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Παρουσίαση Θέματος του Εργαστηρίου Ερμούπολης 2019: 

Φιλοσοφία, Στόχοι, Μέθοδος, Τόπος 

Στο Εργαστήριο Ερμούπολης 2019 εστιάζουμε στην επανάχρηση και αναγέννηση του 

αστικού χώρου, επιθυμώντας να τονίσουμε την επικαιρότητα μίας στρατηγικής επαν-

ερμηνείας, μετασχηματισμού, οικειοποίησης και διαχείρισης του υφιστάμενου κτηριακού 

αποθέματος και του υπαίθριου δυναμικού μίας πόλης, στο φως της οικονομικής και 

οικολογικής κρίσης. Ο χώρος της Ερμούπολης και η πολιτισμική κληρονομιά που 

εμπερικλείει είναι η αφετηρία ανάλυσης και ο τελικός σκοπός επανασχεδιασμού του 

εργαστηρίου. Αυτομάτως, ζητήματα και έννοιες όπως η κλίμακα, ο τόπος, το όριο, το 

συγκείμενο, ο αστικός ιστός, ο χρόνος και η δημόσια σφαίρα, αποκτούν κεντρικό ρόλο 

σε μία ερευνητική διεργασία που φιλοδοξεί να συγχωνεύσει δημιουργικά την θεωρία με 

την πράξη. Η εντατική δομή του εργαστηρίου επιθυμεί να αναδείξει αυτά τα ζητήματα σε 

μία προγραμματική διάσταση ενός σχεδιαστικού λόγου που εστιάζει στο ουσιώδες, στις 

ιδέες και έννοιες οργάνωσης του χώρου. Οι έννοιες των διαλέξεων και των θεωρητικών 

προσεγγίσεων θα συλληφθούν ως μηχανές για την παραγωγή του νοήματος του 

αστικού χώρου. 

Λέξεις κλειδιά: Φθορά, Νοσταλγία, Ουτοπία, Άϋλος Χώρος, Γραφικό, Αστικότητα, 

Συλλογική Μνήμη, Πέρασμα του Χρόνου, Κληρονομιά, Πνεύμα του Τόπου, Κλίμακα, 

Όρια, Δίκτυο, Πλέγμα 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΝ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/ionterzo 

O Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και είναι διπλωματούχος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2000), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ε.Μ.Π. 

(2001), Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. (2005) και Πτυχιούχος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (2009). Εκπόνησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στον Τομέα 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου του Ε.Μ.Π. (2007-8). Δίδαξε 

Θεωρία της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2007-10). Διδάσκει Έννοιες και 

Θεωρίες για την Οργάνωση του Αρχιτεκτονικού Χώρου στο Ε.Μ.Π. ως μόνιμος 

Επίκουρος Καθηγητής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διδάξει επίσης στο 

Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.) της Α.Σ.Κ.Τ. (2011-2014), στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» 

(2009-2010) του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» του Πανεπιστημίου Πατρών (2016-2017). Έχει 

δημοσιεύσει πέντε (5) βιβλία (είτε ως αυτόνομος συγγραφέας, είτε ως επιμελητής) και 

εξήντα (60) επιστημονικά δοκίμια και άρθρα. Η διδακτορική του διατριβή τιμήθηκε με το 

δεύτερο Διεθνές Βραβείο ICAR-CORA 2007 στην Αρχιτεκτονική Θεωρία.  
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Επανάχρηση Βιομηχανικής κληρονομιάς.  

Βασικές Αρχές και Παραδείγματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Η ομιλία αναλύει τις έννοιες της βιομηχανικής αρχαιολογίας και βιομηχανικής 

κληρονομιάς. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το διεθνές θεωρητικό πλαίσιο Διατήρησης 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με έμφαση στη Χάρτα Nizhny Tagil (2003) και στις Αρχές 

του Δουβλίνου (2011). Αναπτύσσεται επίσης η σύγχρονη προβληματική της 

προστασίας και ανάδειξης ιστορικών βιομηχανιών. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην 

πρακτική της επανάχρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς η οποία αποτελεί την πιο 

βιώσιμη προσέγγιση συντήρησης. Τέλος, παρουσιάζονται χαρακτηριστικά 

παραδείγματα εφαρμογών στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Επανάχρηση, Βιομηχανική κληρονομιά, βιομηχανική αρχαιολογία 

 

ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συντήρηση, Αποκατάσταση, 

Ανακαίνιση και Μετατροπή κτιρίων. Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Heritage & 

Architecture στο Delft University of Technology της Ολλανδίας. Η διδακτορική της 

έρευνα επικεντρώνεται στην πρακτική επανάχρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το διδακτορικό της πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το 

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ. 

Το παρόν διάστημα εργάζεται ως μέλος του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, 

σε έργα που σχετίζονται με την καταγραφή, συντήρηση και επανάχρηση ελληνικών 

ιστορικών βιομηχανικών χώρων και σε έργα αστικού σχεδιασμού. Διδάσκει επίσης σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις Σχολές Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και TUDelft. 

Έχει εργαστεί ως Αρχιτέκτονας Μηχ. στην Ολλανδία και την Ελλάδα. Έχει υπάρξει 

υπότροφος των Ιδρυμάτων  Μποδοσάκη και Ωνάση, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών 

και του Ιδρύματος Catharine van Tussenbroek.  

Το έργο της έχει δημοσιευθεί σε ελληνικά, ολλανδικά, ισπανικά και διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά. 
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Η διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη της Ερμούπολης Σύρου, μέσα από τον άυλο 

και υλικό της πολιτισμό 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια αφορμή για σύνδεση του άυλου και υλικού 

πολιτισμού, μέσα από την παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του τόπου στον οποίο 

θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο, δηλαδή της Ερμούπολης. Η Σύρος γεννά και 

πορεύεται με τρεις πολιτισμούς. Ο «νεοκλασικός» πολιτισμός της Ερμούπολης 

συγκροτείται με στοιχεία υλικά όπως κατοικίες, βιομηχανικά κτήρια, ναυπηγεία κλπ και 

στοιχεία άυλα όπως πρόσωπα, αισθητηριακά τοπία, μουσικές, παραστάσεις, μύθο και 

λόγο που εντυπώνονται στην πολεοδομική της εξέλιξη. Ισχυριζόμενοι ότι, ο υλικός 

πολιτισμός αποτελεί το σώμα ενός τόπου και ο άυλος την ψυχή του τόπου, η εργασία 

αυτή θα προσπαθήσει να αποδώσει μέσα από πολεοδομικά σχέδια, διαχρονικά πλαίσια, 

που πέτυχαν ή απέτυχαν, τοπόσημα, σύμβολα κλπ, την εξελικτική πορεία της 

Ερμούπολης, ως έναν οργανισμό που δομεί και ενεργοποιεί τη φυσική και ψυχική 

φυσιολογία.  

