στον οποίο ο χρήστης πρέπει
να νιώθει άνετα. Από τον ύπνο εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η σωματική υγεία
του ανθρώπου. Η άνεση του ύπνου, εξαρτάται άμεσα από το κρεβάτι. Οι
συνηθέστερες διαστάσεις κρεβατιών είναι 90 *190 cm, 100 * 190 cm, 100 * 200 cm
και 160 * 200 cm. Οι ιδανικές διαστάσεις για το κρεβάτι ενός ατόμου, προκύπτουν
αν προσθέσει κανείς στις διαστάσεις στου σώματός του 25 cm. Πέρα από τον ύπνο,
βασικές λειτουργίες που συντελούνται σε ένα
υπνοδωμάτιο είναι το καθάρισμα και το συμμάζεμά
του. Αυτές είναι και οι πιο κουραστικές για το σώμα.
Γύρω από το κρεβάτι πρέπει να υπάρχει ελεύθερος
χώρος 60 με 75 cm, ούτως ώστε να υπάρχει το
περιθώριο να κινηθεί ο χρήστης γύρω από το κρεβάτι
για να το στρώσει, αλλά και για να ανοίγει και η
ντουλάπα που πολύ πιθανό να βρίσκεται δίπλα .
Εκατέρωθεν του κρεβατιού, συνηθίζεται να υπάρχει
χώρος αποθήκευσης προσωπικών αντικειμένων, σε
απόσταση που ξαπλωμένος ο χρήστης να μπορεί να τα
φτάσει. Σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης των
ρούχων, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με την βιβλιοθήκη.
Τα βαριά και σπανίως χρησιμοποιούμενα αντικείμενα
τοποθετούνται χαμηλά, τα ελαφριά και σπανίως
χρησιμοποιούμενα ψηλά, και σε μεσαίο ύψος (περίπου
140 cm) τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Σημαντικό ρόλο στον ύπνο παίζει το στρώμα που
θα χρησιμοποιηθεί στο κρεβάτι. Σήμερα η σχετική
τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά και μπορούμε να
πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί τρεις βασικές
κατηγορίες: Τα στρώματα αφρού, στρώματα latex και στρώματα με ελατήρια. Τα
στρώματα αφρού παρέχουν σταθερή στήριξη στο σώμα ενώ είναι απαλά και
ελαστικά. Ο αφρός χαρίζει μια σταθερή άνεση στον ύπνο και απορροφά τους
κραδασμούς. Τα πάχη τους κυμαίνονται από 14 έως 22 cm. Τα στρώματα latex
κατανέμουν με σωστό τρόπο την πίεση στο σώμα ενώ έχουν και αυτά το
χαρακτηριστικό της ελαστικότητας. Το ελάχιστο πάχος είναι 14 cm. Τέλος, τα
18

Βλ. Neufert, ε.α., σ.250-252.
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στρώματα με ελατήρια κατανέμουν ομοιόμορφα το βάρος και απομακρύνουν την
ανεπιθύμητη πίεση σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Ελάχιστο πάχος έχουν τα
10 cm.
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1.4 Αγορά - Ανταγωνιστικά προϊόντα

Ένας αρχικός τρόπος προσέγγισης των απαιτήσεων ενός project καθώς και
ανάγνωσης του ευρύτερου πεδίου στο οποίο εντάσσεται αυτό, είναι η μελέτη
αντίστοιχων προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά. Η μελέτη αυτή μπορεί να
λειτουργήσει σαν πηγή έμπνευσης, αλλά το κυριότερο είναι ότι

θέτει τον

σχεδιαστή σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Είναι σε θέση να εξετάσει τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, με στόχο να τα βελτιώσει
και να αποφύγει λάθη που έχουν κάνει άλλοι σχεδιαστές, κατά τον σχεδιασμό του
δικού του προϊόντος. Ενδεικτικό αυτού είναι ότι πολλά σχεδιαστικά γραφεία κατά
τον σχεδιασμό ενός προϊόντος, δαπανούν αξιοσέβαστα χρηματικά ποσά, ούτως
ώστε να αγοράσουν κάθε αντίστοιχο προϊόν που υπάρχει στην αγορά. Έτσι, κατά το
πρώτο στάδιο του σχεδιασμού, η δημιουργική ομάδα δοκιμάζει τα προϊόντα αυτά
και καταγράφει τα συμπεράσματά της, τα οποία θα λάβει υπʼόψιν στον μετέπειτα
σχεδιασμό.
Στην περίπτωση του σχεδιασμού ενός πολυμορφικού επίπλου για έναν μικρό
χώρο διαβίωσης, ένας τρόπος προσέγγισης είναι η καταγραφή των καταστημάτων
που εισάγουν ή παράγουν παρόμοιου τύπου έπιπλα στην Ελλάδα. Οι βασικές
εταιρείες αυτές στον ελληνικό χώρο είναι οι εξής:
• ΙΚΕΑ
• HABITAT
• NEOSET
• DROMEAS
• SATO
• MODECO

Πρώτο βήμα για την διερεύνηση της αγοράς και των ανταγωνιστών, ήταν να
εξετάσω τους καταλόγους κάθε εταιρίας, ώστε να σταθώ σε έπιπλα τα οποία
αναφερόντουσαν σε μικρούς χώρους. Η εικόνα των καταλόγων δεν αποδείχτηκε
ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς οι φωτογραφίες πολλές φορές απείχαν από την
πραγματικότητα και η έλλειψη της τρίτης διάστασης των επίπλων δεν μπορούσε να
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μου δώσει μια συνολική εικόνα. Για αυτόν τον λόγο, επόμενο βήμα ήταν να
επισκεφθώ κάθε ένα από αυτά τα καταστήματα. Νιώθοντας την τάση της αγοράς
και ψάχνοντας τα κοινά μου σημεία με τρόπο προσέγγισης των εταιριών,
διαπίστωσα ότι ο δρόμος που είχα επιλέξει ήταν λάθος.
Ο τρόπος που οι παραπάνω εταιρίες αντιμετώπιζαν το πρόβλημα του χώρου,
ήταν ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών προϊόντων τους που εξοικονομούν
χώρο. Ο συνδυασμός αυτός παρουσιάζεται σαν ένα οργανωμένο σύνολο, και δίνει
την ψευδαίσθηση στον αγοραστή ότι πρόκειται μια καλά μελετημένη λύση. Αυτή η
φιλοσοφία κυρίως υπάρχει στα καταστήματα της ΙΚΕΑ, ενώ όλες οι άλλες εταιρίες
επίπλων που αναφέρθηκαν, περιορίζονται στην λύση της διπλής χρήσης “καναπέ κρεβάτι” και “γραφείο - βιβλιοθήκη”.
Η παραπάνω διαπίστωση, μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν είναι η εταιρία που
θα δώσει έναν τέτοιο χαρακτήρα σε ένα προϊόν, αλλά ο σχεδιαστής. Η εταιρία είναι
ο μεσάζων που μεταφέρει την πνευματική δημιουργία σε ύλη και εισάγει τις
οικονομικές παραμέτρους στο όλο θέμα. Ήταν λοιπόν σημαντικό να εντοπιστούν
σχεδιαστικά γραφεία που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα των μικρών χώρων
κατοίκησης, έχουν σχεδιάσει λύσεις, και έχουν βγει στο εμπόριο.
Η έρευνα αυτή ξεκίνησε απο κάποια ονόματα σχεδιαστών που υπέθεσα ότι θα
είχαν ενδιαφέρουσες επιμέρους λύσεις στα παραπάνω καταστήματα και εξελίχθηκε
σαν αλυσιδωτή αντίδραση μέσα στο διαδίκτυο. Το κάθε σχεδιαστικό γραφείο
λειτουργούσε σαν σύνδεσμος για να ανακαλύψω ένα καινούργιο. Κατόπιν αυτού,
συγκέντρωσα έξι σχεδιαστικές λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό
στο brief αυτής της διπλωματικής εργασίας.

1.4.1 The ODA room

Το ROOM από την αρχιτεκτονική
ομάδα ODA, αποτελεί ένα modular
σύστημα επίπλου που μπορεί να
τοποθετηθεί σε έναν ήδη υπάρχοντα
χώρο. Είναι έτσι σχεδιασμένο ούτως
ώστε οι διαστάσεις του να
αυξομειώνονται ανάλογα με τον τρόπο
που θα το διαχειριστεί ο χρήστης.
Αποτελείται από τρία στοιχεία. Την κεντρική μονάδα του κρεβατιού, το media tower
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που περιέχει τηλεόραση, dvd κ.ά. και τον χώρο αποθήκευση μαζί με μια επιφάνεια
εργασίας. Στόχος της ομάδας ήταν να χρησιμοποιηθούν απλά υλικά και
κατασκευαστικές μεθόδοι, ώστε το προϊόν να είναι οικονομικά προσεγγίσιμο.
Πλεονεκτήματα:
•άνετος ύπνος σε μεγάλο στρώμα
•πολυμορφία χώρου
•δημιουργία τριών διαφορετικών
εστιών (ύπνος, εργασία, καθιστικό)
•δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης των
εστιών

Μειονεκτήματα:
• Η ανάπτυξη του συστήματος, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός μεγάλου ενιαίου
χώρου
• οι αποθηκευτικοί χώροι δεν πείθουν για την χωρητικότητά τους
• οι επιφάνειες πλην του κρεβατιού δεν πείθουν για την άνεση που πρέπει να
παρέχουν

1.4.2 Luoto

Το Luoto, δημιουργία των αρχιτεκτόνων
Rintala Eggertsson, αποτελεί ένα σύνολο
στοιχείων που επαναπροσδιορίζουν την έννοια
του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου, τη
λειτουργικότητα με βάση το κέντρο και την
περιφέρεια. Η προσπάθεια των αρχιτεκτόνων
ήταν να συνδυάσουν καθημερινές
καταστάσεις που ζούμε στο σπίτι σε μία γωνία.
Βασίστηκαν στην ιδέα ενός αναπτυσσόμενου
κουτιού, κατασκευάζοντας ένα αντικείμενο χωρίς συγκεκριμένη τυπολογία: το
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εσωτερικό στοιχείο μεταβάλλεται σε ένα κινητό τραπέζι, δίνοντας την δυνατότητα
το Luoto να φιλοξενήσει δραστηριότητες όπως η μελέτη, ο ύπνος και η χαλάρωση.
Μετακινώντας στοιχεία του, μπορεί θεωρητικά ο χρήστης να απομονωθεί ή να
ενσωματωθεί στο γύρω περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα:
• αποτελεί μία σταθερή μονάδα που εύκολα μπορεί να ενταχθεί σε έναν ήδη
υπάρχοντα χώρο
• είναι προσεγγίσιμο από όλες τις πλευρές, που σημαίνει ότι εκμεταλλεύεται την
δυναμική του υφιστάμενου χώρου
• έχει πολλαπλές χρήσεις

Μειονεκτήματα:
• είναι πολύ βαρύ καθώς αποτελείται από μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία
• τα ράφια για τα βιβλία δύσκολα μπορούν να παίξουν και τον ρόλο σκάλας
• οι αποθηκευτικοί χώροι που παρουσιάζονται είναι τόσο μικροί που επιβάλουν την
ύπαρξη συμπληρωματικών επίπλων στον χώρο

29

1.4.3 Kenchikukagu

Οι Ιάπωνες σχεδιαστές OPA, δημιούργησαν τρεις όγκους όπου ο καθένας
ξεχωριστά επιτελεί μία διαφορετική λειτουργία. Ένα γραφείο, μία κουζίνα και ένα
υπνοδωμάτιο. Βασισμένοι στην παράδοσή τους, που συνοπτικά προσεγγίστηκε στο
πρώτο κεφάλαιο, αλλά και στα μεγέθη τους, ελαχιστοποίησαν τον όγκο που θα
μπορούσε να καταλαμβάνει κάθε τέτοιος χώρος ξεχωριστά, ούτως ώστε όταν
κάποιο από τα τρία δεν χρησιμοποιείται, αναδιπλώνεται και τοποθετείται στην άκρη.

Πλεονεκτήματα:
• άριστη εκμετάλλευση χώρου
• εύκολη εγκατάσταση σε υφιστάμενο περιβάλλον
• εύκολη απομάκρυνση κατά τη διάρκεια που δεν χρησιμοποιείται

Μειονεκτήματα:
• μικροί αποθηκευτικοί χώροι
• περιοριστικοί χώροι, σχεδόν αποπνικτικοί
30

1.4.4 Casulo

Στην περίπτωση αυτή, οι σχεδιαστές λειτούργησαν με βασικό δεδομένο ότι ο
χρήστης αλλάζει συχνά κατοικία. Σαν φιλοσοφία χρησιμοποίησαν την χρήση όσο
δυνατόν λιγότερων πραγμάτων. Το να ζει δηλαδή ο χρήστης με τα βασικά. Έτσι
κατάφεραν να χωρέσουν μέσα σε ένα παραλληλεπίπεδο πρίσμα ένα διαμέρισμα,
χρησιμοποιώντας σχετικά ευτελή υλικά, αμφιβόλου αντοχής. Ο λεπτομερής
σχεδιασμός του προϊόντος αυτού αποτελεί ένα παράδειγμα της μέγιστης
εκμετάλλευσης του χώρου, καθώς και των προοπτικών και των λύσεων που
προκύπτουν μέσα από την συναρμολόγηση του επίπλου από τον ίδιο τον χρήστη.

Πλεονεκτήματα:
• εύκολη μεταφορά
• εύκολη τοποθέτηση σε άδειο χώρο
• καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες ενός διαμερίσματος
Μειονεκτήματα:
• διαμορφώνει ένας σταθερό χώρο, ο οποίο θα μπορούσε να επιπλωθεί από άλλα
αντίστοιχα έπιπλα
• δεν είναι πολυμορφικό, με αποτέλεσμα να μην εκμεταλλεύεται έξυπνες λύσει
ελαχιστοποίησης του όγκου, παρά μόνο κατά το πακετάρισμά του.
• τα έπιπλα δεν πείθουν για την εργονομία τους
• τα υλικά δεν πείθουν για την ανθεκτικότητά τους
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1.4.5 Matroshka
Η σχεδιαστική λύση της matroshka χρησιμοποιεί ένα χώρο 15 τ.μ. δίνοντας του
τέσσερις διαφορετικές χρήσεις. Το γραφείο παραμένει σταθερό, σε υπερυψωμένο
επίπεδο. Κάτω από το γραφείο υπάρχει η δυνατότητα να κρυφτεί το κρεβάτι.
Μπροστά από το κρεβάτι μπορεί να δημιουργηθεί χώρος για φαγητό, καθιστικό ενώ
τα σκαμπό λειτουργούν και σαν αποθηκευτικοί χώροι.

Πλεονεκτήματα:
• δίνει πολλές εναλλακτικές χρήσεις στο χώρο
• έχει αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους
• είναι άνετο στην χρήση
• ο χώρος εργασίας παραμένει σταθερός

Μειονεκτήματα:
• η μετατροπή από την μία χρήση στην άλλη δεν είναι προφανής
• οι αποθηκευτικοί χώροι καταλαμβάνονται από παρελκόμενα (π.χ. μαξιλάρια) χωρίς
να προβλέπεται χώρος για τις ανάγκες του χρήστη
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1.4.6 Lese+Lebe

Το Lese + Lebe είναι μία δημιουργία
του σχεδιαστή Moorman Holger. Στόχος του
ήταν να εντάξει μέσα στο χώρο του σπιτιού,
μία γωνία όπου ο χρήστης θα μπορεί να
χαλαρώνει διαβάζοντας, να πίνει τον καφέ
του ή να ξαπλώνει. Την ίδια στιγμή το
έπιπλο λειτουργεί και σαν αποθηκευτικός
χώρος και σαν βιβλιοθήκη. Στηρίζεται όλο
πάνω σε ρόδες, πράγμα που εξασφαλίζει
την ενδεχόμενη μετακίνησή του στο χώρο.
Από

την

πίσω

πλευρά

βρίσκεται

η

βιβλιοθήκη, ενώ από την μπροστινή ο
ζωτικός χώρος. Έδρες που εμφανίζονται
και κρύβονται, δημιουργούν ένα παιχνίδι με
τον χώρο, που ταυτόχρονα προσπαθεί να
λύσει πρακτικά προβλήματα.

Πλεονεκτήματα:
• προσαρμόζεται εύκολα σε ένα ήδη υφιστάμενο χώρο
• εκμεταλλεύεται τα δομικά στου στοιχεία για πρακτικούς λόγους (πλάτη
μεταβάλλεται σε επιφάνεια εργασίας)
• μετακινείται εύκολα καθώς είναι όλο πάνω σε ρόδες
• παρέχει πληθώρα αποθηκευτικών χώρων

Μειονεκτήματα:
• δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τον ύπνο
• ο χώρος εργασίας εργονομικά δεν είναι κατάλληλος
• πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από επιπλέον επίπλωση καθώς δεν λύνει
βασικές ανάγκες του χώρου (π.χ. τηλεόραση)
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Κεφάλαιο 2ο. Ανάλυση και προσδιορισμός του προβληματικού χώρου
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ζωτικοί χώροι του εσωτερικού μιας
κατοικίας είναι κατά κύριο λόγο πέντε19. Χώρος διημέρευσης, χώρος μαγειρέματος
& φαγητού, χώρος εργασίας, χώρος μπάνιου και χώρος ύπνου (Living space, cooking
and eating space, working space, bathing space και sleeping space). Παρατηρώντας
μικρά σπίτια, μονόχωρα ή μη, διαμερίσματα ή ακόμα και τα τελευταία πολύ
δημοφιλή “lofts” θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι των οποίων οι
λειτουργίες επικαλύπτονται, ή τουλάχιστον δίνεται η δυνατότητα να επικαλυφθούν,
και άλλοι που η λειτουργία τους είναι άρρηκτα συναρτημένη με την διαμόρφωσή
τους ώστε να παραμένουν διαχωρισμένοι από τους υπόλοιπους.
Πιο αναλυτικά, ο χώρος του μπάνιου (bathing space) είναι ένας χώρος ο
οποίος παραμένει αυτόνομος. Απαιτεί συγκεκριμένες υποδομές στο κτίριο
(υδραυλικές παροχές & αποχετεύσεις, διασφάλιση συνθηκών υγιεινής κ.ά.). Καθώς
εκεί λαμβάνουν χώρα πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες με πολύ συγκεκριμένες
απαιτήσεις, πρακτικοί λόγοι αποκλείουν την επικοινωνία με τους υπόλοιπους
χώρους του σπιτιού. Είναι πάντα ένα χωριστό δωμάτιο, εκτός από περιπτώσεις που
διαφοροποιείται ο χώρος της καθαριότητας από τον χώρο της τουαλέτας, οπότε και
πάλι ο χώρος της τουαλέτας μένει ένα κλειστό χωριστό δωμάτιο.
Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον χώρο μαγειρέματος και φαγητού.
Παρόλο που η κουζίνα είναι ένας χώρος που απαιτεί και αυτός συγκεκριμένες
υποδομές, πολλές φορές συνηθίζεται να επικοινωνεί με τον χώρο που τρώμε. Αυτό
συμβαίνει κατά κόρον στα μικρά σπίτια διότι έτσι εξοικονομείται χώρος και δεν
απαιτείται ξεχωριστή τραπεζαρία. Ούτως ή άλλως και ανεξαρτήτως μεγέθους της
κατοικίας, έχει ενταχθεί στην καθημερινότητά του ανθρώπου η συγκέντρωση γύρω
από την εστία του φαγητού, και η άμεση κατανάλωση του.
Ενώ λοιπόν ο χώρος του μπάνιου (bathing space) και ο χώρος μαγειρέματος
και φαγητού (cooking and eating space) είναι δύο ζωτικοί χώροι που ήθειστε να είναι
χώροι απομονωμένοι και σε χωριστά δωμάτια, διαπιστώνουμε ότι κάτι τέτοιο δεν
ισχύει για τους τρεις υπόλοιπους ζωτικούς χώρους ενός αστικού σπιτιού. Ο χώρος
που κάποιος κοιμάται, που διαβάζει ή που χαλαρώνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις
είναι ο ίδιος. Για να το διαπιστώσουμε αρκεί να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας ένα
παιδικό δωμάτιο ή ένα δωμάτιο φοιτητικής εστίας που αποτελείται από ένα γραφείο

19

Tanqueray, Rebecca. Small Spaces, making the most of the space you have, New York 2007, σ. 69 κ.ε.
34

