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A ν δ ρ έ α ς  Γ ι ά γ κ ο υ  
τελειόφοιτος αρχιτεκτονικής Α Π Θ 

 

 

 



 

τ ι  ε ί ν α ι  η  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ;  

 







η αρχιτεκτονική είναι... 
 

 

_η επιστήμη της δημιουργίας χώρου, ανεξαρτήτως κλίμακας, με τη βοήθεια μεθόδων 

σχεδιασμού και κατασκευής, για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών  

 

_ο σχεδιασμός των κτιστών υποδομών στο περιβάλλον, από το μακροσκοπικό επίπεδο 

του σχεδιασμού πόλεων ως το μικροσκοπικό του σχεδιασμού επίπλων και προϊόντων 

καθημερινής χρήσης 

 

_architecture  ɑːkɪtɛktʃə/ Noun 

the art or practice of designing and constructing buildings 
 



architecture is ... 
 

 
_ "Architecture is not just about building. It's a means of improving people's quality of life." - Diébédo Francis Kéré  

 

_ "Architecture is a way of seeing, thinking and questioning our world and our place in it." - Thom Mayne 

 

_ "Architecture is a language." - Prince Charles  

 

_ "Architecture is too complex for just one person to do it, and I love collaboration." - Richard Rogers 

 

_ "Architecture is the most powerful deed that a man can imagine." - Ben van Berkel and Caroline Bos 

 

_ "Architecture is an expression of values – the way we build is a reflection of the way we live." - Norman Foster  

 

_ "Architecture is geometry." - Álvaro Siza 

 

_ "Architecture is the real battleground of the spirit."  - Ludwig Mies van der Rohe 

 

_ "Architecture is supposed to complete nature. Great architecture makes nature more beautiful."- Claudio Silvestrin 

 

_ "Architecture is a profession of optimism." - Johanna Hurme 

 

_ "Architecture is where imagination meets life." - Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa 

 

_ "Architecture is practical poetry." - Bjarke Ingels   

 

_  "Architecture is flexible.” - Krzysztof Wodiczko  

 

_ "Architecture is a combination of science and fiction." - Winy Maas  

 

_ "Architecture is invention."- Oscar Niemeyer   

 
 

 



Santa Maria Novella, Leon Battista Alberti, Φλωρεντία, 1470 



_ ο χώρος, τα υλικά, η Ακρόπολη, οι γύρω λόφοι… 

‘Μεγάλος Περίπατος’, Δημήτρης Πικιώνης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, 1954-57 



Ετήσιο εργαστήριο  ‘Τόπος, Χώρος, Μορφή: Μουσείο στην Ακτή’ _ διδάσκοντες: Ρ. Σακελλαρίδου, Β. Τσακαλίδου _ φοιτ. Β. Γιουβέζναλης 



_τι κάνει ένας αρχιτέκτονας; 

_γιατί το κάνει; 

_πώς προβάλλει αυτό που κάνει; 

_τι συνειρμούς και εμπειρίες προκαλεί; 



Η αρχιτεκτονική είναι σύλληψη,  

είναι η σχεδιαζόμενη και προβαλλόμενη σκέψη. 

Σκέψη που πηγάζει από τη γνώση,  
την ιστορία, τη βιωματική εμπειρία.  



Σκέψη που ενεργοποιείται από γεγονότα, εικόνες, ήχους, λέξεις...  































































































Η αρχιτεκτονική γεννιέται από μία ιδέα_ 

και καταλήγει στην απόδοσή της μέσα από μια 

συνολική συνθετική διαδικασία 

 

 

δύναμη της σύνθεσης – δύναμη της 
αρχιτεκτονικής 

Εκκλησία Αγίου Δημητρίου, Μαυροκκλήσι, Έβρος, 1600 



_τόπος 

_χρήση 

_άνθρωπος 

_χρόνος 

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α  



α φ ε τ η ρ ί α  τ η ς  α φ ή γ η σ η ς _   

η ανάγνωση της δομής του τόπου _ η κατανόηση και το βίωμα της μοναδικότητάς του 

Ningbo Historic Museum, Wang Shu – Amateur Architecture Studio, 2009 



τ ό π ο ς  _  π ρ ό γ ρ α μ μ α  _  ά ν θ ρ ω π ο ς  
 

σε ένα πεδίο πειραματισμού  ‘ανοικτό’, 

παράγοντας χώρους δυναμικούς, υβριδικούς Πετρόλοφος, Έβρος 



J.S. Bach Chamber Music Hall, Zaha Hadid, Manchester 2009  



 

και ταυτόχρονα οικείους, βιώσιμους, 

λειτουργικούς 



_η αρχιτεκτονική συνυφασμένη με τον βιωμένο χώρο 

H αρχιτεκτονική χτίζει δοχεία ζωής. Και δίνει μορφή σε λειτουργίες της ζωής.  Άρης Κωνσταντινίδης. 



