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Ας φανταστούμε την πόλη ενεργοποιώντας 
την παράκτια ζώνη της
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‘‘ Είπες• «Θα πάγω σ’ άλλη γη, θα πάγω σ’ άλλη θάλασσα.

Μια πόλις άλλη θα βρεθεί καλλίτερη από αυτή.[…]»

      Δύο στίχοι του Καβάφη που τους έχεις πει τόσες φορές στον εαυτό σου. Όσο 
πιο νέος, τόσο πιο αποφασισμένος να φύγεις για τ’ αλλού… τόσο πιο μεγάλη η 
απογοήτευση, που η πόλη σου σε γεμίζει, και η ελπίδα, που το άγνωστο σου 
προσφέρει. Aν μπορούσες να την αλλάξεις… να γίνει όπως εσύ τη φαντάζεσαι.” 

        Με τις σκέψεις αυτές στο μυαλό, η ομάδα ‘‘Παλίμψηστον’’ ήρθε να δημιουργηθεί, 
πριν έξι περίπου μήνες, από πολίτες της Πάτρας, οι περισσότεροι από τους οποίους 
αν και ελάχιστα γνωριζόμασταν έως τότε, συναντηθήκαμε κάτω από μία κοινή 
ιδέα… ‘‘να φανταστούμε την πόλη μας’’, να αφήσουμε το ίχνος μας, όπως και το 
όνομα της ομάδας υποδηλώνει, στη πόλη αυτή, αλλά κυρίως να ενεργοποιήσουμε 
τη φαντασιακή διάθεση των συμπολιτών μας. 

     Πρόθεση μας δεν είναι ούτε ο  επιφανειακός εξωραϊσμός της πόλης, ούτε ο 
άκρατος  εθελοντισμός. Προσκαλούμε τους πολίτες να καθορίσουν τη μοίρα της 
πόλης τους, από την οποία συχνά μένουν αμέτοχοι και αποστασιοποιημένοι, σε 
μία σύγχρονη, κοινωνική συνθήκη , όπου οι ‘‘από κάτω προς τα πάνω’’ ενέργειες 
και πρωτοβουλίες πολιτών προβάλλουν ως πιο ελπιδοφόρες και αποτελεσματικές 
από τις διοικήσεις των ίδιων των πόλεων. Δεν επιδιώκουμε την κατάργηση των 
θεσμών, ούτε την αντικατάσταση του ειδικού από τον αιθεροβάμωνα. Προωθούμε, 
όμως, και ελπίζουμε στην επικοινωνία και συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων της πόλης, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους πολίτες της, κάτι που, συχνά 
δυστυχώς, φαντάζει δύσκολο έως και ακατόρθωτο.

     Η έκθεση του ‘‘Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014’’ έρχεται να προσεγγίσει, 
εκ νέου, το καίριο ζήτημα του παραλιακού μετώπου της Πάτρας. Το πλήθος των 
προτάσεων για το θέμα αυτό, από αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, μηχανικούς αλλά 
και εικαστικούς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο ανοιχτό κάλεσμά μας, ποικίλει ως 
προς το περιεχόμενο, ενώ εκτός από το να παρέχει λύσεις, αποτελεί τροφή για 
σκέψη τόσο για το μέλλον της παράκτιας ζώνης της Πάτρας όσο και για ενέργειες  
που  έχουν, ήδη, πραγματοποιηθεί ή και δρομολογηθεί σε αυτή. Δεν αναζητούμε 
μία νέα λύση εμπορευματοποίησης κάποιου προϊόντος για την πόλη ή κάποια 
λύση μεταπρατικού χαρακτήρα. Αναζητούμε μία λύση αστικής αναγέννησης στους 
καιρούς μας και πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να την επιτύχουμε.

       Παράλληλα, μέσα από τις δράσεις του ‘‘Φαντάσου την πόλη : Πάτρα 2014’’, ο 

Λίγα λόγια για εμάς...
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δημόσιος χώρος της πόλης τίθεται προ των πυλών, ενώ διαφορετικές, δημιουργικές 
ομάδες πολιτών έρχονται σε επικοινωνία και συνεργασία, προσφέροντας η κάθε 
μια τα ενδιαφέροντα, τις δυνάμεις και το έργο της για την πόλη, τη φαντασία και 
τη δημιουργίας σε αυτήν. Λαμβάνοντας υπόψιν την ιστορικότητα, την ιδιαίτερη 
ταυτότητα και το πλήθος των μικρών, ξεχασμένων ομορφιών της, οι δράσεις του 
‘‘Φαντάσου την πόλη : Πάτρα 2014’’ έρχονται να δείξουν πώς μία καμάρα μπορεί 
να μετατραπεί σε σημείο βραδινής καντάδας, πώς ένα κενό οικόπεδο στον αστικό 
ιστό γίνεται θερινό σινεμά ή μία ασφαλτοστρωμένη μαρίνα μετατρέπεται σε χώρο 
άθλησης και παιχνιδιού!

   Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο πίστεψε στην 
ιδέα αυτή, για την υποστήριξη καθώς και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά 
μας και στάθηκαν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Σας περιμένουμε δίπλα μας!
          
     
Η διοργανώτρια ομάδα ‘‘Παλίμψηστον’’ 
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Ρούσσου Μίνα   _   Tareq Hassan

ΕΦΗΜΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΠΙΟ

Ρούσσου Μίνα
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2009-2014) και Εσωτερική 
Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Σχεδιασμό Αντικειμένων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας (2003-2008). 
Συνεργάζεται με αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αθήνα, ενώ το 2014 συμμετείχε στη 
διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής στη 14η Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας.
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Το Δρέπανο Αχαΐας, εμφανίζει ειδικές 
μορφολογικές και κλιματολογικές 
συνθήκες, ενώ θέτει διαρκώς ένα ζήτημα 
ως προς τον καθορισμό της ταυτότητάς 
του ως προς τους χρήστες της παραλίας, 
καθώς αποτελεί ένα υπερτοπικό 
πόλο έλξης μιας κοινότητας αθλητών 
windsurf & kitesurf σε αντιδιαστολή με 
τους κοινούς λουόμενους. Επιπλέον, 
ακροβατεί ανάμεσα σε ένα ιδιαίτερο 
τοπίο και μια ισχυρή ανθρώπινη 
παρέμβαση: το εργοστάσιο τσιμεντου. 
Σκοπός της μελέτης είναι να αποδώσει 
μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα στον χώρο, 
να αναδείξει το τοπίο μέσα σε όλη του 
την ιδιαιτερότητα και να δημιουργήσει 
κατάλληλες συνθήκες για ανθρώπινες 
δραστηριότητες, χωρίς να θίγει και να 
μεταβάλει τη μορφολογία του φυσικού 
ανάγλυφου.

Tareq Hassan
Απόφοιτος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πάτρας.Έχει συνεργαστεί με 
αρχιτεκτονικά γραφεία και έχει διδάξει ως βοηθός καθηγητή στο Πανεπιστημιο για 4 
συνεχή χρόνια .Διατηρεί την προσωπική του επιχείρηση με διδασκαλία 3d modeling 
και παραμετρικού σχεδιασμού.Έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς 
με αρκετές διακρίσεις.
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Πετροχείλου Κατερίνα   _   Χαραμή Μαρία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΡΙΟΥ

Πετροχείλου Κατερίνα   _   Χαραμή Μαρία
Αποφοίτησαν από τη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 
τον Ιούλιο του 2013. Εκπόνησαν μαζί τη διπλωματική τους εργασία με επιβλέποντα 
καθηγητή τον κ. Ηλία Κωσταντόπουλο. Τώρα κατοικούν στην Αθήνα όπου 
προσπαθούν να συμβάλλουν στην αρχιτεκτονική δημιουργία συμμετέχοντας σε 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και workshop.
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Η διπλωματική μας εργασία είχε ως 
στόχο την επανένταξη του φρουρίου 
στην πόλη, και την απόδοση σε αυτό 
νέων χρήσεων που θα το επαναφέρουν 
στη ζωή.Αποφασίζουμε να δώσουμε 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα στο χώρο, 
δημιουργώντας ένα ανοικτό μουσείο 
αφιερωμένο στον μοναδικό «εχθρό» 
του φρουρίου σήμερα ,σε περίοδο 
ειρήνης, δηλαδή τα φυσικά στοιχεία 
που το φθείρουν (το νερό, τον ήλιο και 
τον άνεμο).Αναζητώντας αρχιτεκτονικές 
αναφορές στη φρουριακή αρχιτεκτονική 
και τις πολιορκητικές μηχανές 
φανταζόμαστε την πρότασή μας ως 
μια σύγχρονη «πολιορκία», με μικρές 
κατασκευές γαντζωμένες επάνω στα 
τείχη που βοηθούν τον επισκέπτη να 
κατακτήσει ξανά το φρούριο με ένα 
διαφορετικό τρόπο.



Μάτσα Σάρρα   _   Μπακάλη Καλλίνα

PATRAS RAILSCAPES   _   ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΤΡΑ-ΡΙΟ

Η διπλωματική εργασία εξετάζει την 
πόλη της Πάτρας και των προαστίων 
της και εστιάζει στην επανάχρηση του 
σιδηροδρομικού δικτύου με μια σειρά 
θεματικές παρεμβάσεις γύρω από τις 
προτεινόμενες στάσεις, με στόχο να 
παρέχεται στον χρήστη ένα εμπειρικό 
ταξίδι.
Η κύρια ιδέα είναι να δημιουργηθεί 
ένα υπερτοπικό σύστημα καννάβου, 
το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε στάση 
με κοινό αστικό εξοπλισμό αλλά 
ταυτόχρονα ενισχύει τον τοπικό 
χαρακτήρα της κάθε περιοχής, μέσω των 
λειτουργιών που φιλοξενεί. Οι θεματικές 
στάσεις είναι: Αγ. Ανδρέας (ιστορία 
του τραίνου), Αγ. Νικολάου (εμπόριο 
και ψυχαγωγία), Ζυθοποιία Μάμος 
(τοπική βιομηχανία), Κανελλοπούλου 
(αθλητικές εγκαταστάσεις), Φοιτητικές 
εστίες (φοιτητικές δραστηριότητες), Ρίο 
(γειτονιά).

Μάτσα Σάρρα 
Από το 2012 είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 
Πατρών ενώ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει σε 
διάφορες διαλέξεις, workshops και διεθνείς διαγωνισμούς.
Μπακάλη Καλλίνα
Απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από 
το 2012, ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου στο 
Πανεπιστημίου του Σέφιλντ της Αγγλίας, ερευνώντας τη σχέση των δύο κλάδων σε 
σύγχρονες εξοχικές κατοικίες στο κυκλαδίτικο τοπίο.

0303
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Ασημοπούλου Χρυσούλα   _   Μπήτρου Μάρα

ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ

Ασημοπούλου Χρυσούλα
Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών. Στρέφει το ενδιαφέρον της 
ιδιαίτερα γύρω από την σχέση της αρχιτεκτονικής, της πόλης με τον πολιτισμό και την 
φιλοσοφία. Μελετά τη σχέση της σωματικότητας-χώρου και πόλης. Ζει και εργάζεται 
στο Τορόντο του Καναδά ως χορεύτρια, χορογράφος και ως αρχιτέκτονας μηχανικός. 
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Ορίζοντας το οικόπεδο στην βόρεια 
όχθη του Μείλιχου αναγνωρίσαμε τον 
κάνναβο στην δομή της πόλης και τον 
μεταφέραμε μέχρι την θάλασσα, ώστε η 
δομή της πόλης να αγγίξει το νερό, και 
ταυτόχρονα επιτρέψαμε στο νερό να 
γεμίσει τα χωρικά της κενά.
Ανάμεσα στο ποτάμι και τις υπάρχουσες 
κατοικίες, δημιουργήθηκαν πλατφόρμες 
κατοίκησης και χώροι επαφής και 
επικοινωνίας. Κατοικίες που σχεδόν 
αγγίζουν το χώμα και οροφές που 
μετατρέπονται σε κοινές αυλές. Σκιάστρα 
ενώνουν τις υπάρχουσες κατοικίες με τις 
νέες και ενίοτε εισέρχονται στις εισόδους 
των πολυκατοικιών μετατρέποντάς τες σε 
χώρους συνάντησης αποκαλύπτοντας 
τις σχέσεις ανάμεσα στο δημόσιο και το 
ιδιωτικό.