και ένα δωμάτιο, ή ένα τυπικό σύγχρονο αστικό σαλόνι που πολλές φορές έχει ένα
γραφείο, ή κάποιο βοηθητικό κρεβάτι.
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, βλέποντας ότι ο σύγχρονος τρόπος
ζωής, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα επιτάσσει τη διαμονή των ανθρώπων σε
όλο και μικρότερους χώρους, και κυρίως διαμερίσματα, θα είχε ενδιαφέρον να
εξετάσουμε πώς μπορούμε να εντάξουμε τις δραστηριότητες που κάποιος κάνει
μέσα στο σπίτι του, σε ένα μόνο δωμάτιο. Κάνοντας μια μικρή έρευνα σε
εφημερίδες Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Βόλου, στα ενοικιαστήρια, διαπίστωσα ότι η
συντριπτική πλειοψηφία ενοικιαζόμενων χώρων κατοικίας για ένα ή δύο άτομα,
είναι διαμερίσματα δυάρια ή τριάρια. Είναι χώροι που προτιμά το αγοραστικό κοινό,
καθώς είναι οικονομικά προσεγγίσιμοι στους νέους ανθρώπους, και η χωροδιάταξή
τους είναι συνήθως απλή και πρακτική, σαν αυτή που φαίνεται στην ενδεικτική
κάτοψη. Ένα ενιαίο δωμάτιο που προορίζεται για να συνδυάσει σαλόνι, κουζίνα και
τραπεζαρία, συνήθως μάλιστα με άκομψο τρόπο, ένα μπάνιο, και δύο υπνοδωμάτια.
Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τον σχεδιασμό συστήματος επίπλων για
μικρούς χώρους διαμονής, διαπίστωσα ότι είναι αρκετά δύσκολο να επέμβει κανείς
και να αλλάξει την χρήση της κουζίνας και του μπάνιου ενός ήδη υφιστάμενου
χώρου, χωρίς να προκαλέσει ριζικές και δαπανηρές αλλαγές. Σκεπτόμενος ότι στις
περισσότερες των περιπτώσεων αλλαγές όπως γκρέμισμα τοίχων, αλλαγή
σωληνώσεων και άλλες συναφείς οικοδομικές εργασίες, απαιτούν χρόνο, χρήμα και
σπάνια γίνονται σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, κατέληξα ότι έχει νόημα να
ασχοληθεί κανείς με το πώς θα μπορέσει να σχεδιάσει την επίπλωση των υπόλοιπων
χώρων του σπιτιού, με στόχο την μέγιστη χωρική εκμετάλλευση. Περιορίζω λοιπόν
έτσι τον χώρο της προβληματικής μου και προσπαθώ να τον ανάγω στην διάσταση
ενός πραγματικού προβλήματος το οποίο είναι το εξής: Πώς κάποιος που μόλις
νοίκιασε ένα μικρό διαμέρισμα με την τυπική διάταξη που περιγράφθηκε νωρίτερα
και για τους λόγους που αναλύθηκαν στην εισαγωγή, θα μπορέσει να εντάξει όλες
τις δραστηριότητές του (πλην μαγειρέματος, φαγητού και μπάνιου) σε ένα μόνο
δωμάτιο, που δεν υπερβαίνει τα 15 τ.μ.
2.1 Προσδιορισμός target group
Προκειμένου να ορισθούν οι χωρικές, τεχνικές και οικονομικές
προδιαγραφές του προϊόντος ώστε να καταλήξει ο σχεδιαστής στη βέλτιστη λύση,
είναι απαραίτητο να ξέρει για ποιόν σχεδιάζει. Σʼαυτό το κεφάλαιο θα προσδιορίσω
τον δυνητικό χρήστη του προϊόντος: ποιό είναι το αγοραστικό κοινό στο οποίο
στοχεύει το προϊόν και ποιές ανάγκες έχει;
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Τα δεδομένα μας είναι τα εξής:
• ενοικιαζόμενο διαμέρισμα (μέση τιμή 350 ευρώ ανά μήνα)
• δυάρι για ένα άτομο (περίπου 30 τ.μ.) - τριάρι για δύο άτομα (περίπου 45 τ.μ.)
• κοινός χώρος κουζίνας τραπεζαρίας
• ένα μπάνιο (μικρό συνήθως)
• ένα δωμάτιο 10 τ.μ. - 15 τ.μ. στο οποίο καλείται να μελετήσει, να κοιμηθεί και να
χαλαρώσει.
Βάσει των παραπάνω αρχικών στοιχείων, ακολουθεί η αναζήτηση των
ενδιαφερομένων χρηστών για κάτι τέτοιο. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
• Εταιρία που οργανώνει μικρούς χώρους και τους νοικιάζει σε ταξιδιώτες (π.χ. Vital
Spaces)
• Φοιτητές
• Νέοι εργαζόμενοι που δεν έχουν την οικονομική άνεση για μεγαλύτερο
διαμέρισμα
• Εργαζόμενοι που ψάχνουν προσωρινή κατοικία (π.χ. λόγω δουλειάς πάνε 5 μήνες
σε μια πόλη)
• Φοιτητές erasmus (συχνό φαινόμενο συγκατοίκησης)
Έχοντας βρει τους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ενοικίαση ενός χώρου
σαν αυτό που περιγράφηκε, τώρα πρέπει να προσδιορισθούν τα κοινά στοιχεία που
έχουν μεταξύ τους οι υποψήφιοι χρήστες. Τους θεωρώ χωριστά σύνολα στην τομή
των οποίων φαίνονται οι κοινοί παράμετροι του βίου τους, όπως φαίνεται στο
σχεδιάγραμμα.
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Στόχος των υποψηφίων χρηστών είναι:
1. η διαμόρφωση του χώρου, χωρίς να παρέμβουν στο κτίσμα.
2. να επενδύσουν όσο το δυνατό λιγότερα χρήματα
3. να μπορούν να κοιμηθούν άνετα, ίσως μαζί με άλλο ένα άτομο
4. να μπορούν να εργασθούν στο σπίτι
5. να μπορούν να χαλαρώσουν στο χώρο με παρέα
6. να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μπάνιο
7. να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κουζίνα

2.2 Καθορισμός ποσοτικών αναγκών
Ξεκινώντας τον σχεδιασμό επίπλου για ένα σπίτι, πρέπει ο σχεδιαστής να
ξέρει πόσοι άνθρωποι ζουν σε αυτό, πόσοι ενδεχομένως θα ζήσουν στο μέλλον,
αλλά και το μέγεθος της παραγωγής του επίπλου. Πόσοι δηλαδή είναι οι εν δυνάμει
πελάτες. Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά την επίπλωση ενός χώρου, μπορούμε να
πούμε ότι σχεδιαστής μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες.
• επίπλωση ενός ήδη επιπλωμένου χώρου, με αντικατάσταση των υφιστάμενων
επίπλων ή πιθανή επαναχρησιμοποιήσή τους.
• επίπλωση ενός άδειου χώρου, προσαρμοσμένη ειδικά στα μέτρα του.
Η ποσότητα των επίπλων που θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν, θα
ποικίλει όχι μόνο από το πλήθος των ανθρώπων που θα μείνουν στον χώρο, αλλά
και από τον τύπο των ανθρώπων αυτών: την κουλτούρα και τον χαρακτήρα τους,
που καθορίζουν τις ανάγκες και την αισθητική τους. Όσο περισσότεροι χώροι με
συγκεκριμένες χρήσεις υπάρχουν σε ένα σπίτι (π.χ. τραπεζαρία, γραφείο κ.λ.π.)
καθώς και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο περισσότερα είναι και τα έπιπλα που
πρέπει να σχεδιαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Αντίστοιχα, όσο ο χώρος
μικραίνει, τόσο ο σχεδιαστής καταφεύγει σε λύσεις όπου τα έπιπλα αποκτούν
(διπλές) σύνθετες ιδιότητες με στόχο την εξοικονόμηση χώρου (π.χ. καναπές
κρεβάτι). Τέτοιες λύσεις συναντάμε πολύ συχνά στην διαμόρφωση εσωτερικών
χώρων σκαφών θαλάσσης.
Όπως προανέφερα, στην περίπτωση της διπλωματικής, θεωρώ σαν δεδομένο
ότι ο χώρος είναι ενιαίος, και οι ανάγκες κουζίνας και μπάνιου είναι καλυμμένες
από άλλα δωμάτια. Ο χώρος διημέρευσης είναι ένας, και από τον προσδιορισμό του
target group προκύπτει ότι ο χρήστης είναι ένας νέος άνθρωπος μέτριας
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οικονομικής άνεσης. Αυτό θα καθορίσει τη σχεδιαστική διαδικασία, και θα είναι η
βάση των σεναρίων χρήσης.
Θα αναλυθούν τώρα οι ποσοτικές ανάγκες (το πλήθος των επίπλων) που
συνηθίζεται να χρησιμοποιεί ένας χρήστης σαν αυτόν που μόλις προσδιορίσαμε.
Χώρος Διημέρευσης (L. Sp.)
• έπιπλο για να κάθεται και να αναπαύεται
• έπιπλο για να τοποθετεί βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές και παρελκόμενα
• έπιπλο για καφέ, περιοδικά, φαγητό κ.λ.π
Χώρος Εργασίας (Working space)
• έπιπλο στο οποίο μελετά, χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.λ.π.
• κάθισμα
• έπιπλο για βιβλία και σημειώσεις
• έπιπλο που αποθηκεύει απαραίτητα πράγματα για την εργασία του
Χώρος Ύπνου (Sleeping space)
• έπιπλο στο οποίο κοιμάται (κρεβάτι)
• έπιπλο στο οποίο αποθηκεύει αντικείμενα άμεσης ανάγκης (π.χ.
χαρτομάντηλα, φάρμακα κ.ά.)
• έπιπλο που αποθηκεύει τα ρούχα του (ντουλάπα)
• έπιπλο που προορίζεται για τον καλλωπισμό του (π.χ. χτένα, καλλυντικά κ.ά.)

2.3 Καθορισμός οικονομικών απαιτήσεων 20
Οι οικονομικές απαιτήσεις ενός project που έχει να κάνει με την επίπλωση
χώρου, μπορεί να είναι από την αρχή διασαφηνισμένες (π.χ. δεδομένο αρχικό
budjet) ή μπορεί, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μας να τις προσδιορίσει ο
σχεδιαστής. Ανάλογα με τον πελάτη για τον οποίο σχεδιάζουμε, την οικονομική του
κατάσταση και φυσικά το μέγεθος και την ποιότητα του έργου που θέλει, ο
σχεδιασμός επίπλου επηρεάζεται ανάλογα. Συχνό είναι το φαινόμενο που κατά τον
σχεδιασμό της επίπλωσης ενός χώρου, τίθεται ο περιορισμός του κόστους
20

Βλ. Burke,Rory. Διαχείριση έργου, Αθήνα 2002, σ.257 κ.ε.
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κατασκευής της επίπλωσης σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του κόστους της
κατασκευής του ίδιου του χώρου. Η σχέση αυτή όμως δεν είναι πάντα σταθερή.
Αυτό συμβαίνει διότι πολύ συχνά όταν ένας χώρος κατοικίας έχει πολύ μικρό
κόστος κατασκευής, αυξάνεται το κόστος της εσωτερικής διαμόρφωσης, και έτσι
αυξάνεται και η αξία του χώρου. Παλιότερα θεωρούνταν ότι το κόστος της
επίπλωσης πρέπει να ανταποκρίνεται μεταξύ του 10 και του 20 τοις εκατό του
κόστους κατασκευής του κτιρίου, με δεδομένη διάρκεια ζωής 20 χρόνων για τα
έπιπλα και 60 για τα κτίρια. Αυτό όμως αναφερόταν κυρίως σε μεγάλα έργα, στα
οποία ο σχεδιασμός του κτιρίου και της επίπλωσης γινόταν παράλληλα. Στην δική
μας περίπτωση η διάρκεια ζωής του επίπλου δεν έχει την ίδια βαρύτητα όσο στο
παρελθόν, καθώς η ίδια η ζωή μας έχει αλλάξει. Παλιότερα η ενοικίαση ή η αγορά
ενός σπιτιού σηματοδοτούσε την έναρξη της ζωής σε έναν νέο χώρο όπου αυτός
πιθανότατα θα ήταν και ο χώρος που κάποιος θα ζούσε το υπόλοιπο της ζωής του.
Σήμερα, που η ζωή είναι πολύ πιο ασταθής, είναι συχνό το φαινόμενο ενοικίασης
σπιτιών για μικρά διαστήματα, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης
επίπλων με αντίστοιχη πιθανή διάρκεια ζωής.
Σε κάθε έργο επίπλωσης, ο σχεδιαστής έχει να αντιμετωπίσει την εξής
πρόκληση: να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του προϊόντος από την σύλληψη ως την
κατασκευή σύμφωνα με τα (απαιτούμενα) πρότυπα ποιότητας, δαπανώντας όσο το
δυνατό λιγότερο χρόνο και κόστος. Καθώς οι πόροι ενός έργου δεν είναι
απεριόριστοι, θα πρέπει σε αυτό το κεφάλαιο να οριστεί ένα οικονομικό μέγεθος
που να καθιστά το προϊόν ανταγωνιστικό με τα παραπλήσιά του σε ποιότητα και σε
τιμή. Για να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς οι μέθοδοι διαχείρισης έργου αναφέρονται σε
πολύ μεγάλες γραμμές παραγωγής, επιχειρώ να προσεγγίσω τις οικονομικές
απαιτήσεις του προϊόντος μέσα από συνεργασία με επαγγελματία επιπλοποιό, ο
οποίος θα ορίσει το κόστος και την επιλογή των υλικών. Στόχος είναι έτσι να
περιορίσει το κόστος αγοράς των πρώτων υλών και τις εργατοώρες, τόσο ώστε να
υπάρχει και κέρδος για τον ίδιο. Αυτό είναι κάτι σχετικό φυσικά, και μια πιο
στοχευμένη στην πραγματική αγορά έρευνα θα απαιτούσε τη διενέργεια ενός
άτυπου μειωδοτικού διαγωνισμού. Για τις ανάγκες της Διπλωματικής και την
προσέγγιση ενός πραγματικού κόστους, αρκεί η συνεργασία με ένανα έμπειρο
επαγγελματία στο χώρο του επίπλου. Τέλος το οικονομικό κέρδος δεν αφορά
άμεσα τον σχεδιαστή στην περίπτωση της Διπλωματικής , και ότι αρκείται στο να
μην βγει ζημιωμένος. Αν δηλαδή το κόστος παραγωγής του αντικειμένου,
ισοδυναμεί με το κόστος πώλησης, θεωρώ ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί.
Όπως θα φανεί και από τα σενάρια χρήσης, πρόκειται να σχεδιαστεί ένα
έπιπλο που απευθύνεται σε (αγοραστές) πελάτες με μηνιαίο εισόδημα περίπου 1000
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ευρώ μηνιαίως. Η τιμή του προϊόντος θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική προς την
τιμή που θα στοίχιζε η επίπλωση ενός τέτοιου χώρου από ένα κατάστημα τύπου
ΙΚΕΑ που προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά. Μετά από ανάγνωση
καταλόγων των καταστημάτων ΙΚΕΑ, HABITAT, SATO και NEOSET, συγκέντρωσα τον
μέσο όρο των τιμών κάθε επίπλου που απαιτούνται για να επιπλωθούν οι χώροι που
μας ενδιαφέρουν:
Χώρος Διημέρευσης (Living space)
• έπιπλο για να κάθεται και να αναπαύεται 295 ευρώ
• έπιπλο για να τοποθετεί βιβλία, ηλεκτρικές συσκευές και παρελκόμενα 80
ευρώ
• έπιπλο για καφέ, περιοδικά, φαγητό κ.λ.π 20 ευρώ
Χώρος Εργασίας (Working space)
• έπιπλο στο οποίο μελετά, χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.λ.π. 150
ευρώ
• κάθισμα 60 ευρώ
• έπιπλο που τοποθετεί βιβλία και σημειώσεις 40 ευρώ
• έπιπλο που αποθηκεύει απαραίτητα πράγματα για την εργασία του 80 ευρώ
Χώρος Ύπνου (Sleeping space)
• έπιπλο στο οποίο κοιμάται (κρεβάτι) 300 ευρώ
• έπιπλο στο οποίο αποθηκεύει αντικείμενα άμεσης ανάγκης (π.χ.
χαρτομάντηλα, φάρμακα κ.ά.) 50 ευρώ
• έπιπλο που αποθηκεύει τα ρούχα του (ντουλάπα) 200 ευρώ
• έπιπλο που προορίζεται για τον καλλωπισμό του (π.χ. χτένα, καλλυντικά κ.ά.)
90 ευρώ
Το σύνολο που προκύπτει είναι 1365 ευρώ. Έχοντας σαν δεδομένο λοιπόν ότι
το κόστος παρασκευής του επίπλου πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο των 1500 ευρώ,
προχώρησα σε συνάντηση με τον Φώτη Ντεβέ, συνέταιρο της DEVES GROUP Α.Ε.
που ασχολείται με κατασκευές επίπλων και όχι μόνο, έχοντας στην κατοχή της
ρομποτικά συστήματα βαφής και κοπής.
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“Η κατασκευή ενός επίπλου τέτοιου είδους, είναι ένα εγχείρημα σημαντικό,
αλλά που αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές δεν μπορεί να βγει στην αγορά ως
ανταγωνιστικό των παραπάνω εταιριών. Αυτό διότι οι τεχνικές που θα
χρησιμοποιηθούν και τα υλικά για μία τέτοια κατασκευή είναι αρκετά ακριβές. Οι
κατασκευές αυτές γίνονται σε μηχανήματα cnc και το προτεινόμενο υλικό για
κατασκευή φθηνού επίπλου είναι mdf,

σύνθετα panels, αλουμινένια στοιχεία και

άλλα πολλά.”
Αν υποθέσουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αναλαμβάνει αυτή την δουλειά,
η προσφορά που μου έδωσε για ένα τεμάχιο είναι 4000 ευρώ, ενώ για να βγει σε
μαζική παραγωγή, είναι περίπου 2000 ευρώ. Οι εταιρείες που αναφέρθηκαν πιο
πάνω, μειώνουν τα κόστη παραγωγής με ποικίλους τρόπους, που δεν εισχωρούν
στο σχεδιαστικό κομμάτι. Συνεπώς το συμπέρασμα μετά την συγκεκριμένη
συνάντηση είναι ότι ένα τέτοιο προϊόν είναι δυνατό να παραχθεί στην Ελλάδα, με
ακριβό κόστος παρασκευής, ενώ παράλληλα αν το αναλάμβανε μια μεγάλη εταιρεία
όπως η ΙΚΕΑ, ακόμα και αν το κόστος παραγωγής δεν διέφερε πολύ, θα είχε
τρόπους να μειώσει το κόστος πώλησης.
Μετά από αυτά τα συμπεράσματα, αρκούμαι στο γεγονός ότι το project είναι
ρεαλιστικό και πως με τις κατάλληλες συνεργασίες έχει την δυνατότητα να βγει
στην αγορά.
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Κεφάλαιο 3ο. Ανάλυση του έργου
3.1 Περιγραφή νέου brief
Η ουσία αυτού του project, είναι η συνένωση τριών ζωτικών χώρων σε έναν.
Οι λειτουργίες αυτών των χώρων, δεν συμβαίνουν ποτέ ταυτόχρονα. Είναι
προφανές ότι όταν κάποιος εργάζεται δεν χρειάζεται τα έπιπλα που χρειάζεται για
να κοιμάται. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά και τον χώρο διημέρευσης όπου κάποιος θα
διαβάσει ένα βιβλίο, θα πιει έναν καφέ ή απλώς θα παρακολουθήσει τηλεόραση.
Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν μπορούν να υπάρχουν σταθερά
στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ή τουλάχιστον δεν ενοχλούν και στις τρεις
αυτές ζωτικές ζώνες.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά
τους χώρους αυτούς. Σαν δηλαδή η αποστολή μας να είναι να επιπλώσουμε τρία
διαφορετικά δωμάτια, και σε δεύτερη φάση να δούμε πως αυτά μπορούν να
συνδυαστούν. Ο χώρος στον οποίο αναφερόμαστε είναι περίπου 10 τ.μ. με ύψος
περίπου 2.50 μέτρα, όσο δηλαδή ένα τυπικό δωμάτιο πολυκατοικίας. Θεωρώ
δεδομένο ότι στον χώρο υπάρχει ένα παράθυρο για φυσικό φωτισμό, το οποίο θα
καταλαμβάνει το 10% της έκτασης του δωματίου, δηλαδή 1 τ.μ., και φυσικά η πόρτα
της εισόδου.
Καταλήγω λοιπόν στην συγκεκριμενοποίηση του brief ως εξής: “Σύστημα
επίπλων για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών ενός νέου ανθρώπου που μένει
σε δωμάτιο 10 τ.μ. μονοκατοικίας ή διαμερίσματος σε αστικό περιβάλλον.”
3.2 Σενάρια χρηστών (case studies)
Για να διασφαλισθεί ότι ο σχεδιασμός του προτεινόμενου Συστήματος
Επίπλων αντανακλά πραγματικές ανάγκες σύγχρονων ανθρώπων, κρίθηκε
απαραίτητη η έρευνα των χωρικών συνθηκών ζωής διαφόρων περιπτώσεων
ανθρώπων, που θα σκιαγραφήσουν το target group του προϊόντος. Επιλέχθηκαν
τρεις πιθανοί χρήστες του Συστήματος και μελετήθηκαν ως case studies που
ανέδειξαν ανάγλυφα τις απαιτήσεις που έλαβε υπʼ όψιν ο σχεδιασμός.
Η χρήση της μεθόδου των case studies στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η
πιο ενδεδειγμένη, κυρίως διότι προστατεύει από την διολίσθηση σε θεωρητικά
μοντέλα που θα είχαν εφαρμογή μονον σε ένα πολύ μικρό και ειδικό κοινό.
Το case study είναι μια μέθοδος που πλέον χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλους τους
επιστημονικούς κλάδους και μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή ουσιαστικών
συμπερασμάτων που η θεωρία θα αδυνατούσε να αναδείξει. Μόνιμη επιφύλαξη σε
αυτήν τη μέθοδο παραμένει ο κίνδυνος των γενικεύσεων, δηλαδή η καθολική
εφαρμογή συμπερασμάτων που έχουν εξαχθεί μόνο από τη μελέτη ειδικών
περιπτώσεων. Γιʼ αυτόν τον λόγο δεν θέλησα να εφαρμόσω τη μέθοδο αυτή στη
διαδικασία του σχεδιασμού, αλλά στη διαδικασία του ορισμού του μέσου χρήστη
του Συστήματος.
Δανειζόμενος τη μέθοδο περισσότερο από το πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας
και λιγότερο από το πεδίο του design, σκοπεύω στη μελέτη περιπτώσεων που θα με
βοηθήσουν να ορίσω τις παραμέτρους του σχεδιασμού μέσα από τις καθημερινές
συνήθειες και ανάγκες ανθρώπων που βρίσκονται στην αρχή της ζωής τους μακρυά
από τη γονική στέγη.
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Χρήστης: Άνδρας, 25 χρόνων, υπάλληλος με σύμβαση, δεν ξέρει που θα είναι τον
επόμενο χρόνο.
Περιβάλλον: Καλλιθέα, συγκατοικεί σε διαμέρισμα 70 τ.μ. με τρείς φίλους του. Το
δωμάτιο του είναι περίπου 10 τ.μ.
Δραστηριότητες: Ταινίες με τους συγκάτοικους, ακούει μουσική στο δωμάτιο του,
του αρέσει να κάθεται με την κοπέλα του στο δικό του δωμάτιο και να πίνουν καφέ.
Χρήστης: Άνδρας, 18 χρόνων, μόλις τέλειωσε το σχολείο και πέρασε σε σχολή που
βρίσκεται στην ίδια πόλη με το πατρικό του. Τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα τα
περάσει εκεί.
Περιβάλλον: Νέο Ψυχικό, μένει σε μονοκατοικία με τους γονείς του και τον μικρό
του αδερφό. Το δωμάτιό του είναι περίπου 10 τ.μ.
Δραστηριότητες: Κάνει τα πάντα στο δωμάτιο του για να μην ενοχλεί τον μικρό του
αδερφό που διαβάζει και επειδή έχει την ανάγκη να νιώθει αυτόνομος και πως έχει
τον προσωπικό του χώρο. Εκεί βλέπει τηλεόραση, σερφάρει στο ίντερνετ, διαβάζει,
κοιμάται.
Χρήστης: Γυναίκα, 22 χρόνων, τελειόφοιτη φοιτήτρια, ετοιμάζεται για το
μεταπτυχιακό της.
Περιβάλλον: Μένει μόνη της στα Γιάννενα σε ένα διαμέρισμα 25 τ.μ. που
αποτελείται απο ένα μπάνιο 6 τ.μ. μία κουζίνα σε χωριστό δωμάτιο 8 τ.μ. και ένα
δωμάτιο 11 τ.μ.
Δραστηριότητες: Δουλεύει σαν σερβιτόρα σε καφετέρια. Τα πρωινά πίνει καφέ και
πρωινό στη δουλειά, ενώ τα απογεύματα δουλεύει την διπλωματική της στο
δωμάτιό της. Την απασχολεί το γεγονός ότι δεν έχει την άνεση να πάρει νέα έπιπλα
για το σπίτι που θα μένει στο μεταπτυχιακό της, στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα
συγκατοικεί. Μάλλον Λονδίνο.
Σενάριο Χρήσης:
Σχεδιάζω για άτομα 18 - 28 χρόνων, μέτριας οικονομικής επιφάνειας.
Απασχολούνται εκτός σπιτιού περίπου 8 ώρες την ημέρα είτε λόγω σπουδών, είτε
λόγω εργασίας. Στη διασκέδαση τους συγκαταλέγεται, σε μεγάλο βαθμό, ο χρόνος
που περνάνε σπίτι μόνοι τους ή με φίλους ( ταινίες, βιβλία, καφές κ.λ.π. ). Το
περιβάλλον στο οποίο ζουν είναι η πόλη, και σκοπεύουν να συνεχίσουν να ζουν σε
κάποια πόλη. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα ο προσωπικός τους χώρος αποτελεί
τμήμα κάποιου μεγαλύτερου που μοιράζονται με άλλους, έχουν έντονη την ανάγκη
να μπορούν να απομονωθούν στον χώρο τους ώστε να διαβάσουν, να κοιμηθούν,
να αναπαυθούν. Σκοπεύουν να μείνουν σε αυτό τον χώρο σε βάθος χρόνου 2 έως 7
έτη.
3.3 Συγκέντρωση στοιχείων με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου
Πριν από την εφαρμογή των μεθόδων σχεδιασμού ακολουθούν,
δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε σε είκοσι ανθρώπους,
ηλικίας 20 έως 30 ετών. Το δείγμα αυτό, αποτελείται από άτομα που μετακόμισαν
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μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια μόνοι τους, και είτε είναι φοιτητές, είτε στο
ξεκίνημα της δουλειάς τους. Αποτελούν δηλαδή χαρακτηριστικό δείγμα του target
group του προϊόντος.
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι μέσα από απλές ερωτήσεις, να
διαπιστώσω τι αντικείμενα υπάρχουν στην πραγματικότητα σε ένα δωμάτιο, και
κατά πόσο αυτά συμφωνούν με την μελέτη που είχε γίνει στο κεφάλαιο 3.3. Στη
συνέχεια με ενδιαφέρει να δω με ποιόν τρόπο τοποθετούν στον χώρο τα πράγματά
τους οι χρήστες, και τι τους ενοχλεί. Έτσι θα προχωρήσω στην σχεδιαστική
διαδικασία έχοντας στο νου τις απαντήσεις των ερωτηθέντων που εμφανίστηκαν
με μεγαλύτερη συχνότητα.
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι οι ακόλουθες:
• Το υπνοδωμάτιό σου διέθετε από την αρχή ντουλάπα (εντοιχισμένη); Αν όχι που
βάζεις τα ρούχα σου;
• Πόσα είναι αυτά, και από αυτά πόσα πραγματικά χρησιμοποιείς;
• Έχεις γραφείο στο σπίτι; Αν ναι πόσα βιβλία έχεις στο γραφείο; Τα χρειάζεσαι
όταν δουλεύεις;
• Συνήθως τι αντικείμενα βρίσκονται πάνω στο γραφείο σου;
• Έχει συρτάρι το γραφείο σου; Αν ναι, τοποθετείς αντικείμενα άμεσης ανάγκης
μέσα για την δουλειά, ή λειτουργεί σαν χώρος αποθήκευσης πραγμάτων που δεν
χρησιμοποιείς;
• Έχεις ηλεκτρονικό υπολογιστή; Αν αν ναι είναι laptop ή desktop; Αν έχεις και από
τους δύο, ποιόν χρησιμοποιείς πιο συχνά; Γιατί;
• Υπάρχουν άλλες ηλεκτρικές συσκευές γύρω από το γραφείο; Ποιες; (π.χ.
printer ....)
• Έχεις τηλεόραση; Πού βρίσκεται;
• Στο σαλόνι τι ηλεκτρικές συσκευές υπάρχουν; (π.χ. τηλεόραση, dvd, stereo ...)
• Πόσα cd, dvd υπάρχουν στο χώρο του σαλονιού;
• Πόσα βιβλία υπάρχουν στο χώρο του σαλονιού;
• Ποια από τα πράγματά σου θα σε ενοχλούσε να είναι ορατά σε επισκέπτες στο
υπνοδωμάτιο;
• Ποια από τα πράγματά σου θα σε ενοχλούσε να είναι ορατά σε επισκέπτες στο
γραφείο του σπιτιού;
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• Ποια από τα πράγματά σου θα σε ενοχλούσε να είναι ορατά σε επισκέπτες στο
σαλόνι;
Τα συμπεράσματα που βγήκαν, ήταν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
όταν νοίκιασε διαμέρισμα, υπήρχε ντουλάπα στο σπίτι. Παρόλα αυτά, προτιμάει να
τοποθετεί τα ρούχα που χρησιμοποιεί άμεσα σε κάποιο έπιπλο όπως καρέκλα, από
το οποίο θα μπορέσει να τα πάρει πιο άμεσα. Ο μέσος όρος των ρούχων που έχει το
δείγμα του ερωτηματολογίου, είναι 10 παντελόνια, 15 πουκάμισα, 20 κοντομάνικα,
10 μακρυμάνικα, 10 πουλόβερ και φούτερ από τα οποία χρησιμοποιεί 5, 10 , 20, 8 και
7 αντίστοιχα. Επίσης δύο παλτό - μπουφάν εποχιακής χρήσης. Όλοι οι ερωτηθέντες
έχουν γραφείο σπίτι τους, το οποίο το χρησιμοποιούν και χρειάζονται κατά μέσο
όρο 40 βιβλία. Άμεσα κατά την διάρκεια εργασίας χρειάζονται τα 10. Στα
περισσότερα γραφεία υπάρχουν χαρτιά Α4, μολυβοθήκες, φωτιστικό, καφές και
laptop. Επιτραπέζιο υπολογιστή δεν χρησιμοποιεί σχεδόν κανένας. Τηλεόραση
υπάρχει στο σαλόνι, ενώ η μουσική ακούγεται ή από το laptop ή από το dvd player.
Τα πράγματα που ενοχλούνται να είναι ορατά από επισκέπτες, συνήθως είναι
εσώρουχα ή άπλυτα ρούχα, πράγματα που έχουν γενικά να κάνουν με τον χώρο του
ύπνου.

