
10 εξάμηνα και μετά;

αποσπάσματα σκέψεων για το 

αρχιτεκτονικό έργο

ημέρες ειδικότητας μηχανικού
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Μόρφω Παπανικολάου | iuav



μετά τις σπουδές πώς 
μεταπηδούμε σε ένα 

άλλο κόσμο;



στην αρχιτεκτονική 

κάτι πολύ ουσιαστικό 

συνδέει το μεταβατικό 

χώρο μεταξύ της 

επαγγελματικής 

πραγματικότητας και 

των ακαδημαϊκών 

εμπειριών

το νήμα είναι ισχυρό,

μας ακολουθεί και 

εμπλουτίζεται 

Architectural Competition 2016

Honorable Mention International

Rome Poetry Hall



What is a school like for children?

είναι ο τρόπος 

προσέγγισης 

της συνθετικής 

διαδικασίας

τι κάνουμε κατά τη 

διάρκειά της;

σχεδιάζουμε χώρο, 

κάνοντας συνειρμούς

διερευνούμε το νέο/ 



Fougaro Cultural Centre

Study: 1998-2009

Construction:  2007-2012

Sparch | Rena Sakellaridou/Morpho Papanikolaou 

ή επεμβαίνουμε σε αυτό που ήδη

υπάρχει

δημιουργώντας το νέο



τι κάνουμε κατά τη διάρκειά της;

αναγνωρίζουμε έναν τόπο,

κάνουμε συνειρμούς, σκιτσάρουμε, σχεδιάζουμε μετρώντας τις δυνατότητες 

ενός χώρου ή τις ιδέες για τον χώρο, 



τι κάνουμε κατά τη διάρκειά της;

αναλύουμε δεδομένα, 

ιεραρχούμε, υπολογίζουμε, δημιουργούμε εικόνες,

φανταζόμαστε μια χωρική οντότητα, πειραματιζόμαστε, 

ελέγχουμε τις σκέψεις μας με μια τρισδιάστατη εικόνα

Architectural Competition 2016

Honorable Mention International

Rome Poetry Hall
Sparch | Rena Sakellaridou/Morpho Papanikolaou 



ενεργοποιούμε τη λογική 

και την φαντασία

διατυπώνουμε

ερωτήματα

και επιχειρούμε να τα απαντήσουμε

σχεδιάζουμε, 

αποφασίζουμε, 

αμφισβητούμε,

εξελίσσουμε, αλλάζουμε, κρίνουμε,

αξιολογούμε... επανασχεδιάζουμε, 

Symbols & iconic ruins|ΕΜΣ|2021



«Η σκέψη δεν έρχεται 

από μόνη της, 

έρχεται ρωτώντας. 

Σο ερώτημα τίθεται 

απολύτως προσωπικά 

και συνδυάζει λογική 

και φαντασία»

Σ. Ράμφος, Νίτσε για καλό 

γούστο_

Architectural Competition 2016

Honorable Mention International

Rome Poetry Hall



λογική και φαντασία

κάθε φορά που ρωτάμε, 

ανοίγουμε ένα νέο 

δρόμο επικοινωνίας, 

ανάμεσα σε δυο 

κόσμους,

διάλογος

με τον εαυτό μας, 

τον εσωτερικό μας 

κόσμο,

και 

με το αρχιτεκτονικό  

„ύποκείμενο‟



Renovation| listed building |Thessaloniki |2017

Πώς;

ανιχνεύουμε τις σχέσεις

μεταξύ των δυο κόσμων

της λογικής και της φαντασίας,

της λογικής και της εμπειρίας,

τις σχέσεις μεταξύ 

νόμων, κανόνων 

και

των προσωπικών ιδεών, 

των ψυχικών εμπειριών ή 

συναισθημάτων 



Ο Wittgenstein 

αναλύει τις σχέσεις:

λογικής: ο κόσμος των κανόνων, των ορισμών 

που είναι άχρονος 

και

εμπειρίας: ο κόσμος της παρατήρησης και 

εμπειρίας που περιέχει το χώρο 
και το χρόνο 



What is a school like for children? υμπλέκουμε κανόνες /

Ίχνη της προσωπικής εμπειρίας

βασικά στοιχεία που συμμετέχουν 

στη σύνθεση είναι:

ο τόπος

το πρόγραμμα

η ιδέα - concept 



Εργοδότης: Έφοροι του Κολλεγίου Ανατόλια

Αρχιτεκτονική Μελέτη: SPARCH architects, Sakellaridou, Papanikolaou,

Υπεύθυνη μελέτης: Μόρφω Παπανικολάου

Συνεργάτες αρχιτέκτονες: Π.Λιάκου, Γ. Παπανικολάου, Κ. Μουστάκας, Ε. 
Παπαευαγγέλου

Ειδικός σύμβουλος: Γ. Φαλαμανδάρης

Λοιποί συνεργάτες: 

Ε.Βουλγαρίδου, Γ.Κοντομηνάς, Ι. Σατλή, Μ.Σσακμάκη, Β.Καράογλου, Π.Ηρακλέους, Α. 
Κωνσταντή, Α. Φάρη

Ι.Σζαμπάζη, Μ. ταυρουλάκη, Γ. Κίτσου, Κ. Αναστασοπούλου, Ρ. Γιαννούδη, Ε. 
Μαργούδη, Γ. Παπαγεωργίου

Ε. Πολιουδάκη, Α. εχρεμέλη, Α. Σζέκα, Α. ισμανίδου, Ι. βυριάδη, Ε. Υουτσιτζόγλου, Ι. 
Φαριτωνίδου, Γ.Χωμαδάκης.

Στατική Μελέτη: Statica.gr

Γεωτεχνική Μελέτη: ΓΕΨΓΝΨΗ Α.Ε.

Η/Μ Μελέτη: Π. Κικίδης & υνεργάτες ΕΣΕ

Ακουστική Μελέτη: Θ. Σιμαγένης

Μελέτη Φωτισμού: Reflect Lights- M. Γκουρογιάννης, Gravanis

Μελέτη Φύτευσης: Ν. Κικίδου

Ειδικοί συνεργάτες: Γ.Γούγας Γ.Σόσκας, Δ.Βαφείδης

Διεύθυνση Έργου: OBERMEYER Hellas Ltd.

Κατασκευή: AVAX

Φωτό: Κ. Παππάς

…..

και με διακριτό 

ή μη τρόπο, 

η γλώσσα, 

το ιδιώματα, 

οι εμμονές, 

οι βασικές αρχές, 

οι μέθοδοι, ο διάλογος.., 

τα δάνεια 

από άλλες επιστημονικές περιοχές

και λοιποί συντελεστές, όπως, το πρόγραμμα, 

η νομοθεσία, το  κόστος, 
η τεχνολογία



:  

με τη γεωμετρία

την ύλη,

το φως

τη λογική,

την φαντασία,

διερευνούμε

το όριο

που βρίσκεται 

ανάμεσα 

στις αισθήσεις

και τις γνώσεις μας 

Renovation | Iioniki | listed building |Thessaloniki |2017



στην αρχιτεκτονική  

συναντούμε συζεύξεις:

τα απλά γεωμετρικά σχήματα, 

το όριο, 

το κενό και το πλήρες, 

το φως, 

τον ενδιάμεσο χώρο,

τα υλικά

το μέγεθος, 

το χρώμα,

το νέο και 

αυτό που ήδη υπάρχει

Renovation| listed building |Thessaloniki |2017

τί σημαίνει

ανακαίνιση και ανάδειξη;



πώς 

σχεδιάζουμε 

σε αυτό που 

ήδη υπάρχει;

Renovation| BeetrootHouse|Thessaloniki |2016



Agora Modiano Regeneration of the Traditional Food Market 

Συντελεστές έργου:
Kύριος έργου: F.L.S ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤΦΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ / FAIS GROUP

Αναπτυξιακή Αξιοποίηση Ακινήτων Βορείου Ελλάδος

Διεύθυνση έργου / construction management: ΕΜΜΕΣΡΟΝ Σριάντος Δημήτριος ΙΚΕ

Δρ. Σριάντος Δημήτριος, Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ

Αρχιτεκτονική μελέτη: SPARCH ΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΤ / ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΕ

υπεύθυνος μελέτης: ΜΟΡΥΨ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ

Ειδικός σύμβουλος: ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΤ Αρχιτέκτων Μηχανικός, MA Conservation Studies

Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: Γ. Παπανικολάου, Π. Λιάκου, Γ. Παπαγεωργίου, Κ. Μουστάκας,

Π. Ηρακλέους, Ι. Σζαμπάζη, Μ. ταυρουλάκη, Ε. Υουτσιτζόγλου, Ι. Λειβαδιώτη, . Γεωργίου,

Ά. Φάρη, Γ. Μαλλιαρόπουλος, Α. Αυγέρου, Δ. Δανιήλ, Υ. Ντέκα, Δ. Νικάνδρου, Ζ. Φαλκιά

Συνεργάτης Μελέτης Αποτύπωσης: .Αλεξιάδου

Στατική μελέτη / επίβλεψη: ΑΘΑΝΑΙΟ Ι. ΚΟΝΣΙΖΑ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Msc

Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη: ΑΜΑΡΑ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε. ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ

Μελέτη φωτισμού ανάδειξης: ELEFTHERIA DEKO & ASSOCIATES LIGHTING DESIGN

Ειδικός σύμβουλος: J.E.P.A Ι. E. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

Υπεργολάβος ενισχύσεων:CONIC I.K.E.

OLD SALONICCA

πώς μεταφέρουμε στο σήμερα το φορτίο της συλλογικής μνήμης; 



να σχεδιάσουμε,

να αποφασίσουμε, 

να αμφισβητήσουμε

να αξιολογήσουμε...

Κάνουμε σιωπή

για να ακούσουμε 

τι αφηγείται 

ο χρόνος για το χώρο,

τις μορφές και τα υλικά του;



μέσα από το σύνθετο κόσμο 

των κανόνων και της φαντασίας 

αξιολογούμαστε και επανασχεδιάζουμε



ο επαγγελματικός χώρος 

απαιτεί, 

αλλά και τροφοδοτεί 

ένα νέο κύκλο διαρκούς 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης

εκπαιδευόμαστε μέσα από την 

ποικιλία των διαφορετικών 

θεμάτων που σχεδιάζουμε, 

από την παρατήρηση του 

τρόπου που υλοποιείται ένα έργο 



φάση κατασκευής

από την μεταφορά 

γνώσης μέσα από 

την διεπιστημονική 

συνεργασία, 

από την 

συνθετότητα της 

διαδικασίας 

ολοκλήρωσης 

μιας μελέτης ή 

ενός έργου 



Olga Deikou
Olga Deikou

από την αφομοίωση εμπειρίας στο 

εργοτάξιο,

από την γνώση του μάστορα, 

όταν ξέρεις  να τον ακούσεις,

από το ίδιο το κτήριο, 



dynamic memory Olga Deikou

από το ίδιο το κτήριο, 

στα διαφορετικά στάδια κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης



πιστεύω ότι ενώ τα 

ερωτήματα, οι σκέψεις 

κατά την συνθετική 

διαδικασία είναι 

προσωπικές, 
η συνολική δημιουργία, 

η τελική σύνθεση,  είναι 

ομαδική 





“Οι νέες πραγματικότητες του τρόπου ζωής 

που σε μεγάλο βαθμό κυριαρχούν έχουν 

θέσει σε αμφιβολία θεμελιώδη χαρακτηριστικά 

ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς,…

Έτσι φαίνεται ότι ο κύριος πυρήνας της 

αρχιτεκτονικής, το κατοικείν, υποχωρεί, και 

επιβάλλεται ένα εύκολο και ομοιόμορφο life 

style αδιάφορο σε αυτά.” 

Η Επιμονή της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Α. Υατούρος

Renovation| BeetrootHouse|Thessaloniki |2020



για να υλοποιήσουμε τα 

όνειρά μας πρέπει να τα 

γνωρίζουμε,

και για να τα γνωρίσουμε 

πρέπει να είμαστε ανοικτοί 

σε προκλήσεις και 

συνέργειες

K. Pappas |2020