Μπήτρου Μάρα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην 
Αρχιτεκτονική Σχολή  ΕΜΠ. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις(1η Biennale Aρχιτεκτονικής 
Θεσσαλονίκης). Έχει εργαστεί σε γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία. Διετέλεσε διδάσκων 
στο ΙΕΚ Δέλτα. Επιτελεί επικουρικό διδακτικό έργο στην Αρχιτεκτονική Σχολή του 
ΕΜΠ. 



Μήτρου Νικολίνα   _   Σέρβου Σοφία

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΟΠ[Ι]ΟΓΡΑΦΙΕΣ _ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΤΟΥ ΕΟΤ

Μήτρου Νικολίνα
Γεννήθηκε το 1992 στην Πάτρα. Το 2010 εισήχθη 2η στη σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Πάτρας. Έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, 
πανελλήνιους και διεθνείς. Το 2013 πρότασή της συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση 
«Φαντάσου την πόλη: Μεσολόγγι 2013». Έργο της έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό 
α2610, καθώς και σε αρχιτεκτονικά διαδικτυακά blogs. 
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Το μουσείο- πινακοθήκη τοποθετείται 
στην Πλαζ του ΕΟΤ, Πάτρας. Η στοά και 
ο ρυθμός που ορίζει, χαρακτηρίζουν την 
υφιστάμενη κατάσταση. Παράλληλα, το 
στοιχείο της φύσης πλαισιώνει το χώρο: 
η παραλία με τους λουόμενους και η 
εγκαταλελειμμένη ζώνη με το βάλτο και 
τις ακανόνιστες φυτεύσεις εκατέρωθεν. 
Η έννοια του ορίου είναι καθοριστική: 
από τον κάνναβο στην παραμόρφωσή 
του, από το αστικό τοπίο στο φυσικό. 
Η μνήμη του τόπου φυλάσσεται, 
διατηρώντας στοιχεία ταυτότητας του. 
Η κεντρική ιδέα της στοάς, η γραμμική 
κίνηση, εκατέρωθεν της οποίας 
αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του 
μουσείου, η προβολή της θέας μεταξύ 
των εκθεμάτων, χαρακτηρίζουν το έργο.

Σέρβου Σοφία
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Το 2008 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της 
Κρήτης όπου σπούδασε Μοριακή Βιολογία. Το 2010 έδωσε εισαγωγικές εξετάσεις 
για το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας. Από το 2008 εργάζεται σαν 
καθηγήτρια Βιολογίας στην Αθήνα.
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Λέκκας Γιώργος   _   Τσούμα Χριστίνα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑ

Λέκκας Γιώργος
(Κόρινθος, 1987). Αποφοίτησε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου 
Πατρών (2011). Κατά την διάρκεια των σπουδών συμμετείχε σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς και Workshops. Το 2011 Συνεργάστηκε με το αρχιτεκτονικό γραφείο 
Γιάννης και Χρίστος Πατρώνης. Από το 2012 ζει και εργάζεται στην Κόρινθο.
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Tο έλος της Αγυιάς αποτελεί μία 
από τις πιο σημαντικές φυσικές 
κοιτίδες της Πάτρας. Απαντώντας στα 
προβληματικά σημεία του χώρου, η 
πρόταση περιλαμβάνει την ανάπλαση 
του έλους με την αφαίρεση σημαντικού 
ποσοστού καλαμιών για την αναβίωση 
των αποθεμάτων νερού στο εσωτερικό 
του αλλά και την οπτική και πρακτική 
προσβασιμότητα σε αυτό.
Επιπλέον προτείνεται η δημιουργία 
Μουσείου Ενέργειας, Οικολογικού 
Κέντρου Έρευνας με σκοπό την ενίσχυση 
του οικότοπου, η αναδιαμόρφωση 
της ακτογραμμής και η εγκατάσταση 
αθλητικών χώρων, μίας μαρίνας μικρής 
κλίμακας και ενίσχυση της οργανωμένης 
παραλίας.
Τέλος δημιουργούνται είσοδοι σε 
βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους 
ώστε το πάρκο να αποτελεί φυσική 
συνέχεια της πόλης.

Τσούμα Χριστίνα
(Αθήνα, 1986). Αποφοίτησε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου 
Πατρών(2011). Εργάστηκε για μικρό διάστημα στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές 
της στη Ζυρίχη (MAS Urban Design, 2013, ETHZürich) όπου ζει και εργάζεται μέχρι 
σήμερα.



Ζούμπου Έλλη   _   Κασούμη Περσεφόνη

M.T.D. HALL _ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΛΟΥΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ζούμπου Έλλη
Γεννήθηκε στην Πάτρα. Αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών το 1997. Εργάστηκε ως καθηγήτρια Φυσικής σε πολλά γνωστά φροντιστήρια 
έως το 2003, οπότε εισήχθη στο τμήμα Αρχιτεκτονικής. Αποφοίτησε το 2010. Βρίσκεται 
στο τελευταίο έτος μεταπτυχιακού του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
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Θέμα της διπλωματικής είναι ο 
σχεδιασμός μεγάρου θεάτρου, μουσικής 
και χορού στην Πάτρα. Ένα auditorium 
αποτελεί έμβλημα μιας πόλης. Γίνεται 
συχνά κέντρο της κοινωνικής ζωής, ενώ 
το φουαγιέ βιώνεται ως μια πραγματική 
σκηνή δράσης των επισκεπτών. 
Πολλές είναι οι καινοτόμες ιδέες που 
έχουν γεννηθεί με το πέρασμα των 
χρόνων στην ιστορία της αρχιτεκτονικής 
τέτοιων κτηρίων και υπάρχουν πολλές 
ακόμη σκέψεις και προτάσεις χωρικών 
σχέσεων προς αναζήτηση. Η παρούσα 
μελέτη έρχεται να δώσει μορφή σε ένα 
χώρο-σύμβολο για την πόλη της Πάτρας, 
όπου συγκεντρωμένες οι λειτουργίες 
του θεάματος, καλούν τους θεατές να 
αλληλεπιδράσουν, να περιπλανηθούν 
και να παρακολουθήσουν, τα εκάστοτε 
δρώμενα.

Κασούμη Περσεφόνη
Γεννήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας και εισήχθη στο τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών το 2003. Αποφοίτησε το 2010. Έκτοτε, διατηρεί αρχιτεκτονικό 
γραφείο μελετών στην Καρδίτσα.



κείμενο

Μουζακίτης Σταύρος

ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΟΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ

Στην προοπτική μετατροπής του 
παραλιακού μετώπου της Πάτρας σε 
ενιαίο γραμμικό πάρκο, η παρούσα 
εργασία, βασισμένη στην έννοια της 
«οικοσοφίας» (όπως περιγράφεται από 
τον F.Guattari ως μια «ηθικο-πολιτική 
συνάρθρωση μεταξύ περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και νοητικής οικολογίας»), 
προτείνει τη διαμόρφωση ενός 
«οικοσοφικού» πάρκου στο έλος της 
Αγυιάς.  

Η παρέμβαση περιλαμβάνει:  
• Μονάδα διαχωρισμού-επεξεργασίας 
απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του 
παλαιού κολυμβητηρίου  
• Χώρους ημι-μόνιμης κατοίκησης/
εργασίας για μετανάστες στις παλαιές 
εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Τ.
• Ήπιες τοπιακές διαμορφώσεις και 
διαδραστικές κατασκευές με φυσικά 
υλικά στο εσωτερικό του έλους.  
• Ημι-πλωτή πολυλειτουργική-
διαδραστική κατασκευή στη θαλάσσια 
περιοχή βορειοδυτικά του έλους.  

Οι λειτουργίες αυτές συνυφαίνονται σε 
ένα σενάριο-πλοκή για ένα ψυχαγωγικό-
επιμορφωτικό παίγνιο αναζήτησης-
εξερεύνησης-περιπέτειας.

Μουζακίτης Σταύρος
Αποφοίτησε από τη σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών Ε.Μ.Π. το 2009. Εργάστηκε ως 
ερευνητής σε δύο ερευνητικά προγράμματα του Ε.Μ.Π. με αντικείμενο την πολεοδομική 
ανάλυση των κέντρων πόλης Αθήνας-Πειραιά και τη στρατηγική δικτύωση αστικών 
παρεμβάσεων στο λεκανοπέδιο Αττικής. Από το 2011 παρακολουθεί το Δ.Π.Μ.Σ. 
του Ε.Μ.Π. με τίτλο «Σχεδιασμός_Χώρος_Πολιτισμός». Έχει συμμετάσχει σε σειρά 
επιστημονικών σεμιναρίων, εργαστηρίων, εκθέσεων και συνεδρίων σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Βασικό ερευνητικό του αντικείμενο αποτελεί η ιδέα της «Οικοσοφικής 
Παιγνιοποίησης».
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Κριτσώνης Κωνσταντίνος   _   David De Morgado Souza

ΘEASIS

Κριτσώνης Κωνσταντίνος
Πολιτικός μηχανικός τ.ε. Μελέτη και εφαρμογή έργων ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας, 
σύμβουλος επί θεμάτων οικολογικού προφίλ, μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών 
έργων.
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Πρόκειται για ανακατασκευή με 
παράλληλη αλλαγή χρήσης του 
εγκαταλελειμένου χώρου του 
Κολυμβητηρίου της Αγυιάς, με στόχο την 
δημιουργία ενός πολιτιστικού πυρήνα 
με κύρια λειτουργία κατά τους θερινούς 
μήνες.

David De Morgado Souza
Μέλος της ένωσης αρχιτεκτόνων Πορτογαλίας (OASRN). Αρχιτέκτονας με 
επαγγελματική εμπειρία, πολλά project στο ενεργητικό του και συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς και υλοποίηση έργων.



κείμενο

Κοκκίνη Αποστολία    _   Παππά Ιωάννα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Το βιομηχανικό συγκρότημα της 5E ήταν 
οινοπνευματοποιείο στις αρχές του 20ου 
αιώνα. Σήμερα αποτελεί ένα αστικό κενό 
στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας.  

Η πρόταση επανάχρησης στοχεύει 
στην ανάδειξη της βιομηχανικής 
κληρονομιάς και στην ενίσχυση του 
αστικού ιστού. Προτείνεται η έδρα 
του ανοιχτού πανεπιστημίου με 
κοινόχρηστες λειτουργίες, πολιτιστικές 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με 
σκοπό αυτός ο χώρος να είναι ανοιχτός 
στο κοινό και να αποτελεί ζωντανό 
κύτταρο της πόλης σε καθημερινή βάση.  

Κεντρική ιδέα της σύνθεσης είναι η 
ενοποίηση των διάσπαρτων κτιρίων, 
η διαμόρφωση νέων χώρων που 
πλαισιώνουν τα παλιά κελύφη και το 
άνοιγμα της πόλης προς την παραλιακή 
ζώνη.

Κοκκίνη Αποστολία
Ζει και εργάζεται στην Πάτρα. Αρχιτέκτονας ΕΜΠ και μεταπτυχιακό στον Αστικό 
Σχεδιασμό (Πανεπιστήμιο Πατρών). Έχει βραβευτεί με εξαγορά σε πανελλήνιο 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του δήμου Κιλκίς ως μέλος της ομάδας μελέτης.