3.4 Ανάλυση και μέτρηση όγκου απαραίτητων στοιχείων για κάθε λειτουργικό χώρο
Μικροί χώροι όσο αυτοί που εξετάζουμε, σε σε ένα οικογενειακό σπίτι
φαίνονται ξεκάθαρα οριοθετημένοι (και έχουμε συνηθίσει να τους λέμε γραφείο,
σαλόνι και υπνοδωμάτιο). Στην περίπτωση όμως της μη οικογενειακής στέγης, οι
χώροι χάνουν τα όριά τους, αποκτούν νέες μορφές χρήσης και συχνά να περνάνε
στην σφαίρα της πολυμορφίας. Για να καταφέρει ο σχεδιαστής να βρει
συνδυαστικές λύσεις ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος
σε έναν ενιαίο χώρο και όχι σε τρεις ξεχωριστούς, μία μέθοδος είναι η καταγραφή
των αντικειμένων που υπάρχουν σε κάθε δωμάτιο ενός ζωντανού σπιτιού και η
μέτρηση του όγκου που καταλαμβάνει κάθε ένα απά αυτά. Στη οι όγκοι αυτοί
σχεδιάζονται ως ορθογώνια παραλληλεπίπεδα που αποκτούν εναλλακτικές θέσεις
στον χώρο. Οι δοκιμές αυτές καταλήγουν στη βέλτιστη τοποθέτηση, και στη
συνέχεια αυτοί οι “αιωρούμενοι όγκοι” βρίσκουν σταθερή θέση μέσα στον χώρο.
Έτσι περνάμε στις πρώτες προσπάθειες σχεδιασμού του επίπλου.
Ακολουθεί η ανάλυση των αντικειμένων που συνήθως βρίσκονται στις ζώνες
που μας απασχολούν, συνοδευόμενοι από τον μέσο όγκο που καταλαμβάνουν:
Living space:
Βιβλία (περίπου 50)................................................................20*70*30
Τηλεόραση.............................................................................60*50*15
Συσκευή dvd...........................................................................40*5*25
Καναπές τριών ατόμων.........................................................200*70*55
Τραπεζάκι κ.λ.π......................................................................80*80*35

cm
cm
cm
cm
cm
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Working space:
Γραφείο για ανάγνωσης, χρήση Η/Υ κ.λ.π. ...................120*70*72
Laptop................................................................................40*30*4
Τηλέφωνο.........................................................................20*5*20
Βασικά εργαλεία δουλειάς.............................................25*20*55
Σκουπίδια..........................................................................25*25*25
Βιβλία (20)........................................................................150*30*30
Σημειώσεις, φωτογραφίες κ.ά. .....................................120 * 50

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Sleeping space:
Κρεβάτι.............................................................................200*25*140
Ρούχα, σεντόνια, πάπλωμα κ.ά. .....................................100*150*50
Προσωπικά είδη................................................................25*20*55
Καθρέφτης, καλλυντικά κ.ά. ..........................................60*35*70

cm
cm
cm
cm
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Κεφάλαιο 4ο. Σχεδιαστικές προδιαγραφές
Τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης ενός προϊόντος διαδραματίζουν κυρίαρχο
ρόλο στην επιτυχία του προϊόντος, καθώς και στην πρόληψη της σπατάλης χρόνου
και χρήματος σε επόμενα στάδια του σχεδιασμού. Στις αρχικές φάσεις του
σχεδιασμού, δημιουργούνται concepts μέσα από τις λειτουργίες που πρέπει να
καθοριστούν, από τις κατάλληλες διαδικασίες εργασίας, καθώς και από τις λύσεις
που απορρέουν από τις διαδικασίες αυτές. Σε αυτή τη φάση, ο ρόλος του
σχεδιασμού είναι αρκετά σημαντικός, δεδομένου ότι το επίπεδο των πληροφοριών
που κατέχει ο σχεδιαστής είναι αρκετά χαμηλό. Σε αυτό το στάδιο, η δημιουργία
σχεδιαστικών αναπαραστάσεων (product representations) είναι ασαφής και λιγότερο
ακριβής από τα μοντέλα που δημιουργούνται στο CAD σε μετέπειτα στάδια. Η
προσπάθεια λοιπόν για συστηματική και μεθοδολογική εργασία στα αρχικά στάδια
σχεδιασμού, αποτρέπει τις ιδιαίτερα δαπανηρές και χρονοβόρες αλλαγές των
επόμενων σταδίων σχεδιασμού.
Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο η πρώτη ιδέα που έρχεται στο μυαλό ενός
σχεδιαστή να επιλέγεται ως η πιο αρεστή και να προωθείται. Έπειτα όμως από
σημαντική σπατάλη χρόνου και χρήματος, διαφαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές
ελλείψεις στην πρωταρχική ιδέα. Για να αντιμετωπιστεί το γεγονός αυτό χρειάζεται
μία λεπτομερής διευκρίνηση και τεκμηρίωση των απαιτήσεων του προϊόντος.
Η λεκτική περιγραφή των προβλημάτων, των λύσεων, των απαιτήσεων και
των περιορισμών ενός προϊόντος δύναται να προκαλέσει επικοινωνιακά
προβλήματα μεταξύ των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό (επιχειρηματία – πελάτη,
σχεδιαστή προϊόντος – μηχανικού κατασκευής, τεχνικού – προσωπικού
πωλήσεων). Δουλεύοντας με πίνακες, σχεδιαγράμματα και σκίτσα, αρκετά από
αυτά τα προβλήματα θα λυθούν.
Η διαδικασία ξεκινά με τον καθορισμό του στόχου και των απαιτήσεων ως
προς το προϊόν. Βασιζόμενος ο σχεδιαστής στους στόχους και στις απαιτήσεις,
καθορίζει τις λειτουργίες και τους περιορισμούς του προϊόντος. Αυτό το σύνολο
των λειτουργιών, των απαιτήσεων και των περιορισμών είναι αυτό που αναφέρεται
σε αυτή τη διπλωματική εργασία ως “σχεδιαστικές προδιαγραφές“ (design
guidelines). Στόχος είναι ο σχεδιαστής να βασιστεί πάνω σε αυτές για την
δημιουργία ενός πλάνου εργασίας, που σε πρώτη φάση προσπαθεί με απλά
εκφρασμένα σκίτσα να λύσει και να σχηματοποιήσει τις σχεδιαστικές
προδιαγραφές. Έπειτα ορίζεται ο κατάλληλος τρόπος εργασίας για την
πραγματοποίηση των σχεδιαστικών προδιαγραφών. Εν συνεχεία, δημιουργούνται οι
αρχικές λύσεις, καθορίζεται η μορφή του προϊόντος (γεωμετρικά) όλο και με
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μεγαλύτερη λεπτομέρεια, και η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν ο σχεδιαστής
φτάσει στο σημείο να έχει σαφή εικόνα για το προϊόν και να μπορέσει να περάσει
στο επόμενο στάδιο της απόκτησης υλικών και της κατασκευής του προϊόντος.

4.1 Brainstorming
O καταιγισμός ιδεών (brainstorming) είναι η πιο γνωστή και απλή μέθοδος
δημιουργίας ιδεών. Λόγω της εκτεταμένης και επιτυχούς χρήσης της μεθόδου,
υπάρχουν παράλληλες παραλλαγές τους. Βασισμένος στην διπλωματική εργασία
της Ι. Καστανιώτη (πτυχιούχου του τμήματος) “Κριτική επισκόπηση μεθόδων
προκαταρκτικής σχεδίασης προϊόντος και μελέτη περίπτωσης” (2010) θα αναφερθώ
στις σημαντικότερες αυτών, ώστε να καταστεί σαφής ο λόγος που επέλεξα να
ακολουθήσω τη μέθοδο των σκίτσων που θα ακολουθήσει.
4.1.1 Traditional brainstorming
Ορισμός: Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming), σύμφωνα με τον Otto (Otto,
2001), είναι μια διαισθητική μέθοδος για τη δημιουργία ιδεών (concepts). Εστιάζει
στην αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες των προϊόντων όπου τα μέλη των ομάδων
επικοινωνούν και σχολιάζουν ιδέες προφορικά κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης
χρονικής περιόδου. Τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να είναι χωρίς αναστολές
και με ανοιχτό μυαλό κατά τις αρχικές φάσεις του. Δεν είναι ανάγκη να δοθεί βάση
στις προδιαγραφές του προϊόντος αλλά στις βασικές λειτουργίες του. Ο
καταιγισμός ιδεών αναφέρεται και ως “Ιδεοθύελλα” με περιγραφή: “Το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται συνήθως στη διάρκεια ομαδικών εργασιών και το βασικό του
πλεονέκτημα είναι η εξαγωγή πληθώρας ιδεών μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Τα μέλη
της ομάδας προτείνουν αυθόρμητα και ελεύθερα τις ιδέες τους αναφορικά με το
υπό συζήτηση θέμα και οι ιδέες καταγράφονται και υπό συζήτηση θέμα και οι ιδέες
καταγράφονται και αξιολογούνται σε κατοπινό στάδιο. Η εισήγηση των ιδεών
μπορεί να γίνεται γραπτά ή προφορικά.”

21
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4.1.2 Γραπτός καταιγισμός ιδεών (Brainwritting)
Μέθοδος παρόμοια με το brainstorming, στην οποία τα μέλη της ομάδας δεν
χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο, αλλά μόνο το γραπτό. Το κάθε μέλος γράφει
τις ιδέες του, στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Όταν
εξαντληθούν οι ιδέες, όλα τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις ιδέες ώστε να
υπάρξει συνέχεια στην παραγωγή ιδεών και στη συνέχεια να γίνει αξιολόγηση.
Υπάρχουν αρκετές μορφές της μεθόδου γραπτός καταιγισμός ιδεών που έχουν
προταθεί και χρησιμοποιηθεί. Παραλλαγές αυτής τις μεθόδου είναι οι 6-3-5 γραπτός
καταιγισμός ιδεών, η ηλεκτρονική δεξαμενή γραπτών ιδεών, η ηλεκτρονική
πινακοθήκη γραπτών ιδεών, η ονομαστική ομαδική τεχνική κ.ά. 22

4.1.3 Συνεργατική μέθοδος με σκίτσα (C-sketch method = Collaborative sketch
method)
Πρόκειται για μια εναλλακτική μέθοδο καταιγισμού ιδεών που προτάθηκε το
1993 από τον J. Shah

και προτείνει τα σχέδια ως μέσο δημιουργίας ιδεών. Στη

συνεργατική μέθοδο με σκίτσα οι σχεδιαστές δουλεύουν πάνω στην ανάπτυξη
γραφικών αναπαραστάσεων των λύσεων πάνω σε ένα σχεδιαστικό πρόβλημα. Η
μέθοδος ξεκινά να εφαρμόζεται μετά τον ορισμό και τις διευκρινίσεις του
προβλήματος που έχει τεθεί προς επίλυση. Οι σχεδιαστές δουλεύουν αρχικά
ανεξάρτητα αναπτύσσοντας σκίτσα με τις προτεινόμενες ιδέες τους για κάποιο
χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί εξαρχής. Στη συνέχεια προωθούν τις ιδέες τους
ο καθένας στον διπλανό του, ο οποίος μπορεί να αλλάξει να και προσθέσει στοιχεία
στην ιδέα του κάθε σκίτσου. Η διαγραφή κάποιας ιδέας δεν υπάρχει σαν
δυνατότητα σε αυτό το στάδιο. Έτσι, η κάθε ιδέα διασχίζει όλα τα μέλη της ομάδας
και το κάθε ένα δίνει τη δική του συνεισφορά, ώστε στο τέλος της συνάντησης να
υπάρχουν αξιόλογες τελικές ιδέες. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε διάφορες εκδοχές.
Κάποιες από αυτές επιτρέπουν και την προφορική επικοινωνία, άλλες την
απαγορεύουν. Για την καλύτερη χρήση της μεθόδου έχουν δημιουργηθεί
ηλεκτρονικά εργαλεία τα οποία βοηθούν τόσο στην κλασική εφαρμογή της
μεθόδου, όσο και στην εφαρμογή της από μέλη τα οποία δουλεύουν ασύγχρονα και
από διαφορετικές τοποθεσίες. Tα εργαλεία αυτά προσομοιώνουν όλο και
περισσότερο την φυσική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας και πολλές
φορές την διευκολύνουν σε θέματα οργάνωσης, παρουσίασης και ταχύτητας
22
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δίνοντας τη δυνατότητα στους σχεδιαστές να κατοχυρώσουν σχόλια στα σχέδια,
να τα τονίσουν (δηλαδή να τους δώσουν έμφαση εφόσον τα θεωρούν μεγάλης
σημασίας) και να τους αλλάξουν κλίμακα μεγέθους, να τα συνδέσουν μέσω
υπερσυνδέσμων με άλλα σχέδια ή κείμενα και να τα αποθηκεύσουν και
επικοινωνήσουν με όποιο τρόπο επιθυμούν. 23
Όλες οι παραπάνω παραγωγής ιδεών μέθοδοι, απαιτούν μια συνεργατική
διαδικασία. Κύριος στόχος πέρα από την παραγωγή ιδεών, είναι το κάθε μέλος της
ομάδας να εκφράσει την ιδέα του ανεπηρέαστος από τους υπόλοιπους. Σε ένα
ατομικό project μια τέτοιου είδους προσέγγιση, δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα. Ακόμα
και αν ο σχεδιαστής ακολουθούσε τα παραπάνω βήματα και δημιουργούσε τους
απαραίτητους πίνακες, θα ήταν σαν να προσπαθεί να εξηγήσει στον ίδιο του τον
εαυτό την σκέψη του. Αυτό που έχει νόημα, σε ένα ατομικό project, είναι να
ακολουθηθεί μία μέθοδος σχετικά με την παραγωγή ιδεών, που συνδυάζει τον
αυθορμητισμό του κλασικού brainstorming, με την οργάνωση ενός πίνακα που
βοηθάει τη μνήμη: Καταγράφει δηλαδή τις ιδέες που λόγω της μετέπειτα εξέλιξης
της εργασίας θα μπορούσαν να ξεχαστούν.
Η ποιότητα των ιδεών ενός βιομηχανικού σχεδιαστή εξαρτάται και από από
τα σκίτσα του. Το σκίτσο έχει την ιδιαιτερότητα να μένει χαραγμένο στην μνήμη
του σχεδιαστή, σε αντίθεση με της γραπτές σημειώσεις. Η εικόνα λειτουργεί άμεσα
στο μυαλό και διασαφηνίζει όλα όσα θα μπορούσαν να εξηγηθούν με λέξεις. Κατά
την γένεση μιας ιδέας, το σκίτσο δεν είναι απλώς βοηθητικό μέσο, αλλά το
αποτύπωμά του τρόπου σκέψης του σχεδιαστή, και κατά αυτό τον τρόπο αποτελεί
το κεντρικό σημείο δημιουργίας μιας ιδέας.
Για την παραγωγή ιδεών λοιπόν σε αυτή την διπλωματική εργασία
επέλεξα το traditional brainstorming και την “ατομική μέθοδο με σκίτσα” η οποία
παρουσιάζεται παρακάτω:
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4.2 Σάρωση ιδεών με τη μέθοδο χαρτογράφησης της σκέψης

Η τεχνική αυτή αποτελεί ένα
τρόπο εξωτερίκευσης και καταγραφής
της σκέψης με γρήγορο τρόπο.24
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά και
σε ομάδα. Η μέθοδος λειτουργεί ως
εξής: σε μια μεγάλη κόλλα ο
σχεδιαστής γράφει ιδέες, κι έπειτα τις
κατατάσει λογικά σε ένα διάγραμμα
δενδροειδούς μορφής.
Στην δική μας περίπτωση το θέμα
είναι ο σχεδιασμός συστήματος επίπλων για μικρούς χώρους διαμονής. Στο
παρακάτω διάγραμμα φαίνεται ο τρόπος που ταξινομήθηκαν τα παραπάνω σκίτσα
στο δενδροειδές διάγραμμα.
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4.3 Μέθοδος Διάσπασης του προβλήματος - Κατάληξη σε design guidelines

Σε αυτή τη μέθοδο, το αρχικό μας πρόβλημα, διαιρείται σε υποπροβλήματα.
Αυτό γίνεται με την λογική ότι αν λυθούν τα επί μέρους προβλήματα, τότε θα έχει
λυθεί και το κυρίως. Καθώς η λύση του κάθε υποπροβλήματος ενδεχομένως
επηρεάζει και τα άλλα, η χρήση της μεθόδου από την αρχή του project, μπορεί να
βοηθήσει στην δημιουργική σκέψη και την πρόταση λύσεων. Κατά την εφαρμογή
της μεθόδου, γίνεται χρήση διαγραμμάτων τα οποία συνδυάζουν σκίτσα και
κείμενο.
Τα προβλήματα που εντοπίζουμε στο προϊόν που θέλουμε να σχεδιάσουμε,
είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν στις σχεδιαστικές προδιαγραφές. Στόχος είναι να
περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το εύρος των απαιτήσεων
αιτιολογώντας την κάθε απόρριψη απαίτησης.
Η καρδιά του προβλήματός μας είναι η συγχώνευση τριών ζωτικών χώρων,
σε έναν. Η λειτουργία αυτών των χώρων είναι ετεροχρονισμένη. Είναι προφανές
ότι όταν κάποιος εργάζεται δεν χρειάζεται να έχει στον χώρο αυτό τα έπιπλα που
χρειάζεται για να κοιμάται. Το ίδιο ισχύει και για τον χώρο διημέρευσης όπου
κάποιος θα διαβάσει ένα βιβλίο, θα πιει έναν καφέ ή απλώς θα δει τηλεόραση. Αυτό
δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν μπορούν να υπάρχουν σταθερά στοιχεία
τα οποία χρησιμοποιούνται ή τουλάχιστον δεν ενοχλούν και στις τρεις αυτές
ζωτικές ζώνες.
Από τα παραπάνω
προκύπτει ότι μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε
ξεχωριστά τους χώρους
αυτούς. Σαν δηλαδή η
αποστολή μας να είναι να
επιπλώσουμε