 

Λέξεις κλειδιά: άυλος πολιτισμός, υλικός πολιτισμός, Ερμούπολη, πολεοδομία 

 

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΚΗ 

Υποψήφια διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ 

Έχει σπουδάσει Τεχνολόγος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτηρίων (ΤΕΙ 

Τρικάλων) και Πολεοδόμος-Χωροτάκτης (ΑΠΘ). Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού 

«Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού» του ΑΠΘ. Από το 

2017 εκπονεί διδακτορική διατριβή στο ΕΜΠ, με επιβλέποντα τον Κ. Σερράο, στον τομέα 

Πολεοδομίας- Χωροταξίας με θέμα : "Καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείρισης της άυλης 

και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου. Εφαρμογή στην Άνω Σύρο" και 

συνεπικουρεί σε μαθήματα στο 4ο και 5ο έτος της αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ. Έχει 

μετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και επιστημονικών δημοσιεύσεων, ενώ συνδιοργανώνει 

τα τελευταία χρόνια, το «Διαπανεπιστημιακό σεμινάριο» του Ινστιτούτου Σύρου , στο 

οποίο αποτελεί ενεργό μέλος. Το 2019 ήταν στην οργανωτική επιτροπή του διεθνούς 

συνεδρίου «Φερεκύδης» και αναμένεται να διοργανώσει το πρώτο δικό της εργαστήριο 

στο ΕΜΠ με τίτλο « Η αφήγηση του μύθου και του λόγου στην πόλη με την συμβολή των 

τεχνών».  
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Παιχνίδι Αντίστιξης: Μεθοδολογία επανάχρησης βιομηχανικής κληρονομιάς 

Η ομιλία αναλύει τη μεθοδολογία επανάχρησης ιστορικών βιομηχανικών τόπων  από το 

στάδιο της τεκμηρίωσης μέχρι  το στάδιο της επέμβασης. Μέσα από την ανάπτυξη των 

εγγενών διλλημάτων της επανάχρησης (αντίστιξη διατήρησης-επέμβασης, παλιού-νέου, 

συμβατότητας-βιωσιμότητας) παρουσιάζεται η πολυπλοκότητα της πρακτικής και των 

ζητημάτων στα οποία καλείται να πάρει θέση ο αρχιτέκτονας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μεθοδολογία, Επανάχρηση, Βιομηχανική κληρονομιά, αντίστιξη 

 

ΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συντήρηση, Αποκατάσταση, 

Ανακαίνιση και Μετατροπή κτιρίων. Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήματος Heritage & 

Architecture στο Delft University of Technology της Ολλανδίας. Η διδακτορική της 

έρευνα επικεντρώνεται στην πρακτική επανάχρησης της βιομηχανικής κληρονομιάς σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το διδακτορικό της πρόγραμμα διεξάγεται σε συνεργασία με το 

Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ. 

Το παρόν διάστημα εργάζεται ως μέλος του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, 

σε έργα που σχετίζονται με την καταγραφή, συντήρηση και επανάχρηση ελληνικών 

ιστορικών βιομηχανικών χώρων και σε έργα αστικού σχεδιασμού. Διδάσκει επίσης σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις Σχολές Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και TUDelft. 

Έχει εργαστεί ως Αρχιτέκτονας Μηχ. στην Ολλανδία και την Ελλάδα. Έχει υπάρξει 

υπότροφος των Ιδρυμάτων  Μποδοσάκη και Ωνάση, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών 

και του Ιδρύματος Catharine van Tussenbroek.  

Το έργο της έχει δημοσιευθεί σε ελληνικά, ολλανδικά, ισπανικά και διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά. 
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Αυτοεκπληρούμενες προφητείες: το θεσμικό πλαίσιο για τα νεώτερα ακίνητα 

μνημεία και το εννοιολογικό τους σκόνταμα 

Περίληψη ομιλίας: Στην κατηγορία των ‘νεώτερων ακίνητων μνημείων’ του ελληνικού 

αστικού τοπίου ανήκει ένας μεγάλος αριθμός διατηρητέων κτισμάτων που βρίσκονται 

σε ερειπιώδη κατάσταση και συχνά εγκαταλελειμμένα. Μία πρώτη ανάγνωση μπορεί να 

τα ερμηνεύσει ως οξύμωρα αποσπάσματα του κτισμένου περιβάλλοντος, εύκολα όμως 

η θέση τους τεκμηριώνεται ως πιο αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας από ότι μία 

φαντασιακή αστική κληρονομιά. Παρουσιάζονται ποικίλες ενδείξεις του χάσματος 

μεταξύ της θεσμικής αξιοδότησης της αστικής κληρονομιάς και του κοινωνικού πλαισίου 

των δυνητικών ‘κληρονόμων’, καθώς και ο τρόπος που το χάσμα αυτό δημιουργήθηκε 

ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, οδηγώντας στον μεγάλο αριθμό ερειπιωδών 

διατηρητέων. Προτείνεται η αποφυγή της διπολικής λογικής που προτάσσει είτε 

εικονοκλαστικές κατεδαφίσεις είτε εικονολατρικές αποκαταστάσεις, με την παροντική 

συνθήκη να συνιστά ευκαιρία επανερμηνείας παλαιών κατεστημένων. Δανειζόμενοι/ες 

το εννοιολογικό σχήμα των ‘κοινωνικών διάκενων’ του Nicholas Bourriaud, προτείνεται 

ένα πρώτο βήμα προς τη γεφύρωση του προαναφερθέντος χάσματος και τη μετατροπή 

ενός θεσμικού ιζήματος σε ένα αντιπροσωπευτικό της παροντικής πραγματικότητας 

πολιτισμικό απόσταγμα. 

Λέξεις κλειδιά: ερειπιώδη διατηρητέα, νεώτερα ακίνητα μνημεία, κοινωνικά διάκενα, 

αρχιτεκτονική κληρονομιά 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

Υπ.Διδάκτωρ  Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 

ΔΠΜΣ Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός, ΕΜΠ / MA Architectural History, The Bartlett, UCL 

Ο Χρήστος-Γεώργιος Κρητικός γεννήθηκε το 1989 στις Βρυξέλλες Βελγίου αλλά 

μεγάλωσε στην Αθήνα. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΕΜΠ), ολοκλήρωσε με διακρίσεις δύο μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών, το ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του χώρου», στην 

κατεύθυνση Α΄ : Σχεδιασμός - Χώρος – Πολιτισμός στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

(ΕΜΠ) και το πρόγραμμα «Master of Arts: Architectural History» της Bartlett School of 

Architecture (UCL), εστιάζοντας στη θεωρία και την ιστοριογραφία συστημάτων 

διατήρησης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Το 2017 έγινε δεκτός για τη συνέχιση της 

ερευνητικής του δραστηριότητας σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής με επιβλέποντα τον 

καθηγητή Παναγιώτη Τουρνικιώτη, πραγματευόμενος τον τρόπο ανάπτυξης του 

συστήματος κήρυξης κτισμάτων ως διατηρητέων στον Αθηναϊκό χώρο κατά τη 

μεταπολιτευτική περίοδο.  

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του αλλά και ως υποψήφιος διδάκτορας 

παρείχε επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.  Παράλληλα εργάζεται επαγγελματικά ως ερευνητής και εμπλέκεται 

στη διοργάνωση διαφόρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  
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ΠΟΛ(ΕΟ) -Υ- ΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ. Μία αφήγηση μέσα από τις τέχνες 

Στην εισήγηση αυτή θα ακολουθήσουμε την πορεία μίας γειτονιάς της Αθήνας, της 

Κυψέλης, από την αρχή της δημιουργίας της έως τις ημέρες μας, όπως την αφηγούνται 

οι διάφορες μορφές τέχνης. Η Κυψέλη, σε ρόλο “πρωταγωνιστή” ή ως “βοηθητικός 

ηθοποιός” σε αυτά τα δημιουργήματα, άλλοτε κινητοποιεί κι άλλοτε όχι, το αφήγημα. 

Δημιουργεί συχνά τα πλάνα, στα οποία τοποθετούνται τα “δρώμενα” ή απλώς, τα 

διακοσμεί. Ανακαλύπτουμε μέσα από αυτές τις μορφές κουλτούρας, τοπόσημα, 

μνημεία, τοπιακές ιδιαιτερότητες, αρχιτεκτονική, χώρους συνάντησης, διασκέδασης και 

τέχνης της περιοχής κι αποκτούμε μία “συμπυκνωμένη” ερμηνεία του χώρου. 

