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Project Team : Socratis Stratis(Dr. architect, urbanist, assistant professor), Ric-

cardo Urbano(architect)

Collaborators : Anastasia Angelidou(architect)

Support : Stavri Giannakou(architect), Savas Anastasiou(student of architecture), 

Vicky Theodorou(student of architecture), Filippo Gur(Student of Architecture)

σύλληψη ιδέας αναζήτηση προϋπολογισμού

ανάπτυξη ιδέας

συνέργεια 
τοπικού - υπερτοπικού

δημιουργία προτύπου αναζήτηση περιβάλλοντος 
εργασίας

συμβουλευτική φάση

οικονομική υποστήριξηδημοσιοποίηση προτύπου

βιομηχανική παραγωγή

τεχνογνωσία

ανάγκες για εξέλιξη ιδέας

049821

INCUBATING germanina
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση - διαμόρφωση και αξιοποίηση του αγροκτήματος της γερμανίνας 

049821

Ρ

Ρ

προσβάσεις προς και από την 
περιοχή μελέτης

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
προγραμματισμός νησίδων

ΤΟΜΗ Β - Β’
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ΤΟΜΗ Ε- Ε’

εσωστρέφεια -εξωστρέφεια 
νησίδων

υπερτοπικό πρόγραμμα 
συνύπαρξη σε 
υπερτοπική κλίμακα

είσοδος προς κεντρική πλατεία κοιτάζοντας νότια

νησίδα “co-live ”
νησίδα 

“co-work”

αγρόκτημα γερμανίνας: από ένα αγροτικό 
περιβάλλον σε ένα μητροπολιτικό

λεπτομέρεια διάτρητου μετάλλου κορτέν

τρόποι διαμονής στη νησίδα 
“co - live”

049821

ΟΨΗ Γ - Γ’

είσοδος στην πλατεία από τα ανατολικά

049821
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ΤΟΜΗ Ζ - Ζ’

049821

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΟΨΗ ∆ - ∆’
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Τμήμα μακέτας - υπόσκαφος χώρος

049821

Θέα από την κορυφή του πύργου δροσισμού κοιτάζοντας νότια

Θέα μέσα από τη βιβλιοθήκη κοιτάζοντας νότια

∆ιαγράμματα μεταβλητότητας
 υπόσκαφου χώρου

Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 Περίπτωση 3 Περίπτωση 4

∆ιαγράμματα βιοκλιματικού σχεδιασμού πύργου δροσισμού

Καλοκαιρινή μέρα

Καλοκαιρινή νύχτα

049821

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΣΚΑΦΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΤΟΜΗ Η - Η’

Θέα από βιβλιοθήκη σε ιερό κήπο

Θέα από αίθουσα στον υπόσκαφο χώρο κοιτάζοντας νότια

Θέα σε αίθριο στον υπόσκαφο χώρο κοιτάζοντας βόρεια
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Θέα από νηπιαγωγείο προς νοτιοδυτικάΘέα από νηπιαγωγείο προς νοτιοδυτικά

Θέα από νηπιαγωγείο προς νοτιοδυτικά

∆ιαμόρφωση “INCUBATING germanina” μέσα σε ένα πεδίο από 
κήπους. Η πορείες προς την κεντρική πλατεία φιλτράρονται 
μέσα από κήπους με θάμνους και δέντρα

Μικροκαλλιέργειες μέσα στους κήπους της ΓερμανίναςΜικροκαλλιέργειες μέσα στους κήπους της ΓερμανίναςΜικροκαλλιέργειες μέσα στους κήπους της Γερμανίνας

Καταφύγιο ηλιωκιωμένων ελιών υπό απείλή από συνεχείς 
οικοπεδοποιήσεις στο κυπριακό τοπίο

 Ιερός Κήπος στους Κήπους της Γερμανίνας- κεκλιμένο 
επίπεδο  προς υπόσκαφο χώρο

049821

ΤΟΜΗ A - A’

Θέα από υπόσκαφο χώρο προς κερκιδωτό κήπο εισόδου

Θέα σε αυλή στη νησίδα κτιρίων “Co-Live”- κοιτάζοντας νότια Θέα σε αυλή στη νησίδα κτιρίων “Co-Work”- κοιτάζοντας νότια

πολλαπλές πορείες μέσα από τους κήπους

είσοδος προς την κεντρική πλατεία μέσα από μικροτεμάχια με 
τριανταφυλιές και θάμνους. Κάθε τόσο παρεμβάλλονται 
τεμάχια από μικροκαλλιέργιες.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΝΑΣ
(πηγή Τσιντίδης, Χατζηκυριάκου, Χριστοδούλου
“∆έντρα και Θάμνοι στην Κύπρο”
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