τρία

διαφορετικά δωμάτια, και
σε δεύτερη φάση να δούμε
πως αυτά μπορούν να
συνδυαστούν. Ο χώρος στον οποίο αναφερόμαστε είναι περίπου 10 τ.μ. με ύψος
περίπου 2.50 μέτρα, όσο δηλαδή ένα τυπικό δωμάτιο πολυκατοικίας. Σημειωτέο ότι
σε έναν τέτοιο χώρο, υποχρεωτικό είναι πλην της πόρτας, να υπάρχει ένα
παράθυρο για φυσικό φωτισμό, το οποίο θα καταλαμβάνει το 10% της έκτασης του
δωματίου, δηλαδή 1 τ.μ.
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Τα προβλήματα δηλαδή που μπορεί να έχει κάποιος σε ένα μικρό σπίτι, τα
χωρίζουμε σε επιμέρους προβλήματα που έχει στο υπνοδωμάτιο, στο γραφείο και
στο σαλόνι.
Προβλήματα σχετικά με την κατοίκηση μικρών χώρων και την χρήση πολυμορφικών
επίπλων:
Όταν κάποιος ζει σε έναν μικρό χώρο, είναι πολύ πιθανό να στραφεί σε
πολυμορφικές λύσεις για να καλύψει τις ανάγκες του. Ένα έπιπλο σαν αυτό που
προτείνει η παρούσα εργασία, πρέπει αφενός να είναι πρακτικό, αφετέρου να
προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς χώρους. Θα πρέπει να καλύπτει όλες τις
ανάγκες που έχει ο χρήστης σε ένα κανονικό σπίτι, ανεξαρτήτως του μικρού
μεγέθους του χώρου. Καθώς το project προορίζεται για ατομική χρήση, θα πρέπει
όλες οι μετατροπές του συστήματος να μπορούν να γίνουν από έναν άνθρωπο,
αλλά να παρέχουν ανέσεις και για λειτουργίες περισσοτέρων του ενός ανθρώπου.
Σε αυτήν την κατηγορία προέκυψαν τα παρακάτω guidelines, που παρουσιάζονται
χωρίς να είναι ακόμα διατεταγμένα με σειρά προτεραιότητας:

• Το σύστημα επίπλων να καλύπτει τις ανάγκες του χώρου διημέρευσης, χώρου
ύπνου & χώρου εργασίας, χωρίς αυτό να συμβαίνει απαραίτητα ταυτόχρονα.
• Τη στιγμή που κάποια μέρη του συστήματος επίπλων δεν βρίσκονται σε χρήση, να
καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό όγκο.
• Όταν όλες οι λειτουργίες του συστήματος επίπλων βρίσκεται σε εφαρμογή, να
μπορεί ένας άνθρωπος ύψους 180 cm να διασχίσει το δωμάτιο με τα χέρια στη
μέση.
• Η κατασκευή να αντέχει στο χρόνο.
• Η κατασκευή να αντέχει στο βάρος.
• Για το στήσιμο του συστήματος να απαιτούνται όσο το δυνατόν λιγότερες
μόνιμες και καταστροφικές παρεμβολές στο χώρο (π.χ. βιδώματα στον τοίχο,
επεμβάσεις στο δάπεδο κ.ο.κ.)
• Το σύστημα να μπορεί να μεταφερθεί πακεταρισμένο μέσα σε ένα οικογενειακό
αυτοκίνητο με ριγμένα τα πίσω καθίσματα.
• Το σύστημα να στήνεται και να ξεστήνεται από δύο άτομα.
• Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται με όσο το
δυνατό μικρότερη μυική δύναμη.
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• Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται από ένα
άτομο.
• Όταν το σύστημα είναι στημένο να κάνει τον χώρο να δείχνει όσο το δυνατό
μεγαλύτερος.

Προβλήματα σχετικά με τη οικολογία και την βιωσιμότητα του προϊόντος:

Ο λεγόμενος “πράσινος σχεδιασμός” κερδίζει μέρα με τη μέρα έδαφος. Είναι
μια πολιτική η οποία έχει να κάνει με την χρήση οικολογικών υλικών αλλά και με
άλλες παραμέτρους που ενώ μπορεί να μην το περιμένουμε επηρεάζουν το
οικοσύστημα. Αυτές οι παράμετροι έχουν περισσότερο να κάνουν με τις μεθόδους
παραγωγής των υλικών, ή ακόμα και με την γραμμή παραγωγής του προϊόντος. Για
παράδειγμα, μπορεί ένα προϊόν να φαίνεται φιλικό προς το περιβάλλον, και κατά τη
χρήση του να μην προκαλεί κανενός είδους ρύπο. Κατά την παραγωγή του όμως,
υπάρχει πιθανότητα να έχουν χρησιμοποιηθεί μέθοδοι τόσο επιβλαβείς που
αναιρούν τον οικολογικό χαρακτήρα του προϊόντος. Στα πλαίσια της διπλωματικής,
θα μας απασχολήσει μια διαφορετική κατεύθυνση αυτού του προβλήματος, που
περνάει περισσότερο από το χέρι του σχεδιαστή. Ένα παράδειγμα είναι η
αισθητική, όπου αν είναι λιτή και κλασική δίνει στο προϊόν μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής, συνεπώς αντιτίθεται στην υπερκατανάλωση, την αύξηση των ρύπων και τα
παράγωγά τους 25 . Το ίδιο ισχύει και για την χρήση κατάλληλων ποσοστών
ενέργειας και χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.
Ακολουθούν αταξινόμητα ξανά τα guidelines αυτής της κατηγορίας.
• Το σύστημα να χαρακτηρίζεται από απλή - διακριτική αισθητική και όχι από κάποια
μόδα που ίσως αλλάξει άμεσα.
• Το σύστημα να είναι ανακυκλώσιμο (ή επαναχρησιμοποιήσιμο μετά τη διάρκεια
ζωής του)
• Να μην απαιτείται χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την χρήση του συστήματος.
• Τα υλικά κατασκευής να μην παράγονται με μη οικολογικό τρόπο.

25

Fuad-Luke, Alastair. The Eco-design Handbook, London 2002, σ. 324
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Προβλήματα σχετικά με τον χώρο του υπνοδωματίου:

Το υπνοδωμάτιο είναι ο χώρος που περνάμε το ένα τρίτο της ζωής μας. Το
κρεβάτι βρίσκεται συνήθως στο κέντρο του δωματίου. Τοποθετείται με το
προσκέφαλο να κοιτάει προς τον βορρά (συνήθως) και εκατέρωθεν του κρεβατιού
βρίσκονται αντικείμενα άμεσης ανάγκης. Από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει
να προσέξουμε είναι η επιλογή του στρώματος, κυρίως για ορθοπεδικούς λόγους.
Τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν σε έναν τέτοιο χώρο όμως έχουν
να κάνουν όχι μόνο με τον ύπνο (κρεβάτι, μέγεθος, αποθήκευση) αλλά και με τα
παρελκόμενα που υπάρχουν. Τα ρούχα, το μέρος που θα ντύνεται ο χρήστης, η
αποθήκευση των προσωπικών του ειδών σε συνδυασμό με την ανάγκη της
ελαχιστοποίησης του όγκου, και την ανάγκη για πολυμορφικότητα του επίπλου
λειτουργούν σαν αφετηρία για να προσδιορίσουμε τα εξής design guidelines σχετικά
με τον χώρο αυτό, επίσης παρουσιασμένα χωρίς ταξινόμηση προτεραιότητας:

• Η επιφάνεια ύπνου όταν (και αν) μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται
τα σκεπάσματα.
• Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια
• Να μπορεί να τοποθετηθεί επίπεδη τηλεόραση 17 ως 25 ιντσών (+ παρελκόμενα
π.χ. dvd) ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή από την θέση του ύπνου.
• Όταν το έπιπλο παρέχει τις υπηρεσίες υπνοδωματίου, ο χρήστης να μπορεί να
ντυθεί και να καλωπισθεί όρθιος, καθώς και να δει τον εαυτό του στον καθρέφτη.
• Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των εξής:
2 αθλητικές περιβολές, 2 χειμωνιάτικα παλτό, 2 καλοκαιρινά παλτό, 7 παντελόνια, 4 πυτζάμες, 12
πουκάμισα, 12 μακό, 12 εσώρουχα, 12 ζεύγη κάλτσες, 5 ζεύγη υποδήματα, 1 πάπλωμα, 4 σεντόνια,
4 πανοσέντονα, 8 μαξιλαροθήκες, 4 πετσέτες μπάνιου *

• Τα ρούχα και τα λοιπά αντικείμενα καθημερινής χρήσης να καταλαμβάνουν το
ελάχιστο δυνατό όγκο
• Να μπορούν να αποθηκευτούν βασικά προσωπικά είδη σε απόσταση που ο
χρήστης να μπορεί να προσεγγίσει ξαπλωμένος.
• Να μπορεί να κοιμηθεί ένα ζευγάρι στο κρεβάτι (στρώμα διαστάσεων 200*140 cm)
• Να υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να μπορεί να διαβάσει ξαπλωμένος
• Τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης και τα ρούχα να μην είναι σε κοινή θέα *
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Προβλήματα και Ανάγκες του χώρου εργασίας:

Η δομή του χώρου σε αυτή την
περίπτωση διαμορφώνεται με
εργονομικά κριτήρια.26 Όπως φαίνεται
στο σχήμα, προκύπτει ύστερα από
διαστασιολογική ανάλυση των
αντικειμένων του χρήστη και ύστερα
από την αξιολόγηση του τι πρέπει να
προσεγγίζει καθιστός και τι όχι. Καλό είναι
ο φυσικός φωτισμός να προέρχεται από δεξιά ενώ τα αντικείμενα άμεσης ανάγκης
να μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή αριστερά. Και οι δύο παραπάνω αποφάσεις
έχουν να κάνουν με το αν ο χρήστης είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας.
Σύμφωνα με τα ποσοστά των πωλήσεων της εταιρείας “ΠΛΑΙΣΙΟ
COMPUTERS”, οι πωλήσεις laptop υπολογιστών είναι κατά πολύ υψηλότερες από
τους desktop, κυρίως σε νέους ανθρώπους. Το κατάστημα “PUBLIC” δεν πουλάει
καν desktop ενώ τα laptops είναι από τις σημαντικές πηγές εσόδων του. Αυτή η τάση
της αγοράς καθιστά λογικό το σενάριο ότι σχεδιάζουμε για χρήστες laptop. Έτσι το
βάθος της επιφάνειες εργασίας μειώνεται στα 70 cm.
Με κύριο γνώμονα τις παραπάνω παρατηρήσεις, κατέληξα στα εξής guidelines
(σειρά τυχαία ξανά):
• Κατά την εργασία να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για ελευθερία κινήσεων
καθορισμένος από εργονομικά κριτήρια.
• Ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση σε περίπου επτά βιβλία μεσαίου μεγέθους.
• Ο χρήστης να μπορεί να εργαστεί σε επίπεδη επιφάνεια 70 * 120 cm σε laptop ή
χωρίς.
• Η επιφάνεια εργασίας όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται
τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω.
• Ο χρήστης να μπορεί όταν εργάζεται να σημειώνει και να έχει άμεση οπτική
επαφή με τις σημειώσεις του χωρίς να στερείται χώρο απο την επιφάνεια
εργασίας.
• Να υπάρχει τεχνητός φωτισμός κατά την διάρκεια εργασίας.

26

Λάιος, Σύγχρονη Εργονοµία, έ.α., σ.299.
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Προβλήματα σχετικά με τον χώρο διημέρευσης:
Πρόκειται για τον χώρο που περνάμε ίσως τις ευχάριστες ώρες της ημέρας.
Είναι ο χώρος που θα υποδεχτούμε τους φίλους μας, που θα καθίσουμε να πιούμε
έναν καφέ, να δούμε μια ταινία ή απλώς να κουβεντιάσουμε. Από τα αρχαία χρόνια
μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι προτιμούν την κυκλική διάταξη όταν
βρίσκονται σε παρέα, είτε εξ ανάγκης σε μία προϊστορική σύναξη γύρω από την
φωτιά, είτε σε μια καλοκαιρινή παρέα στην παραλία. Παρατηρώντας τις δομές των
χώρων αυτών από τα νησιώτικα μονόχωρα σπίτια, έως αυτά της οθωμανικής
περιόδου με τους οντάδες και τα μεντέρια τους, βλέπουμε ότι το έπιπλο, χτιστό η
μη, ακολουθεί την προηγούμενη φόρμα. Περιμετρικά οι άνθρωποι, και στο κέντρο η
εστία του φαγητού, το ποτό κ.λ.π. Ξεχωρίζοντας τις βασικές ανάγκες της
συνεστίασης, της τηλεόρασης και του διαβάσματος, προέκυψαν τα εξής
αταξινόμητα guidelines:

• Να μπορούν να τοποθετηθούν τρία ποτήρια, μια πιατέλα και πέντε βιβλία στο
χώρο.
• Να υπάρχει χώρος να καθίσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση
και ταυτόχρονη πρόσβαση σε ένα σημείο όπου ενδεχομένως βρίσκεται ένας
δίσκος, καφές ή κάτι σχετικό, χωρίς να σηκωθούν από τις θέσεις τους.
• Να μπορούν να τοποθετηθούν περίπου 40 βιβλία διαστάσεων 20 * 30 * 3 , κατά την
διάρκεια που ο χώρος έχει την χρήση χώρος διημέρευσης.
• Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια
• Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσών ώστε να υπάρχει
άμεση οπτική επαφή από τις τρεις θέσεις.
• Να υπάρχει χώρος να καθίσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση
οπτική επαφή ο ένας με τον άλλο.
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4.4 Ιεράρχηση με τη μέθοδο post - it

Όπως φαίνεται από το προηγούμενο υποκεφάλαιο (4.3) τα design guidelines
καταγράφονται με τυχαία σειρά. Μετά από την καταγραφή τους, έρχεται η ώρα που
τα guidelines αξιολογούνται από τον σχεδιαστή, και μπαίνουν σε μία σειρά η οποία
πλέον δεν είναι τυχαία. Η σειρά αυτή αρχίζει από το σημαντικότερο guideline που
πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό του προϊόντος και
τελειώνει στο λιγότερο σημαντικό.
Για να γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να ακολουθηθεί, η μέθοδος post - it. Ο
σχεδιαστής γράφει κάθε guideline σε ένα χαρτάκι, και τα κολλάει σε ένα μεγάλο
πίνακα, ώστε να έχει άμεση και συνεχή επαφή με τα design guidelines καθʼ όλη τη
διάρκεια του σχεδιασμού. Βλέποντας τα επανεξετάζει τις ιδέες του, αλλάζει την
σειρά, διαγράφει, προσθέτει στοιχεία ώστε να καταλήξει στην τελική λίστα των
design guidelines.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε μία γενική κατηγορία σχετικά με το
σύστημα που σχεδιάζω, όπου τα design guidelines αποτελούν γενικές αξίες για τον
μετέπειτα σχεδιασμό. Πέρα από αυτήν την κατηγορία, έχουμε άλλες τρεις ισάξιες,
που έχουν να κάνουν με τους ζωτικούς χώρους. Αρχικά, είναι όλα μπερδεμένα
όπως φαίνεται στην φωτογραφία, και στην συνέχεια ο σχεδιαστής ξεκαθαρίζει την
κατάσταση και βάζει τα guidelines στην σωστή κατηγορία και κατʼ επέκταση στη
σωστή σειρά.
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Έτσι καταλήγουμε στα design guidelines με την εξής σειρά:

DESIGN GUIDELINES
Το σύστημα επίπλων να καλύπτει τις ανάγκες του living, sleeping και working space,
χωρίς αυτό να συμβαίνει απαραίτητα ταυτόχρονα.
Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται από ένα
άτομο.
Να είναι ανθεκτικό στο βάρος του ανθρώπου και στις χρήσεις που θα κάνει.
Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται μέσα σε
χρονική διάρκεια ενός λεπτού.
Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται με όσο το
δυνατό μικρότερη μυική δύναμη.
Τη στιγμή που κάποια μέρη του συστήματος επίπλων δεν βρίσκονται σε χρήση, να
καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό όγκο.
Όταν το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, να μπορεί ένας άνθρωπος
ύψους 180 cm να διασχίσει το δωμάτιο με τα χέρια στη μέση
Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να τηρεί πάντα τους
κανόνες υγιεινής ενός δωματίου.
Να μπορεί να μεταφερθεί πακεταρισμένο μέσα σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο
με ριγμένα τα πίσω καθίσματα.
Όταν είναι στημένο να κάνει τον χώρο να δείχνει όσο το δυνατό μεγαλύτερος
Να στήνεται και να ξεστήνεται από δύο άτομα
Για το στήσιμό του να απαιτούνται όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβολές στο
χώρο (π.χ. τρύπες στον τοίχο)
Να είναι οικονομικά προσιτό από άτομα με μηνιαίο εισόδημα περίπου 1000 ευρώ.
(νέοι 18 - 28 χρονών)
Να μπορεί να κατασκευαστεί με τα μέσα που προσφέρει η ελληνική βιομηχανία.
Να είναι ανθεκτικό στο χρόνο
Να καθαρίζεται εύκολα.
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DESIGN GUIDELINES (green design)
Να χαρακτηρίζεται από απλή - διακριτική αισθητική και όχι από κάποια μόδα που
ίσως αλλάξει άμεσα.
Να είναι ανακυκλώσιμο (ή επαναχρησιμοποιήσιμο μετά τη διάρκεια ζωής του)
Να μην απαιτείται χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την χρήση του.
Τα υλικά κατασκευής να μην παράγονται με αντιοικολογικό τρόπο.

DESIGN GUIDELINES (sleeping space)
Να μπορεί να κοιμηθεί ένα ζευγάρι σε στρώμα διαστάσεων 200 * 140 cm
Η επιφάνεια ύπνου όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται τα
σκεπάσματα.
Όταν το έπιπλο παρέχει τις υπηρεσίες υπνοδωματίου, ο χρήστης να μπορεί να
ετοιμαστεί (ντυθεί, χτενιστεί κλπ) όρθιος, καθώς και να δει τον εαυτό του.
Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης
2 αθλητικές περιβολές,2 χειμωνιάτικα παλτό,2 καλοκαιρινά παλτό,7 παντελόνια,4 πυτζάμες,12
πουκάμισα ,12 μακό,12 εσώρουχα,12 ζεύγη κάλτσες,5 ζεύγη υποδήματα,1 πάπλωμα,4 σεντόνια,4
πανοσέντονα,8 μαξιλαροθήκες,4 πετσέτες μπάνιου *

Τα παραπάνω να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο
Να μπορούν να αποθηκευτούν βασικά προσωπικά είδη σε απόσταση που ο
χρήστης να μπορεί να τα τα πιάσει ξαπλωμένος.
Να υπάρχει η δυνατότητα να βλέπει για ενδεχόμενο διάβασμα όταν βρίσκεται σε
στάση ύπνου
Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες (+ παρελκόμενα
π.χ. dvd) ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή από την θέση του ύπνου.
Τα παραπάνω να μην είναι σε κοινή θέα *
Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια
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DESIGN GUIDELINES (working space)
Να μπορεί ο χρήστης να εργαστεί σε επίπεδη επιφάνεια 70 * 120 cm με laptop ή
χωρίς.
Τεχνητός φωτισμός κατά την διάρκεια εργασίας.
Η επιφάνεια εργασίας όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται
τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω.
Ο χρήστης να μπορεί όταν εργάζεται να σημειώνει και να έχει άμεση οπτική
επαφή με τις σημειώσεις, φωτογραφίες κλπ χωρίς να στερείται χώρο απο την
επιφάνεια εργασίας.
Κατά την εργασία του να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για ελευθερία κινήσεων
αντίστοιχος με εργονομικά κριτήρια.
Ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση σε περίπου επτά βιβλία μεσαίου μεγέθους.
Να μπορεί να αποθηκεύσει και να έχει άμεση πρόσβαση από την θέση εργασίας
σε
χαρτί σημειώσεων,10 μολύβια - στυλό,1 χάρακας,1 κομπιουτεράκι,σελοτεηπ,1 ψαλίδι,1
σημειωματάριο ημερολόγιο

Να μπορούν να απομακρυνθούν απορρίματα όπως χαρτιά κλπ χωρίς να χρειάζεται
ο χρήστης να σηκωθεί από την θέση εργασίας του.