Θα προσπαθήσουμε, λοιπόν, να την “χαρτογραφήσουμε” ανατρέχοντας σε εικαστικές 

αποδόσεις (γκραβούρες, φωτογραφίες, κινηματογράφο), αλλά και στη λογοτεχνία και 

την ποίηση. Θα δούμε πώς την σκιαγραφεί ο ημερήσιος, περιοδικός, αλλά και 

διαδικτυακός τύπος στο πέρασμα του χρόνου. Στόχος αυτής της αφηγηματικής 

“χαρτογράφησης” είναι να “δούμε” τη διαχρονική “εικόνα” της Κυψέλης. Κάτι που, ίσως, 

θα εμπλουτίσει και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και σχεδιάζουμε χώρους 

ζωής αλλά και σύγχρονου μύθου. 

Λέξεις κλειδιά: Κυψέλη, πολεογραφία, αφήγηση, τέχνες, κινηματογράφος, τοπίο, 

νοητική χαρτογράφηση 

 

ΓΩΓΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Είναι αρχιτέκτονας τοπίου M.L.A., απόφοιτος Ε.Μ.Π. κι έχει λάβει MSc “Διαχείριση και 

Προστασία Περιβάλλοντος” O.U.C. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει το Δ.Π.Μ.Σ. 

“Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου” Ε.Μ.Π. και φοιτά στο “Περιβαλλοντικός 

Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (MSc)” Ε.Α.Π. 

Διαθέτει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές. Έχει 

συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικά σεμινάρια και εργαστήρια έρευνας κι αναπαράστασης της 

πόλης και νοητικής και ψυχογεωγραφικής χαρτογράφησης. Συμμετείχε με έργο της στην 

εικαστική έκθεση APOPLUS του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο της δράσης 

«POLYSEMI Park of literary travels in Greece and Magna Graecia». Η μεταπτυχιακή 

διπλωματική της εργασία έχει βραβευτεί με το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας 

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ_2018 κι έχει λάβει το Πρώτο Βραβείο Καλύτερης Αφίσας στο 5ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Πολεοδομίας και Χωροταξίας. 

Ανάμεσα στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται η μελέτη δυνατοτήτων 

αποκατάστασης και ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών, πρώην βιομηχανικών 

χώρων, περιοχών με διαταραγμένο τοπίο, όπως και η διερεύνηση της δυνατότητας 

επανάχρησης κτιρίων και σύνδεσή τους με το οικιστικό πλέγμα. Διατηρεί γραφείο σε 

συνεργασία με ομάδα μηχανικών. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83_2018?source=feed_text
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Βιομηχανικό τοπίο, σωματικότητα και κινηματογράφος. Με αφορμή την ταινία 

του Antonioni, με τίτλο “Κόκκινη Έρημος”.  

Η παρούσα διάλεξη, με αφορμή την ταινία του σκηνοθέτη Michelangelo Antonioni 

"Κόκκινη Έρημος", εστιάζει στην ενσώματη χωρική εμπειρία του βιομηχανικού τοπίου, 

μέσα από τον κινηματογραφικό φακό. Η ταινία παρουσιάζει το βιομηχανικό τοπίο της 

ιταλικής πόλης της Ραβέννας, τη δεκαετία του '60, και μια γυναίκα σε πνευματική και 

συναισθηματική κρίση, αναδεικνύοντας τη δυναμική σχέση, που αναπτύσσεται μεταξύ 

τους. Στην "Κόκκινη Έρημο" η απεικόνιση του βιομηχανικού τοπίου υπερβαίνει τον φυσικό 

χώρο, ως φόντο του κινηματογραφικού κάδρου, και λαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Με τη βοήθεια της κεντρικής ηρωίδας  Giuliana, φωτίζεται η ενσώματη εμπειρία του 

βιομηχανικού αστικού τοπίου, καθώς περιπλανάται σε διαφορετικές τοποθεσίες του. Με 

τον τρόπο αυτό, το βιομηχανικό τοπίο μετατρέπεται σε δραματικό σκηνικό διερεύνησης 

της εμπειρίας της νεωτερικότητας. Κύρια προβληματική της ταινίας αποτελεί η σχέση του 

ανθρώπου με το βιομηχανοποιημένο περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές 

παρουσιάζεται ως ένα εξωγήινο τοπίο με το ανθρώπινο σώμα να προσαρμόζεται σε 

αυτό, να εξαϋλώνεται μέσα σε αυτό ή να αποξενώνεται από αυτό.  

Λέξεις κλειδιά: Κινηματογράφος, σώμα, βιομηχανικό τοπίο, αισθητηριακή εμπειρία, 

Michelangelo Antonioni. 

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ι. ΓΕΩΡΓΑ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc, PhDc ΕΜΠ 

Η Χριστίνα Γεώργα, είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Θ. με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης στην «Αρχιτεκτονική‐Σχεδιασμός του Χώρου: Σχεδιασμός‐ Χώρος‐ 

Πολιτισμός» ΕΜΠ. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ, και 

εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή «Η Απτική Εμπειρία της Μητρόπολης. Η Ανάδειξη και 

Προβληματοποίησή της στο Σύγχρονο Κινηματογράφο». Έχει συμμετάσχει ως 

εισηγήτρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αντίστοιχες δημοσιεύσεις. 

Υπήρξε μέλος ομάδας υλοποίησης αρχιτεκτονικών εκθέσεων (Εθνική Πινακοθήκη, 

Μουσείο Μπενάκη). Μέσα από μια δεκαετή επαγγελματική πορεία, εκπόνησε μελέτες 

ανάδειξης και αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από την 

προϊστορία μέχρι και την νεωτερική βιομηχανική ιστορία στο Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. Το 2017, απέσπασε την 3η εξαγορά στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό 

Διαγωνισμό «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Συγκροτήματος Κτιρίων Διοίκησης και 

Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. στο Ν. Φάληρο Δήμου Πειραιά». Σήμερα, διατηρεί 

δικό της αρχιτεκτονικό γραφείο, ενώ εργάζεται ως επιστημονική σύμβουλος για θέματα 

αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάδειξης βιομηχανικής κληρονομιάς 

στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση αντίστοιχων 

μελετών. 



 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  01.08. - 08.08.2019 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ  

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ 

 

 

 

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ - Εγκώμιο της φθοράς 

Τα ίχνη της φθοράς και τα σημάδια γήρανσης είναι τα αποτυπώματα του χρόνου σε 

κάθε κατασκευή. Όμως διακρίνονται εμφατικότερα στα ερείπια. Τα φυσιογνωμικά 

χαρακτηριστικά των ερειπωμένων κτηρίων όπως η διάβρωση  και η αποσύνθεση είναι 

τα συστατικά μιας ιδιαίτερης αύρας – της αύρας του χωροχρόνου. Η πατίνα που 

ζαρώνει την επιδερμίδα των υλικών “αποθηκεύει” το χρόνο και με την παρουσία της κινεί 

τη  νοσταλγία μας για το παρελθόν. Τα ίχνη τής φθοράς επαυξάνουν το ειδικό βάρος 

του «φορτίου μνήμης» του τόπου και στην περίπτωση των ερειπίων διεγείρουν τη 

φαντασία να εικάσει το χρονικό που υπαινίσσεται η αλλοίωση της αρχικής κατασκευής. 