Παππά Ιωάννα
Γεννήθηκε στο Αγρίνιο και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο και έκτοτε ζει και εργάζεται ως αρχιτέκτονας με βάση την Αθήνα, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
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Πέτρος Παπαδόπουλος   _   Ανθή Ροζή

ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΙΟ

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του Αστικού και 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2 
του τμήματος Αρχιτεκτόνων του 
Πανεπιστημίου Πατρών και αφορά τον 
σχεδιασμό πολυτροπικού σταθμού 
επιβατών στο θαλάσσιο μέτωπο της 
Πάτρας. Η πρόταση αφορμάται από 
την διαπίστωση ότι η σύνδεση του 
μετώπου με την πόλη είναι ιδιαιτέρως 
χαλαρή, εξαιτίας των συμπαγών ορίων 
που παρεμβάλλονται μεταξύ τους 
και της έλλειψης αστικού χαρακτήρα 
στο μέτωπο. Έτσι, οι νέες χαράξεις 
επιτρέπουν την εισχώρηση του νερού και 
ενισχύουν τους κάθετους άξονες προς το 
μέτωπο, στοχεύοντας στην μετατόπιση 
της πόλης προς την θάλασσα. Ο 
επαναπροσδιορισμός της ακτογραμμής 
συνοδεύεται από ζώνες πρασίνου, 
κατοίκησης και ψυχαγωγίας.

Πέτρος Παπαδόπουλος
Γεννήθηκε το 1992 στην Πάτρα. Από το 2011 φοιτεί στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς διαγωνισμούς και εργαστήρια, 
και συμμετείχε ως εισηγητής σε ημερίδα με θέμα την κατοίκηση.

Ανθή Ροζή
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992. Από το 2011 φοιτεί στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του 
Παενπιστημίου Πατρών. Έχει συμμετάσχει σε εγχώρια και διεθνή εργαστήρια και 
διαγωνισμούς. Συμμετείχε ως εισηγήτρια σε ημερίδα με θέμα την κατοίκηση, ενώ έχει 
εργαστεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία.
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κείμενο

Κατσαρέλης Δημήτρης

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ - ΠΑΤΡΑ / ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κατσαρέλης Δημήτρης
Το 2006 εισήχθει στοΤμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ, από όπου αποφοίτησε 
το 2014. Κατά τα έτη 2010-2011 συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus - Μαδρίτη, 
Universidad Camilo Jose Cela. Το 2013-2014 εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία.
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Η παρούσα διπλωματική αφορά 
ζητήματα οργάνωσης του αστικού 
χώρου, έτσι όπως επηρεάζονται από τα 
δίκτυα ροών και μετακινήσεων. Η μελέτη 
αναγάγεται από την ευρύτερη περιοχή 
των Πατρών μέχρι το σημείο επέμβασης, 
σχετιζόμενη τόσο με πολεοδομικές όσο 
και με κτιριακές κλίμακες. Με βάση τις 
προβλέψεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Πατρών, γίνεται μια κριτική τοποθέτηση 
στα ζητήματα που αφορούν τους άξονες 
αστικής ανάπτυξης μέσω των δικτύων 
μετακινήσεων και μεταφορών, καθώς και 
το ρόλο που παίζουν για την γενικότερη 
οργάνωση αλλά και τη βιωσιμότητα της 
πόλης.



Κουτρόπουλος Γρηγόριος   _   Κωστούλας Παναγιώτης

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ[Λ]

Κουτρόπουλος Γρηγόριος   _   Κωστούλας Παναγιώτης
Αρχιτέκτονες μηχανικοί του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουν συμμετάσχει σε 
ερευνητικά προγράμματα και εργαστήρια. Έχουν διακριθεί σε φοιτητικούς και 
επαγγελματικούς αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς. Εργασίες τους έχουν δημοσιευθεί 
σε περιοδικά και έχουν συμπεριληφθεί σε εκθέσεις. Έχουν συνεργαστεί με 
αρχιτεκτονικά γραφεία για μελέτες και έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και από το 
2014 ο Γρηγόριος Κουτρόπουλος διατηρεί προσωπικό αρχιτεκτονικό γραφείο στην 
Πάτρα ενώ ο Παναγιώτης Κωστούλας εργάζεται στη νότια Ινδία.
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Ζωτικό κομμάτι του λιμανιού της Πάτρας 
αποτελούν οι σιδηροδρομικές γραμμές 
που το διατρέχουν. Προτείνουμε 
την επανάχρησή τους και την 
αξιοποίησή τους αντί της δαπανηρούς 
απομάκρυνσής τους. Επανάχρηση των 
γραμμών και μετατροπή των βαγονιών 
σε μονάδες αναψυχής, αγοράς και 
ψυχαγωγίας. Κάθε βαγόνι μετατρέπεται 
σε εφήμερο κατάστημα, θέατρο, 
ενημερωτική μονάδα ή πολλά βαγόνια 
ενώνονται για να φιλοξενήσουν μια 
έκθεση, ένα παζάρι και οποιαδήποτε 
άλλη αφορμή συγκέντρωσης πολιτών. 
Αντιμετωπίζουμε τα βαγόνια ως 
κινούμενα περίπτερα που θα δώσουν 
ιδιαίτερη ταυτότητα στο δημόσιο 
χαρακτήρα του παλιού λιμανιού και θα 
γεμίσουν με δραστηριότητες, ευέλικτα 
και εφήμερα, παρόντα, τόσο σύγχρονα 
όσο και δεμένα με την ιστορία της.



κείμενο

Πολύζος Νίκος

ΤΟ ΑΣΤΑΘΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ

Πολύζος Νίκος
Αρχιτέκτονας μηχανικός. Είναι απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών και του τμήματος Ανακαίνισης & Αποκατάστασης των ΑΤΕΙ 
Πατρών. Εργάζεται στην Πάτρα στο μελετητικό γραφείο Δ. Πολύζος + Συνεργάτες, 
ως αρχιτέκτονας. Σε ερευνητικό επίπεδο το ενδιαφέρον του είναι έντονο ως προς 
το αστικό τοπίο και τις χρονολογικές - χωρικές – μορφικές μεταστροφές που αυτό 
βιώνει διαρκώς. Παράλληλα με την αρχιτεκτονική, από το 2002 και μετά ασχολείται 
συστηματικά με τη Δημιουργική και Αρχιτεκτονική Φωτογραφία, έχοντας στο 
ενεργητικό του 4 ατομικές και συμμετοχή σε 16 ομαδικές εκθέσεις.
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Το «ασταθές μουσείο», είναι ένα μουσείο 
που, αρχικά, προορίζεται για την έκθεση 
έργων τα οποία προκύπτουν με ψηφιακά 
μέσα.  Το κτιριολογικό πρόγραμμα 
του μουσείου, δεν αφορά μόνο την 
έκθεση – φύλαξη εκθεμάτων. Αφορά και 
πρόσθετες λειτουργίες όπως βιβλιοθήκη, 
θέατρο πολυμέσων, καφέ. Το μουσείο 
δεν προορίζεται πια, μόνο για την έκθεση 
έργων. Είναι ένας τόπος ζωντανός, με 
δημόσιο χαρακτήρα, που αλληλεπιδρά 
με την πόλη. Τα παραπάνω δεδομένα, 
οδηγούν στην δημιουργία νέων σχέσεων 
μεταξύ των λειτουργιών του μουσείου, 
της μορφής του, του σχεδιαστικού 
συντακτικού που δημιουργεί η μορφή 
του. Οι αλληλεπιδράσεις με το 
περιβάλλον που τοποθετείται, είναι 
σχεδόν αναπόφευκτες. Το συγκεκριμένο 
μουσείο, προκύπτει, μέσα από μια 
σειρά δεδομένων-παραμέτρων που το 
διαμορφώνουν, ώστε να λειτουργήσει 
σύμφωνα με τις νέες σχέσεις που 
δημιουργούνται. 



Βλασσοπούλου Ιλεάνα   _   Σπέτσερης Χρήστος

ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ - ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ [ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΑΣ]

Ιλεάνα Βλασσοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός και μέλος ΤΕΕ. Πήγε στη Μαδρίτη για να συνεχίσει τις σπουδές 
της (Master in Advanced architecture/Technological innovation), Superior Technical 
School of Architecture of Madrid. Παράλληλα με τις σπουδές της έχει συμετάσχει 
σε σεμινάρια που αφορούν τον παραμετρικό σχεδιασμό και έχει συνεργαστεί με 
αρχιτεκτονικά γραφεία σε Ελλάδα και Ισπανία.
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Αντικείμενο μελέτης αποτέλεσε τμήμα 
της παραλιακής ζώνης της Πάτρας, 
περιοχή όπου η σχέση του ιστού της 
πόλης με το άκτιστο περιβάλλον τίθεται 
προς επαναπροσδιορισμό. Δεδομένης 
της απομάκρυνσης του λιμανιού, και των 
σχεδίων για μελλοντική υπογειοποίηση 
των γραμμων του τρένου, εμφανίζεται η 
ευκαιρία ανάπτυξης του πολεοδομικου 
ιστού προς την θάλασσα.
Στην προσπάθεια για ομαλή μετάβαση 
από το αστικό συμπαγές μέτωπο 
στο τοπίο, η σύνθεση ορίζεται από 
ευέλικτες μορφές που χαρακτηρίζονται 
από σταδιακή μείωση του ύψους και 
ταυτόχρονη μείωση της πυκνότητας, 
ευνοώντας την επίτευξη συνδέσεων με 
το δημόσιο χώρο και τη θάλασσα.

Σπέτσερης Χρήστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών(2011) με μεταπτυχιακές σπουδές 
(Master in Advanced architecture/Technological innovation) στο Πολυτεχνείο της 
Μαδρίτης. Συνεργάζεται με αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται 
σε εργαστήρια ψηφιακών μεθόδων εξέλιξης του αρχιτεκτονικού αντικειμένου. 



κείμενο

Βάη Ελένη   _   Κλωνιζάκη Χριστίνα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Το θέμα που πραγματεύεται η μελέτη αυτή 
είναι ο σχεδιασμός ενός υποδειγματικού 
συγκροτήματος εργατικών στην 
παράκτια ζώνη στο κέντρο της Πάτρας 
με στόχο την ανάπτυξη της συλλογικής 
ζωής των κατοίκων του.
Το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου, 
έκτασης 45.000 τ.μ. αποδίδεται σε 
συλλογικές δραστηριότητες μέσω 
κοινωφελών εξοπλισμών, λειτουργιών 
και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων 
και χώρων πρασίνου, ανοιχτών 
στους κατοίκους όλης της πόλης και 
ενσωματωμένων στο σύμπλεγμα 
κατοικίας.
Έτσι η κατοικία κι ο μεγάλος σε έκταση 
«νεκρός» σήμερα δημόσιος χώρος, 
μετατρέπονται σε κοινωνικούς πυκνωτές 
και προάγουν νέους δεσμούς μεταξύ των 
κατοίκων- εργατών που βοηθούν στη 
συγκρότηση της κοινωνικής και ταξικής 
τους συνείδησης.

Βάη Ελένη   _   Κλωνιζάκη Χριστίνα
Αποφοίτησαν από το τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών του πανεπιστημίου Πατρών το 
2009. Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους και μέχρι σήμερα, 
εργάζονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Ταυτόχρονα συνεργάζονται με άλλους 
μηχανικούς για την εκπόνηση μελετών μικρής κλίμακας και το σχεδιασμό εσωτερικών 
χώρων. Έχουν μελετήσει από προσωπικό ενδιαφέρον τις δυνατότητες ανάπλασης 
του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας, μέρος της οποίας θα μπορούσε να αποτελέσει 
και η διπλωματική τους εργασία.
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Το θέμα που πραγματεύεται η μελέτη αυτή 
είναι ο σχεδιασμός ενός υποδειγματικού 
συγκροτήματος εργατικών στην 
παράκτια ζώνη στο κέντρο της Πάτρας 
με στόχο την ανάπτυξη της συλλογικής 
ζωής των κατοίκων του.
Το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου, 
έκτασης 45.000 τ.μ. αποδίδεται σε 
συλλογικές δραστηριότητες μέσω 
κοινωφελών εξοπλισμών, λειτουργιών 
και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων 
και χώρων πρασίνου, ανοιχτών 
στους κατοίκους όλης της πόλης και 
ενσωματωμένων στο σύμπλεγμα 
κατοικίας.
Έτσι η κατοικία κι ο μεγάλος σε έκταση 
«νεκρός» σήμερα δημόσιος χώρος, 
μετατρέπονται σε κοινωνικούς πυκνωτές 
και προάγουν νέους δεσμούς μεταξύ των 
κατοίκων- εργατών που βοηθούν στη 
συγκρότηση της κοινωνικής και ταξικής 
τους συνείδησης.

