
 

 

17 Αρχιτεκτονικά Γραφεία 
51 Νέοι Αρχιτέκτονες 
3 Ημέρες Παρουσίασης 
5 Αρχιτεκτονικές Ξεναγήσεις 
Εκθέσεις 
Συζητήσεις 

 
 

ARCHPOINTS2016  / /   13-15  Μαΐου   / /   #διαφυγή  
 
 

 
ΓΙΑΓΡΟΜΔ  

 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 1: ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΣΡΙΓΩΝΟ 

“Σν Αζελατθό θέληξν ζε κεηάβαζε: από ην θαληαζηαθό ησλ επελδπηώλ ζηελ “εθδίθεζε” ησλ 
πιεβείσλ” 

Ξελαγόο: Διέλε Παηαηνύθα 

 

Αθεηεξία: Πιαηεία Απδή, Λεσλίδνπ&Μπιιηέξνπ, Μεηαμνπξγείν 

Έλαξμε: άββαην 14/5, 11:00 

Γηάξθεηα: 2 ώξεο 

Γξαθεία Γηαδξνκήο 1: 

- ΘΑΝΑΖ ΜΑΝΖ 

- ΒΑΗΛΖ ΝΣΟΒΡΟ  

- ΥΑΡΖ ΜΠΗΚΟ 

- ΜΠΔΣΣΤ ΣΑΟΤΖ & ΓΔΠΟΗΝΑ ΧΣΖΡΗΟΤ   

 

Ζ Γηαδξνκή1 μεθηλά από ην Μεηαμνπξγείν, ζπλερίδεη ζηελ πεξηνρή ηνπ Φπξξή θαη θαηαιήγεη ζηελ Οκόλνηα. 

Αληρλεύεη ηα δηάζπαξηα θελά θηίξηα θαη άδεηα θαηαζηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην αζελατθό θέληξν, 

θαηλόκελν πνπ μεθίλεζε θηόιαο από ηε δεθαεηία ηνπ „70, ζπλέρηζε ην „90 θαη εληάζεθε θαηά ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θξίζε. πγθεθξηκέλα, αλαιύνληαη νη λέεο δπλακηθέο πνπ επηδηώθνπλ λα αληηζηξέςνπλ ηε 

δηαθπγήησλ θαηνίθσλ, ηεο νηθνλνκηθήο δσήο θαη ησλ αμηώλ αθηλήησλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Οη ηάζεηο απηέο 

είλαη πνιιαπιέο θαη, ζπρλά, αληίξξνπεο. Αθελόο, ζθηαγξαθώληαη νη δηαδξνκέο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ 

πιεζπζκνύ: Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ν κεηαλαζηεπηηθόο πιεζπζκόο εγθαζίζηαηαη ζην θελό 

απόζεκα, μαλαδσληαλεύνληαο δηακεξίζκαηα ρακειώλ αμηώλ θαη ηζόγεηαθαηαζηήκαηα. Αθεηέξνπ, 

αλαδεηθλύνληαη νη θηλήζεηο ησλ επελδπηώλ ζην realestate: Με θαηαιύηε ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο, νη ίδηεο 

πεξηνρέο ππνδέρνληαη επελδπηηθά ζρέδηα πνπ αλακέλνπλ ηε κειινληηθή άλνδν ησλ αμηώλ ησλ αθηλήησλ. 

Ηδηνθηεζίεο, κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο, «θάζνληαη» πεξηκέλνληαο ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο κεηαπώιεζεο ή 

κίζζσζήο ηνπο. 

 

Διέλε Παηαηνύθα 

Δίλαη ππνςήθηα δηδάθηνξαο ζην Παλεπηζηήκην Paris 8 (ππόηξνθνο ΗΚΤ) ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΜΠ κε ζέκα 

ηηο ηάζεηο ρξεκαηηζηηθνπνίεζεο ηεο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα.πνύδαζε Αξρηηεθηνληθή (ΑΠΘ) θαη ζπλέρηζε κε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Πνιενδνκία-Υσξνηαμία (ΔΜΠ). Δίλαη εξεπλήηξηα ζην εξγαζηήξην 

LaboratoireDynamiquessocialesetrecompositiondesespaces (LADYSS) θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα (ΔΜΠ, KULeuven). Σα εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα εζηηάδνληαη ζηελ αγνξά αθηλήησλ, ζε 

θαηλόκελα gentrification, ζηε δηαζύλδεζε θαηνηθίαο-ρξένπο, θαη ζηνλ ηξαπεδηθό θαη θνηλσληθό απνθιεηζκό. 