Η επανάχρηση ερειπωμένων κελυφών είναι μια άσκηση ισορροπίας μεταξύ της 

διατήρησης τής αύρας του χωροχρόνου των εναπομεινάντων ερειπίων και της ένταξης 

νέων χρήσεων με την ενδεχόμενη προσθήκη κατασκευαστικών  επεμβάσεων. Είναι 

επιπρόσθετα και μια άσκηση αξιολόγησης τής ικανότητας του ερειπίου να δεχτεί νέο 

περιεχόμενο και νέες χρήσεις χωρίς ωστόσο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του, 

στερεύοντας έτσι την πηγή της νοσταλγίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Νοσταλγία, ερείπια, φθορά, πατίνα, χωροχρόνος, Ταρκόφσκι 

 

IVA VASSILEVA 

ivarch.gr 

Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική σχολή του Τεχνικού Πανεπιστημίου τής Δρέσδης το 

2003 και απέκτησε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών του ETH της Ζυρίχης το 2006 με την 

εργασία της "Αστική ταυτότητα Δημοσίων Χώρων την Ημέρα και τη Νύχτα". 

Διακρίθηκε με το 1o  Βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό της Hebel Γερμανίας "Living in the 

Metropolis Berlin" το 2002 το και με το 1ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό EUROPAN 7 

για την πόλη Oeiras της Πορτογαλίας το 2004.   

Το 2008 ξεκίνησε τη λειτουργία του αρχιτεκτονικού της γραφείου στην Ελλάδα, 

συνεχίζοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα του αστικού σχεδιασμού, του 

σχεδιασμού κατοικιών και γραφείων, την επανάχρηση παλαιών κτηρίων καθώς και του 

σχεδιασμού εσωτερικών χώρων. Το υλοποιημένο της έργο διακρίθηκε στα Αρχιτεκτονικά 

Βραβεία  ARCH INOVA 2016 και τα Βραβεία ΔΟΜΕΣ 2013 και 2015. 

Το 2017-2018 δίδαξε "Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό" στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ από το 2014 μέχρι σήμερα συμμετέχει στην διδακτική ομάδα 

του Ετήσιου Διεθνούς Σεμιναρίου Πειραματικού Φωτισμού "Rethink the Night! - 

Αναστοχάσου τη Νύχτα! "  
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Εννοιολογικά Εργαλεία Ανάλυσης του Τόπου 

Αν ο τόπος είναι κείμενο, πώς ερμηνεύεται; Με ποια εννοιολογικά εργαλεία τον 

«διαβάζω»; Σήμερα, ο μύθος του ‘καθαρού δεδομένου’ και η μεθοδολογία του Λογικού 

Θετικισμού έχουν υποστεί καθοριστικά πλήγματα από την ιστορικιστική στροφή της 

δεκαετίας του 1960 και το έργο του Thomas Kuhn. Η παρατήρηση είναι εμποτισμένη με 

θεωρία. Δεν υπάρχουν αθώα ‘δεδομένα’ που δεν έχουν διαμεσολαβηθεί από 

‘θεωρητικά γυαλιά’. Η ερμηνευτική προσέγγιση ενός τόπου αποκαλύπτει τα διανύσματα 

έντασης, αξιολόγησης και κατεύθυνσης της δημιουργικής προθετικότητας επανα-

σχεδιασμού του. Το κεντρικό επιχείρημα αυτής της διάλεξης είναι πώς η λεγόμενη 

‘ανάλυση’ ενός πεδίου, είναι ήδη ‘σύνθεση’. Συνεπώς, η επιλογή των εννοιολογικών 

εργαλείων της «ανάλυσης» είναι σημαντική για την ποιότητα του συνθετικού 

αποτελέσματος, επικαθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την λογική του συγκρότηση, την 

ιδεολογία, τη χωρική δομή του. Στην διάλεξη θα εκτεθούν πολλαπλά εννοιολογικά 

εργαλεία ανάλυσης του αστικού ιστού, με έμφαση σε ποιοτικές μεθοδολογίες 

φαινομενολογικής καταγωγής και σε ζητήματα αντιληπτικής ψυχολογίας της εικόνας της 

πόλης. 

Λέξεις κλειδιά: Χωρική Οργάνωση, Παλίμψηστο, Τύπος, Τόπος, Αρχιτεκτονική Γλώσσα, 

Εικόνα της Πόλης, Μη-ογκομετρική Αρχιτεκτονική, Φαινομενολογία της Πόλης, Αστικός 

Ιστός, Ίχνος, Κενό, Ενδιάμεσοι Χώροι 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΝ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/ionterzo 

O Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και είναι διπλωματούχος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2000), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ε.Μ.Π. 

(2001), Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. (2005) και Πτυχιούχος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (2009). Εκπόνησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στον Τομέα 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου του Ε.Μ.Π. (2007-8). Δίδαξε 

Θεωρία της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2007-10). Διδάσκει Έννοιες και 

Θεωρίες για την Οργάνωση του Αρχιτεκτονικού Χώρου στο Ε.Μ.Π. ως μόνιμος 

Επίκουρος Καθηγητής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διδάξει επίσης στο 

Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.) της Α.Σ.Κ.Τ. (2011-2014), στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» 

(2009-2010) του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» του Πανεπιστημίου Πατρών (2016-2017). Έχει 

δημοσιεύσει πέντε (5) βιβλία (είτε ως αυτόνομος συγγραφέας, είτε ως επιμελητής) και 

εξήντα (60) επιστημονικά δοκίμια και άρθρα. Η διδακτορική του διατριβή τιμήθηκε με το 

δεύτερο Διεθνές Βραβείο ICAR-CORA 2007 στην Αρχιτεκτονική Θεωρία.  
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Alois Riegl, Χρόνος και Αρχιτεκτονική: Επαν-ερμηνεύοντας Μητρώα Αξιών  

Στο πλαίσιο αυτής της ομιλίας θα παρουσιαστεί εν συντομία η ερευνητική μας εργασία 

στην οποία τίθεται το ερώτημα της σημασίας του χρόνου στην αρχιτεκτονική και, 

συγκεκριμένα, στον τρόπο επέμβασης στο δομημένο περιβάλλον. Αυτός ο 

προβληματισμός αποτέλεσε και την αφορμή της ανάλυσης που θα εισηγηθούμε. 

Αρχικά, θα γίνει αναφορά στην έννοια του χρόνου και στην εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικών με τον τριμερή διαχωρισμό του και τις θεωρίες που απορρέουν από αυτόν και 

από την κάθε διάσταση ξεχωριστά. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί το αξιακό σύστημα του 

Riegl μέσα από τις χρονικές θεωρίες. Η ανάλυση αυτή οδηγεί σε μία ανάγκη επαν-

ερμηνείας και διεύρυνσης αυτού του συστήματος λόγω της αποδεδειγμένης, πλέον, 

εξάρτησής του από χρονικές συνιστώσες. Τέλος, θα παρουσιαστεί η πρόταση μας για 

ένα νέο κράμα αξιών που δύναται να αποτελέσει εφόδιο για μελλοντικές σχεδιαστικές 

αποφάσεις και που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του χρόνου στην αρχιτεκτονική 

διαδικασία σύνθεσης και πρακτικής. 

 

Λέξεις κλειδιά: αξίες, Alois Riegl, χρόνος, μητρώα, επανερμηνεία, μνήμη, εξέλιξη, 

εμμένεια, βίωμα, σύνθεση 

 

 

ΜΥΡΤΩ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996, όπου μεγάλωσε και ζει. Είναι τελειόφοιτη προπτυχιακή 

φοιτήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

στην οποία εισήχθη 5η κατά σειρά βαθμολογίας σε πανελλήνιο επίπεδο το έτος 2014. 