Το θέμα που πραγματεύεται η μελέτη αυτή 
είναι ο σχεδιασμός ενός υποδειγματικού 
συγκροτήματος εργατικών στην 
παράκτια ζώνη στο κέντρο της Πάτρας 
με στόχο την ανάπτυξη της συλλογικής 
ζωής των κατοίκων του.
Το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου, 
έκτασης 45.000 τ.μ. αποδίδεται σε 
συλλογικές δραστηριότητες μέσω 
κοινωφελών εξοπλισμών, λειτουργιών 
και κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων 
και χώρων πρασίνου, ανοιχτών 
στους κατοίκους όλης της πόλης και 
ενσωματωμένων στο σύμπλεγμα 
κατοικίας.
Έτσι η κατοικία κι ο μεγάλος σε έκταση 
«νεκρός» σήμερα δημόσιος χώρος, 
μετατρέπονται σε κοινωνικούς πυκνωτές 
και προάγουν νέους δεσμούς μεταξύ των 
κατοίκων- εργατών που βοηθούν στη 
συγκρότηση της κοινωνικής και ταξικής 
τους συνείδησης.



Λαλιώτη Βασιλική

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΑΣ

Αντικείμενο είναι η διαχείριση του 
ελεύθερου παράκτιου χώρου της 
Πάτρας. Η αναλυτική πρόταση στοχεύει 
στην ανάπλαση της Βόρειας προβλήτας.
Η κεντρική συνθετική ιδέα περιλαμβάνει 
τον κατακερματισμό της επίπεδης, 
μπετονένιας προβλήτας, την αποκοπή 
της από το γραμμικό παράκτιο μέτωπο 
και τη σύνδεσή της με τον αστικό ιστό 
διαμέσου της προτεινόμενης “πράσινης 
οδού” Αγίας Σοφίας. Ως εκ τούτου, 
επιδιώκεται η ενδυνάμωση της σχέσης 
του κατοίκου με το υδάτινο στοιχείο 
αλλά και η ανάδειξη του τελευταίου 
δημιουργώντας μία νέα μαρίνα, έναν 
ιστιοπλοϊκό όμιλο, μία πισίνα αναψυχής 
και ένα τεχνητό πάρκο.
Κρίσιμος, κατά τη συνθετική διαδικασία, 
χαρακτηρίζεται ο ρόλος της μεταφοράς.

Λαλιώτη Βασιλική
Γεννήθηκε το 1987 στην Πάτρα, όπου και μεγάλωσε. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2012, 
με βαθμό 8.34/10. Η διπλωματική της εργασία με τίτλο «Ανάπλαση της Βόρειας 
προβλήτας στην παράκτια ζώνη της Πάτρας» (Ιούλιος 2012) απέσπασε τιμητική 
διάκριση στο διεθνή διαγωνισμό “Premio Simonetta Bastelli 2013/ Architettura e 
Natura”. Επί του παρόντος εργάζεται στο αρχιτεκτονικό γραφείο “Θύμιος Παπαγιάννης 
& Συνεργάτες” (TPA) στην Αθήνα.
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κείμενο

Μαλλή Ελένη

 0 _ ΡΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΤΡΑΣ

Μαλλή Ελένη
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1982. Είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός, απόφοιτη της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Από το 2011 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο 
στην Πάτρα και ασχολείται με τη μελετη και επίβλεψη ιδιωτικών έργων. Έχει λάβει 
μέρος σε ελληνικούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
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Διπλωματική εργασία που αφορά την 
κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού 
σταθμού της Πάτρας, που κινείται στη 
λογική της δημιουργίας ενός ανοιχτού 
δημόσιου χώρου που αφορά την πόλη 
και ταυτόχρονα κόμβου επικοινωνίας 
σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό που 
προκύπτει είναι ένα “φίλτρο ροών”. Μέσω 
του σταθμού, που χωροθετείται στο 
παραλιακό μέτωπο,σε μία αναξιοποίητη 
έκταση (αστικό κενό), επιχειρείται η 
επαναπροσδιόριση της σχέσης πόλης 
(τεχνητού) - θάλασσας (φυσικού τοπίου).



Καρυστιναίου - Ευθυμιάτου Ερνεστίνα   _   Κουβαρά Ρούλα 

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η συγκεκριμένη εργασία προτείνει μια 
αφήγηματική διαδρομή που μεταφέρει 
στο διαβάτη το «πνεύμα» ενός 
εγκαταλελειμένου βιομηχανικού κτιρίου, 
σε «επείγουσα κατάσταση» στην Πάτρα, 
των Μύλων Αγίου Γεωργίου. Η κατασκευή 
- διαδρομή που προτείνεται διατρέχει 
το κέλυφος του κτιρίου, ως χωρική 
μετάφραση μιας σύνθεσης διαφορετικών 
κατοικήσεων που αυτό έχει υποδεχθεί. 
Πρόκειται για μια ελαφριά κατασκευή 
που τοποθετείται στον πυρήνα του 
άδειου κελύφους του κτιρίου που 
αποτελείται από μεταλλική σκαλωσιά, 
επιφάνειες κόντρα πλακέ και σειρές από 
διάφανα φίλτρα από πολυαιθυνέλιο. Μας 
ενδιέφερε η ενεργοποίηση του κτίριο με 
εφήμερα μέσα και τρόπο σωματικό, να 
ανοίξει για λίγο στην πόλη, πριν η χρήση 
του οριστικοποιηθεί.

Ερνεστίνα Καρυστιναίου - Ευθυμιάτου   _   Ρούλα Κουβαρά
Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, απόφοιτες της σχολής Αρχιτεκτόνων Πάτρας. Η ερευνητική 
τους εργασία είχε θέμα «Η κατοίκηση των μεταναστών & οι μετασχηματισμοί της 
πόλης: η περίπτωση της Πάτρας»(2011).
Συμμετείχαν με συλλογικά έργα: στην έκθεση “Άκτιστο” Διεθνή Γεγονότα Αρχιτεκτονικής 
Έρευνας SARCHA(2009) στις συμμετοχές «Περπατώ» και «Εντροπικοί Κήποι», στην 
έκδοση “Archive Public” (2012),συλλογικό έργο «3 Πρόσωπα, Γρηγόριος Φαρμάκης», 
στην έκθεση «Αnti- design» (2014) με την ομάδα «Diy Stencilers», καθώς και στην 
έκθεση “Groundworks” (2011) με την ερευνητική τους εργασία.
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Κασκαμπά Κάρυ   _   Μακρή Μάρω

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΥΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Κασκαμπά Κάρυ
Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών (2005), MA in Conservation Studies του Πανεπιστημίου York 
(2006). Συνεργάτης σε γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών στην Αθήνα, από το 2007, 
με βασικό αντικείμενο τις αποκαταστάσεις ιστορικών κτιρίων.
Μακρή Μάρω
Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών (2005). Συνεργάτης σε διάφορα γραφεία Αρχιτεκτονικών Μελετών στην 
Αθήνα, από το 2005 και ελεύθερος επαγγελματίας από το 2009, με συμμετοχή σε 
διάφορους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
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Η μελέτη στοχεύει στην εκμετάλλευση 
της νευραλγικής θέσης, της αξίας 
του οικοπέδου και των κτιρίων του 
συγκροτήματος, ως σημείο αναφοράς 
του λιμανιού και του παραλιακού 
μετώπου της Πάτρας, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα κέντρο υποδοχής 
που θα προσελκύσει τον επισκέπτη, θα 
του προσφέρει λόγους να παραμείνει 
στην πόλη και να εμπλουτίσει το χρόνο 
του με δημιουργικές δραστηριότητες. 
Η συνθετική ιδέα εμπνευσμένη 
από τις κτιριολογικές ποιότητες του 
συγκροτήματος τις οποίες αποσκοπεί 
να ενσωματώσει και να αναδείξει. Ο 
επισκέπτης έχει την ευκαιρία ξεκινώντας 
από το παλαιότερο, διασχίζοντας το 
νεότερο και καταλήγοντας στο σύγχρονο, 
να βιώσει μια περιήγηση στην ιστορία 
της εξέλιξης του κτιρίου.



Κεράνης Κάρολος   _   Χατζηκαλύμνιος Κωνσταντίνος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ _ “ΟΡΑΜΑΤΑ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΑΛΙ”

Κεράνης Κάρολος
Αρχιτέκτων μηχανικός, απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Κατέχει Master In Graduate Arcitectural Design από την Bartlett School of 
Architecture του University College London. Ζεί και εργάζεται στη Νέα Υόρκη ενώ έχει 
συμμετάσχει και βραβευθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκθέσεις. Μελέτη του εχει 
δημοσιευθεί σε αρχιτεκτονικά περιοδικά.
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Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και 
Πληροφορίας τοποθετείται σε μια περιοχή 
που μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί 
ώς η είσοδος στην πόλη της Πάτρας, 
δίπλα στην είσοδο του λιμανιού της 
πόλης καθώς και στον χώρο τον ΚΤΕΛ. 
Αποκτά όμως μια διπλή ταυτότητα ώς 
“είσοδος” καθώς αποτελεί την δίοδο 
προς των χώρο των πολυμέσων και της 
ψηφιακής πληροφίας.
Η μορφή του κτιρίου απεικονίζει έναν 
όγκο σε διάσπαση. Ένα, προηγουμένως, 
συμπαγές αντικείμενο το οποίο αυτή την 
στιγμή μόλις και μετα βίας μπορεί να 
διατηρηθεί εννιαίο με την βοήθεια των 
κυλινδρικών “συνδέσμων” που ενώνουν 
τους δύο χώρους.

Χατζηκαλύμνιος Κωνσταντίνος
(Αθήνα, 1987). Απόφοιτος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (2013). Έχει συμμετάσχει 
σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί με το 
θέμα του βιώσιμου σχεδιασμού της πόλης. Συνεργάστηκε με μελετητικά γραφεία και 
αυτή τη στιγμή εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα την Αθήνα.



Βιδάκη Ζαχαρένια   _   Σοφιανού Σοφία

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

Βιδάκη Ζαχαρένια   _   Σοφιανού Σοφία
Φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο έτος των σπουδών τους. Έχουν λάβει μέρος σε 
αρκετά εργαστήρια κυρίως αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος αλλά και καλλιτεχνικού, 
συμμετείχαν σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και σε εθελοντικές δράσεις.
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Σκοπός της πρότασης είναι η δημιουργία 
ενός κοινού εδάφους για τους κατοίκους 
της Πάτρας και για τους επισκέπτες. 
Πιο συγκεκριμένα η πρόταση αφορά τη 
δημιουργία ενός σχεδιασμένου αστικού, 
δημόσιου χώρου στην περιοχή του 
παλιού λιμανιού της Πάτρας ανεξάρτητο 
απο την πόλη, με δική του οντότητα 
και με κεντρική σχεδιαστική πρόταση 
τη διατήρηση των χρήσεων δημόσιου 
χαρακτήρα.