 

τ ι  σ π ο υ δ ά ζ ε ι  έ ν α ς  φ ο ι τ η τ ή ς  α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ή ς ;  

 



















09EM16 _ διδάσκοντες: Ρ. Σακελλαρίδου, Β. Τσακαλίδου , E. Αδαμαντίδης, Δ. Δαδάτση 



βαρύτητα κλίμακα  

συνέχεια και ασυνέχεια  πλήρες και κενό  



γεωμετρία  

φως και σκιά σχέση με το έδαφος 



όρια, άξονες, φυγές, 

ανοίγματα, συνδέσεις 

σημασία της ενότητας, 

της συνοχής και της 

πειθαρχίας 

ποια η τελική μορφή του κτιρίου όταν το 

προσεγγίζει κανείς από τον δρόμο; 

09EM16 _ διδάσκοντες: Ρ. Σακελλαρίδου, Β. Τσακαλίδου , E. Αδαμαντίδης, Δ. Δαδάτση 



08EM13 _ σχεδιάζοντας στο όριο στεριάς με θάλασσα // διδάσκουσα:  Β. Τσακαλίδου 



08EM13 _ σχεδιάζοντας στο όριο στεριάς με θάλασσα // διδάσκουσα:  Β. Τσακαλίδου 





η προσέγγιση με διαγράμματα και ρευστά αρχιτεκτονικά σχήματα _η έννοια της χαρτογράφησης (mapping)  

 





η περιβαλλοντική διάσταση στον σχεδιασμό  
το περιβάλλον από ανενεργό, στατικό περιεχόμενο, που 

περιβάλλει το κτίριο, μετατρέπεται σε αντικείμενο δυναμικού 

σχεδιασμού 



_θεμελιώδη εργαλεία σχεδιασμού υφίστανται ριζικές 

αλλαγές (μετατόπιση της έννοιας του μοντέλου από 

αφαιρετική αναπαράσταση του χώρου υπό κλίμακα, 

σε 1:1 πρωτότυπο μοντέλο και μέσο 

δοκιμής) 



Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 

 

Αστικός σχεδιασμός 

 

Χωροταξία – πολεοδομία 

 

Ιστορία της αρχιτεκτονικής 

 

Θεωρία και κριτική 

 

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός 

 

Αρχιτεκτονική τοπίου 

 

Αποκατάσταση – Συντήρηση Μνημείων & Συνόλων 

 

Μουσειολογία 

 

Προωθημένα εργαλεία σχεδιασμού 
 
 

 









Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιαπωνία, 2007 – Yokohama Port Terminal, FOA 

_η προσωποκεντρική βιωματική μέθοδος 
(focusing) ωθεί τον φοιτητή στη σταδιακή ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης και των δεξιοτήτων του, στη μεθόδευση της 

έμπνευσης και της εμπειρίας και στη διαμόρφωση μιας 

συγκροτημένης σχεδιαστικής συνείδησης, πειθαρχίας και 

διαύγειας.  



#workshop 















AKALYPTOS SKG 



5 έτη  10 εξάμηνα 

 

300 ECTS 

 

166 εισακτέοι / 2018-2019 

 

[43 φοιτητές  123 φοιτήτριες] 

 

101 πανελλήνιες εξετάσεις 

 

4 5%, αθλητές κλπ 

 

11 Αλλοδαποί 

 

37 μετεγγραφές 

 

13 κατακτήριες εξετάσεις 

 

37 μετακινήθηκαν με το πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus 

 

 

 

 
 
 

 





































Νέος ρόλος του φοιτητή της αρχιτεκτονικής  

σε ένα περιβάλλον τεχνολογικής, οικονομικής και 

δημόσιας συναλλαγής. Καλείται να εκπροσωπήσει μια 

γενιά, το παραγωγικό έργο της οποίας αγγίζει πολλές 

ειδικότητες 



τα όρια του βιοπορισμού, της δημιουργικότητας και της 

καλλιτεχνίας είναι πλέον ασαφή  



 

τ ι  κ ά ν ε ι  έ ν α ς  α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν α ς ;  

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  [Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10403, Άρθρο 4] 

 

1. Στο γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού περιλαμβάνονται:  

 

α. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου σε όλες τις κλίμακες:  

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Τοπίου και 

υπαίθριων χώρων, Αστικός Σχεδιασμός, αναπλάσεις, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, 

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός κτηρίων, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Εκθέσεων, και Βιομηχανικών 

Αντικειμένων, Τεκμηρίωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (κτηρίων 

και συνόλων).  