Μόλις τον πρώτο χρόνο φοίτησής της, έλαβε μέρος στον φοιτητικό διαγωνισμό  «αστικό 

σήμα». Στη συνέχεια, το 2017, συμμετείχε στο 7ο Διαεπιστημονικό Σεμινάριο Σύρου με 

θέμα “Από την χαρτογράφιση στον σχεδιασμό” και το 2018 συμμετείχε στο διεθνές 

workshop «the landscape of the Appia Tuscolan between archeology and cinema» 

του πανεπιστημίου Sapienza, στο οποίο διακρίθηκε καταλαμβάνοντας την 1η θέση. 

Κατά την διάρκεια των σπουδών της επέλεξε σπουδαστικά μαθήματα σχετικά με την 

επανάχρηση και την εννοιολογική προσσέγγιση σχεδιαστικών ζητημάτων και το 2019 

ολοκλήρωσε την σχετική ερευνητική της εργασία. Παράλληλα με τις σπουδές της έχει 

συμμετάσχει εθελοντικά στην αποτύπωση του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, και στη δράση του διεθνή θεσμού Open House 

Athens ως ξεναγός, τα έτη 2017 και 2018. 
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ΟΛΓΑ ΨΑΡΡΗ 

Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Είναι τελειόφοιτη στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. Γεννήθηκε το 1996 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Διαθέτει γνώσεις αγγλικής, 

γαλλικής και ισπανικής γλώσσας. Τα θεωρητικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

σχετίζονται με τη μεθοδολογική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής διαδικασίας και της 

διαχείρισης του κτιριακού αποθέματος. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης της, συμμετείχε 

στο Φοιτητικό Διαγωνισμό «Παράλιο Σήμα» του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. 

Ακόμη, συνέβαλε στην παραγωγή υλικού για την ελληνική συμμετοχή της 16ης Μπιενάλε 

Αρχιτεκτονικής με θέμα «The School of Athens» με την υποστήριξη του Ε.Μ.Π. και 

αποτέλεσε ομιλήτρια στην ημερίδα των επιμελητών της ελληνικής πρότασης στην Αθήνα 

με ανάλογη δημοσίευση της εισήγησής της. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι μέλος του 

διεθνούς δικτύου εθελοντών Meds -Meeting of Design Students- και οργανωτικό μέλος 

του Meds Workshop 2019 που θα διεξαχθεί στις Σπέτσες. Το θέμα σχετίζεται με τη μελέτη 

των τοπικών παραδοσιακών επαγγελμάτων και τεχνικών και τη διερεύνηση της 

εφαρμογής τους στο σύγχρονο σχεδιασμό. 
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Genius Loci, Αφήγηση και Αρχιτεκτονική Δημιουργία 

Αν υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στο δίκτυο ιχνών της σωματικής μνήμης του 

τόπου και το ενέργημα του κατοικείν, ανακύπτει το ερώτημα της ευρύτερης συνάφειας 

των άϋλων διαστάσεων του χώρου με τις αφηγήσεις που εγκλείονται σε αυτή τη μνήμη 

του τόπου. Εκκινώντας από αυτό το ανοικτό ερώτημα, θα επιχειρήσω να διερευνήσω τις 

πολύπλοκες εννοιολογικές συζεύξεις του ‘πνεύματος του τόπου’ με την αφήγηση και την 

αρχιτεκτονική, βασιζόμενος κυρίως σε συναφή θεωρητικά κείμενα του Philippe Hamon, 

του Edmund Husserl και του Paul Ricoeur. Στόχος μου είναι να υποστηρίξω το εξής 

επιχείρημα: μία σύγχρονη εκδοχή αρχιτεκτονικής πρακτικής θα μπορούσε να νοηθεί ως 

μία γραφή στο χώρο: ένα κείμενο που χρειάζεται να συσχετισθεί με ένα συγκείμενο: το 

συγκείμενο (context) του τόπου, που εμπερικλείει αφηγήσεις της μνήμης σε σχέση με 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Θα επιχειρήσω να δείξω την χρησιμότητα της 

παραπάνω συνάφειας για μία πρωτότυπη μεθοδολογία ενός σύγχρονου σχεδιάζειν και 

κτίζειν στην εποχή της υπερ-νεωτερικότητας. 

Λέξεις κλειδιά: Αφήγηση, Genius Loci, Lebenswelt, Προ-σχηματοποίηση, 

Σχηματοποίηση, Ανα-σχηματοποίηση, Χωρική Μορφή, Λογοτεχνικός Χώρος, Βιωμένος 

Χώρος, Συγκείμενο, Συγκινησιακή Γεωγραφία, Ατμόσφαιρα, Συγγραφέας, Γραφέας 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΝ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/ionterzo 

O Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και είναι διπλωματούχος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2000), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ε.Μ.Π. 

(2001), Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. (2005) και Πτυχιούχος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (2009). Εκπόνησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στον Τομέα 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου του Ε.Μ.Π. (2007-8). Δίδαξε 

Θεωρία της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2007-10). Διδάσκει Έννοιες και 

Θεωρίες για την Οργάνωση του Αρχιτεκτονικού Χώρου στο Ε.Μ.Π. ως μόνιμος 

Επίκουρος Καθηγητής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διδάξει επίσης στο 

Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.) της Α.Σ.Κ.Τ. (2011-2014), στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» 

(2009-2010) του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» του Πανεπιστημίου Πατρών (2016-2017). Έχει 

δημοσιεύσει πέντε (5) βιβλία (είτε ως αυτόνομος συγγραφέας, είτε ως επιμελητής) και 

εξήντα (60) επιστημονικά δοκίμια και άρθρα. Η διδακτορική του διατριβή τιμήθηκε με το 

δεύτερο Διεθνές Βραβείο ICAR-CORA 2007 στην Αρχιτεκτονική Θεωρία.  
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Ερείπιο-Μουσείο-Αρχείο: Μία Φουκωϊκή Γενεαλογία 

Η σχέση της μνήμης με τον ‘παροντισμό’, ως καθεστώς ιστορικότητας της 

Υπερνεωτερικής μας εποχής, αποτυπώνεται στο πέρασμα από το Νεωτερικό μουσείο 

στο Μετα-νεωτερικό αρχείο. Σχετικά με αυτή τη μετάβαση, ο Jacques Derrida επισημαίνει: 

«Δεν υπάρχει αρχείο χωρίς τόπο καταγραφής…δεν υπάρχει αρχείο χωρίς έξωθεν». Αν η 

σχέση μνήμης και παροντισμού αποκρυσταλλώνεται στον τόπο του αρχείου, ποιο 

επιστημικό παράδειγμα εκφράζεται ή αποτυπώνεται σε αυτόν τον τόπο; Εξαντλείται σε 

αυτό που ο Lipovetsky ονομάζει ‘υπερ-αναμνηστικό’(hyper-memorial); Μπορούμε να 

συλλάβουμε διαφορετικές, πιο δυναμικές, συλλογικές και ζωντανές εκφορές της μνήμης 

στη σύγχρονη πόλη; Ποια είναι η ‘αρχιτεκτονική της μνήμης’ που θα τις ενσαρκώσει 

πληρέστερα; Για να σκιαγραφήσω κάποιες προκαταρκτικές απαντήσεις σε αυτά τα 

δύσκολα ερωτήματα, θα επιχειρήσω να συγκροτήσω μία Φουκωϊκή γενεαλογία 

‘επιστημικών’ καθεστώτων χρονικότητας σε συνάρτηση με δομές αναπαράστασης / 

μεταμόρφωσης της μνήμης και χωρικές θεσμίσεις τους, ώστε να διατυπώσω μία τελική 

υπόθεση εργασίας σχετικά με την αρχιτεκτονική της μνήμης που ‘αρμόζει’ στην 

Υπερνεωτερική συνθήκη. 