Κοψιδά Αργυρώ   _   Σταυροπούλου Αλεξία

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Σταυροπούλου Αλεξία
Γεννήθηκε το 1993. Φοιτήτρια του 4ου έτους στην Αρχιτεκτονική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Η πρόταση της για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό ΙΙΙ 
προτάθηκε για δημοσίευση στο περιοδικό α2610. Τέλος, συμμετείχε στο εργαστήριο 
Hellastock, κατασκευάζοντας μία εφήμερη πόλη.
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Αρχικά παρατηρήσαμε πως η επάλληλος 
των ορίων (αυτοκινητόδρομος, γραμμές 
τρένου, κάγκελα) εμποδίζουν την 
ελεύθερη πρόσβαση των πεζών στο 
μέτωπο. Έτσι, αυτό που προτείνουμε 
είναι η ένωση των παλιών εγκαταστάσεων 
του τρένου με το θαλάσσιο μέτωπο, 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
μεγάλου πάρκου και την κατασκευή 
ενός πλωτού σταθμού, ο οποίος πέρα 
από βοηθητικές λειτουργίες φιλοξενεί 
και χώρους ψυχαγωγίας. Το πάρκο 
ενώνεται με το σταθμό, ουσιαστικά τον 
διαπερνά καταλήγοντας στον μώλο της 
Αγίου Νικολάου. Με αυτό τον τρόπο 
το παραθαλάσσιο μέτωπο γίνεται 
ουσιαστικά ένας μεγάλος περίπατος, 
μετατρέποντας το “πρόσωπο” της 
Πάτρας, σε έναν χώρο ψυχαγωγίας και 
πολλαπλών δραστηριοτήτων

Κοψιδά Αργυρώ 
Φοιτήτρια στο τέταρτο έτος του τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Το 2012 η πρόταση της για τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό ΙΙ προτάθηκε για δημοσίευση 
στην ιστοσελίδα της σχολής και στην έκδοση του περιοδικού α2610. Το καλοκαίρι 
συμμετείχε στο εργαστήριο Hellastock για τον πειραματισμό με ανακυκλώσιμα υλικά.



Τζώρτζης Άγγελος

ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΟΠΙΟ _ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Τζώρτζης Άγγελος
Έζησε μέχρι τα δεκαεννιά του χρόνια στην πόλη της Πάτρας. Σπούδασε στην 
Αρχιτεκτονική σχολή του ΕΜΠ και έχει λάβει μέρος σε πανελλήνιους και διεθνείς 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
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Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην 
οργάνωση ενός παράκτιου πάρκου. 
Ο χώρος όπου σήμερα στεγάζεται ο 
σταθμός υπεραστικών λεωφορείων, το 
επίμηκες οικόπεδο του ΟΣΕ που (υπο)
λειτουργεί σήμερα ως αμαξοστάσιο και 
το εγκαταλειμμένο βιομηχανικό κέλυφος 
των Μύλων Αγίου Γεωργίου θέτουν 
εμφατικά το πρόβλημα της συρραφής 
του αστικού ιστού της πόλης, με το 
εκτεταμένο και προς «απελευθέρωση» 
από τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
θαλάσσιο μέτωπο. Η επανάκτηση του 
φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί τον 
βασικό στόχο της εργασίας.Ταυτόχρονα 
κεντρικές έννοιες για την ανάλυση και 
το σχεδιασμό είναι αυτές της αστικής 
συνέχειας και της ιστορικής μνήμης.



Τούντας Θεόδωρος Σωτήριος

ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Τούντας Θεόδωρος Σωτήριος
Γεννήθηκε στο Βερολίνο (1974), τέλειωσε το λύκειο στην Αθήνα (1992) και αποφοίτησε 
από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας (2001). Το 2005 ίδρυσε το εργαστήρι Αρχιτεκτονικών 
εφαρμογών (F.U.V.) στην Αθήνα. Το γραφείο δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Ιταλία, 
με έμφαση στην διαχείριση της ενέργειας στα κτίρια. Είναι ενεργειακός σύμβουλος 
CasaClima (Bolzano), ενεργειακός επιθεωρητής στην Ελλάδα, εισηγητής στο 
επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων (Imperia), με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση 
σε υφιστάμενα κτίρια, αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στο συμβούλιο 
Αρχιτεκτόνων Ευρώπης (ACE).
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Το κεντρικό θέμα είναι η αξιοποίηση του 
λιμανιού της Πάτρας και η ενσωμάτωσή 
του στην πολιτιστική ζωή της πόλης. 
Αναλύεται η ιστορία της πόλης, 
προτείνεται μια πολεοδομική μετατροπή 
και η δημιουργείται ένα νέο μουσείο-
σύμβολο στη θέση του σιδηροδρομικού 
σταθμού.
Όθωνος-Αμαλίας και Αγίου Νικολάου 
υπογειοποιούνται, συνδέοντας άμεσα 
την πόλη με τον ιστορικό μόλο του Αγίου 
Νικολάου. 
Χρησιμοποιούνται κατάλληλα 
βιοκλιματικά εργαλεία για την δημιουργία 
κτιρίου μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης. 
Η αεριζόμενη πρόσοψη, αποτελείται 
από πηλό ο οποίος σε διάφορα σχήματα 
προσφέρει παιχνιδίσματα κα εναλλαγές 
σκιών κάτω από το φώς του ήλιου. 
Ο νέος χώρος προτείνεται ως το νέο 
σημείο αναφοράς για την πόλη.



κείμενο

Λαδόπουλος Αντώνης

ΠΑΤΡΑ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Λαδόπουλος Αντώνης
Διπλωματούχος της αρχιτεκτονικής σχολής του Πολυτεχνείου του Μιλάνου. 
Εγγεγραμμένος στο μεταπτυχιακό του Ε.Α.Π. με τίτλο “Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 
Πόλεων και Κτιρίων”. Διατηρεί δικό του γραφείο στη Πάτρα. Συνεργάζεται με την 
Γ.Θ.Λαδόπουλος Α.Τ.Ε. ως επιβλέπων μηχανικός σε ιδιωτικά και δημόσια έργα.
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Σκοπός της διπλωματικής, είναι η 
ανάπλαση της περιοχής και η επανένταξή 
της με τον υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό, 
ενσωματώνοντας διάφορες χρήσεις 
(κατοικία, εμπορικά, δημόσια κτίρια).
Τα βασικά στοιχεία για την ανάπλαση 
του παραλιακού μετώπου είναι:
 Ενοποίηση του παραλιακού 
μετώπου με το ιστορικό κέντρο και τους 
αρχαιολογικούς χώρους.
 Την δημιουργία συνδετικών 
αξόνων πρασίνου με τις κεντρικές 
πλατείες, πεζόδρομους, το Δασύλιο κ.α.
 Την οικονομική ανάπτυξη 
της πόλης, μέσω του καρναβαλιού 
δημιουργώντας ένα μουσείο και μια νέα 
διαδρομή για τις παρελάσεις.
 Τη δημιουργία ενός αθλητικού 
πόλου στη περιοχή που υφίσταται το νέο 
κολυμβητήριο του Ν.Ο.Π.
 Συντήρηση και αλλαγή χρήσεις 
του βιομηχανικών κτιρίων.
 Δημιουργία ενυδρείου.



Αναγνωστόπουλος Δημήτρης

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΠΑΤΡΩΝ

Αναγνωστόπουλος Δημήτρης 
Γεννήθηκε το 1984 και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
του Πανεπιστημίου Πατρών από όπου και αποφοίτησε με διάκριση και συνέχισε τις 
σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αστικού Σχεδιασμού του Ομοσπονδιακού 
Πολυτεχνείου της Ζυρίχης ως υπότροφος του Ιδρύματος Μιχελή. Το έργο του έχει 
διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνσμούς. Ζεί και εργάζεται στην Ελλάδα.
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Το μοναστήρι τοποθετείται στον 
κυματοθραύστη του λιμανιού της 
Πάτρας. Στέκεται μέσα στην πόλη αλλά 
και ταυτόχρονα έξω από αυτή.
Η σύνθεσή του αποτελείται από δύο 
επιμήκεις όγκους τοποθετημένους 
ώστε να σχηματίζουν το σχήμα ενός 
ξεκάθαρου σταυρού. Ο ένας συμπαγής 
που φιλοξενεί όλες σχεδόν τις 
λειτουργίες και ο άλλος διάφανος στον 
οποίο εντάσσεται ο ναός.
Τα βασικά συνθετικά στοιχεία 
του παραδοσιακού μοναστηριού 
αναμορφώνονται και ανασυντίθενται. Το 
τείχος, η αυλή, ο ναός, η τραπεζαρία, οι 
πτέρυγες με τα κελιά και τους ξενώνες 
αναδιατάσσονται και αποκτούν νέα 
αρχιτεκτονική έκφραση ενώ χώροι που 
εως τώρα βρίσκονταν εκτός των τοιχών 
όπως ο κήπος και το νεκροταφείο 
εισάγονται στο εσωτερικό.



Γκίκα Αναστασία

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ   ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Γκίκα Αναστασία
Αθήνα,1986, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΜSC. Αποφοίτησε από το τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2011) και είναι κάτοχος Master of Science 
από το University College London (UCL) στο Environmental Design and Engineering 
(2014). Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων τόσο σχεδιαστικών 
προγραμμάτων όσο και πάνω στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Βαρκελώνη 
από το Institute of Advanced Architecture Catalonia (IAAC) με τίτλο ‘Βιοκλιματική 
Αρχιτεκτονική και Αειφόρος Ανάπτυξη’ (2012).

28
Kύριος στόχος είναι η πόλη να 
επανασυνδεθεί με τη θάλασσα και να 
επαναπροσδιορίσει την σχέση της μαζί 
της. Μέσω του σχεδιασμού σκοπός 
ήταν η δημιουργία κέντρων με ισχυρές 
λειτουργίες που αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους, η ανεμπόδιστη πρόσβαση στο 
παραλιακό μέτωπο, ο σχεδιασμός 
των δημόσιων χώρων έτσι ώστε να 
υπερισχύουν των κτιριακών δομών, 
η ενοποίηση των κτιριακών δομών 
μεταξύ τους αλλά και με σημαντικά 
κομμάτια της πόλης δημιουργώντας 
ένα ενιαίο παραλιακό μέτωπο και τέλος 
η δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας 
παραλιακής βόλτας με ελκυστικούς 
δημόσιους χώρους που επαναφέρει 
τους κατοίκους σε άμεση επαφή με το 
υγρό στοιχείο.



Παπαθανασόπουλος Στέφανος 

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Παπαθανασόπουλος Στέφανος
Απόφοιτος της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Έχει φοιτήσει στο Politecnico di Milano ως φοιτητής Erasmus ενώ έχει εργαστεί και 
σε αρχιτεκτονικό γραφείο στην Βενετία.
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Η περιοχή επέμβασης ορίζεται από 
την προβλήτα της Αγ.Νικολάου έως 
και αυτή της Γούναρη. Η πρόταση 
περιέχει μια σειρά από επεμβάσεις οι 
οποίες δημιουργούν χώρους πρασίνου 
και ανάπαυσης. Κτιριακά, σχεδιάζεται 
ένα πολιτιστικό κέντρο (αμφιθέατρο, 
βιβλιοθήκη και εκθεσιακοί χώροι), ένα 
κτίριο διαχείρισης (γραφεία και αίθουσες 
συσκέψεων), ένα κτίριο καταστημάτων 
(καφέ, εστιατόριο και info-point), 
αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα τέννις, 
μπάσκετ, γυμναστήριο και αποδυτήρια), 
καθώς και μια υπαίθρια αγορά τροφίμων. 
Απώτερος στόχος αυτής της επέμβασης, 
είναι να αποκτήσει ξανά η πόλη της 
Πάτρας καθημερινή επαφή και σχέση 
με την θάλασσα όπως αξίζει σε μια 
παραθαλάσσια πόλη.



Κλούβας Παναγιώτης   _   Χαμηλάκη Ουρανία

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Κλούβας Παναγιώτης
Γεννήθηκε στην Χιο το 1988. Σπούδασε Α.Α.Κ στο Α.Τ.Ε.Ι Πατρών. Εργάστηκε ως 
εκπαιδευόμενος στην Τεχνικη Υπηρεσια της Εθνικης Τράπεζας. Τους τελευταίους 
μήνες συνεργάζεται με το αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos D+L Architects στην 
Αθηνα.
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Προυπόθεση για την εκπόνηση της 
πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η εύρεση 
μιας περιοχής μελέτης,όπου η σχέση του 
ιστού της πόλης με το αστικό περιβάλλον 
τίθεται προς επαναπροσδιορισμό.
Κατόπιν μελέτης και προσωπικής 
αναζήτησης οδηγηθήκαμε σε 
ορισμένα συμπεράσματα τα οποία 
προσφέρουν νέες δυνατότητες έτσι 
ώστε το λιμάνι να αποτελέσει τον τόπο 
συνάντησης,κοινωνικής συνύπαρξης 
και παράλληλα τοπόσημο της εκάστοτε 
πόλης.
-Να διαθέτει χρήσεις που να ελκύουν 
άτομα κάθε ηλικίας και τάξης
-Να σχηματίζει διαδρομικές κινήσεις 
κοντά στο υγρό στοιχείο
-Να βελτιώσει τις συνήθειες των 
κατοίκων σε αυτό
-Η μεταφορά δραστηριοτήτων απο το 
κέντρο της πόλης στην άκρη του νερού.