DESIGN GUIDELINES (living space)
• Να υπάρχει χώρος να κάτσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση
οπτική επαφή ο ένας με τον άλλο.
• Να μπορούν να τοποθετηθούν τρία ποτήρια, μια πιατέλα και πέντε βιβλία στο
χώρο.
• Να υπάρχει χώρος να κάτσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση
και ταυτόχρονη πρόσβαση σε ένα σημείο όπου ενδεχομένως βρίσκεται ένας
δίσκος, καφές κλπ, χωρίς να σηκωθούν από τις θέσεις τους.
• Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες ώστε να υπάρχει
άμεση οπτική επαφή από τις τρεις θέσεις.
• Να μπορούν να τοποθετηθούν περίπου 40 βιβλία διαστάσεων 20 * 30 * 3 , κατά
την διάρκεια που ο χώρος έχει την χρήση living space.
• Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια
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4.5 Πίνακας design guidelines - σκίτσων
Σε αυτόν τον πίνακα, ο σχεδιαστής καταγράφει τις σκέψεις του σχετικά με
κάθε design guideline. Οι σκέψεις αυτές εκφράζονται κυρίως με σκίτσα και έχουν να
κάνουν με πρόχειρες, απλές και αυθόρμητες λύσεις γύρω από το θέμα του κάθε
guideline. Στόχος είναι η οπτικοποίηση των σκέψεων του σχεδιαστή, και συνεχής
προβολή του ώστε οι εικόνες αυτές να ριζώσουν καλά στο μυαλό του. Στη
συγκεκριμένη εργασία αφού ο πίνακας τυπώθηκε κενός, δίπλα σε κάθε design
guideline, έκανα τα σχετικά πρόχειρα σκίτσα. Η εκτύπωση κρεμάστηκε στην τοίχο
και κατέβηκε μετά την ολοκλήρωση του project.
Σχετικά με τις πρώτες σχεδιαστικές προδιαγραφές, πολύ βασικό ήταν να
φανεί η ανάγκη για την τριπλή χρήση του χώρου. Έτσι στον πίνακα φαίνονται
σκίτσα με ανθρώπους σε ένα σαλόνι, μια βιβλιοθήκη, σε στάσεις ύπνου, στο
γραφείο. Έχουν αποτυπωθεί ουσιαστικά όλες οι ενέργειες που εκτελούνται μέσα
σε ένα σπίτι, με λιτές γραμμές. Το μάτι έτσι βοηθιέται και στη μνήμη μένει ότι αυτά
τα χαρακτηριστικά πρέπει να υπάρχουν στο προϊόν. Η μετατροπή του συστήματος,
θα πρέπει να μπορεί να γίνει από ένα άτομο. Αυτό σημαίνει ότι όταν για παράδειγμα
ο χώρος λειτουργεί σαν υπνοδωμάτιο, θα πρέπει ένα άτομο μόνο του να το
μετατρέψει σε γραφείο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε με την χρήση των χεριών
και των ποδιών, είτε με ηλεκτρική ενέργεια. Εναλλακτικές που αναφέρονται είναι
τα υδραυλικά συστήματα, ο αέρας, οι σούστες και άλλα αυτοματοποιημένα
συστήματα που υπάρχουν στην αγορά. Βασική ανάγκη είναι η ανθεκτικότητα του
επίπλου στο βάρος και τις ανάγκες του ανθρώπου. Έτσι όπως φαίνεται και στον
πίνακα, μετά από έρευνα, το κρεβάτι θα πρέπει να αντέχει 300 kg, τα τραπέζια και
καρέκλες περίπου 100 kg συν τα βάρη της τηλεόρασης (15 kg) και των βιβλίων (10
kg / 15 βιβλία). Η ανάγκη της γρήγορης μετατροπής του συστήματος από την μία
μορφή στην άλλη, σχηματοποιείται με ιδέες όπως η χρήση ραγών, ρουλεμάν και
γενικότερα της περιστροφικής κίνησης, ενώ η ανάγκη για την ελαχιστοποίηση της
απαιτούμενης μυϊκής δυνατής δείχνεται μέσα από την αναπαράσταση γραναζιών
και υδραυλικών συστημάτων. Το πρόβλημα του όγκου θα μπορούσε να λυθεί με τη
χρήση του αέρα (φούσκωμα - ξεφούσκωμα), με την αναδίπλωση των όγκων ή ακόμα
και με την εκμετάλλευση της οροφής και του χώρου κάτω από το δαπέδο για την
εξαφάνιση άχρηστων κατά καιρούς αντικειμένων. Η τήρηση όλων κανόνων υγιεινής
παραπέμπουν στην καθαριότητα κυρίως στον χώρο που κοιμόμαστε και κρατάμε τα
ρούχα μας. Προς το τέλος αναφέρεται το πακετάρισμα του επίπλου για την
μεταφορά του από το κατάστημα, πράγμα που σχηματοποιείται με το σκίτσο ενός
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παζλ ενώ η ανάγκη της ελάχιστης παρεμβολής στο χώρο, φαίνεται από τα σκίτσα
που χρησιμοποιούν τους τοίχους για στήριξη, χωρίς την χρήση καρφιών, βιδών
κ.λ.π. Προδιαγραφές όπως η ανθεκτικότητα στο χρόνο, μη μπορώντας να
περιγραφούν με σκίτσα, εκφράζονται μέσα στον πίνακα μέ λέξεις (ανθεκτικά υλικά,
γερή κατασκευή κ.ά.)
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Όσον αφορά τις προδιαγραφές που έχουν να κάνουν με τον χώρο του ύπνου,
κάθε σχεδιαστική προδιαγραφή συνοδεύεται από κάποια σκίτσα που δίνουν
συνοπτικά λύσεις. Στο στάδιο αυτό δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ρεαλιστικές ή
υλοποιήσιμες λύσεις. Λειτουργούν ως βασική πηγή έμπνευσης και ως
“σημειωματάριο” για την μετέπειτα σχεδιαστική διαδικασία. Η σχηματοποίηση της
αναδίπλωσης του στρώματος, ή ιδέες όπως η εξαφάνιση του κρεβατιού κάτω από
το δάπεδο, δείχνουν ακριβώς το νόημα αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι λύσεις
που αυτούσιες θα χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό. Είναι η αυθόρμητη
οπτικοποίηση της σκέψης, ακόμα και όταν αυτή κριθεί λανθασμένη (π.χ. κόκκινο “Χ”
σε κουτάκια).
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Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή τις
προδιαγραφές σχετικά με τον χώρο του καθιστικού και τον χώρο εργασίας. Σχετικά
με το green design, δεν έχει γίνει οπτικοποίηση των προδιαγραφών διότι στο
επίπεδο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας δεν θα μας απασχολήσει
έντονα στον σχεδιασμό.
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Κεφάλαιο 5ο. Σύνθεση
5.1 Περίληψη σχεδιαστικών προδιαγραφών για την δημιουργία αρχικών concepts

Κατά τη σχεδίαση ενός προϊόντος έρχεται η στιγμή που ο σχεδιαστής πρέπει να
ετοιμάσει εναλλακτικές λύσεις, έστω και σε πρώιμο στάδιο. Στην περίπτωση του
επίπλου που σχεδιάζω, αρχικός στόχος είναι η δημιουργία τριών διαφορετικών
concepts, όπου θα ξεχωρίζουν όχι μόνο από την εμφάνισή τους, αλλά κυρίως λόγω
της λογικής που αντιμετωπίζουν την επίλυση του προβλήματος. Για να γίνει κάτι
τέτοιο, θα πρέπει να περιοριστούν οι απαιτήσεις σε μεγάλο βαθμό. Τα σχεδιαστικά
δεδομένα που προκύπτουν από τα design guidelines θα πρέπει να είναι πολύ λίγα, τα
βασικότερα, ώστε να υπάρξει μία αφετηρία. Από τα εβδομήντα design guidelines π.χ.
πρέπει να επιλεγούν τα δέκα. Με γνώμονα αυτά τα δέκα, ο σχεδιαστής προτείνει
σχεδιαστικές λύσεις, που - αν και επιδέχονται βελτιώσεις - λειτουργούν σαν το
ξεκίνημα του τελικού σχεδιασμού του τελικού προϊόντος. Αυτό θα γίνει μετά από
μία διαδικασία αξιολόγησης των concepts που θα δούμε παρακάτω.
Όσον αφορά τον σχεδιασμό του πολυμορφικού επίπλου, ο τρόπος που θα
περιορίσω τα σχεδιαστικά μου δεδομένα, είναι ο εξής: Για κάθε κατηγόρια ζωτικού
χώρου που έχει αναλυθεί

(κεφ. 1.1) αναφέρω τα αντικείμενα χωρίς τα οποία ο

χώρος είναι αδύνατο να λειτουργήσει σωστά και να καλύψει τις ανάγκες του
χρήστη:

Χώρος που ο χρήστης θα κοιμάται:
•
•
•
•

χώρος με στρώμα για ύπνο
αποθήκευση ειδών βασικής ανάγκης (π.χ. ποτήρι για νερό, φάρμακα κ.λ.π)
καθρέφτης και αποθήκευση προσωπικών ειδών (αποσμητικό, σεσουάρ κ.λ.π)
χώρος για τα ρούχα και τα παπούτσια
Χώρος που ο χρήστης θα εργάζεται:

• επιφάνεια εργασίας 120 * 50 cm
• χώρος για αποθήκευση σημειώσεων και ειδών βασικής ανάγκης
• 20 βιβλία
Χώρος συνεστίασης και ξεκούρασης:
• tv, dvd, cd
• χώρος για να κάθονται τρία άτομα
• 50 βιβλία
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5.2 Δημιουργία τριών σχεδιαστικών προσεγγίσεων

5.2.1 Σχεδιαστική Προσέγγιση 1

Η πρώτη ιδέα είναι ένας λειτουργικός τοίχος. Ένα έπιπλο το οποίο θα
συγκεντρώνει όλα τα αντικείμενα που χρειάζεται ο χρήστης, ενταγμένα σε ένα
σύνολο διαστάσεων τοίχου. Η πρώτη ιδέα σε μορφή σκίτσου φαίνεται παρακάτω,
σαν μία γραμμική απεικόνιση των όγκων. Τα εξαρτήματα του πολυμορφικού τοίχου
αποσπώνται από αυτόν και διατάσσονται με διάφορους τρόπους στον χώρο,
ανάλογα με τη χρήση που εξυπηρετούν.

Κάθε αντικείμενο που χρειάζεται ο χρήστης βρίσκεται πάνω σε ρόδες και
ουσιαστικά αποτελεί ένα ξεχωριστό έπιπλο. Όταν το χρειάζεται το μετακινεί στον
χώρο όπως το χρειάζεται. Λειτουργεί δηλαδή σαν ένα τρισδιάστατο παζλ, που όταν
είναι όλα τα μέρη ενωμένα, δημιουργείται ένας παραλληλεπίπεδος όγκος, ο οποίος
ονομάζεται λειτουργικός τοίχος.

5.2.1.1 Μελέτη κατανομής χώρου στις δύο διαστάσεις
Αναπτύσσοντας αυτήν την ιδέα, σχεδίασα διάφορες διατάξεις των
αντικειμένων και εξαρτημάτων σε όψη και τομή, εντάσσοντάς τα πάντα σε ένα
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παραλληλόγραμμο. Έτσι προσπάθησα να εξασφαλίσω την πιο συμπαγή και
οικονομημένη διάταξη του λειτουργικού τοίχου.

Από την πλευρά του τοίχου έχουν τοποθετηθεί οι χώροι του γραφείου. Η
επιφάνεια εργασίας είναι 70 * 120 cm και βρίσκεται σε ύψος 74 εκατοστών. Αυτές οι
διαστάσεις προέκυψαν από την εργονομική ανάλυση (βλ. κεφ. 1.2). Στην
συγκεκριμένη περίπτωση η επιφάνεια εργασίας μίκρυνε (τo βάθος έγινε 50 cm)
καθώς σχεδιάζω για χρήστες laptop που δεν χρειάζονται όλη αυτή την επιφάνεια.
Μπροστά από την επιφάνεια εργασίας θεώρησα χρήσιμο να υπάρχει χώρος για τα
παρελκόμενα ενός γραφείου (σημειώσεις μολύβια, φορτιστές κ.ά.) και έτσι υπάρχει
ένα βάθος 20 cm που θα επιτρέψει τον σχεδιασμό κάποιου επιπλέον αποθηκευτικού
χώρου. Συνολικά αυτό μας δίνει ένα βάθος των 70 cm που επιτρέπει στον χρήστη
όταν κάθεται στο γραφείο να προσεγγίζει οτιδήποτε βρίσκεται ακόμα και στο πιο
απομακρυσμένο σημείο της επιφάνειας. Τεντώνοντας το χέρι του, και
ανασηκωμένος λίγο από το κάθισμα, ο χρήστης είναι σε θέση να πιάσει τα βιβλία.
Τα βιβλία που σχετίζονται με την δουλειά που ασχολείται ο χρήστης ανά περιόδους
και τα χρειάζεται κοντά στο γραφείο, δεν ξεπερνούν συνήθως τα είκοσι. Έτσι
υπάρχει ένας χώρος βάθους 30 cm και μήκους 120, όσο δηλαδή και της επιφάνειας
εργασίας.
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Από την άλλη πλευρά του τοίχου, είναι συγκεντρωμένοι οι χώροι που
συνδέονται με το καθιστικό. Τα καθίσματα πρέπει να δίνουν στο σώμα μία άνετη
στάση, για αυτό τον λόγο και το μέγιστο ύψος τους είναι τα 30 cm. Αυτό σημαίνει
ότι η τηλεόραση θα τοποθετηθεί σε ύψος 60 cm ώστε να είναι στο επίπεδο των
ματιών, και από κάτω θα τοποθετηθούν χώροι για το dvd και μικροπράγματα. Πάνω
από την τηλεόραση βρίσκεται χώρος για περίπου πενήντα βιβλία. Σε αυτό το
στάδιο, ο τρόπος συναρμολόγησης του συστήματος και το σχήμα του δεν με έχει
απασχολήσει ακόμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, όπως αυτήν των
καθισμάτων του καθιστικού, είναι ακόμα ασαφές αν θα ενταχθούν στο σύστημα.
Αυτό συμβαίνει για να μην χαθεί ο απλοποιημένος τρόπος της αρχικής προσέγγισης
του σχεδιασμού. Οι λεπτομερείς λύσεις και τα επιμέρους προβλήματα που
διαφαίνονται θα εξεταστούν σιγά σιγά μετά την αξιολόγηση του κάθε concept.
Σχετικά με τον χώρο του ύπνου, το μόνο που έχουμε πάντα ως δεδομένο
βάσει σεναρίου, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει χώρος για να κοιμηθούν δύο άτομα.
Αυτό σημαίνει ένα στρώμα 200 * 120 cm το οποίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί
κάτω από τον όγκο άλλων αντικειμένων. Απαραίτητος είναι και ένας χώρος για την
αποθήκευση του ρουχισμού. Αυτός ο χώρος μπορεί να προεκτείνει τον λειτουργικό
τοίχο σε μήκος δύο μέτρων, όσο δηλαδή και το κρεβάτι. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά
διαμορφώνεται ένα παραλληλεπίπεδο διαστάσεων 200 * 180 * 60 cm μέσα στο οποίο
καλούμαι να ενσωματώσω όλα τα guidelines.
5.2.1.2 Μελέτη κατανομής χώρου στις τρεις διαστάσεις
Αφού μελέτησα τους όγκους στις δύο διαστάσεις και όρισα έναν βασικό
όγκο, διαπίστωσα ότι η έλλειψη επεξεργασίας σε τρεις διαστάσεις είναι πολύ
παραπλανητική. Σχεδίασα για αυτόν το λόγο του όγκους που ήδη έχω αναφέρει σε
λογιστικό 3D σχεδίασης και προσπάθησα να δω πώς λειτουργεί αυτός ο όγκος μέσα
σε ένα δωμάτιο 12 τ.μ., τι εναλλακτικές υπάρχουν και τι δυναμική δημιουργείται
στον χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για μία τέτοια εργασία, το τρισδιάστατο
πρόγραμμα στον υπολογιστή, είναι πιο χρήσιμο από το ελεύθερο σκίτσο. Αυτό
συμβαίνει διότι υπάρχει ακρίβεια στους επεξεργάσιμους όγκους και δυνατότητα
επισκόπησης και μετακίνησης των όγκων στον χώρο για δοκιμές μόνο με την
κίνηση του ποντικιού.
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Σε πρώτο στάδιο οι όγκοι είναι σαν να αιωρούνται. Έχουν τοποθετηθεί
στα σημεία που θα είναι πιο πρακτικά για τον χρήστη, χωρίς να με απασχολεί ακόμα
το πώς θα στηριχθούν στην πραγματικότητα. Όταν το έπιπλο παίρνει χρήση
γραφείου, ο χώρος του καθιστικού στρέφεται προς τον τοίχο. Αυτό συμβαίνει διότι
ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια της εργασίας ο χώρος του καθιστικού δεν
χρησιμοποιείται.
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Κατά την διάρκεια του ύπνου, το σκεπτικό είναι ότι ο χρήστης πρέπει
να έχει πρόσβαση σε αντικείμενα πρώτης ανάγκης, συνεπώς καλό θα ήταν δεξιά ή
αριστερά του στρώματος να υπάρχει κάποιος διαθέσιμος χώρος. Απέναντι από το
κρεβάτι θα μπορούσε να βρίσκεται ο χώρος με τα ρούχα, άλλα προσωπικά ήδη ή
ακόμα και τηλεόραση. Το υπόλοιπο του επίπλου, θα μπορούσε να σχηματίζεται
περικλείοντας το κρεβάτι, δημιουργώντας την αίσθηση ενός χωριστού δωματίου.
Ας σημειωθεί ότι ο ύπνος είναι από τις στιγμές που ο χρήστης πρέπει να νιώθει
αίσθημα ασφάλειας. (Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος και διαφοροποιείται από τον
χώρο που περνάει την υπόλοιπη μέρα του)

Όταν ο χώρος παίρνει την χρήση καθιστικού, οι άλλες δύο χρήσεις δεν
λαμβάνουν χώρα. Έτσι για ακόμα μία φορά τα κομμάτια του επίπλου που
περιττεύουν στρέφονται προς τον τοίχο και κρύβονται. Καθίσματα που με κάποιον
τρόπο έχουν ενσωματωθεί στον παραλληλεπίπεδο όγκο εμφανίζονται, και
δημιουργείται μία εστία, η οποία έχει θέα την “πλάτη” του επίπλου. Εκεί στηρίζεται
και αποθηκεύεται η τηλεόραση και ο υπόλοιπος εξοπλισμός.
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5.2.1.3 Επεξεργασία σε μακέτα εργασίας
Η αίσθηση της τρίτης διάστασης μέσω υπολογιστή ήταν πολύ χρήσιμη ώστε
να διαπιστώσω τον χώρο που καταλαμβάνει ένα τέτοιο έπιπλο μέσα σε έναν μικρό
χώρο. Η αίσθηση όμως που δίνεται από την μακέτα και την δημιουργία του ίδιου
του όγκου στις τρεις διαστάσεις, θέτει τον σχεδιαστή πιο κοντά στην
πραγματικότητα. Έχοντας τον όγκο στα χέρια μου και όχι στην οθόνη, διαπίστωσα
λάθη, και σκέφθηκα βελτιώσεις και προοπτικές που μέσα από την οθόνη ήταν
αδύνατο να φανούν.
Για τους παραπάνω λόγους, κατασκευάσθηκε η πρώτη μακέτα που φαίνεται
πιο κάτω, και αποτελεί τη βελτιστοποίηση του πρώτου concept. Δίνει μία νέα
προοπτική σε αυτή την ιδέα: Το έπιπλο πλέον αποτελείται από έναν ενιαίο όγκο, ο
οποίος χωρίζεται στα δύο με μεντεσέδες στην αριστερή πλευρά. Έτσι οι τρεις
διαφορετικές χρήσεις του χώρου, δημιουργούνται από τις δύο πλευρές του
παραλληλεπίπεδου, και τις εσωτερικές πλευρές που διαφαίνονται μόλις ανοιχτεί. Οι
όγκοι που προορίζονταν για αποθηκευτικοί χώροι για τα ρούχα, βιβλία κ.λ.π. έχουν
αντικατασταθεί από “τρύπες” πάνω στο υλικό του επίπλου, παρόμοιας
χρηστικότητας με τις “κόγχες” που αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο (βλ. κεφ. 1.1).
Η φιλοσοφία της διαμόρφωσης του υπνοδωματίου σαν ξεχωριστό χώρο, ενισχύεται
με το τέχνασμα της διαμήκους τομής και της χρήσης του μεντεσέ, καθώς όταν
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ανοίγεται το έπιπλο είναι σαν να δημιουργείται ένα υπνοδωμάτιο που διαχωρίζεται
από τις άλλες περιοχές μέσω ενός σταθερού παραπετάσματος.

Η δυνατότητα να περιεργαστώ την μακέτα από όλες τις πλευρές και να
διαπιστώσω πώς πραγματικά στέκεται, με οδήγησε στον εντοπισμό δύο πολύ
βασικών προβλημάτων, που κατά το στάδιο της επεξεργασίας των όγκων στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή, φαίνονταν απλά. Ο χώρος που θα ξαπλώνει και θα
κοιμάται ο χρήστης, καθώς και ο χώρος που θα κάθεται στο καθιστικό δεν έχουν
ενταχθεί ακόμα στο πλαίσιο του παραλληλεπιπέδου 180 * 200 * 40. Γιʼ αυτόν το
λόγο, και για να υπάρχει μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των πραγμάτων, έγινε
επανασχεδιασμός της μακέτας και εκ νέου κατασκευή της. Σε αυτό το στάδιο του
πρώτου concept, ο χώρος του ύπνου είναι ένα αναδιπλούμενο στρώμα ύπνου, το
οποίο όταν διπλώνει παίρνει χρήση καναπέ. Όταν τίποτα από τα δύο δεν
χρησιμοποιείται, κρύβεται στο κάτω μέρος του παραλληλεπιπέδου και τελειοποιεί
το σχήμα καθώς το μήκος του είναι 200 cm και το βάθος του 60 cm.
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5.2.2 Σχεδιαστική Προσέγγιση 2
Σε αυτή την ιδέα στόχος είναι η πλήρης εκμετάλλευση του ενός από τους
τέσσερις τοίχους που έχει το δωμάτιο. Όλα τα αντικείμενα καθώς και η υποδομή
που χρειάζονται για να αποθηκευτούν ή να στηριχτούν, βρίσκονται κολλημένα στον
τοίχο. Ανάλογα με τη χρήση που θέλει ο χρήστης να δώσει στο δωμάτιο, φέρνει το
αντίστοιχο έπιπλο στο ύψος που τον εξυπηρετεί, ενώ αυτόματα ό,τι δεν
χρησιμοποιείται περνά σε ψηλότερο σημείο. Αυτός ο περιστροφικός μηχανισμός
λειτουργεί με τη φορά του ρολογιού. Η αρχική σύλληψη της ιδέας φαίνεται στο
παρακάτω σκίτσο.

Η κατασκευή αυτή απαιτεί έναν σκελετό προσαρμοσμένο στον τοίχο, πάνω
στον οποίο θα κινούνται τα έπιπλα. Αυτό μπορεί να γίνει με κάποιο υδραυλικό
σύστημα, μηχανοκίνητα ή ακόμα και χειροκίνητα σε ράγες.
5.2.2.1 Μελέτη κατανομής χώρου στις δύο διαστάσεις
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, από την στιγμή που οι
απαιτούμενοι όγκοι είναι διαστασιολογημένοι, σε αυτό το στάδιο επιχειρείται μια
αρχική διάταξη στις δύο διαστάσεις. Σε αυτή την ιδέα, δεν προσάρμοσα τους
όγκους σε παραλληλεπίπεδα, άλλα σε κύβους. Το σχήμα αυτό επιλέχθηκε διότι
δίνει της ευελιξία της δεξιόστροφης κίνησης, καθώς η πλευρά που μετακινείται
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έχει ίδιες διαστάσεις και στον οριζόντιο και στον κατακόρυφο άξονα. Για να
επιτευχθεί η περιστροφική κίνηση, ο χώρος που αντιστοιχεί σε έναν κύβο, θα
παραμένει πάντα κενός. Πηγή έμπνευσης για αυτό το concept αποτέλεσε το παιδικό
παιχνίδι συρόμενου πάζλ που είχε σαν στόχο τον σχηματισμό μιας εικόνας από
πολλά τετραγωνάκια ενσωματωμένα σε μια πλατφόρμα.