Λέξεις κλειδιά: Επιστήμη, Ιδεολογία, Υλική Θέσμιση, Ερείπιο, Μουσείο, Καμπινέτο των 

Αξιοπερίεργων, Αρχείο, Καθεστώς Ιστορικότητας, Ιδεατός Τύπος, Παροντισμός, Υπερ-

νεωτερικότητα, Επιτέλεση, Διάρκεια  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΝ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/ionterzo 

O Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και είναι διπλωματούχος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (2000), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ε.Μ.Π. 

(2001), Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. (2005) και Πτυχιούχος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (2009). Εκπόνησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στον Τομέα 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου του Ε.Μ.Π. (2007-8). Δίδαξε 

Θεωρία της Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2007-10). Διδάσκει Έννοιες και 

Θεωρίες για την Οργάνωση του Αρχιτεκτονικού Χώρου στο Ε.Μ.Π. ως μόνιμος 

Επίκουρος Καθηγητής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει διδάξει επίσης στο 

Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών (Μ.Ε.Τ.) της Α.Σ.Κ.Τ. (2011-2014), στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» 

(2009-2010) του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» του Πανεπιστημίου Πατρών (2016-2017). Έχει 

δημοσιεύσει πέντε (5) βιβλία (είτε ως αυτόνομος συγγραφέας, είτε ως επιμελητής) και 

εξήντα (60) επιστημονικά δοκίμια και άρθρα. Η διδακτορική του διατριβή τιμήθηκε με το 

δεύτερο Διεθνές Βραβείο ICAR-CORA 2007 στην Αρχιτεκτονική Θεωρία.  
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Λόγος, θρησκεία και κοινότητα: Ο Θεόφιλος Καΐρης και ο εκτροχιασμός του 

διαφωτιστικού προτάγματος 

Μια περιπλάνηση στη δραματική ζωή και στο έργο του Θεόφιλου Καΐρη (1784-1853), 

ενός από τους τελευταίους εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ο Καΐρης 

υπήρξε πρωτοπόρος επιστήμονας, δάσκαλος φιλοσοφίας και εισηγητής της 

«Θεοσέβειας», μιας κοσμοαντίληψης εμνευσμένης από το πνεύμα του Διαφωτισμού που 

ο Καΐρης αποπειράθηκε να εισάγει με την μορφή της θρησκείας. Σε ποιο βαθμό μπορεί 

κανείς σήμερα να συναντηθεί εκ νέου με την μορφή και τις παράξενες ιδέες του 

ανθρώπου αυτού, ο οποίος κάποτε πέρασε και από την Σύρο; 

Λέξεις κλειδιά: Θεόφιλος Καΐρης, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, φιλοσοφία και θρησκεία, 

αλλόκοτες ιδέες 

 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Ο Νικήτας Σινιόσογλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια 

Αθηνών, Μονάχου και Κέμπριτζ (PhD). Διετέλεσε British Academy Postdoctoral Fellow 

στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και Leverhulme Trust Early Career Fellow στο King's 

College London. Είναι εντεταλμένος ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Τομέας 

Νεοελληνικών Ερευνών). Βιβλία: "Plato and Theodoret: The Christian Appropriation of 

Platonic Philosophy and the Hellenic Intellectual Resistance" (Cambridge University 

Press 2008), "Radical Platonism in Byzantium: Illumination and Utopia in Gemistos 

Plethon" (Cambridge University Press 2011), "Αλλόκοτος Ελληνισμός. Δοκίμιο για την 

οριακή εμπειρία των ιδεών" (Κίχλη 2016, Βραβείο Δοκιμίου του περιοδικού Ο Αναγνώστης 

2017), “Μαύρες Διαθήκες. Δοκίμιο για τα όρια της ημερολογιακής γραφής” (Κίχλη 2018). 

Γράφει για την αστική περιπλάνηση και για τα όρια δοκιμιακού και λογοτεχνικού λόγου. 
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Genius loci (το πνεύμα του τόπου) και αστική περιπλάνηση 

Μια εισαγωγή στις τεχνικές της αστικής περιπλάνησης (flânerie) και στην 

ψυχογεωγραφία. Τι σημαίνει να περιπλανιέσαι άσκοπα στο αστικό τοπίο, ποιες ψυχικές 

μεταβολές μπορεί να καταγράψει ο πλάνης των πόλεων, και πώς συνδέεται με το πνεύμα 

του τόπου (genius loci) ο αργόσχολος περιπατητής; Μια εισαγωγή στις ιδέες περί 

περιπλάνησης του Walter Benjamin («Βλέπεις μόνον ό,τι σε κοιτάζει ήδη») και στις τεχνικές 

των φλανερ με ειδική αναφορά στην Αθήνα και στην Ερμούπολη.  

Λέξεις κλειδιά: Φλανερί, αστική περιπλάνηση, πνεύμα του τόπου, ψυχογεωγραφία 

 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Ο Νικήτας Σινιόσογλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια 

Αθηνών, Μονάχου και Κέμπριτζ (PhD). Διετέλεσε British Academy Postdoctoral Fellow 

στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και Leverhulme Trust Early Career Fellow στο King's 

College London. Είναι εντεταλμένος ερευνητής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Τομέας 

Νεοελληνικών Ερευνών). Βιβλία: "Plato and Theodoret: The Christian Appropriation of 

Platonic Philosophy and the Hellenic Intellectual Resistance" (Cambridge University 

Press 2008), "Radical Platonism in Byzantium: Illumination and Utopia in Gemistos 

Plethon" (Cambridge University Press 2011), "Αλλόκοτος Ελληνισμός. Δοκίμιο για την 

οριακή εμπειρία των ιδεών" (Κίχλη 2016, Βραβείο Δοκιμίου του περιοδικού Ο Αναγνώστης 

2017), “Μαύρες Διαθήκες. Δοκίμιο για τα όρια της ημερολογιακής γραφής” (Κίχλη 2018). 

Γράφει για την αστική περιπλάνηση και για τα όρια δοκιμιακού και λογοτεχνικού λόγου. 
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Η φθορά ως μηχανισμός επανεγγραφής της ύλης: Διερευνώντας τις αρχές της 

βιωσιμότητας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. 

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η διερεύνηση της έννοιας της φθοράς ως μηχανισμός 

επανεγγραφής της ύλης σύμφωνα με την τριπλή μεθοδολογία των αρχών της 

αειφορίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η φθορά, κατανοείται ως μια φυσική 

διεργασία η οποία επιτελείται εκθετικά στην ύλη με γνώμονα την χρονική παράμετρο 

καθόλη την διάρκεια της ζωής της. Στην σύγχρονη πραγματικότητα, η ανακύκλωση της 

ύλης τόσο όσον αφορά τις κτηριακές όσο και τις τοπιακές υποδομές, αποτελεί το 

σημαντικότερο εγχείρημα του νεότερου δυτικού πολιτισμού να ισορροπήσει ανάμεσα 

στην δημιουργία νέων αστικών περιβαλλόντων με την παράλληλη μείωση του 

οικολογικού αποτυπώματος της ύλης, στα πλαίσια της οικονομικής βιωσιμότητας και 

της κοινωνικής υπευθυνότητας στο σύνολο της οικοσυστημικής θεώρησης του 

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.   

Λέξεις κλειδιά: φθορά, ύλη, βιωσιμότητα, οικολογία, αστικό τοπίο 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ 

Ο Αλέξανδρος Κιτρινιάρης είναι αρχιτέκτων μηχανικός υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ. 