 



 

 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 2: ΔΞΑΡΥΔΙΑ 

“Σόπνο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο δηαθπγήο” 

Ξελαγνί: Κώζηαο Ηπεηξώηεο, Γεκήηξεο Πέηηαο 

 

Αθεηεξία: Πάξθν Ναπαξίλνπ, Ναπαξίλνπ& Υαξηιάνπ Σξηθνύπε, Δμάξρεηα 

Έλαξμε: άββαην 14/5, 14:00  

Γηάξθεηα: 1:40 

Γξαθεία Γηαδξνκήο 2: 

- In.CITU architects 

- SPACE UNDER 

- HOMO URBANUS Atelier 

 

Σα Δμάξρεηα απνηεινύλ ηόπν πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο δηαθπγήο: δηαθπγήο από ηηο θπξίαξρεο αζηηθέο 

ζπλζήθεο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο ππόινηπεο θεληξηθήο Αζήλαο, από ηηο θαηαλαισηηθέο κνξθέο 

ςπραγσγίαο θαη ζπλύπαξμεο, γηα ηνπο αλζξώπνπο ηνπ “ππνγείνπ” από ηηο επηθξίζεηο θαη ηε θαηαπίεζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπο θαη, πξόζθαηα, ηεο δηαθπγήο από ηνλ πόιεκν θαη ηελ θηώρηα. Οη παξαπάλσ 

αλάγθεο δηαθπγήο πνπ ηθαλνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε γεηηνληά δελ είλαη πξνθαλώο ηζνβαξείο, ελώ ζηα 

Δμάξρεηα εκθαλίδνληαη επίζεο πξαθηηθέο νη νπνίεο ππνλνκεύνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο. Με πεξηνξηζκέλεο 

αλαθνξέο ζηηο πξαθηηθέο απηέο, ε μελάγεζε ζα επηθεληξσζεί ζηηο δεκηνπξγηθέο δνκέο ηεο πεξηνρήο, 

θπζηθήο θαη θνηλσληθήο ππόζηαζεο, όπσο απόπεηξεο απηνξγαλσκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ ρώξνπ, δξάζεηο θαη 

δνκέο αιιειεγγύεο θαη ζπιινγηθέο πξαθηηθέο ελάληηα ζηηο επηρεηξνύκελεο πξνζπάζεηεο ππνβάζκηζεο ηεο 

γεηηνληάο ησλ Δμαξρείσλ. 

 

Κώζηαο Ηπεηξώηεο 

Ο Κώζηαο είλαη απόθνηηνο αξρηηεθηνληθήο (BA Hons) ηνπ PlymouthUniversity κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

(Master of Architecture) ζηνλ αζηηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ πνιενδνκία. Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή 

ηνπ ζην Λνλδίλν θαη είλαη δηεζλήο ζύκβνπινο θαη ζπλεξγάηεο ηεο νκάδαο Architeam/Arhitravel. 

Δλδηαθέξνληα ηνπ ην αζηηθό ηνπίν θαη ηα θνηλσληθά, πνιηηηθό-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάινπλ 

ζηελ δηακόξθσζε απηνύ, όπσο επίζεο θαη ε ελαζρόιεζε κε ηελ δηδαζθαιία αξρηηεθηνληθήο, design θαη 

νπηηθήο επηθνηλσλίαο ζε θνηηεηέο θαη καζεηέο. 

 

Γεκήηξεο Πέηαο 

Ο Γεκήηξεο είλαη δηδάθηνξαο αζηηθήο θνηλσληνινγίαο (ΔΜΠ), ελώ νη πξνεγνύκελεο ζπνπδέο ηνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιενδνκηθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ (LondonSchool of 

Economics θαη Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο). Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνπλ ηε κειέηε ηνπ 

δεκόζηνπ ρώξνπ, κνξθώλ αζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, αζηηθώλ θαη επξύηεξσλ θνηλσληθώλ θηλεκάησλ, θαζώο 

θαη θαληαζηαθώλ/ ζπκβνιηθώλ θαηαζθεπώλ θαη πξνεθηάζεσλ ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ. 