Από την αριστερή πλευρά του συστήματος, έχει τοποθετηθεί ένας ολόσωμος
καθρέπτης, με στόχο αυτή να γίνει η γωνία του δωματίου που ο χρήστης θα αλλάζει
και θα περιποιείται τον εαυτό του. Κάτω από την πακτωμένη στον τοίχο κατασκευή,
βρίσκεται το κρεβάτι. Στόχος είναι όταν το κρεβάτι δεν χρησιμοποιείται, με κάποιο
σύστημα το εμβαδό αυτό να χρησιμοποιείται σαν δάπεδο, είτε βυθιζόμενο στο
υφιστάμενο δάπεδο, είτε σαν ένα υπερυψωμένο πλατύσκαλο. Πέντε από τους
εννέα κύβους - ράφια χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του σαλονιού. Οι
διαστάσεις του κάθε κύβου είναι 70 * 70 * 70. Αυτό σημαίνει ότι ένας κύβος μπορεί
να λειτουργήσει και σαν σκαμπό. Έτσι τρεις από αυτούς προορίζονται για αυτή την
χρήση για τις στιγμές που το δωμάτιο γίνεται σαλόνι. Σε άλλους δύο κύβους,
ανάλογα με τον τρόπο που ο χρήστης θέλει, αποθηκεύονται τα απαραίτητα
αντικείμενα, όπως αναλύθηκαν πριν.
Σε σχέση με τον χώρο εργασίας, το σύστημα βρίσκεται δεξιά του χρήστη.
Θεωρώντας ότι το κρεβάτι έχει μεταμορφωθεί σε ένα υπερυψωμένο δάπεδο, το
σύστημα κινείται δεξιόστροφα, ώστε ο κύβος που περιέχει την επιφάνεια εργασίας
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να έρθει στα 72 εκατοστά από το νέο δάπεδο. Εκείνη την στιγμή, ο κύβος που
περιέχει τα βιβλία θα έχει φτάσει στο κατάλληλο ύψος για να μπορεί ο χρήστης να
τα πιάσει από την θέση που θα δουλεύει.
Τα ρούχα και τα αντίστοιχα αντικείμενα που συνδέονται με την χρήση
του υπνοδωματίου, βρίσκονται μέσα σε δύο κύβους, όπως ακριβώς θα βρίσκονταν
μέσα σε μία τυπική ντουλάπα με ράφια.

5.2.2.2 Μελέτη κατανομής χώρου στις τρεις διαστάσεις
Σε αυτή την περίπτωση, έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος όγκος 290 *210 * 70
cm ο οποίος στηρίζεται στον τοίχο, και ένα κρεβάτι το οποίο υπάρχει μέσα στον
χώρο και αναζητά κάποια διπλή χρήση για να μειωθεί ο όγκος που καταλαμβάνει. Η
ανάγκη για μια τρισδιάστατη επισκόπηση της ιδέας σε σύγκριση με το μέγεθος του
ανθρώπου αλλά και του χώρου, είναι επιτακτική. Πάλι η αισθητική προσέγγιση προς
το παρόν απουσιάζει, καθώς δεν είναι ακόμη αυτό το ζητούμενο.

Σε πρώτο στάδιο, οι όγκοι βρίσκονται στον τοίχο και το κρεβάτι - δάπεδο
στην γωνία του δωματίου. Ο χρήστης μετακινεί τους απαραίτητους κύβους έτσι
ώστε οι δύο κύβοι που προορίζονται για γραφείο να έρθουν στην αντίστοιχη θέση.
Η επιφάνεια εργασίας προβάλει από τον κύβο, καθώς ο χρήστης κάθεται πάνω στο
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κρεβάτι που αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν δάπεδο που διαχωρίζει τον χώρο
εργασίας από τον υπόλοιπο. Στα δεξιά υπάρχει προβλεπόμενος χώρος για τα
απαραίτητα όπως σημειώσεις, μολύβια κ.λ.π. καθώς και χώρος για βιβλία. Όταν οι
κύβοι μετακινούνται, η επιφάνεια εργασίας παραμένει επίπεδη, και έτσι δεν
χρειάζεται να μαζευτούν χαρτιά, laptop ή ό,τι άλλο βρίσκεται πάνω της.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το διπλό κρεβάτι τοποθετείται στο κέντρο του
δωματίου. Το γραφείο μεταφέρεται στην ψηλότερη δυνατή θέση, και οι δύο κύβοι
που προορίζονται για την αποθήκευση του ρουχισμού και άλλων προσωπικών ειδών,
βρίσκονται κάτω δεξιά. Έτσι ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτά καθώς κάθεται στο
κρεβάτι, ενώ δημιουργείται μια νοητή γωνία που περιέχει τον καθρέπτη, τα
προσωπικά είδη και τα ρούχα.
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Όταν ο χώρος παίρνει την χρήση καθιστικού, σκοπός είναι δημιουργηθεί μία
εστία, που να περικυκλώνει έναν χώρο για την τοποθέτηση φαγητού, περιοδικών
κ.λ.π. και απέναντι να βρίσκεται η τηλεόραση. Το κρεβάτι - δάπεδο πλέον αποκτά
και μία τρίτη χρήση, αυτή του τραπεζιού. Τα σκαμπό τοποθετούνται περιμετρικά
από αυτόν τον όγκο, ενώ απέναντι βρίσκεται το σύστημα βιδωμένο στον τοίχο, και
οι κύβοι που περιέχουν την τηλεόραση, το dvd και τα υπόλοιπα αντικείμενα ενός
σαλονιού, έχουν έρθει στο κατάλληλο ύψος.
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5.2.2.3 Επεξεργασία σε μακέτα εργασίας
Με στόχο την καλύτερη αντίληψη του χώρου και των αναλογιών,
σχεδιάστηκαν όγκοι που αναπαριστούν τα αντικείμενα που θα αποθηκεύονται
στους κύβους. Στην μακέτα, φαίνεται βήμα προς βήμα ο τρόπος που λειτουργεί
αυτό το σύστημα. Σʼαυτή τη φάση προβλήματα όπως ο τρόπος που κινείται το
σύστημα δεν με έχουν απασχολήσει ακόμα
Η μακέττα – ακόμα και στο πρώιμο αυτό στάδιο – έδειξε ορισμένα
προβλήματα στην κίνηση των κύβων.
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5.2.3 Σχεδιαστική Προσέγγιση 3
Αυτό το concept έχει σαν αφετηρία την ελάχιστη κατανάλωση όγκου κατά την
διάρκεια που το σύστημα μεταφέρεται ή κατά την διάρκεια που δεν
χρησιμοποιείται. Η αρχική ιδέα προέκυψε από τα stands φαρμακευτικών προϊόντων,
καλλυντικών κ.ά. όπου τα προϊόντα στηρίζονται πάνω σε ράφια που δημιουργούνται
από μια ενιαία επιφάνεια χαρτονιού, που ανάλογα με την αναδίπλωση που
υφίσταται, δημιουργεί αποθηκευτικούς χώρους. Επιφάνειες διαστάσεων 150 * 220 *
5 cm περιτέμνονται και αναδιπλώνονται με διάφορους τρόπους ώστε να
προκύπτουν διατάξεις που να καλύπτουν τις ανάγκες του χρήστη στο χώρο.

Οι επιφάνειες θα στηρίζονται στους τοίχους του δωματίου υπό μια ελαφρά
κλίση. Δημιουργείται έτσι χώρος πίσω από το επίπεδο, που προορίζεται για την
τοποθέτηση αντικειμένων. Η κίνηση κατά πάσα πιθανότητα θα γίνεται σε ρόδες με
φρένα, ενώ η στήριξη θα γίνεται ακουμπώντας την πάνω πλευρά στον τοίχο.
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5.2.3.1 Μελέτη κατανομής του χώρου στις δύο διαστάσεις
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το δωμάτιο για το οποίο προορίζεται το έπιπλο, θα
έχει τρεις διαφορετικές χρήσεις. Έτσι σε αυτό το concept κάθε επιφάνεια ή κάθε
ζεύγος επιφανειών, όπου κρίνεται απαραίτητο, σντιστοιχεί στους χώρους του
ύπνου, του καθιστικού και του διαβάσματος.

88

Στον χώρο του ύπνου, θα χρησιμοποιηθούν δύο επιφάνειες. Στη μία
επιφάνεια εγκυβωτίζεται ένα λεπτό στρώμα. Το κρεβάτι αυτό θα παραμένει μόνιμα
στο χώρο, και κατά την χρήση του χώρου ως καθιστικό, ενδεχομένως δε θα
μετατρέπεται σε έπιπλο καθίσματος. Οι αποθηκευτικοί χώροι των ρούχων
προκύπτουν από μια άλλη επιφάνεια. Η επιφάνεια θα είναι πλαγιασμένη στον τοίχο,
και από την πίσω πλευρά θα υπάρχουν κρεμάστρες για την αποθήκευση του
ρουχισμού. Η επιφάνεια θα είναι κομμένη σε τρία σημεία, δημιουργώντας έτσι την
αίσθηση μιας συρόμενης ντουλάπας, από την οποία ο χρήστης μπορεί να παίρνει τα
ρούχα που θέλει.
Ο χώρος εργασίας στηρίζεται στην ίδια λογική, με τη διαφορά ότι τα σημεία
που είναι κομμένα από την επιφάνεια, ανακλίνονται με τη βοήθεια μεντεσέδων και
δημιουργούν οριζόντιες επιφάνειες που λειτουργούν σαν ράφια και επιφάνεια
εργασίας. Οι εγκοπές και οι μεντεσέδες βρίσκονται στα κατάλληλα ύψη ώστε να
μπορεί να εργαστεί ένας άνθρωπος σε καρέκλα γραφείου, με την επιφάνεια
εργασίας να βρίσκεται στα 72 cm.
Ακριβώς το ίδιο μοτίβο ακολουθείται στον χώρο του καθιστικού. Η επιφάνεια
σε κάποια σημεία έχει κενά για την τοποθέτηση αντικειμένων όπως cd, και σε άλλα
κομμένα τμήματα με μεντεσέ που δημιουργούν έδρες για την στήριξη της
τηλεόρασης, των βιβλίων και των υπόλοιπων αντικειμένων. Μια ιδιαιτερότητα
υπάρχει στην μετατροπή του κρεβατιού σε καναπέ. Πάνω από κρεβάτι, τοποθετείται
μία επιπλέον επιφάνεια που έχει την δυνατότητα ανάκλισης ώστε να στηρίζει τις
πλάτες των καθημένων.
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5.2.3.2 Μελέτη κατανομής χώρου στις τρεις διαστάσεις

Στην πρώτη εικόνα μπορούμε να δούμε την ελαχιστοποίηση του όγκου που
επιχειρεί το concept. Από την μια πλευρά κάτι τέτοιο είναι παραπλανητικό καθώς οι
επιφάνειες ποτέ δεν θα είναι άδειες, παρά μόνο κατά την αγορά τους. Από την άλλη
όμως αποτελεί μια πολύ καλή αφετηρία για την εξέλιξη της ιδέας. Το επόμενο βήμα
είναι να δούμε (πάλι με τον κίνδυνο να παραπλανηθούμε από την απουσία των
αντικειμένων), τις επιφάνειες στημένες στους τοίχους του δωματίου. Όσο οι
επιφάνειες πλησιάζουν την παράλληλη προς τον τοίχο θέση, τόσο μεγαλώνει ο
ελεύθερος χώρους του δωματίου, αλλά ταυτόχρονα τόσο μειώνεται και ο
διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος.
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Κατά την χρήση του δωματίου ως χώρου ύπνου, οι υπόλοιπες επιφάνειες
απομακρύνονται και εφάπτονται στον τοίχο. Η επιφάνεια του ύπνου είναι μονίμως
στο δάπεδο, και η επιφάνεια που προορίζεται για την αποθήκευση του ρουχισμού
στηρίζεται πλάγια στον έναν τοίχο. Ο χρήστης σέρνει τα δύο “ντουλαπόφυλλα”
ώστε να έχει πρόσβαση στον ρουχισμό του, που εντέλει στηρίζεται κυρίως στον
τοίχο παρά στην επιφάνεια.
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Κατʼ επέκταση, όταν ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει τον χώρο ως
γραφείο, οι υπόλοιπες επιφάνειες απομακρύνονται και βρίσκεται σε λειτουργία
μόνο μία (με την συνοδεία καρέκλας εργασίας). Πάλι με τη χρήση μεντεσέδων ή
υδραυλικού συστήματος, οι κομμένες επιφάνειες έρχονται σε οριζόντια θέση.

Όταν ο χώρος χρησιμοποιείται ως καθιστικό, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο
εμφανίζονται οι επιφάνειες που προορίζονται για την αποθήκευση της τηλεόρασης
και των υπολοίπων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται σε ένα καθιστικό. Μια
επιπλέον επιφάνεια εμφανίζεται για την μετατροπή του κρεβατιού σε καναπέ.
Πρόκειται για ένα τελάρο με μια επένδυση της οποίας το υλικό θα είναι κατάλληλο
για να υποστηρίξει την πλάτη του ανθρώπου σε στάση ανάπαυσης.
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Στο συγκεκριμένο concept, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παραδοχή η οποία όσο
δεν βρισκόμαστε στο στάδιο του λεπτομερούς σχεδιασμού δεν προκαλεί ακόμα
προβλήματα. Η παραδοχή αυτή είναι ότι τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω στις
επιφάνειες, πρέπει με κάποιον τρόπο να εξαφανίζονται κατά την μετατροπή του
χώρου από υπνοδωμάτιο σε γραφείο και καθιστικό.
5.2.3.3 Επεξεργασία σε μακέτα εργασίας
Μέσα από την μακέτα εργασίας, φαίνεται η ανάγκη αύξησης του πάχους των
επιφανειών. Η στήριξη των μακετών βιβλίων και τηλεόρασης πάνω στις επιφάνειες,
δείχνει για ακόμα μία φορά το κατά πόσο ρεαλιστική είναι μία τέτοια ιδέα. Η χρήση
ενός ανδρείκελου στη μακέτα καταδεικνύει την αναστάτωση που προκαλείται στον
χώρο κατά την χρήση πολλών επιφανειών μαζί και ταυτόχρονα βοηθά να
εντοπίσουμε το κατά πόσο είναι ρεαλιστική η παραδοχή που προαναφέρθηκε.
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5.3 Αξιολόγηση προσχεδίων
Στο κεφάλαιο αυτό θα συγκριθούν μεταξύ τους οι τρεις σχεδιαστικές
προσεγγίσεις που έχω μέχρι τώρα κάνει. Στόχος είναι να γίνει μία αξιολόγηση, ώστε
να επιλεχθεί μία από τις τρεις ιδέες που θα πληροί τις περισσότερες σχεδιαστικές
προδιαγραφές. Αφού επιλεγεί μία, θα δημιουργηθούν άλλα δύο παράγωγα,
βασισμένα στην ίδια φιλοσοφία της επιλαχούσας ιδέας.
5.3.1 Αξιολόγηση
Οι σχεδιαστικές προδιαγραφές, όπως έχει φανεί και παραπάνω, έχουν
ιεραρχηθεί βάσει της βαρύτητάς τους. Η βαρύτητα αυτή έχει εκτιμηθεί ότι έχει
τρεις διακυμάνσεις: “απαραίτητο”, “σημαντικό” και “καλό”. Κάθε μία από αυτές τις
διακυμάνσεις, έχει έναν συντελεστή βαρύτητας (1, 0.5 και 0.25 αντίστοιχα). Κάθε
σχεδιαστική προδιαγραφή βαθμολογείται στην κλίμακα του 5, ανάλογα με το πόσο
επιτυχώς έχει συμπεριληφθεί στην κάθε σχεδιαστική προσέγγιση. Στην συνέχεια,
για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, κάθε βαθμολογία πολλαπλασιάζεται με τον
συντελεστή βαρύτητας, και το άθροισμα όλων μας δίνει την τελική βαθμολογία της
σχεδιαστικής προσέγγισης. Προφανές είναι ότι αυτή που έχει συγκεντρώσει την
μεγαλύτερη βαθμολογία, είναι και αυτή που θα επιλεγεί για τον λεπτομερή
σχεδιασμό.

DESIGN GUIDELINES

x

Α

Β

Γ

Το σύστημα επίπλων να καλύπτει τις ανάγκες του living, sleeping και working space,
χωρίς αυτό να συμβαίνει απαραίτητα ταυτόχρονα.

1

5

3

2

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται από ένα
άτομο.

1

5

5

1

Να είναι ανθεκτικό στο βάρος του ανθρώπου και στις χρήσεις που θα κάνει.

1

4

3

2

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται μέσα σε
χρονική διάρκεια ενός λεπτού.

1

4

2

1

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται με όσο το
δυνατό μικρότερη μυική δύναμη.

1

3

5

1

Τη στιγμή που κάποια μέρη του συστήματος επίπλων δεν βρίσκονται σε χρήση, να
καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό όγκο.

0.5

5

4

2

Όταν το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, να μπορεί ένας άνθρωπος
ύψους 180 cm να διασχίσει το δωμάτιο με τα χέρια στη μέση

0.5

5

5

1

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να τηρεί πάντα τους
κανόνες υγιεινής ενός δωματίου.

0.5

3

3

3
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0.5

-

-

-

Όταν είναι στημένο να κάνει τον χώρο να δείχνει όσο το δυνατό μεγαλύτερος

0.25

4

3

2

Να στήνεται και να ξεστήνεται από δύο άτομα

0.25

-

-

-

Για το στήσιμό του να απαιτούνται όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβολές στο
χώρο (π.χ. τρύπες στον τοίχο)

0.25

5

1

3

Να είναι οικονομικά προσιτό από άτομα με μηνιαίο εισόδημα περίπου 1000 ευρώ.
(νέοι 18 - 28 χρονών)

0.25

-

-

-

Να μπορεί να κατασκευαστεί με τα μέσα που προσφέρει η ελληνική βιομηχανία.

0.25

5

4

5

Να είναι ανθεκτικό στο χρόνο

0.25

-

-

-

Να καθαρίζεται εύκολα.

0.25

3

1

5

32

26
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Να χαρακτηρίζεται από απλή - διακριτική αισθητική και όχι από κάποια μόδα που
ίσως αλλάξει άμεσα.

0.5

-

-

-

Να είναι ανακυκλώσιμο (ή επαναχρησιμοποιήσιμο μετά τη διάρκεια ζωής του)

0.5

-

-

-

Να μην απαιτείται χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την χρήση του.

0.5

5

1

5

Τα υλικά κατασκευής να μην παράγονται με αντιοικολογικό τρόπο.

0.5

-

-

-

2.5

0.5

3

Να μπορεί να μεταφερθεί πακεταρισμένο μέσα σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με
ριγμένα τα πίσω καθίσματα.

ΣΥΝΟΛΟ

DESIGN GUIDELINES (green design)

ΣΥΝΟΛΟ
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DESIGN GUIDELINES (sleeping space)

x
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1

5

5

5

Η επιφάνεια ύπνου όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται τα
σκεπάσματα.

1

3

1

5

Όταν το έπιπλο παρέχει τις υπηρεσίες υπνοδωματίου, ο χρήστης να μπορεί να
ετοιμαστεί (ντυθεί, χτενιστεί κλπ) όρθιος, καθώς και να δει τον εαυτό του.

1

5

1

1

1

5

4

1

1

5

5

5

Να μπορούν να αποθηκευτούν βασικά προσωπικά είδη σε απόσταση που ο χρήστης
να μπορεί να τα τα πιάσει ξαπλωμένος.

0.5

5

1

1

Να υπάρχει η δυνατότητα να βλέπει για ενδεχόμενο διάβασμα όταν βρίσκεται σε
στάση ύπνου

0.5

-

-

-

Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες (+ παρελκόμενα π.χ.
dvd) ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή από την θέση του ύπνου.

0.5

4

4

4

0.25

4

3

1

0.25

3

1

1

29

20

20

Να μπορεί να κοιμηθεί ένα ζευγάρι σε στρώμα διαστάσεων 200 * 140 cm

Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης
2 αθλητικές περιβολές,2 χειμωνιάτικα παλτό,2 καλοκαιρινά παλτό,7
παντελόνια,4 πυτζάμες,12
πουκάμισα ,12 μακό,12 εσώρουχα,12 ζεύγη
κάλτσες,5 ζεύγη υποδήματα,1 πάπλωμα,4 σεντόνια,4
πανοσέντονα,8
μαξιλαροθήκες,4 πετσέτες μπάνιου *

Τα παραπάνω να καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό όγκο

Τα παραπάνω να μην είναι σε κοινή θέα *

Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια

ΣΥΝΟΛΟ

DESIGN GUIDELINES (working space)

x

Α

Β

Γ

Να μπορεί ο χρήστης να εργαστεί σε επίπεδη επιφάνεια 70 * 120 cm με laptop ή
χωρίς.

1

5

4

3

Τεχνητός φωτισμός κατά την διάρκεια εργασίας.

1

-

-

-

Η επιφάνεια εργασίας όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται
τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω.

1

4

4

1

Ο χρήστης να μπορεί όταν εργάζεται να σημειώνει και να έχει άμεση οπτική επαφή
με τις σημειώσεις, φωτογραφίες κλπ χωρίς να στερείται χώρο απο την επιφάνεια
εργασίας.

1

5

2

5

Κατά την εργασία του να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για ελευθερία κινήσεων
αντίστοιχος με εργονομικά κριτήρια.

1

5

5

5

0.5

5

5

2

Ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση σε περίπου επτά βιβλία μεσαίου μεγέθους.
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DESIGN GUIDELINES (living space)

x

Α

Β

Γ

Να υπάρχει χώρος να κάτσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση και
ταυτόχρονη πρόσβαση σε ένα σημείο όπου ενδεχομένως βρίσκεται ένας δίσκος,
καφές κλπ, χωρίς να σηκωθούν από τις θέσεις τους.

1

3

3

2

Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες ώστε να υπάρχει
άμεση οπτική επαφή από τις τρεις θέσεις.

1

4

3

2

Να μπορούν να τοποθετηθούν περίπου 40 βιβλία διαστάσεων 20 * 30 * 3 , κατά την
διάρκεια που ο χώρος έχει την χρήση living space.