Χαμηλάκη Ουρανία
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989.Σπούδασε Α.Α.Κ στο Α.Τ.Ε.Ι Πατρών.Το 2012 
εργάστηκε στην Βαρκελώνη , ως εκπαιδευόμενη, στο Αρχιτεκτονικό γραφείο two.
boArquitectura.Απο το 2013 σπουδάζει Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο E.T.S.A.S 
της Σεβίλλης.



Κόττης Ιωάννης

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

Η πρόταση αντιμετωπίζει τους 
μετανάστες ως ανθρώπους που 
κυνηγούν το όνειρο για την κατάκτηση 
μιας καλύτερης ζωής. Για τον λόγο 
αυτόν προτείνεται η δημιουργία ενός 
κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στον 
παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό του 
ΟΣΕ, στον Άγιο Ανδρέα. Παρέχεται ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψυχαγωγίας 
και διασκέδασης ανοιχτό στους ενοίκους 
του αλλά και στους κατοίκους της πόλης. 
Παρέχεται η δυνατότητα εργασίας, σε 
όλους όσους αποφασίσουν να μείνουν, 
ως καλλιεργητές στα διαμορφωμένα 
δώματα του συγκροτήματος. Το 
συγκρότημα μπορεί να μεταλλάσσεται 
και να συνεχίσει να ζει και να κινείται 
μέσα στον χρόνο έχοντας την δυνατότητα 
αλλαγής χρήσης του σε εργατικές 
κατοικίες, φοιτητικές εστίες κλπ.

Κόττης Ιωάννης
Γεννήθηκε στην Πάτρα και αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική σχολή Πανεπιστημίου 
Πατρών το 2011. Το 2014 ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
“ Μεταφορές και Διαχείριση Έργων ” του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα διατηρεί δικό του γραφείο στην Πάτρα και ασχολείται 
με τον σχεδιασμό και την κατασκευή κατοικιών, καταστημάτων, την συντήρηση 
και την αποκατάσταση κτιρίων και την επανάχρηση τους. Έχει συμμετάσχει σε 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, συνέδρια και workshops.
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κείμενο

Τρυπαναγνωστόπουλος Ιωάννης   _   Τρυπαναγνωστοπούλου Μαρία

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η πρόταση αφορά την δημιουργία 
ενός νέου κτιρίου: το Κέντρο Τεχνών 
και Πολιτισμού. Το κτίριο προτείνεται 
στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, 
δίπλα στον «ΝΟΠ», με υποδομή για 
θέατρο, χορό, μουσική, εικαστικά, 
κινηματογράφο, κλπ. Στο κτίριο θα 
υπάρχουν επίσης χώροι για εκδηλώσεις, 
βιβλιοθήκη, δισκοθήκη, βιντεοθήκη, 
κλπ. Το Κέντρο Πολιτισμού θα είναι 
χώρος καλλιέργειας της αισθητής και 
της ψηφιακής τέχνης, με πρωτοποριακή 
σχεδίαση βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, 
εναρμονισμένο στις απαιτήσεις για 
μηδενική κατανάλωση συμβατικής 
ενέργειας (κτίριο ZEB), σε αισθητική 
σχέση με τον ναό του «Αγίου Ανδρέα» 
και θα αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς 
της πόλης κατά την προσέγγισή της από 
την θάλασσα.

Τρυπαναγνωστόπουλος Ιωάννης   _   Τρυπαναγνωστοπούλου Μαρία
Ο Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Παν/μίου 
Πατρών με σημαντικό έργο στην αισθητική ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών, θερμικών 
συλλεκτών και άλλων ΑΠΕ, στα κτίρια. Έχει ευρύ δημοσιευμένο ερευνητικό έργο, 
διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχές σε συνέδρια και έχει ενεργοποίηση στην 
περιβαλλοντική αισθητική. Ασχολείται με την τέχνη και τον πολιτισμό και έχει 
εκθέσει εικαστικά του έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η συνεργάτιδα Μαρία 
Τρυπαναγνωστοπούλου είναι Aρχιτέκτων MSc με ειδικότητα στα βιοκλιματικά κτίρια 
και κτίρια ZEB.
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Μιτζάλης Νίκος

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου 
και η αστική αναγέννηση των ελληνικών 
πόλεων σαφώς και δεν μπορεί να 
επέλθει με γνώμονα την πλατωνική 
πατερναλιστική αντίληψη περί «πόλις» 
και την εξουσιαστική της πεποίθηση ότι 
η ιεραρχία και η αναντίρρητη υπακοή 
όλων σε αυτή, θα επιφέρει ενότητα, 
ομόνοια και εσωτερική ισορροπία. Κατά 
συνέπεια, στην Πάτρα της κρίσης, η 
αυτοδιοίκηση και το κράτος δεν μπορεί να 
λειτουργήσει ως πλατωνικός «φύλακας» 
που θα επιβάλει αντιλαϊκές πολιτικές και 
έργα συνδεδεμένα με επιχειρηματικά 
συμφέροντα και εις βάρος του δημόσιου 
χώρου προϋποθέτοντας κατοίκους-
καταναλωτές. Η παρέμβασή μου 
είναι μια αντίδραση στον σχεδιασμό 
υποστηρίζοντας τον προσανατολισμό 
προς ένα α-σχεδιάστο θαλάσσιο μέτωπο 
που θα συνδιαμορφωθεί μονάχα από 
τη χρήση και τους υποδοχείς του: τους 
πολίτες της Πάτρας

Μιτζάλης Νίκος
Αρχιτέκτονας μηχανικός και διδάκτορας του Ε.Μ.Π. Διατηρεί μόνιμες στήλες στα 
διαδικτυακά περιοδικά  www.greekarchitects.gr  και:  www.independent.gr  ενώ 
αρθρογραφεί περιοδικά σε διάφορα έντυπα.
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κείμενο

Ζούβελου Κων/να   _   Κολλάρος Δημήτρης   _   Χάχαλη Κων/να

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - PATRAS MUSEUM OF 
MODERN ART

Το μουσείο αναπτύσσεται σε έναν 
υπαίθριο χώρο συγκέντρωσης, που 
μπορεί να φιλοξενεί υπαίθριες εκθέσεις 
και δραστηριότητες, ενώ συνδυάζεται 
και με τον χώρο καφέ του. Το κεντρικό 
κτίριο συγκροτείται από τρεις επιμέρους 
ενότητες, η κάθε μια από τις οποίες 
επιτελεί έναν συγκεκριμένο ρόλο. Η 
πρώτη αποτελεί την είσοδο και το 
φουαγιέ του μουσείου, που συνδέεται 
με την κύρια ενότητα των εκθέσεων 
μέσω ενός πυρήνα κίνησης με κεκλιμένα 
επίπεδα, δίνοντας έτσι την αίσθηση της 
συνεχούς ροής. Η μετάβαση μεταξύ 
του διαφορετικού ύψους και φωτισμού 
ενοτήτων, σε συνδυασμό με την ποικιλία 
των εικαστικών εγκαταστάσεων, θα 
προσφέρει μια μοναδική χωρική εμπειρία 
στον επισκέπτη.

Ζούβελου Κωνσταντίνα
Γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα. Το 2012 ενώ τελείωνε με τις φοιτητικές της 
υποχρεώσεις από το τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων στο Α.Τ.Ε.Ι. 
Πατρών, εργάστηκε σε αρχιτεκτονικό γραφείο κατά τα έτη 2012-13. Επιπλέον, έχει 
παρακολουθήσει και σεμινάρια για βιοκλιματικά κτίρια. 
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Κολλάρος Δημήτρης
Γεννήθηκε το 1988 στον Πειραιά. Το 2012 αποφοίτησε από την σχολή Ανακαίνισης 
και Αποκατάστασης Κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας ενώ εργαζόταν στο υπουργείο 
πολιτισμού. Το 2012 εισήχθη στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 
Συμμετείχε σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και εκθέσεις με πιο πρόσφατη 
συμμετοχή στην έκθεση του U.I.A. στο Durban. 

Χάχαλη Κωνσταντίνα
Γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα. Το 2012 αποφοίτησε από το τμήμα Ανακαίνισης 
και Αποκατάστασης Κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Πάτρας. Έχει σπουδάσει Γεμολογία στο 
Gemological Institute of America (GIA) και Αργυροχρυσοχοϊα. Σήμερα εργάζεται στο 
χώρο του κοσμήματος δίπλα σε καταξιωμένους αργυροχρυσοχόους και designers. 



Μαμμάσης Τριαντάφυλλος

“ΠΕΡΙ ΙΧΘΥΩΝ” _ ΑΓΟΡΑ _ ΜΟΥΣΕΙΟ _ ΣΧΟΛΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η διπλωματική εργασία με τίτλο 
‘Περί ιχθύων’ αφορά στη δημιουργία 
ενός σύγχρονου κέντρου αλιείας 
στην ιχθυόσκαλα Πατρών. 
Επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της 
πόλης και εφαρμόζοντας μια σειράς 
από ‘συρραφές’ προτείνεται η αστική 
συνέχιση της πόλης προς το νερό. 
Ο πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων 
επεκτείνεται εντός της λιμενικής ζώνης 
ενώ εκατέρωθεν αυτού σχεδιάζονται 
σύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες 
συνδέονται με διαφορετικές εκδοχές 
αλιευτικού τουρισμού. Παράλληλα 
προτείνεται η ανακαίνιση/επέκταση 
της υπάρχουσας ιχθυόσκαλας, η 
οποία αποτελεί τον βασικότερο 
κόμβο διακίνησης αλιευμάτων της 
Πελοποννήσου και των νησιών του 
Ιονίου Πελάγους, καθώς και παρακείμενο 
παραθαλάσσιο πάρκο, στα όρια του 
οποίου τοποθετείται προστατευμένος 
όρμος για ασφαλή κολύμβηση.

Μαμμάσης Τριαντάφυλλος
(Αθήνα, 1987) αποφοίτησε το 2012 από στην σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε σε 
μελετητικά γραφεία σε Πάτρα και Αθήνα συμμετέχοντας παράλληλα σε διάφορα 
σεμινάρια – εκθέσεις, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011 σπούδασε στην 
αρχιτεκτονική σχολή του POLIMI ως υπότροφος του προγράμματος Erasmus. Φέτος, 
φοιτά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Bartlett School, UCL με τίτλο ‘Project & 
Enterprise Management’ ως υπότροφος του ιδρύματος Ωνάση.

35



κείμενο

Πολυκανδριώτης Ευάγγελος

/ BE - TWIN /

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά 
ένα σύστημα που πραγματεύεται τις 
σχέσεις δημοσίου / ιερού και άλσους /
κιβωτού. Το σύστημα αυτό προτείνει ένα 
νέο τρόπο προσέγγισης του δημόσιου 
χώρου, δημιουργεί αλληλεπικαλύψεις 
και έρχεται σε αντιπαράθεση, αλλά και 
σε συμπλήρωση, με την υπάρχουσα 
πόλη. 
Ο χώρος οργανώνεται σε κατακόρυφα/
διαμήκη τοιχία που υπακούν σε ένα 
σύστημα στρεβλωμένου κανάβου, 
ορισμένου από τα όρια του οικοπέδου. 
Ορισμένα από τα τοιχία αποκτούν 
πάχος και χρήση, ενώ η πλειονότητα 
αυτών παραμένουν λεπτότερα 
και λειτουργούν ως περάσματα, 
ενισχύοντας τις γραμμικές κινήσεις. Οι 
εσωτερικές πλατείες του χώρου και τα 
“αρνητικά” τοιχία που κόβουν κάθετα 
τις διαδρομές των τοιχίων.