 

 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 3: ΚΟΛΩΝΑΚΙ-ΛΤΚΑΒΗΣΣΟ 

“Αζελατθή πνιπθαηνηθία: Μηα άιιε καηηά” 

Ξελαγνί: Αλαζηαζία Κνπηνπκάλνπ, Αγγειηθή Λαηάλε 

 

Αθεηεξία: Αγηνο Γηνλύζηνο, θνπθά θαη Γεκνθξίηνπ, Κνισλάθη 

Έλαξμε: άββαην 14/5, 17:00  

Γηάξθεηα: 1:45 

Γξαθεία Γηαδξνκήο 3: 

- 4Κ ARCHITECTS 

- CADU (Construction Architecture Design Urbanism) 

- AUDO ARCHITECTS 



 

 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε μελάγεζε εζηηάδεη ζην θηήξην πνπ θαηά θύξην ιόγν ζπλζέηεη απηό πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε 

Αζήλα: ηελ πνιπθαηνηθία. Ζ δηαθπγή γηα εκάο είλαη δηαθπγή από ηνλ ηξόπν πνπ έρνπκε κάζεη λα βιέπνπκε 

ηελ πνιπθαηνηθία: κε απαμίσζε, κε ζιίςε, κε απνζηξνθή. Τπάξρεη θαη άιινο ηξόπνο λα δεηο απηό ην 

θηήξην πνπ θηινμελεί ηηο δσέο εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ εδώ θαη ηνπιάρηζηνλ 60 ρξόληα θαη ζα ζπλερίζεη, 

θαλείο δελ μέξεη γηα πόζν. Τπάξρνπλ δπλακηθέο θαη δπλαηόηεηεο πνπ εάλ ζε πξώην βαζκό ηηο 

αληηιεθζνύκε θαη ζε δεύηεξν ηηο αμηνπνηήζνπκε, ε πνιπθαηνηθία ζα απνθηήζεη λέα ππόζηαζε. θνπόο ηεο 

μελάγεζεο απηήο είλαη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε θηήξηα πνπ κέζα ζηελ θαζεκεξηλόηεηα πεξλνύλ 

απαξαηήξεηα θαη λα ζρνιηάζνπκε ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο. 

 

Αλαζηαζία Κνπηνπκάλνπ, Αγγειηθή Λαηάλε 

Οη αξρηηέθηνλεο Κνπηνπκάλνπ Αλαζηαζία θαη Λαηάλε Αγγειηθή αθνινπζνύλ θνηλή πνξεία ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. Ξεθηλώληαο από ηηο ζπνπδέο ζην ΔΜΠ, ζηε ζπλέρεηα ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Πνιενδνκίαο-

Υσξνηαμίαο ηνπ ΔΜΠ,  ην θνηλό εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ γύξσ από ηελ πνιπθαηνηθία αιιά θαη νη ζπκκεηνρέο 

ζε αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο νκάδαο κε ζθνπό ηε ζπλέρηζε απηήο ηεο 

πνξείαο. Πην πξόζθαηε δνπιεηά ηεο νκάδαο απνηειεί αλαθαίληζε δηακεξίζκαηνο ζην Κνισλάθη. 

 

 

 

 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 4: ΚΟΤΚΑΚΙ - ΜΔΣ  

“Η ζρεδηαζκέλε δηαθπγή ηεο ςεπδ-αίζζεζεο ζηελ πόιε” 

Ξελαγόο: Μάξα Μπήηξνπ 

 

Αθεηεξία: Δίζνδνο Α‟ Νεθξνηαθείνπ 

Έλαξμε: Κπξηαθή 15/4, 12:00 

Γηάξθεηα: 2:30  

Γξαθεία Γηαδξνκήο 4: 

- LOG WORKSHOP 

- STUDIO ARCO 

- HIBOUX 

 

Έλαο αξρηηεθηνληθόο πεξίπαηνο πνπ μεθηλάεη από ηνλ εζσηεξηθό θήπν ηνπ πξώηνπ Νεθξνηαθείνπ, πεξλά 

από ηηο νηθίεο ηεο νδνύ πγγξνύ, δηέξρεηαη ηνλ ιόθν ησλ Μνπζώλ- Φηινπάππνπ θαη θηάλεη κέρξη ην 

ζρεδηαζκέλν από ηνλ Πηθηώλε πιαθόζηξσην ηνπ Άγηνπ Γεκήηξηνπ Λνπκπαξδηάξε. Μηα αλάγλσζε ηεο 

πόιεο σο παιίκςεζην, εληνπίδνληαο άιιεο γξαθέο ηεο, έρνληαο κόλν σο πξόζρεκα ηελ ηδέα ηνπ 

Ζξάθιεηηνπ όηη ν ζάλαηνο θαη ε εδνλή είλαη ηόζν θνληά θάπνηεο ζηηγκέο. Μηα πεξηδηάβαζε ππό ηελ 

δηεξεύλεζε ηεο έλλνηαο ηεο ζσκαηηθόηεηαο, ηεο απόιαπζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζηελ πόιε. 