1

5

5

2

0.25

-

-

-

17

16

13
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20

20

WORKING SPACE

24
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Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια
ΣΥΝΟΛΟ

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Η σχεδιαστική πρόταση Α, έχει συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία,
συνεπώς αυτή είναι η πρόταση που θα σχεδιαστεί περαιτέρω. Η φιλοσοφία αυτής
της πρότασης, είναι ότι υπάρχει μία μονάδα μέσα στον χώρο, η οποία αναπτύσσεται
και δημιουργεί εκ νέου έναν χώρο μέσα στο χώρο. Κάθε διαφορετική χρήση του
δωματίου, αντιπροσωπεύεται από την μπροστινή ή την πίσω πλευρά του επίπλου,
ενώ ο τρόπος που το έπιπλο “ανοίγει”, φανερώνει την τρίτη λειτουργία που
συνήθως είναι η κρεβατοκάμαρα.
5.3.2 Πίνακας σχεδιασμού τελικής σχεδιαστικής προσέγγισης
Έχοντας επιλέξει την σχεδιαστική προσέγγιση που θα ακολουθήσω, σε αυτό
το στάδιο είναι αρκετά πρακτικό να σημειωθούν παρατηρήσεις σχετικά με κάθε
προδιαγραφή ξεχωριστά. Οι παρατηρήσεις αυτές γράφονται με αυθόρμητο πρόχειρο τρόπο, καθώς στόχος είναι να βοηθηθεί ο σχεδιαστής μέσα από αυτή την
διαδικασία και όχι να παρουσιαστεί κάπου. Αυτό είναι χρήσιμο να γίνει με την
μορφή πίνακα, ώστε και πρακτικά και οπτικά να αποτυπωθούν στο μυαλό του
σχεδιαστή οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν.
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DESIGN GUIDELINES
Το σύστημα επίπλων να καλύπτει τις ανάγκες του living, sleeping και
working space, χωρίς αυτό να συμβαίνει απαραίτητα ταυτόχρονα.

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να
γίνεται από ένα άτομο.

Να είναι ανθεκτικό στο βάρος του ανθρώπου και στις χρήσεις που
θα κάνει.

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να
γίνεται μέσα σε χρονική διάρκεια ενός λεπτού.

το σχήμα Γ δίνει
την δυνατότητα
πρόσβασης από
πολλές
πλευρές. Και
όλα μαζί και
καθένα μόνο
του

ισως να “σπάσει”
σε περισσότερα
κομμάτια /
προσαρμογή σε
μεγαλύτερη
ποικιλία χώρου

θα χρειαστούν
πολύ καλά υλικά

πολύ καλά
ροδάκια ή κάτι
άλλο

το σχήμα δίνει
αυτή τη
δυνατότητα

επικίνδυνα σημεία:
κρέμασμα ρούχων,
στήριξη γραφείου,
στήριξη τραπεζιού
καθιστικού

Να γίνει
προφανής η
κίνηση που
πρέπει να γίνει.
Όπως είναι
τώρα γραφείο
και καθιστικό
από το πλάι
φαίνονται ίδια

Μηχανισμός
πλάτης να είναι
“εύκολος”

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να
γίνεται με όσο το δυνατό μικρότερη μυϊκή δύναμη.

>>

Τη στιγμή που κάποια μέρη του συστήματος επίπλων δεν βρίσκονται
σε χρήση, να καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό όγκο.

οκ

Όταν το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, να μπορεί ένας
άνθρωπος ύψους 180 cm να διασχίσει το δωμάτιο με τα χέρια στη
μέση

το κρεβάτι ίσως
να διπλώνει και
να κρύβεται

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να
τηρεί πάντα τους κανόνες υγιεινής ενός δωματίου.

τα σεντόνια να
μην λερώνονται
-να μην
σκουπίζουν το
πάτωμα

Να μπορεί να μεταφερθεί πακεταρισμένο μέσα σε ένα οικογενειακό
αυτοκίνητο με ριγμένα τα πίσω καθίσματα.

να σπάσει σε
τμήματα, το
καθένα 150 * 80
το πολύ

Όταν είναι στημένο να κάνει τον χώρο να δείχνει όσο το δυνατό
μεγαλύτερος

χρωματική
επιλογή

Να στήνεται και να ξεστήνεται από δύο άτομα

απλή
συναρμολόγηση

Για το στήσιμό του να απαιτούνται όσο το δυνατόν λιγότερες
παρεμβολές στο χώρο (π.χ. τρύπες στον τοίχο)

σχήμα

οκ
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DESIGN GUIDELINES
Να είναι οικονομικά προσιτό από άτομα με μηνιαίο εισόδημα
περίπου 1000 ευρώ. (νέοι 18 - 28 χρονών)

υλικά

τρόπος
κατασκευής

Να μπορεί να κατασκευαστεί με τα μέσα που προσφέρει η ελληνική
βιομηχανία.
Να είναι ανθεκτικό στο χρόνο

υλικά

Να καθαρίζεται εύκολα.

σχήμα

DESIGN GUIDELINES (sleeping space)
Να μπορεί να κοιμηθεί ένα ζευγάρι σε στρώμα διαστάσεων 200 * 140 cm

Η επιφάνεια ύπνου όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται τα
σκεπάσματα.

Όταν το έπιπλο παρέχει τις υπηρεσίες υπνοδωματίου, ο χρήστης να μπορεί να
ετοιμαστεί (ντυθεί, χτενιστεί κλπ) όρθιος, καθώς και να δει τον εαυτό του.

Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης
2 αθλητικές περιβολές,2 χειμωνιάτικα παλτό,2 καλοκαιρινά παλτό,7 παντελόνια,4
πυτζάμες,12
πουκάμισα ,12 μακό,12 εσώρουχα,12 ζεύγη κάλτσες,5 ζεύγη
υποδήματα,1 πάπλωμα,4 σεντόνια,4
πανοσέντονα,8 μαξιλαροθήκες,4
πετσέτες μπάνιου *

το στρώμα είναι άνετο

οκ

πρέπει να σχεδιαστεί
“τουαλέτα” στον κενό
χώρο

να σχεδιαστεί
λεπτομερώς στον χώρο
που έχω προβλέψει

Τα παραπάνω να καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό όγκο

Να μπορούν να αποθηκευτούν βασικά προσωπικά είδη σε απόσταση που ο χρήστης
να μπορεί να τα τα πιάσει ξαπλωμένος.

Να υπάρχει η δυνατότητα να βλέπει για ενδεχόμενο διάβασμα όταν βρίσκεται σε
στάση ύπνου

Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες (+ παρελκόμενα π.χ.
dvd) ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή από την θέση του ύπνου.

πρέπει το στρώμα να
έχει μια κατασκευή με
αποθηκευτικό χώρο
πρέπει στο στρώμα να
προβλέπεται φως
να σχεδιαστεί τρόπος η
tv να στρίβει 180
μοίρες και να μην
ενοχλούν τα καλώδια

Τα παραπάνω να μην είναι σε κοινή θέα *

Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια

κοντά στο κρεβάτι

DESIGN GUIDELINES (working space)
Να μπορεί ο χρήστης να εργαστεί σε επίπεδη επιφάνεια 70 * 120 cm με laptop ή
χωρίς.
Τεχνητός φωτισμός κατά την διάρκεια εργασίας.

τι γίνεται με καρέκλα?!
να σχεδιαστεί στάνταρ
φως / τι γίνεται με
καλώδια?!
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DESIGN GUIDELINES (working space)
Η επιφάνεια εργασίας όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται
τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω.

οκ. απλώς τα πάω λίγο
μπροστά

Ο χρήστης να μπορεί όταν εργάζεται να σημειώνει και να έχει άμεση οπτική επαφή
με τις σημειώσεις, φωτογραφίες κλπ χωρίς να στερείται χώρο απο την επιφάνεια
εργασίας.

να αποφασιστεί από τι
θα είναι η επιφάνεια

Κατά την εργασία του να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για ελευθερία κινήσεων
αντίστοιχος με εργονομικά κριτήρια.

οκ

Ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση σε περίπου επτά βιβλία μεσαίου μεγέθους.

Να μπορεί να αποθηκεύσει και να έχει άμεση πρόσβαση από την θέση εργασίας σε
χαρτί σημειώσεων,10 μολύβια - στυλό,1 χάρακας,1
κομπιουτεράκι,σελοτεηπ,1 ψαλίδι,1 σημειωματάριο ημερολόγιο

Να μπορούν να απομακρυνθούν απορρίματα όπως χαρτιά κλπ χωρίς να χρειάζεται
ο χρήστης να σηκωθεί από την θέση εργασίας του.

να μελετήσω την
αντοχή και το ύψος
που θα είναι

να σχεδιαστεί
λεπτομερώς

να γίνει κοινός με τον
προηγούμενο κάδο

DESIGN GUIDELINES (living space)
Να υπάρχει χώρος να κάτσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση
οπτική επαφή ο ένας με τον άλλο.

καλό θα ήταν να
σχεδιαστεί ακόμα ένα
καναπεδάκι

Να μπορούν να τοποθετηθούν τρία ποτήρια, μια πιατέλα και πέντε βιβλία στο
χώρο.

να σχεδιαστεί τραπέζι
που να “δένει” με το
υπόλοιπο

Να υπάρχει χώρος να κάτσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση και
ταυτόχρονη πρόσβαση σε ένα σημείο όπου ενδεχομένως βρίσκεται ένας δίσκος,
καφές κλπ, χωρίς να σηκωθούν από τις θέσεις τους.
Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες ώστε να υπάρχει
άμεση οπτική επαφή από τις τρεις θέσεις.

το ίδιο με χώρο ύπνου

Να μπορούν να τοποθετηθούν περίπου 40 βιβλία διαστάσεων 20 * 30 * 3 , κατά την
διάρκεια που ο χώρος έχει την χρήση living space.

να μελετήσω την
αντοχή

Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια

να σχεδιαστεί κάδος
ανακύκλωσης (πλέον
όλα σε ένα)
οργανικά - γενικά /
χαρτί - πλαστικά αλουμίνιο
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5.4 Τελική σχεδιαστική πρόταση
Για να θεωρηθεί η μέχρι τώρα σχεδιαστική προσέγγιση που έχω κάνει
ολοκληρωμένη πρόταση, και να σχεδιαστεί λεπτομερώς, καλό είναι να σχεδιαστούν
άλλες δύο παραλλαγές της. Αυτές οι παραλλαγές, θα ακολουθούν την ίδια
σχεδιαστική φιλοσοφία που περιγράφηκε πιο πάνω, και στόχος είναι να
αποδεσμευτεί ο σχεδιαστής από ιδέες που έχει είδη σχεδιάσει και δεν μπορεί να
προσπεράσει βλέποντας συνέχει το ίδιο αντικείμενο. Στο τέλος αυτής της
διαδικασίας, θα υπάρχουν ουσιαστικά τρεις σχεδιαστικές προτάσεις με ενιαία
φιλοσοφία και διαφορετικές επί μέρους λύσεις. Θα επιλεγεί μία από αυτές και θα
σχεδιαστεί λεπτομερώς χρησιμοποιώντας στοιχεία και από τις τρεις προτάσεις.
5.4.1 Παραλλαγή 1
Στην παραλλαγή αυτή, η κεντρική μονάδα του επίπλου,
αποτελεί έναν κύβο. Από την μία έδρα του κύβου, βρίσκεται
το γραφείο με τους αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους.
Το γραφείο ακολουθεί ακριβώς την ίδια λογική με πριν. Η
επιφάνεια εργασίας ανοίγει και έρχεται σε οριζόντια θέση,
ενώ στο βάθος βρίσκονται οι αποθηκευτικοί χώροι.
Ο χώρος του ύπνου, βασισμένος στην προηγούμενη
λογική, βρίσκεται μέσα στον κύβο, και εμφανίζεται με την
μετακίνηση της μονάδα του γραφείο. Τραβώντας προς τα έξω
την μονάδα του γραφείου, το στρώμα που ήταν διπλωμένο
στα δύο, ξετυλίγεται. Πάνω από το προσκεφάλι υπάρχει ο
απαραίτητος χώρος για προσωπικά αντικείμενα, ενώ χώρος
για αποθήκευση ρούχων προβλέπεται στην πίσω έδρα του
κύβου.
Απέναντι από το προσκέφαλο του κρεβατιού, βρίσκεται
χώρος για την τηλεόραση και βιβλία. Ο κύβος ουσιαστικά,
αποτελείται από δύο τμήματα. Αυτό που στηρίζει το κρεβάτι
και περιέχει τον χώρο για τα ρούχα, και αυτό που έχει το
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γραφείο, και το χώρο για την τηλεόραση και τα βιβλία. Αυτά
τα δύο τμήματα είναι αποσπώμενα. Έτσι δίνεται η
δυνατότητα να διαμορφωθεί ένα καθιστικό, καθώς το στρώμα
του κρεβατιού διπλώνει πάλι στα δύο, και χρησιμοποιείται σαν
χώρος ανάπαυσης (καναπές). Ο χώρος ανάπαυσης μπορεί να
συνυπάρχει είτε με το γραφείο, είτε με την τηλεόραση,
ανάλογα με την πλευρά που επιλέξει ο χρήστης να
τοποθετήσει το έπιπλο.
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5.4.2 Παραλλαγή 2
Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει πάλι ένας βασικός
παραλληλεπίπεδος όγκος. Ο στόχος αυτής της παραλλαγής,
είναι το ανάπτυγμά του παραλληλεπιπέδου να δημιουργεί
χωριστές εστίες μέσα στο δωμάτιο, οι οποίες όταν δεν
χρησιμοποιούνται να μαζεύονται πάλι δημιουργώντας το
αρχικό σχήμα. Ο χώρος ύπνου αυτή την φορά βρίσκεται στην
πάνω έδρα του παραλληλεπιπέδου, και ο χώρος κάτω από
αυτό “κρύβει” το ανάπτυγμα. Στην πίσω έδρα του σχήματος
βρίσκεται χώρος για την αποθήκευση του ρουχισμού. Τα
σημεία στήριξης της πάνω έδρας είναι ο αποθηκευτικός
χώρος των ρούχων, και δύο κολόνες στο μπροστινό μέρος. Η
μία έχει χρήση σκάλας ώστε να ανεβαίνει ο χρήστης για
ύπνο, και η άλλη έχει χρήση βιβλιοθήκης. Χώρος για
προσωπικά αντικείμενα είδη περιποίησης κ.ά. υπάρχει πίσω
αριστερά καθώς δημιουργείται μία αποκομμένη γωνία από τον
υπόλοιπο χώρο για τον καλλωπισμό του χρήστη.
Ο χώρος εργασίας βρίσκεται στην δεξιά κάθετη έδρα
του σχήματος, και εμφανίζεται ανοίγοντας την έδρα σαν
ντουλαπόφυλλο. Η επιφάνεια εργασίας και οι χώροι
αποθήκευσης είναι ακριβώς ίδιοι με την παραλλαγή 1 και την
σχεδιαστική πρόταση Α.
Μέσα στο παραλληλεπίπεδο, έχει σχεδιαστεί ένας
κύβος, ο οποίος αποτελεί το καθιστικό, και λειτουργεί και
αυτό με την λογική του αναπτύγματος. Δημιουργώντας το
ανάπτυγμα του κύβου,

εμφανίζεται μία γωνία καθιστικού,

χώρος για βιβλία και φωτιστικό. Ο χρήστης έχει την
δυνατότητα να μετακινήσει αυτή την μονάδα όπου θέλει
στον χώρο.
Ο χώρος για την τηλεόραση και τα παρελκόμενά της,
εμφανίζεται από την αριστερή έδρα του σχήματος, με τον
ίδιο τρόπο που εμφανίζεται το γραφείο.
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5.5 Αξιολόγηση παραλλαγών

5.5.1 Αξιολόγηση με την μέθοδο του πίνακα “weighted objective”
Σε αυτό το σημείο θα επαναληφθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο
κεφάλαιο 5.3.1 με στόχο το να συμπεράνω ποια από τις τρεις παραλλαγές που
υπάρχουν είναι η πιο πλήρεις. Αναφέρομαι σε τρεις παραλλαγές, διότι η μήτρα των
δύο παραλλαγών που περιγράφηκαν πιο πάνω, λειτουργεί και αυτή σαν ένα
σχεδιαστικό ενδεχόμενο. Η πρόταση που θα συγκεντρώσει την μεγαλύτερη
βαθμολογία θα σχεδιαστεί λεπτομερώς, βελτιώνοντας τα αδύναμα στοιχεία της,
είτε με την δημιουργία νέων επί μέρους λύσεων, είτε με την χρήση λύσεων των
άλλων δύο προτάσεων.

DESIGN GUIDELINES

x

Α1 Α2 Α3

Το σύστημα επίπλων να καλύπτει τις ανάγκες του living, sleeping και working space,
χωρίς αυτό να συμβαίνει απαραίτητα ταυτόχρονα.

1

5

5

5

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται από ένα
άτομο.

1

5

4

3

Να είναι ανθεκτικό στο βάρος του ανθρώπου και στις χρήσεις που θα κάνει.

1

4

4

4

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται μέσα σε
χρονική διάρκεια ενός λεπτού.

1

4

2

2

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται με όσο το
δυνατό μικρότερη μυική δύναμη.

1

3

2

2

Τη στιγμή που κάποια μέρη του συστήματος επίπλων δεν βρίσκονται σε χρήση, να
καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό όγκο.

0.5

5

2

5

Όταν το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, να μπορεί ένας άνθρωπος
ύψους 180 cm να διασχίσει το δωμάτιο με τα χέρια στη μέση

0.5

5

4

5

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να τηρεί πάντα τους
κανόνες υγιεινής ενός δωματίου.

0.5

3

3

3

Να μπορεί να μεταφερθεί πακεταρισμένο μέσα σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με
ριγμένα τα πίσω καθίσματα.

0.5

-

-

-

Όταν είναι στημένο να κάνει τον χώρο να δείχνει όσο το δυνατό μεγαλύτερος

0.25

4

1

2

Να στήνεται και να ξεστήνεται από δύο άτομα

0.25

-

-

-

Για το στήσιμό του να απαιτούνται όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβολές στο
χώρο (π.χ. τρύπες στον τοίχο)

0.25

5

5

5

Να είναι οικονομικά προσιτό από άτομα με μηνιαίο εισόδημα περίπου 1000 ευρώ.
(νέοι 18 - 28 χρονών)

0.25

-

-

-

Να μπορεί να κατασκευαστεί με τα μέσα που προσφέρει η ελληνική βιομηχανία.

0.25

5

5

5
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x

Να είναι ανθεκτικό στο χρόνο

0.25

-

-

-

Να καθαρίζεται εύκολα.

0.25

3

3

3

32

25

26

x

Α

Β

Γ

Να χαρακτηρίζεται από απλή - διακριτική αισθητική και όχι από κάποια μόδα που
ίσως αλλάξει άμεσα.

0.5

-

-

-

Να είναι ανακυκλώσιμο (ή επαναχρησιμοποιήσιμο μετά τη διάρκεια ζωής του)

0.5

-

-

-

Να μην απαιτείται χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την χρήση του.

0.5

5

5

5

Τα υλικά κατασκευής να μην παράγονται με αντιοικολογικό τρόπο.

0.5

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

DESIGN GUIDELINES (green design)

2.5 2.5 2.5

ΣΥΝΟΛΟ

DESIGN GUIDELINES (sleeping space)
Να μπορεί να κοιμηθεί ένα ζευγάρι σε στρώμα διαστάσεων 200 * 140 cm

Α1 Α2 Α3

x

Α1 Α2 Α3

1

5

5

5

Η επιφάνεια ύπνου όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται τα
σκεπάσματα.

1

3

5

3

Όταν το έπιπλο παρέχει τις υπηρεσίες υπνοδωματίου, ο χρήστης να μπορεί να
ετοιμαστεί (ντυθεί, χτενιστεί κλπ) όρθιος, καθώς και να δει τον εαυτό του.

1

5

5

1

1

5

5

5

1

5

5

5

Να μπορούν να αποθηκευτούν βασικά προσωπικά είδη σε απόσταση που ο χρήστης
να μπορεί να τα τα πιάσει ξαπλωμένος.

0.5

5

5

4

Να υπάρχει η δυνατότητα να βλέπει για ενδεχόμενο διάβασμα όταν βρίσκεται σε
στάση ύπνου

0.5

-

-

-

Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες (+ παρελκόμενα π.χ.
dvd) ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή από την θέση του ύπνου.

0.5

4

1

4

0.25

4

5

5

Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης
2 αθλητικές περιβολές,2 χειμωνιάτικα παλτό,2 καλοκαιρινά παλτό,7
παντελόνια,4 πυτζάμες,12
πουκάμισα ,12 μακό,12 εσώρουχα,12 ζεύγη
κάλτσες,5 ζεύγη υποδήματα,1 πάπλωμα,4 σεντόνια,4
πανοσέντονα,8
μαξιλαροθήκες,4 πετσέτες μπάνιου *

Τα παραπάνω να καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό όγκο

Τα παραπάνω να μην είναι σε κοινή θέα *
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DESIGN GUIDELINES (sleeping space)
Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια

x
0.25

ΣΥΝΟΛΟ

Α1 Α2 Α3
3

1

1

29

30

25

DESIGN GUIDELINES (working space)

x

Α

Β

Γ

Να μπορεί ο χρήστης να εργαστεί σε επίπεδη επιφάνεια 70 * 120 cm με laptop ή
χωρίς.

1

5

5

5

Τεχνητός φωτισμός κατά την διάρκεια εργασίας.

1

-

-

-

Η επιφάνεια εργασίας όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται
τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω.

1

4

4

4

Ο χρήστης να μπορεί όταν εργάζεται να σημειώνει και να έχει άμεση οπτική επαφή
με τις σημειώσεις, φωτογραφίες κλπ χωρίς να στερείται χώρο απο την επιφάνεια
εργασίας.

1

5

5

5

Κατά την εργασία του να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για ελευθερία κινήσεων
αντίστοιχος με εργονομικά κριτήρια.

1

5

5

5

0.5

5

4

4

0.5

4

4

4

0.25

-

-

-

24

23

23

Ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση σε περίπου επτά βιβλία μεσαίου μεγέθους.
Να μπορεί να αποθηκεύσει και να έχει άμεση πρόσβαση από την θέση εργασίας σε
χαρτί σημειώσεων,10 μολύβια - στυλό,1 χάρακας,1
κομπιουτεράκι,σελοτεηπ,1 ψαλίδι,1 σημειωματάριο ημερολόγιο

Να μπορούν να απομακρυνθούν απορρίματα όπως χαρτιά κλπ χωρίς να χρειάζεται
ο χρήστης να σηκωθεί από την θέση εργασίας του.

ΣΥΝΟΛΟ

DESIGN GUIDELINES (living space)

x

Α

Β

Γ

Να υπάρχει χώρος να κάτσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση
οπτική επαφή ο ένας με τον άλλο.

1

4

5

4

Να μπορούν να τοποθετηθούν τρία ποτήρια, μια πιατέλα και πέντε βιβλία στο
χώρο.

1

1

5

1

Να υπάρχει χώρος να κάτσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση και
ταυτόχρονη πρόσβαση σε ένα σημείο όπου ενδεχομένως βρίσκεται ένας δίσκος,
καφές κλπ, χωρίς να σηκωθούν από τις θέσεις τους.

1

3

5

1

Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες ώστε να υπάρχει
άμεση οπτική επαφή από τις τρεις θέσεις.

1

4

4

4

Να μπορούν να τοποθετηθούν περίπου 40 βιβλία διαστάσεων 20 * 30 * 3 , κατά την
διάρκεια που ο χώρος έχει την χρήση living space.