Πολυκανδριώτης Ευάγγελος
Φοιτητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο τέταρτο έτος 
σπουδών. Κατά την διάρκεια των σπουδών έχει εκπονησεί εργασίες που αφορούν 
όχι μόνο την αστική κλίμακα αλλά και μικρότερη(κλίμακα κατοικίας και πολυκατοικίας). 
Έχει συμμετάσχει σε δύο αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, archmedium και D3 housing 
tomorrow με διάκριση στον δεύτερο.
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Κοκκοτή Γεωργία   _   Ράλλη Ολυμπία

ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΠΑΤΡΑΪΚΗΣ

Η πρόταση επέμβασης της Πειραϊκής 
Πατραϊκής που εντοπίζεται στο παραλιακό 
μέτωπο της Πάτρας, διαπραγματεύεται 
τα όρια του οικοπέδου και επεξεργάζεται 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, όπως 
για παράδειγμα τα υφιστάμενα κτήρια με 
την αντίστοιχη τοπογραφία των στεγών 
τους, τη φύτευση και τις εξωτερικές 
διαμορφώσεις, συνδυάζοντάς τα με 
νέα. Βασική συνθετική αρχή αποτελεί 
η προσθήκη νέων κατασκευών με τη 
μορφή χαράξεων, οι οποίες διασχίζοντας 
το οικόπεδο, εξασφαλίζουν την 
διαπερατότητά του, υπονοούν την τάση 
επέκτασής του στον ευρύτερο αστικό 
ιστό. Δημιουργείται ένας ζωντανός 
αστικός χώρος - πόλος έλξης ολόκληρο 
το εικοσιτετράωρο, που περιλαμβάνει 
λειτουργίες δημοσίου χαρακτήρα, 
αναψυχής, πολιτισμού, εκπαίδευσης, 
διαμονής και πρασίνου.

Κοκκοτή Γεωργία
(Αθήνα,1984) Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών (2008) με 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. “Περιβάλλον και Ανάπτυξη”, Ε.Μ.Π. (2011). 
Συνεργάστηκε με αρχιτεκτονικά γραφεία ενώ από το 2012 διατηρεί αρχιτεκτονικό 
γραφείο. Συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Cardiff University με τίτλο 
“Environmental Design of Buildings”. 
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Ράλλη Ολυμπία
(Αθήνα,1984). Αρχιτέκτων Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Εργάστηκε 
σε αρχιτεκτονικά γραφεία, ως εργαστηριακός συνεργάτης στο τμήμα Μ.Μ.Σ.Ε. (ΤΕΙ 
Πάτρας) και ως επαγγελματίας φωτογράφος. Σήμερα εργάζεται στον Πύργο. 



Σαράντη Αλεξάνδρα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ: ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Σαράντη Αλεξάνδρα
Σπούδασε στη σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Διερεύνησε σε προπτυχιακό επίπεδο τη σχέση του αρχιτέκτονα με το χρήστη, τις 
μεθόδους αντίληψης του δημόσιου χώρου και το συμμετοχικό σχεδιασμό. Τώρα 
κάνει μεταπτυχιακό στη σχολή μηχανικών περιβάλλοντος. Έχει διακριθεί σε δύο 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με αντικείμενο το δημόσιο χώρο. Συμμετέχει σε 
ερευνητικό πρόγραμμα για την αντίληψη του χώρου στην παιδική ηλικία. Συμμετείχε 
σε εργαστήρια, διαγωνισμούς και εκθέσεις με επίκεντρο τον δημόσιο χώρο την 
οικολογική δόμηση και τον παραμετρικό σχεδιασμό.
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Στόχος είναι η πολεοδομική ένταξη 
συστήματος κατοικιών και συλλογικών 
χρήσεων και συνάμα η ανάδειξη του 
παραλιακού μετώπου.
Θέμα μελέτης τής διπλωματικής 
εργασίας, είναι τύποι κατοικίας που 
μεταβάλλονται, ώστε να παρέχουν 
δυνατότητες προσωρινής διαμονής, 
συλλογικής κατοίκησης και εργασιακού 
χώρου. Αφορμή της μελέτης, είναι η 
στέγαση των μεταναστών στη Πάτρα.
Παράλληλα διερευνώνται τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης, 
ώστε η επέμβαση να συνενώσει 
τους μετανάστες με τους γηγενείς 
πληθυσμούς. Επιλέγεται η περιοχή 
τού Αγίου Αντρέα στην ακτή Δυμαίων, 
στο ύψος τού υπάρχοντος κέντρου 
παιδικής μέριμνας θηλέων.



Ορφανόπουλος Γιώργος   _   Παναγόπουλος Δημήτρης

EarthSEA

Παναγόπουλος Δημήτρης
Διπλωματούχος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Πατρών και εργάζεται στους 
MABarchitects στην Ελλάδα. Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς και εκθέσεις, σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, αποσπώντας δύο επαίνους και αρκετές διακρίσεις. Ειδικεύεται 
στον αστικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων.
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Ορφανόπουλος Γιώργος
Διπλωματούχος Αρχιτεκτονικής Πατρών με μεταπτυχιακό τίτλο στην Αρχιτεκτονική 
Τοπίου στο ETΗ της Ζυρίχης. Έχει εργαστεί στην Αθήνα,  Βαρκελώνη, Ζυρίχη και 
τώρα εργάζεται στους Mecanoo architects στην Ολλανδία. 

Σκoπός αυτής της διπλωματικής εργασίας 
ήταν η σύνθεση ενός πολυχώρου που 
ενσωματώνει φυσικά συστήματα νερού 
ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί πολιτισμικές 
και επιμορφωτικές δραστηριότητες. 
Θέλοντας να αναδείξουμε τα έντονα 
χαρακτηριστικά του οικοπέδου, που 
βρίσκεται στην παλιά βιομηχανική 
ζώνη της Πάτρας, κρατήσαμε τη ροή 
και τη θέση των παραποτάμων που 
βρίσκονταν σε αυτό ενώ στο σημείο 
που καταλήγουν τοποθετήθηκε ένα 
βαθμιδωτό πηγάδι, που χρησιμεύει και 
ως σκηνή πολλαπλών χρήσεων. Το 
πάρκο EarthSea φιλοξενεί επίσης έναν 
εκθεσιακό χώρο, μια καφετέρια και ένα 
κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
τα οποία ακολουθούν μία σπειροειδή 
οργάνωση γύρω από το πηγάδι.



κείμενο

Παπαδημητρίου Μαρία  _   Χατζογλάκη Σμαράγδα

ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΕΧΝΩΝ / URBAN ART PARK _ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, ΚΡΥΑ 
ΙΤΕΩΝ, ΠΑΤΡΑ

Παπαδημητρίου Μαρία
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2012 έλαβε το μεταπτυχιακό 
στον “Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό” από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συμμετείχε ως 
αρθρογράφος και υπεύθυνη σύνταξης στο Greekarchitects.gr (2009-2010) Δίδαξε ως 
επιστημονικός συνεργάτης στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2011-2013) Εργάζεται ως ελεύθερος 
επαγγελματίας. (2009-)
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Χατζογλάκη Σμαράγδα
Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2009 συνεργάζεται 
με τεχνικά γραφεία, συμμετέχοντας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ως ελεύθερος 
επαγγελματίας ασχολείται με τον αειφόρο σχεδιασμό και με ανακαινίσεις κτηρίων.

Προτείνουμε ένα αστικό πάρκο Τεχνών. 
Πρόκειται για ένα εγκαταλελειμμένο 
χώρο βιομηχανίας στον ιστό της 
Πάτρας. Η περιοχή συνδυάζει 
πολλαπλές χρήσεις,είναι μια περιοχή 
μετάβασης από την μάζα-πόλη προς 
το κενό-θάλασσα. Στόχος μας ήταν να 
εξομαλύνουμε τη διαφορά πυκνότητας.
Από τους άξονες της πόλης προέκυψε 
ένας βασικός κάνναβος 70x70. Δυο 
διαγώνιοι άξονες τον τέμνουν σε τρία 
σημεία, όπου αναπτύσσονται τρεις 
πύργοι μεικτών χρήσεων-τοτέμ. Πέντε 
επίπεδα επιτίθενται (montage) και 
συνθέτουν το project: κάνναβος, φύση, 
πλατείες, κυκλοφορία και κτήρια.
Με μια ευρηματική προσέγγιση 
τα ελλειμματικά σημεία της πόλης 
μετατρέπονται σε χώρους ανάσας 
και απόλαυσης και ο χρηστικός 
κορεσμός σε ένα ενδιαφέρον εμπειρικό 
περιβάλλον.



Μοναχογιός Σωτήρης

ABOVE / BENEATH41

Μοναχογιός Σωτήρης
Ξεκινώντας τις σπουδές του το 2010, αυτή τη στιγμή διανύει το πέμπτο έτος σπουδών. 
Έχει λάβει μέρος σε δύο διεθνείς διαγωνισμούς αρχιτεκτονικής (φορέας ArchMedium 
το 2013 και D3 Housing Tomorrow το 2014), λαμβάνοντας διάκριση στο δεύτερο. 
Το Σεπτέμβρη του 2014 έλαβε μέρος στο workshop της ΑΑ, αρχιτεκτονικής σχολής 
Λονδίνου που επισκέπτεται την Πάτρα.

Ο χώρος επέμβασης βρίσκεται στο 
παραλιακό μέτωπο από το Νέο Λιμάνι 
Πατρών μέχρι και το ποτάμι Γλαύκο,σε 
χώρο με εγκαταλελειμμένη βιομηχανία, 
συνολικού μήκους 1000μ. Διαμήκεις 
λωρίδες αγκαλιάζουν τη διατηρητέα 
βιομηχανία από πάνω, καμπυλώνοντας 
και παίρνοντας μορφή από τη θέση όλων 
των κτιρίων (διατηρητέων και μη). Αυτή 
η κίνηση δημιουργεί μία νέα τοπογραφία 
και ένα νέο τοπίο στην περιοχή, και μία 
τρικυμία που αποπροσανατολίζει τον 
επισκέπτη και του δημιουργεί ερωτήματα 
για το πώς να ορίσει το σχετικό και το 
απόλυτο ύψος.
Το βίωμα της λέξης ύψος, ο ίλιγγος και η 
αστάθεια είναι ορισμένες ποιότητες προς 
διαπραγμάτευση.



κείμενο

Καλαμιώτης Ιωάννης   _   Καρύδη Αγγελική

ΑΜΗΧΑΝΗ ΠΟΛΗ

Καλαμιώτης Ιωάννης 
Ημ. Γέννησης 09/11/1985, Μαθηματικός, Τελειόφοιτος Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών,  συμμετοχή 
σε workshops, σεμινάρια & συνέδρια, εργασιακή εμπειρία, άριστη γνώση Αγγλικών, 
μέτρια γνώση Γαλλικών
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Καρύδη Αγγελική
Ημ. Γέννησης 14/11/1984, Περιβαλλοντολόγος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, τελειόφοιτη Αρχιτέκτων Μηχανικός, συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετοχή σε workshops, σεμινάρια & 
συνέδρια, εργασιακή εμπειρία, άριστη γνώση Αγγλικών, μέτρια γνώση Γερμανικών

Η Πάτρα έζησε μέχρι και τη δεκαετία 
του ’80, μία περίοδο βιομηχανικής 
ακμής και ευημερίας. Η παύση της 
βιομηχανικής δραστηριότητας, είχε 
ως συνέπεια τη δημιουργία αδρανών 
χώρων, εντός του ευρύτερου αστικού 
ιστού, συνιστώντας ένα πολυδιάστατο 
αστικού περιεχομένου ζήτημα. 
Η εξέταση των φαινομένων της 
εκβιομηχάνισης και αποβιομηχάνισης, 
της μετα-βιομηχανικής πόλης και 
του ρόλου της βιομηχανίας στον 
μετασχηματισμό των ορίων της, 
αποτέλεσαν το υπόβαθρο της μελέτης. 
Ο δημόσιος χώρος, στριμωγμένος 
στο αστικό τοπίο, έχει τη δυνατότητα 
να ανακαταλάβει τα ερειπωμένα 
βιομηχανικά συγκροτήματα, 
μετατρέποντας τα αδρανή τοπία, σε 
νησίδες ανάσας των πυκνοδομημένων 
αστικών κέντρων.