 

Μάξα Μπήηξνπ 

Αξρηηέθηνλαο Μεραληθόο Π.Παηξώλ [Άξηζηα,2009]. Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Αξρηηεθηνληθή ρνιή ΔΜΠ 

[ππόηξνθνο ΗΚΤ]. Δπηιέγεη ζηα 41 Greek ArchitecturalTalent 2013. πκκεηείρε ζε εθζέζεηο [Μέγαξν 

Μνπζηθήο Αζελώλ, 1 =ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο Θεζζαινλίθεο Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο]. 

ΠξώηεδηάθξηζεFirst International Workshop ″Energy Performance and Environmental Quality of Buildings″. 

Έρεη εξγαζηεί ζην αξρηηεθηνληθό γξαθείν ηνπ Κ.Σζηακπάνπ θαη ηνπ Α.Αληνλά. Γηεηέιεζε δηδάζθσλ ζην ΗΔΚ 

Γέιηα ζηνλ ηνκέα Art&amp;Design θαη είλαη επηθνπξηθό δηδαθηηθό πξνζσπηθό ζηελ Αξρηηεθηνληθή ρνιή 

ΔΜΠ. 

 

 

 



 

 

ΓΙΑΓΡΟΜΗ 5: ΤΝΣΑΓΜΑ - ΠΑΓΚΡΑΣΙ 

“Αληηθαηνπηξηζκνί: Αλαδεηώληαο ηνλ ζαιαζζηλό νξίδνληα ζηελ πόιε” 

Ξελαγόο: Φάλεο Καθαληάξεο 

 

Αθεηεξία: Πιαηεία πληάγκαηνο, Όζσλνο θαη Φηιειιήλσλ 

Έλαξμε: Κπξηαθή 15/4, 16:00  

Γηάξθεηα: 1:45 

Γξαθεία Γηαδξνκήο 5: 

- MICROMEGA 

- NEAR ARCHITECTURE 

- ΓΗΟΦΑΝΣΟΤ 6 

- VM ARCHITECTS 

 

Looming / Αλώηεξνο αληηθαηνπηξηζκόο: Οπηηθό θαηλόκελν θαηά ην νπνίν νη αθηίλεο ηνπ θσηόο κε ηελ 

θάκςε ηνπο παξάγνπλ κία κεηαηνπηζκέλε εηθόλα απόκαθξσλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία θαίλεηαη λα πςώλνληαη 

πάλσ από ηηο πξαγκαηηθέο ζέζεηο ηνπο. Κηλνύκελνη κεηαμύ ηνπ Δζληθνύ θήπνπ θαη ηεο γέθπξαο ηνπ Ηιηζνύ, 

ςειά πξώηα θαη ρακειά έπεηηα ζηελ άλπδξε θνίηε ηνπ πνηακνύ, ε πνξεία καο γπξνθέξλεη αλαδεηώληαο 

ηνλ νξίδνληα ηεο ζάιαζζαο „αιινύ‟ θαζώο ε δηαδξνκή παξεθθιίλεη από ηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο 

δηαζρίδνληαο δύν ρώξνπο εζσζηξεθείο: αληηθαηνπηξηζκνί ελόο ηόπνπ ζε απόζηαζε πνπ ζηαζεξά 

δηαθεύγεη. Ο Δζληθόο θήπνο απνηειεί πέξαζκα ζηάζε κεηά ηα πξώηα δύν γξαθεία θαη ν Ηιηζόο ρακειά 

θαηάιεμε κεηά ηα δύν επόκελα. Ζ εζσζηξέθεηα ηνπ θήπνπ ζηελ αξρή σο έλαπζκα αλαδήηεζεο ηνπ 

„νξίδνληα‟, απνκνλσκέλνη από ην θηηζκέλν πεξηβάιινλ θαη ν άλπδξνο Ηιηζόο σο θαηάιεμε κίαο άιιεο 

αξρήο πνπ νδεγεί σο ξνή ζηε ζάιαζζα. 

 

Φάλεο Καθαληάξεο 

πνύδαζε αξρηηεθηνληθή ζην ΔΜΠ όπνπ θαη ζπλέρηζε ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε ζεσξία ηεο 

αξρηηεθηνληθήο. Οη κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη νη κεηαβνιέο ηεο θαζεκεξηλήο 

εκπεηξίαο ζηελ πόιε απνηεινύλ βαζηθό πεδίν εζηίαζεο ζηε δνπιεηά ηνπ. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθά 

πνιενδνκηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ Αζήλα θαη ην θέληξν ηεο θαη έξγα αηνκηθά θαη ζε ζπλεξγαζίεο έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζε νκαδηθέο εθζέζεηο αξρηηεθηνληθήο θαη εηθαζηηθώλ (ΓΟΜΔ-Παλόξακα/2014, Athens-

Biennale 4/Agora &amp; Omonoia/5to6). Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. 

 

 

 