1

5

5

3

0.25

-

-

-

17

24

13

Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια
ΣΥΝΟΛΟ

110

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Α1

Α2

Α3

GENERAL GUIDELINES

32

25

26

GREEN DESIGN

2.5

2.5

2.5

SLEEPING SPACE

29

30

25

WORKING SPACE

24

23

23

LIVING SPACE

17

24

13

ΣΥΝΟΛΟ

105

104.5 89.5

Βάσει των αποτελεσμάτων, η πρόταση που επιλέγεται για να σχεδιαστεί
λεπτομερώς, είναι η Α1.
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5.6 Σχεδιασμός τελικού προϊόντος
Για τον σχεδιασμό του τελικού προϊόντος, σημασία έχει να γίνει η επιλογή
του κύριου υλικού από το οποίο θα αποτελείται. Αυτό θα επηρεάσει τον μετέπειτα
σχεδιασμό, για αυτό είναι σημαντικό αυτή η απόφαση να παρθεί πριν ο σχεδιαστής
περάσει στον λεπτομερή σχεδιασμό. Από τα υλικά που υπάρχουν στην αγορά,
ξεχώρισα πέντε τα οποία μπορούν να πλαισιώσουν το συγκεκριμένο έργο.
Ακολουθεί ένας πίνακας που τα αξιολογεί, ούτως ώστε να γίνει επιλογή του σωστού
υλικού.

ΥΛΙΚΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Honeycomb Panels

Πολύ ελαφρύ, πολύ
φθηνό, οικολογικό

Πολύ ευτελές,
δύσκολα δέχεται
βίδες

3660 * 1830
το πάχος ποικίλει

Mdf

Πολύ σταθερό,
πολύ φθηνό,
οικολογικό

Πολύ βαρύ,
“ανοίγει” με βίδες
στο σόκορο

3660 * 1830
το πάχος ποικίλει

Mdf light

Σταθερό, φθηνό,
οικολογικό

Αρκετά βαρύ,
ανοίγει με βίδες
στο σόκορο

3660 * 1830
το πάχος ποικίλει

Μοριοσανίδα

Πολύ φθηνό,
οικολογικό

Δύσκολα δέχεται
βίδες, βαρύ

3050 * 1830
πάχος ποικίλει

Κόντρα πλακέ
θαλάσσης

Πολύ σταθερό,
πολύ φθηνό,
ελαφρύ, οικολογικό

Ακριβό

2200 * 1700
2500 * 1250
2500 * 1700

Η χρήση του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, απαιτεί σίγουρα το υλικό αυτό
να είναι ανθεκτικό και ελαφρύ. Αυτό διότι η μετακίνηση του πίπλου είναι
απαραίτητη για την λειτουργία του. Κατά δεύτερο λόγο, το έπιπλο πρέπει να
προσφέρει την δυνατότητα συναρμογών με βίδες, καθώς οι κόλλες δεν
ενδείκνυνται, αφού η συναρμολόγηση θα γίνεται από τον ίδιο τον χρήστη. Τέλος το
κόστος θα πρέπει να είναι χαμηλό.
Το υλικό που επέλεξα για την κατασκευή του προϊόντος είναι το κόντρα
πλακέ θαλάσσης. Παρά το υψηλό του κόστος, δίνει την απαραίτητα σταθερότητα
και ανθεκτικότητα. Για να μειωθεί το κόστος, υπάρχει η δυνατότητα στην
βιομηχανία να δημιουργηθεί πλαίσιο από κόντρα πλακέ, και το εσωτερικό να γεμίσει
από χαρτοκυψέλες, μειώνοντας δραματικά το βάρος και το κόστος, αλλά έχοντας
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ακριβώς την ίδια αντοχή. Στα πλαίσια της μείωσης του κόστους, τα σόκορα δεν
πρόκειται να ντυθούν με καπλαμά.
Θεωρώντας ότι στα πλαίσια μιας μικρής βιομηχανίας η χρήση κατεξοχήν
κόντρα πλακέ είναι πιο εύκολη, πρέπει να μετρηθεί η ποσότητα ξύλου που θα
καταναλωθεί, ώστε αυτή να εντάσσεται στα πλαίσια των διαστάσεων 2200 * 1700
και να μην υπάρξει φύρα.

Το τελικό έπιπλο, απεικονίζεται με γραμμικό σκίτσο από πάνω, ώστε να
φανούν όσο είναι δυνατό τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται. Εδώ θα ήθελα να
σημειωθεί ότι το σκίτσο που παρατίθεται, δεν αποτελεί γραμμικό ή μηχανολογικό
σχέδιο. Είναι μία γραμμική σχεδιαστική προσέγγιση, της οποίας στόχος είναι δοθεί
μία εικόνα σχετικά με το πώς συντίθεται το τελικό έπιπλο, και ποιες είναι οι κύριες
διαστάσεις του. Το πόσα κομμάτια θα χρειαστούν αναλυτικά ακολουθεί παρακάτω:
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Αυτές είναι οι διαστάσεις από τις τάβλες που αποτελούν το κινητό μέρος του
επίπλου. Ακολουθούν οι διαστάσεις από τις υπόλοιπες τάβλες:

114

Στόχος τώρα είναι να συγκεντρωθούν οι τάβλες που έχουν κοινές διαστάσεις
και ίσα πάχη, ώστε να προστεθούν οι διαστάσεις. Αυτή η μελέτη είναι καθαρά
προσεγγιστική, καθώς αν αλλάξει ο άξονας των χ και ψ το σχήμα που θα προκύψει
μπορεί να είναι διαφορετικό. Προσπαθώντας να προσεγγιστεί η βέλτιστη λύση,
αρχικά θα χωριστούν οι σανίδες σε σανίδες του ενός εκατοστού, και σε σανίδες
των δύο, και μετά θα προστίθενται οι διαστάσεις που πλησιάζουν τα 220 cm ή τα 170
cm.
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Σε αυτό το στάδιο έχουν επιλεγεί οι σανίδες που έχουν μήκος περίπου 220 cm και
πάχος 2 cm.
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Μετά αφού διαχωριστούν ανάλογα με τα πάχη τους, γίνονται δοκιμές για την
καλύτερη κατανομή των διαστάσεων, ώστε οι σανίδες να κοπούν από την επιφάνεια
220 * 170 cm με όσο το δυνατόν λιγότερη φύρα. Όσον αφορά τις σανίδες με πάχος
2 cm, προέκυψε ότι η απώλεια ξύλου είναι ελάχιστη:

Σχετικά με τις σανίδες πάχους 1 cm αρχικά συγκεντρώθηκαν αυτές με το
μεγαλύτερο μήκος:
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Οι υπόλοιπες σανίδες προς κοπή, έχουν διαστάσεις αρκετά μικρές, συνεπώς
και αρκετά ευέλικτες. Αυτό σημαίνει ότι με την κατάλληλη κατανομή η φύρα
εξακολουθεί να είναι μικρή. Αυτό που είχε σημασία ήταν να βρεθούν πόσες
επιφάνειες κόντρα πλακέ χρειάζονται για την κατασκευή του προϊόντος, χωρίς να
χαθεί πολύ υλικό. Αυτό που προέκυψε, είναι ότι χρειάζονται οκτώ επιφάνειες
κόντρα πλακέ θαλάσσης 2200 *1700 * 20 και επτά 2200 * 1700 * 20. Αυτό σημαίνει ότι
το κόστος της πρώτης ύλης ανέρχεται περίπου στα 600 ευρώ, καθώς μία μέση τιμή
για το κόντρα πλακέ θαλάσσης δύο εκατοστών είναι 30 ευρώ / τ.μ.
Έχοντας πλέον έτοιμες τις διαστάσεις της ξυλείας, αυτό που μένει είναι να
επισημανθούν να “ιδιαίτερα” τμήματα του επίπλου, αυτά δηλαδή που θα χρειαστούν
πρόσθετους μηχανισμούς για να λειτουργήσει το έπιπλο. Αυτά είναι τα εξής:
• Μηχανισμός αποθήκευσης κρεβατιού

Ο μηχανισμός υπάρχει στην αγορά, και εγγυάται την κάθετη αποθήκευση του
κρεβατιού. Η εταιρεία που θεωρώ ότι έχει την καλύτερη σχέση τιμής - ποιότητας
είναι η Γαλλική εταιρεία Griffon.
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• Μηχανισμός ανοίγματος ντουλαπιών, συρταριών και γραφείου δίχως χερούλι
Ο μηχανισμός υπάρχει στην Ελληνική αγορά από την
εταιρία ΓΡΑΙΚΟΣ Α.Ε. στα εξαρτήματα επιπλοποιίας.
Ονομάζεται k - push και δίνει την δυνατότητα να
ανοίγουν και να κλείνουν οι επιφάνειες με ένα
ελαφρύ σπρώξιμο προς τα μέσα.

• Κουμπάσο
Ο μηχανισμός δίνει την δυνατότητα να ανοίγει μία κάθετη
επιφάνεια και να στέκεται οριζόντια, έχοντας την απαραίτητη
αντοχή για ένα γραφείο.

• Μεντεσέδες βαρέου τύπου
Ο μηχανισμός που επέλεξα είναι από την AGB και στην
Ελλάδα μπορούμε να την βρούμε από την εταιρία
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ. Κάθε μεντεσές έχει αντοχή 120 kg.

• Βιομηχανικές ρόδες 60 mm
Ρόδες διαμέτρου 6 cm από την εταιρία ΡΟΔΑ Α.Ε. που θα
στηρίξουν τον καναπέ. Ο καναπές θα επωμιστεί και το βάρος
όλου του κινητού μέρους του επίπλου, καθώς αυτό θα κινείται
πάνω σε σφαιρικά ροδάκια τοποθετημένα μέσα στο ξύλο.
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• Βίδα με πεταλούδα
Με αυτόν τον τρόπο ασφαλίζει ο καναπές μαζί με το
κινητό μέρος, ώστε να λειτουργούν σαν ένας όγκος.

• Μηχανισμός πλάτης καναπέ
Η πλάτη του καναπέ θα πρέπει να ενισχυθεί για να
αντέξεις τις δυνάμεις και την ροπή που θα ασκούνται από
το ανθρώπινο σώμα όταν κάθεται. Για αυτό τον λόγο θα
τοποθετηθούν δύο στρατζαριστές λάμες πάχους 3 mm
σχήματος Γ. Το κάθετο στοιχείο θα έχει ύψος 200 mm
ενώ το οριζόντιο 40 mm. Το κάθετο στοιχείο της λάμας θα
συνδέεται με την πλάτη και την βάση των βιομηχανικών
ροδών, μέσω δύο βιδών φρεαζαριστών με παξιμάδι. Το
οριζόντιο στοιχείο θα βιδωθεί με τέσσερις φρεζαριστές
νοβοπανόβιδες κατευθείαν πάνω στο ξύλο.
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Μετά από λεπτομερή σχεδίαση στο CAD, το τελικό προϊόν έχει ως εξής:

Το έπιπλο είναι κλειστό και λειτουργεί μόνο ως βιβλιοθήκη.

Ο καναπές έχει ροδάκια στην πλάτη, η οποία κατά την αποθήκευση είναι βάση.
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Δύο παραλληλεπίπεδα μπαίνουν από την πίσω πλευρά για να λειτουργήσουν ως
βάση του καναπέ.

Ο χρήστης στρίβει τον καναπέ 180 μοίρες,
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και τον τοποθετεί στο σημείο που τον βολεύει.
Όσον αφορά την πρόσοψη του επίπλου, και τον χώρο εργασίας, οι χαράξεις έχουν
προκύψει από τις διαγώνιες και τα σημεία τομής τους με τις αντίστοιχες
καθετότητες, καθώς και από τον κανόνα χάραξης της χρυσής τομής:
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Η επιφάνεια εργασίας ανοίγει και εμφανίζονται χώροι αποθήκευσης σημειώσεων
και μικροπραγμάτων.

Το κινητό μέρος του επίπλου ανοίγει και διαμορφώνεται ο χώρος του
υπνοδωματίου.
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Το υπνοδωμάτιο σε πλήρη χρήση. Δίπλα από το στρώμα ένα ντουλάπι γίνεται
κομοδίνο. Από πάνω υπάρχου γάντζοι για το κρέμασμα του ελαφρύ ρουχισμού, ενώ
στην δεξιά πλευρά υπάρχει καθρέφτης και χώρος με συρτάρια και ντουλάπια για τα
καλλυντικά.

Ανάμεσα στα κάθετα ξύλινα στοιχεία θπάρχει χώρος για να περνάνε τα καλώδια για
τις πρίζες του επίπλου.
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5.6 Αξιολόγηση τελικού προϊόντος:
Έχοντας ολοκληρώσει σχεδιαστικά το έπιπλο, θα γίνει μια αξιολόγηση
σχετικά με το ποιοι από τους αρχικούς στόχους επετεύχθησαν και ποιοι όχι.
Στο γενικότερο πλαίσιο, το προϊόν θεωρείται πετυχημένο. Οι ανάγκες του
“living, working & sleeping” καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό και οι τρεις, καθώς
σε διαφορετικούς χρόνους το έπιπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους τρεις
λόγους. Καθώς το ένα τμήμα του επίπλου παραμένει σταθερό, η μετατροπή του
χώρου από σαλόνι ή γραφείο σε υπνοδωμάτιο μπορεί εύκολα να γίνει από ένα
άτομο. Η χρήση του κόντρα πλακέ, προσφέρει ανθεκτικότητα στο βάρος και στον
χρόνο, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζει το κόστος. Ο χώρος που καταλαμβάνει το έπιπλο
θα μπορούσε να ειπωθεί ότι παρά την προσπάθεια ελαχιστοποίησης του όγκου,
είναι σχετικά μεγάλος. Όσον αφορά το κομμάτι της μεταφοράς του επίπλου από
τον χρήστη, δεν έγινε η απαραίτητα μελέτη, ώστε να μπορεί με βεβαιότητα να
ειπωθεί ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Από την στιγμή όμως που υπάρχουν ενιαία
κομμάτια ξύλου μήκους 220 cm μάλλον σε αυτό το επίπεδο ο συγκεκριμένος
στόχος δεν επετεύχθη. Σχετικά με την συναρμολόγησή του, ο σχεδιασμός έφτασε
σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Είναι σαφή όλα τα στοιχεία που αποτελούν το έπιπλο,
και κανένα από αυτά δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία συναρμολόγησης, πλην του
κρεβατιού που θα έρχεται ενιαίο με τον μηχανισμό του. Οι παρεμβολές που απαιτεί
η εγκατάστασή του στο χώρο είναι μηδαμινές. Ενδεχομένως δύο βίδες που θα
ένωναν το σταθερό τμήμα με τον τοίχο θα προσέθεταν μεγαλύτερη σταθερότητα.
Το έπιπλο θεωρητικά είναι οικονομικά προσιτό από άτομα με μηνιαίο εισόδημα
περίπου 1000 ευρώ, καθώς το κόστος παραγωγής του (χωρίς την εργασία) δεν
υπερβαίνει τα 700 ευρώ. Σχετικά με την παράμετρο του green design, το προϊόν
ανταποκρίνεται με επιτυχία, καθώς χάνεται η ελάχιστη δυνατή ποσότητα
ανακυκλώσιμης ξυλείας.
Η ανάγκη του ύπνου καλύπτεται άνετα, ενώ ο χώρος για τα προσωπικά του
αντικείμενα και τα ρούχα του είναι ο ελάχιστος δυνατός. Ο χώρος του ύπνου δίνει
την αίσθηση της απομόνωσης με επιτυχία, καθώς δημιουργείται ένα νέος χώρος
που δεν επικοινωνεί με τους άλλους. Σχετικά με την εργασία, ο χώρος είναι λίγο
περιορισμένος, παρόλο που έχουν τηρηθεί οι εργονομικές αρχές. Αυτό βέβαια δεν
επηρεάζει πολύ αρνητικά την χρηστικότητα του επίπλου, καθότι η εργασία που
συνηθίζεται να εκτελείται στο σπίτι μπορεί να εκτελεστεί άνετα με το γραφείο του
επίπλου αυτού. Τέλος, ο χώρος του καθιστικού, έχει επιτύχει όσον αφορά την
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καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου, δεν πληροί όμως όλες τις
προδιαγραφές. Για να κλείσω, θα αναφερθώ πάλι στους πίνακες των guidelines
σημειώνοντας ποια προδιαγραφή έχει εκπληρωθεί και ποια όχι. Η αξιολόγηση αυτή,
αποτελεί ακόμα μία απόδειξη ότι ο σχεδιασμός είναι μία συνεχώς ενεργή
διαδικασία, και τα guidelines ο κανόνας τον οποίο δεν πρέπει να ξεχνά ο
σχεδιαστής.
DESIGN GUIDELINES
Το σύστημα επίπλων να καλύπτει τις ανάγκες του living, sleeping και working space, χωρίς αυτό να
συμβαίνει απαραίτητα ταυτόχρονα.

V

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται από ένα άτομο.

V

Να είναι ανθεκτικό στο βάρος του ανθρώπου και στις χρήσεις που θα κάνει.

V

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται μέσα σε χρονική διάρκεια ενός
λεπτού.

V

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να γίνεται με όσο το δυνατό μικρότερη
μυική δύναμη.

/

Τη στιγμή που κάποια μέρη του συστήματος επίπλων δεν βρίσκονται σε χρήση, να καταλαμβάνουν το
ελάχιστο δυνατό όγκο.

V

Όταν το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, να μπορεί ένας άνθρωπος ύψους 180 cm να
διασχίσει το δωμάτιο με τα χέρια στη μέση

V

Η μετατροπή του συστήματος από την μία χρήση στην άλλη να τηρεί πάντα τους κανόνες υγιεινής
ενός δωματίου.

V

Να μπορεί να μεταφερθεί πακεταρισμένο μέσα σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με ριγμένα τα πίσω
καθίσματα.

X

Όταν είναι στημένο να κάνει τον χώρο να δείχνει όσο το δυνατό μεγαλύτερος

/

Να στήνεται και να ξεστήνεται από δύο άτομα

/

Για το στήσιμό του να απαιτούνται όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβολές στο χώρο (π.χ. τρύπες στον
τοίχο)

V

Να είναι οικονομικά προσιτό από άτομα με μηνιαίο εισόδημα περίπου 1000 ευρώ. (νέοι 18 - 28 χρονών)

V

Να μπορεί να κατασκευαστεί με τα μέσα που προσφέρει η ελληνική βιομηχανία.

V

Να είναι ανθεκτικό στο χρόνο

V

Να καθαρίζεται εύκολα.

X

DESIGN GUIDELINES (green design)
Να χαρακτηρίζεται από απλή - διακριτική αισθητική και όχι από κάποια μόδα που ίσως αλλάξει άμεσα.

V

Να είναι ανακυκλώσιμο (ή επαναχρησιμοποιήσιμο μετά τη διάρκεια ζωής του)

V

Να μην απαιτείται χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την χρήση του.

V
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DESIGN GUIDELINES (green design)
Τα υλικά κατασκευής να μην παράγονται με αντιοικολογικό τρόπο.

V

DESIGN GUIDELINES (sleeping space)
Να μπορεί να κοιμηθεί ένα ζευγάρι σε στρώμα διαστάσεων 200 * 140 cm

V

Η επιφάνεια ύπνου όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται τα σκεπάσματα.

V

Όταν το έπιπλο παρέχει τις υπηρεσίες υπνοδωματίου, ο χρήστης να μπορεί να ετοιμαστεί (ντυθεί,
χτενιστεί κλπ) όρθιος, καθώς και να δει τον εαυτό του.

Να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης
2 αθλητικές περιβολές,2 χειμωνιάτικα παλτό,2 καλοκαιρινά παλτό,7 παντελόνια,4 πυτζάμες,12
πουκάμισα ,12 μακό,12 εσώρουχα,12 ζεύγη κάλτσες,5 ζεύγη υποδήματα,1 πάπλωμα,4
σεντόνια,4
πανοσέντονα,8 μαξιλαροθήκες,4 πετσέτες μπάνιου *

Τα παραπάνω να καταλαμβάνουν το ελάχιστο δυνατό όγκο

Να μπορούν να αποθηκευτούν βασικά προσωπικά είδη σε απόσταση που ο χρήστης να μπορεί να τα τα
πιάσει ξαπλωμένος.

Να υπάρχει η δυνατότητα να βλέπει για ενδεχόμενο διάβασμα όταν βρίσκεται σε στάση ύπνου

Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες (+ παρελκόμενα π.χ. dvd) ώστε να
υπάρχει άμεση οπτική επαφή από την θέση του ύπνου.

V

V

V
V
/
V

Τα παραπάνω να μην είναι σε κοινή θέα *

/

Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια

X

DESIGN GUIDELINES (working space)
Να μπορεί ο χρήστης να εργαστεί σε επίπεδη επιφάνεια 70 * 120 cm με laptop ή χωρίς.

V

Τεχνητός φωτισμός κατά την διάρκεια εργασίας.

/

Η επιφάνεια εργασίας όταν και αν μετακινείται να μην απαιτεί να απομακρύνονται τα αντικείμενα που
βρίσκονται πάνω.

/

Ο χρήστης να μπορεί όταν εργάζεται να σημειώνει και να έχει άμεση οπτική επαφή με τις σημειώσεις,
φωτογραφίες κλπ χωρίς να στερείται χώρο απο την επιφάνεια εργασίας.

V

Κατά την εργασία του να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για ελευθερία κινήσεων αντίστοιχος με
εργονομικά κριτήρια.

V

Ο χρήστης να έχει άμεση πρόσβαση σε περίπου επτά βιβλία μεσαίου μεγέθους.

V
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DESIGN GUIDELINES (working space)
Να μπορεί να αποθηκεύσει και να έχει άμεση πρόσβαση από την θέση εργασίας σε
χαρτί σημειώσεων,10 μολύβια - στυλό,1 χάρακας,1 κομπιουτεράκι,σελοτεηπ,1 ψαλίδι,1
σημειωματάριο ημερολόγιο

V

Να μπορούν να απομακρυνθούν απορρίματα όπως χαρτιά κλπ χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να
σηκωθεί από την θέση εργασίας του.

X

DESIGN GUIDELINES (living space)
Να υπάρχει χώρος να κάτσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση οπτική επαφή ο ένας
με τον άλλο.

\

Να μπορούν να τοποθετηθούν τρία ποτήρια, μια πιατέλα και πέντε βιβλία στο χώρο.

X

Να υπάρχει χώρος να κάτσουν τρεις άνθρωποι σε άνετη στάση έχοντας άμεση και ταυτόχρονη
πρόσβαση σε ένα σημείο όπου ενδεχομένως βρίσκεται ένας δίσκος, καφές κλπ, χωρίς να σηκωθούν
από τις θέσεις τους.

\

Να μπορεί να τοποθετηθεί τηλεόραση επίπεδη 17 ως 25 ίντσες ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή
από τις τρεις θέσεις.

V

Να μπορούν να τοποθετηθούν περίπου 40 βιβλία διαστάσεων 20 * 30 * 3 , κατά την διάρκεια που ο
χώρος έχει την χρήση living space.

V

Να απομακρύνονται εύκολα τα σκουπίδια

X
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο παράρτημα παρατίθενται στοιχεία της έρευνας όπως φωτογραφίες, που κατά
τη ροή του κειμένου θα ήταν περιττό να τοποθετηθούν.
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