 

β. Ιστορία και Θεωρία: 

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της Πόλης, Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του 

Πολιτισμού, Χώρος και υλικός και άυλος Πολιτισμός, Γνώσεις Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας και 

Φιλοσοφίας, Γνώσεις Θεσμικού Πλαισίου Δόμησης και Κτηριολογικών Κανονισμών.  

 

γ. Αναπαραστάσεις:  

Εικαστικές, Πλαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα, Οπτική 

Επικοινωνία και Σχεδιασμός, Διαδραστικός Ψηφιακός Σχεδιασμός, Παραμετρικός και Αλγοριθμικός 

Σχεδιασμός.  

 

δ. Τεχνολογία:  

Δομική Μηχανική και Σχεδιασμός Κατασκευών, Οικοδομική Τεχνολογία και Δομικά Υλικά, Γνώσεις 

Μαθηματικών, Γεωμετρίας, Φυσικής Γνώσεις Τοπογραφίας/Αποτυπώσεις κτηρίων και συνόλων, 

Ενεργειακός - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και ΗΜ Εγκαταστάσεις.  
 
 

 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  [Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10403, Άρθρο 4] 

 

α. Χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση κατασκευών.  
 

β. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων. 
  

γ. Εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, ενδεικτικά: κτήρια σε παραδοσιακό οικισμό, 

παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο, καθώς και για κηρυγμένα διατηρητέα κτήρια ή νεότερα μνημεία - 

Διαμορφώσεις και επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σε οικιστικά σύνολα [παραδοσιακοί 

οικισμοί, κηρυγμένοι διατηρητέοι ή ιστορικά κέντρα πόλεων].  
 

δ. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων. 
  

ε. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων. 
  

στ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.  
 

ζ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων.  
 

η. Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου. 
  

θ. Εκπόνηση μελετών φωτισμού και ανάδειξης κτηρίων και συνόλων ως προς τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό. 
 

ι. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων και αρχιτεκτονικών συνόλων.  

ια. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και 

Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.  

ιβ. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και 

Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.  

ιγ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.  

  

  
 
 

 



ιδ. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και 

επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.  

ιε. Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και 

άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.  

ιστ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής 

ιζ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, 

ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (MasterPlan).  

ιη. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών 

προγραμμάτων. ιθ. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.  

 

κ. Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του 

περιβάλλοντος χώρου για την έκδοση αδειών δόμησης.  

κα. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και 

εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών 

πληροφοριών.  

κβ. Εκπόνηση Στατικών μελετών πλην των ειδικών κατασκευών: ειδικές θεμελιώσεις, κελυφωτές 

κατασκευές προεντεταμένου σκυροδέματος, μεταλλικές, ξύλινες κατασκευές.  

κγ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακών Μελετών. Μελετών με 

συνυπογραφή για τα ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπου απαιτείται.  

κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). 

κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.  

κστ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.  

κζ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 

κελύφους.  

κη. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.  

κθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.  

  

λ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου 

 

  
 
 

 





 x s  s  m  l  x l  l  m  s  x s  







Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα αλλάζει, 

αποκτά περισσότερες διαστάσεις, αποκτά 

μεγαλύτερη ευελιξία για πολλαπλές 

συνεργασίες, αναλαμβάνοντας συχνά το 

ρόλο του διαμεσολαβητή ή του manager 

#slash_generation 





Interstellar,  Christopher Nolan (director), 2014  

θέατρο - κινηματογράφος 



Architects Council of Europe, 2014 



Architects Council of Europe, 2014 



Architects Council of Europe, 2014 



Architects Council of Europe, 2014 



Architects Council of Europe, 2014 



Η αρχιτεκτονική είναι 

μια γοητευτική 

διαδικασία 

δημιουργίας,  

μια διαδικασία 

αναζήτησης,  

ένα συναρπαστικό 

ταξίδι 

Πάνθεον, Απολλόδωρος ο 

Δαμασκηνός, 126 μ. Χ. 



Kolumba Museum, Peter Zumthor,  

Kολωνία, 2010 

 

ένα σύστημα παραγωγής 

εμπειριών, αισθήσεων 

και βιωμάτων 

ένα πεδίο 

πειραματισμού  

& 

ευρηματικότητας 