Διερευνά τη σύνδεση της αρχιτεκτονικής οικολογίας και της ανθρώπινης φυσιολογίας 

μέσω καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. Έχει τιμηθεί με δέκα βραβεία και 

υποτροφίες εκ των οποίων και ένα μετάλλιο με το έμβλημα του Προμηθέα Πυρφόρου. 

Από το 2012, επιτελεί επικουρικό διδακτικό έργο στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, 

συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, σε διεθνή αρχιτεκτονικά εργαστήρια και 

εισηγείται σε διεθνή αρχιτεκτονικά συνέδρια. Το 2015 ίδρυσε την εταιρία KAAF I Kitriniaris 

Associates Architecture Firm. Το έργο του έχει βραβευθεί και εκτεθεί στην Ελλάδα και το 

Εξωτερικό. Το 2018 διακρίθηκε ανάμεσα στους 40 ανερχόμενους αρχιτέκτονες της 

Ευρώπης κάτω των 40 ετών. 
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Η εμπειρία του ερειπίου ως συνθετική αφετηρία σχεδιασμού  

Μέσα από την ανάλυση δύο πρόσφατων βραβευμένων μελετών που διαχειρίζονται το 

ζήτημα της προσθήκης σε βιομηχανικά διατηρητέα συγκροτήματα – ένα 

εγκαταλελειμμένο συγκρότημα μεταλλείων και ένα βιομηχανικό κτήριο του μοντερνισμού 

- θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία ανάγνωσης της εμπειρίας του ερειπίου και ο τρόπος 

που μετασχηματίζεται σε κεντρική ιδέα σχεδιασμού.  

Λέξεις κλειδιά: εμπειρία, σύνθεση, συνθετική αφετηρία, Μεταλλεία Αταλάντης, Νέο 

αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης 

 

 

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 
Αρχιτέκτων Μηχ. υπ. Δρ ΕΜΠ 

Ο Τσαμπίκος Πετράς γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στη μεσαιωνική πόλη της 

Ρόδου. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και συνέχισε τις 

σπουδές του ως υπότροφος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΜΠ, «Σχεδιασμός-

Χώρος-Πολιτισμός». Διερευνά σε διδακτορικό επίπεδο θέματα που αφορούν την 

προσβασιμότητα και την συμμετοχή των αισθήσεων στην αντίληψη της ατμόσφαιρας 

του χώρου. Το 2013 ίδρυσε το γραφείο PETRĀS Architecture. Έχει συμμετάσχει σε 

ερευνητικά προγράμματα και έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς.   
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Η Πολιτική του Ερειπίου 

Η Πολιτική του Ερειπίου εξετάζει το εννοιολογικό πλαίσιο κατασκευής πολιτικού λόγου 

μέσα από τη διαχείρηση του κτιριακού αποθέματος. Συσχετίζοντας την αντίληψη της 

νεωτερικότητας για το προσδοκώμενο τέλος της ιστορίας και την προσπάθεια 

υλοποίησης της μετα-ιστορικής (post-historical)  κοινωνίας με την μετέπειτα ανάδυση της 

σημασίας του ιστορικού υποκειμένου, θα επιχειρηθεί μια σταδιακή επανεξέταση των 

λόγων που επηρεάζουν το νοηματικό πλαίσιο διαχείρησης της ιστορικής ταυτότητας 

διαμέσου της αρχιτεκτονικής.   

Λέξεις κλειδιά: post-historical, ερείπιο, πολιτική, νεωτερικότητα  

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθήνας (Ε.Μ.Π.) (2004); 

MArch Architectural Design, Bartlett School of Architecture, Λονδίνο (2005);  

Ph.D. Doctor of Philosophy, Εργαστήριο Πλαστικής, Ε.Μ.Π. (2015). 

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάδυση ουτοπικών μικροκοσμικών περιβαλλόντων 

στον αρχιτεκτονικό λόγο. Διδάσκει Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό στην 

Αρχιτεκτονική Σχολή της Πάτρας από το 2016. Το έργο του γραφείου έχει διακριθεί σε 

αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει δημοσιευτεί και παρουσιαστεί σε αρχιτεκτονικές 

και εικαστικές εκθέσεις, συνέδρια και περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η «παράθεση» νέου και παλαιού, είτε για να αναδειχθούν οι αντιθέσεις είτε οι αναλογίες, 

αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία νοήματος. Το νέο οικοδόμημα που επινοεί το παλαιό, 

αυτό που έχει παρακμάσει, ξεχαστεί η ́ αφαιρεθεί, μπορεί μέσω μιας εννοιολογικής 

προσέγγισης δημιουργικού σχεδιασμού να αναζωογονήσει, συμπληρώσει η ́ 

υπενθυμίσει την ίδια ιστορία και ταυτόχρονα να την επαναερμηνεύσει και να την 

επανανοηματοδοτήσει.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσίαση εστιάζει στη σημασία του νοήματος στην 

αρχιτεκτονική και κωδικοποιεί έννοιες και στρατηγικές σχεδιασμού μέσω πρότυπων 

παραδειγμάτων επέμβασης σε ιστορικά/ευαίσθητα περιβάλλοντα όπως αυτές του 

‘εποικισμού’ , της ‘ενθυλάκωσης’, της ‘ίασης’, του ‘upcycling’. Οι επεμβάσεις που 

επιλέγονται αποτελούν ευρηματικές και δημιουργικές προτάσεις αρχιτεκτόνων που 

επιδιώκουν, μέσω της διαλεκτικής του νέου με το παλαιό, όχι μόνο να αναγνωρίσουν και 

να κατανοήσουν τις δομές και τις αξίες του παλαιού αλλά και να τις χρησιμοποιήσουν 

ως αναλογικά σημάδια της νέας κατασκευής.  

Λέξεις κλειδιά: Ανάδειξη αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, έννοιες και στρατηγικές 

σχεδιασμού, επεμβάσεις σε ιστορικά/ευαίσθητα περιβάλλοντα 

 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΡΟΔΗ 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Η δρ Άλκηστις Ρόδη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε στο ΕΜΠ (1994) και το Harvard Graduate School of 

Design (MAUD, 1997). Απέκτησε Διδακτορικό από το Delft University of Technology 

(2008). Το 2018-9 ήταν Επισκέπτρια Ακαδημαϊκός στο Massachusetts Institute of 

Technology (MIT).  

Έχει ασκήσει την αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Η 

έρευνά της επικεντρώνεται στην αστική μορφολογία σε σχέση με σύγχρονες αστικές 

έννοιες. Στο πλαίσιο αυτό εισήγαγε το 2015 την έννοια του ‘Bricolage Urbanism’. ‘Εχει 

δημοσιεύσει το βιβλίο Modern Architectures in History: Greece (Reaktion, 2013) με τον 

Αλέξανδρο Τζώνη και έχει επιμεληθεί και συνεισφέρει σε συλλογικούς τόμους. Το 

ερευνητικό και σχεδιαστικό έργο της έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και έχει λάβει 

διεθνείς διακρίσεις.  
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Ερειπιώδη κελύφη _ μια δεύτερη ευκαιρία 

Οι κατασκευές από τοιχοποιία, ως οι  πλέον διαδεδομένες, αποτελούν ταυτόχρονα 

σκελετό και επιδερμίδα του οργανισμού που συνθέτουν το κτήριο. 

Η πέτρα, ως υλικό δομής, παρουσιάζει τεράστια ποικιλία στην ποιότητα κατασκευής και 

άρα στην ίδια τη δομική της επάρκεια καθώς και στην αρχιτεκτονική της έκφραση. Η 

αντοχή της στο χρόνο ξεπερνά κάθε άλλο δομικό υλικό με προϋπόθεση ότι το κτήριο θα 

παραμένει ζωντανό και θα συντηρείται επαρκώς. 

Κύριες αιτίες παθολογίας των λίθινων κτηρίων είναι ο σεισμός και η εγκατάλειψη. 

Ειδικότερα η δεύτερη, μέσω μηχανισμών με σαφείς προδιαγεγραμμένες συμπεριφορές 

οδηγεί στην αποδιοργάνωση και την κατάρρευση. Ενίοτε εξαφανίζονται οριστικά και 

από τη λιθαγώγηση των υπολειμμάτων τους ως υλικό δεύτερης χρήσης νεώτερων 

κατασκευών. 

θα συζητηθούν μηχανισμοί και τεχνικές επέμβασης με διαφορετικές προσεγγίσεις και 

ποικιλία έκφρασης, σε επιβλητικά ερείπια σημαντικής μνήμης, τα οποία ζητούν να βρουν 

νέα ταυτότητα μέσα από μια δεύτερη ζωή, ως αυτοτελείς μάρτυρες του παρελθόντος ή 

με την ένταξη σε νέους οργανισμούς. 

Λέξεις κλειδιά: λίθινες κατασκευές, τοιχοποιίες, παθολογία, επεμβάσεις, αποκατάσταση, 

επανάχρηση. 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

Ο Παναγιώτης Βασιλάτος είναι Αρχιτέκτονας-Μηχανικός, απόφοιτος Ε.Μ.Π. 1992 με 

μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Μ.Π. 2001. Διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στον Πειραιά. 

Έχει διδάξει στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστήμιου Πατρών από το 2001 

έως το 2007 και από το 2009 διδάσκει στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Είναι 

Επίκουρος Καθηγητής στον τομέα Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής με ερευνητικά 

ενδιαφέροντα την Οικοδομική Ανάλυση και το Σχεδιασμό Κτηριακών Κατασκευών, 

καθώς την Ανάλυση και τις Εφαρμογές Δομικών Συστημάτων. 

Διδάσκει στο μάθημα της Οικοδομικής δευτέρου έτους, στο διατομεακό μάθημα 

Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού τετάρτου έτους  και στο ειδικό μάθημα Κατασκευαστική 

Ανάλυση και Επέμβαση σε Παραδοσιακά Κτήρια. 

Έχει συμμετάσχει σε 15 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (δύο πρώτα βραβεία και τρεις 

έπαινοι), καθώς επίσης έχει λάβει διεθνή διάκριση από την U.I.A. (Seoul, 2017) για 

υλοποιημένο έργο. Έχει μεταφράσει το βιβλίο «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία» 

των Pete Silver/Will McLean (Παπασωτηρίου, 2014). 
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Επανάχρηση + Αρχιτεκτονική πράξη 

Α.  Πόλη και Συλλογική µνήµη   

Το Ελληνικό Αστικό Τοπίο είναι ένας χώρος συνύπαρξης διαφορετικών και, τις 

περισσότερες φορές, αντιφατικών στοιχείων. Η εµφάνιση αυτών των στοιχείων, που 

τόσο διαφέρουν µεταξύ τους και χαρακτηρίζουν το τοπίο της σύγχρονης Πόλης, πρέπει 

να µας προβληµατίζει θετικά. Η παρουσία τους στοιχειοθετεί ένα ιδιαίτερο επίπεδο 

αναγνώρισης ικανό να συµβάλλει σε ένα νέο τρόπο ανάγνωσης της Πόλης που 

βιώνουµε καθηµερινά.    H αρχιτεκτονική πράξη ερευνά το αποτύπωµα της ανθρώπινης 

παρουσίας, την δύναµη του µύθου και της παράδοσης, ως µεταφορά πρωταρχικών 

αξιών στον χρόνο, στον σύγχρονο πολιτισµό. Η έρευνα για τον επαναπροσδιορισµό 

των ορίων της Αρχιτεκτονικής πράξης είναι καθοριστική και ιδιαίτερα δύσκολη αφού 

έρχεται αντιµέτωπη συνεχώς µε προκαταλήψεις, θεσµούς και µε την τόσο πολύ 

προβαλλόµενη πλέον "καταναλωτική" εικόνα της Αρχιτεκτονικής.  

Β.  Επανάχρηση   

Το ζήτηµα της "επανάχρησης" στη σύγχρονη πόλη είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού πρέπει 

να διαπραγµατεύεται την διαχείριση της Πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και την ανάδειξή 

της.  

αναφορές/παραδείγµατα:  

1. ΝΕΩΡΙΟ    

Μελέτη αποκατάστασης και χρήσης του Ανατολικού Νεώριου,     

της δεξαµενής Ζανέ και της αποθήκης άλατος στο λιµάνι του   

Ηρακλείου στην Κρήτη.    

1ο βραβείο σε Αρχιτεκτονικό διαγωνισµό  

2. ΤΟΠΟΣ, το τοπίο "εν τω γίγνεσθαι"    

Ανάπλαση και επανάχρηση των πρώην εξορυκτικών περιοχών    

λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία.    

εξαγορά σε Αρχιτεκτονικό διαγωνισµό 

 

ΑΘANAΣIOΣ  ΣΠANOMAPIΔHΣ 

Σπούδασε στην Architectural Association School of Architecture στο Λονδίνο. Μεταξύ 

1980 και 1982, παράλληλα με τις μεταπτυχιακές του σπουδές, δίδαξε αρχιτεκτονική 

σύνθεση στην ίδια Σχολή. Από τότε έχει συμμετάσχει ως διδάσκων και επισκέπτης 

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cambridge, στο Universitat politecnica de Cataluña, 

Master's Degree Course, "η Μεγάλη κλίμακα" και στο Κέντρο Αρχιτεκτονικών Ερευνών 

Αθήνας, του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος.  

Ερευνητής στο Sir John Cass Faculty of Art, Architecture and Design, London 

Metropolitan University. Η έρευνα αφορά στη  συστηματική μελέτη των τρόπων με τους 
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οποίους οι άνθρωποι χειρίστηκαν το φυσικό τοπίο και παράλληλα το πως το φυσικό 

τοπίο σχηματοποίησε την πολιτισμική τους δομή. Ο “σχηματισμός” αφορά στην 

αναγνώριση / περιγραφή όλων των φυσικών και πολιτιστικών τοπίων, και στη συνέχεια 

στην αναζήτηση προτύπων καταστάσεων για τον καθορισμό της σχέσης μεταξύ του 

πολιτισμού και του τοπίου. 

Συνεργασία με το ETH Zurich σε μεταπτυχιακά προγράμματα και εργαστήρια. Συμμετοχή 

με πολλές διακρίσεις και βραβεία σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Αρχιτεκτονικούς 

Διαγωνισμούς. και ομιλίες σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα και συνέδρια, Εκθέσεις και 

δημοσιεύσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Από το 1984 διατηρεί το γραφείο ΜΙΜΝΕΡΜΟΥ 2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Το γραφείο μέσα από 

το σχεδιασμό των έργων του προωθεί την έρευνα για τον επαναπροσδιορισμό των 

ορίων της αρχιτεκτονικής πράξης και την ανάπτυξη ενός συντακτικού για μία σύγχρονη 

Αρχιτεκτονική Γραφή. 

Μέλος του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ από το 1982. Επίσης είναι μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου 

Βρετανών Αρχιτεκτόνων (R.I.B.A) και μέλος του Architectural Association από το 1980. 

 

 