Καμπούρη Ελένη

Η ΠΟΛΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Καμπούρη Ελένη
1.Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Αρχιτέκτων μηχανικός 2. 
Ίδρυμα: Ε.Μ.Π.: μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών: Αρχ/κή-Σχεδιασμός του χώρου, 
κατεύθυνση Β: Πολεοδομία - Χωροταξία. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: ΤΕΕ, 
ΣΑΔΑΣ. Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: 10 έτη ενεργά. 
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Θα διερευνήσουμε την πόλη της 
Βαρκελώνης, της Γένοβας, της Αμβέρσας 
και της Πάτρας. Θα εστιάσουμε στις 
πρώην λιμενοβιομηχανικές ζώνες υπό 
αστική παρακμή, κάποτε κέντρα ζωής 
και εργασίας.  
Θα αναπτύξουμε χαρακτηριστικά 
προγραμμάτων που εκπονήθηκαν για 
τις λιμενικές ζώνες, ώστε να αποδείξουμε 
ότι οι χώροι αυτοί απαιτούν ιδιαίτερη 
μεταχείριση, για να «πλησιάσει» η πόλη 
το λιμάνι.
Τα λιμάνια αυτά δεν επιλέχθηκαν λόγω 
ομοιότητας, αλλά για την δυνατότητα 
συγκρισιμότητας και τις αντιστοιχίες που 
παρουσιάζουν.  
Πάτρα :  
1. Τομεακά - Επιχειρησιακά 
προγράμματα
2.  1997: Πρόγραμμα Ηρακλής
3.  Καθολικός σχεδιασμός
4.  1992: Μελέτη στρατηγικής ανάπτυξης 
του νέου λιμανιού
5. 2003: Ανάπτυξη χερσαίων χώρων του 
λιμανιού



κείμενο

Ματρακίδου Άννα   _   Φούκας Γιώργος

ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΣΑΤΡΑ – ΠΑΤΡΑ

Ματρακίδου Άννα
Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ 1983, βιομηχανική σχεδιάστρια ENSAD, Παρίσι 1987, 
DEA (Master) Φιλοσοφία Τέχνης και πολιτισμού Σορβόνη, Παρίσι 1987, εφηρμοσμένη 
πληροφορική ΕNSAD, Παρίσι 1988. Βραβείο Δ. Θωμαίδου 1983, βραβείο ΤΕΕ 1983 
Φούκας Γιώργος
Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ 1983. DEA, Φιλοσοφία Τέχνης και πολιτισμού 
Πανεπιστήμιο Σορβόνης Παρίσι 1987. CEAA Ecole d’ Architecture, Παρίσι 1988.  
Έχουν εργαστεί σε Ελλάδα και εξωτερικό.Με βραβεία και εξαγορές σε πανελλήνιους 
και διεθνείς διαγωνισμούς.Συμμετείχαν σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις καθώς και 
δημοσιεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό ενώ έχουν διδάξει στην Αρχιτεκτονική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1987 διατηρούν μαζί το γραφείο ΙFOS design.
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Το αντικείμενο αυτό «αφηγείται» το 
πώς και το γιατί μία μεταλλική σχάρα 
εμφανούς αγωγού υδάτων σ΄ ένα 
πάρκο και οκτώ προστατευτικοί κώνοι 
τροχαίας που τοποθετήθηκαν γύρω της 
όταν αυτή στράβωσε, «μεταμφιέζονται» 
σε καθιστικό πάγκο δημόσιου χώρου 
για την Ελληνική πρωτεύουσα 
του καρναβαλιού, ή για το πώς η 
οικολογική επανάχρηση προϊόντων 
μπορεί να οδηγήσει στη διασκεδαστική 
δημιουργία λειτουργικών αντικειμένων 
– μασκαράδων με χιούμορ, φαντασία 
και ανάλαφρη διάθεση μέσα σε μία 
πόλη που φημίζεται γι’ αυτά.
Για την σύνθεση λοιπόν του 
πάγκου χρησιμοποιήθηκαν δύο 
βασικά προϊόντα από διαφορετικές 
λειτουργίες που είναι σχεδιασμένα για 
ακραία απόδοση στον τομέα τους. (Η 
μεταλλική σχάρα για τη μεγάλη αντοχή 
της με τη λιγότερη δυνατή ύλη, κάτι που 
την καθιστά διακριτική σαν παρουσία, 
και οι πλαστικοί κώνοι σχεδιασμένοι να 
είναι συγχρόνως σταθεροί, ανθεκτικοί, 
μαλακοί και ευδιάκριτοι στον μέγιστο 
βαθμό).
Με τον τρόπο αυτό προκύπτει ένα 
απλό χρηστικό στοιχείο σαν ανέκδοτο, 
εξαιρετικά εύκολο και γρήγορο στην 
κατασκευή του, που είναι σταθερό, 
ανθεκτικό και έντονα διακριτό χωρίς 
όμως να ενοχλεί με το μέγεθος και τον 
όγκο του.



κείμενο
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Στο πλαίσιο του μαθήματος για 
την περφόρμανς/επιτέλεση, ως 
διελκυστίνδα των παραστατικών και 
των εικαστικών τεχνών, η παράκτια 
ζώνη της Πάτρας και ειδικά η 
περιοχή του Πελεκάνου έλκει ως 
εφαλτήριο μία εφήμερη κατοίκηση και 
επαναπροσδιορισμό του βλέμματος 
προς τη θάλασσα. 

Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής 
του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου 
Πάτρας μελετούν με τα σώματά τους 
τον χώρο ως ένα τόπο για να δράσουν, 
να παίξουν και να μοιραστούν. 
Η διαδικασία του βιώματος και η 
καταγραφή της είναι και η έναρξη των 
μελετών / δράσεών τους. 

Η περιπλάνηση των σωμάτων θα 
υποστηρίξει, διαψεύσει, προκαλέσει, 
επιβάλει και εξελιχθεί μαζί με το χώρο 
σε μια κατάσταση ανακάλυψης για μια 
διαφορετική ποιητική θέαση.  

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  _   Live Studio

PERFORMANCE: EPHEMERAL HABITUS

Συμμετέχουν:
Ανδρικοπούλου Ελένη, Αντρέοβιτς Ανδριάνα, Γασπαράτος Έκτορας, Γέττος Μάρκος, Γιαννούλη 
Χαρίκλεια, Γιοβανάκης Γεράσιμος, Γρίβας Αθανάσιος, Ζαχαροπούλου Λεμονιά, Ζύση Κυριακούλα, 
Ζιάκκα Άννα, Ζυγούρης Γιώργος, Θανασούλιας Γιάννης, Θεοφιλάτος Τάσος, Θύμη Ιουλιέττα-Ελένη, 
Καϊνός Νίκος, Καλογεράτου Γεωργία, Καρακώστα Νικολίτσα, Καραμάνη Μαρία, Κοτσινοπούλου 
Νικολέτα, Κουϊμουτζή Χριστίνα-Κωνσταντίνα, Κυριακάκης Αντώνης, Μαγκάβαλη-Τρίκα Μαρία, 
Μανόνα Αναστασία, Μαντζάνα Δήμητρα, Μαστροκάλου Φιορέλα, Μπαλασόπουλος Χαράλαμπος, 
Νικολοπούλου Σπυριδούλα, Ντέμου Παναγιώτα-Χριστίνα, Παπαδοπούλου Σπυριδούλα, 
Παυλόπουλος-Ασημακόπουλος Στυλιανός, Παύλου Γιώργος, Παύλου Νίκη, Πετκόβα Πέτια, 
Ρούβαλη Φιλίππη, Σιδερόπουλος Βασίλης, Σινούρη Αυρηλία, Σπηλιοπούλου Δήμητρα, Ταρούση 
Δήμητρα, Τσάνγκα Δώρα, Φωτεινοπούλου Μαρία, Χριστοπούλου Αθανασία



κείμενοκείμενο

Ο χώρος ίσταται, και κατά συνέπεια δεν 
υπάρχει ανάγκη αναπαράστασης αλλά 
διαλόγου με τις λειτουργίες, αισθαντικές 
ποιότητες και ποσοτικές αναλογίες που 
δημιουργούν την ισορροπία συνέργειας 
του τόπου, της δράσης και του θεατή/
συμμετέχοντα.  

Ο στόχος είναι ο κοινωνικός βελονισμός 
του πολίτη ώστε ο επιθετικός 
προσδιορισμός κοινωνικός να ενδύσει 
τον τυχαίο περαστικό . 
Ένα ενεργό υποκείμενο που 
αναλαμβάνει δράση και αποφεύγει την 
παθητική κατανάλωση των γεγονότων.

Υπάρχει αλήθεια η παράκτια ζώνη της 
Πάτρας;

Ποιό είναι το όριο της ορατότητά της;
   
 Αντώνης Βολανάκης

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
H Δραματική Σχολή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας ιδρύθηκε το 
2013. Είναι η πρώτη σχολή που λειτουργεί εκτός των αστικών κέντρων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.    Η 
ίδρυση της σχολής  βασίζεται στη γενικότερη φιλοσοφία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας που 
θεωρεί  την εκπαιδευτική λειτουργία του πολιτισμού, ως τη βασικότερη μέριμνα του  
θεατρικού οργανισμού και των καλλιτεχνών που το απαρτίζουν.

Την διεύθυνση Σπουδών έχει η Ελένη Μποζά.
Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δη.Πε.Θε Πάτρας: Θοδωρής Αμπαζής



Πανεπιστήμιο Πατρων-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-ETH University

CODEPatras

Συμμετείχαν:
Tutors:
Prof.DR. Scholl Bernd (Professor,Dr.ETH) / Mr.Ertel Thomas (Organizing team, ETH)/ Mr.Gunther 
Felix (Organizing team, ETH) / Dr.Signer Rolf (Organizing team, ETH) / Mr Vetsch Hans-Peter 
(Organizing team,ETH) / Ms.Irini Frezadou (Coordination/Architect,ETH) / Ms.Braun Cecilia 
(Coordination/Scientific assistant, ETH) / Prof.Dr.Moraitis Konstantinos (Professor, Dr., NTUA) / 
Ms.Verykioy Giorgos (Organizing team, NTUA) / Mr.Nikopoulow Giorgos (Organizing team, NTUA) 
/ Ms.Androutsopoulou Eirini (Organizing team, NTUA)/Prof.Dr.Pappas,Vassilis(Professor,Dr.,UP) / 
Ms.Vagiota, Sofia(Architect,MSc,MA,Doctoral Candidate,UP)
καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρων, το ΕΜΠ και το 
ΕΤΗ Ζυρίχης.
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Το CODEPatras με θέμα “Σιδηρόδρομος 
και Πολεοδομική ανάπτυξη στην Πάτρα” 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 
2013 στην Αρχιτεκτονική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Στο εργαστήριο 
συμμετείχαν το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης 
ΕΤΗ με τον Καθηγητή κύριο Bernd 
Scholl, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 
τον Αναπληρωτή Καθηγητή κύριο 
Βασίλη Παππά, και το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο της Αθήνας με τον 
Καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Μωραΐτη. 
Στο εργαστήριο συμμετείχαν επίσης 20 
περίπου Ελβετοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, 
10 περίπου μεταπτυχιακοί φοιτητές από 
το ΕΜΠ, 10 περίπου φοιτητές από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και οι 
αντίστοιχοι συνοδοί και πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι. Επίσης παρευρέθηκαν ως 
ομιλητές - παρατηρητές, εκπρόσωποι 
του Δήμου Πατρέων, της ΕΡΓΟΣΕ, 
των Ελβετικών Σιδηροδρόμων, και 
ανεξάρτητοι σύμβουλοι πολεοδόμοι και 
συγκοινωνιολόγοι.
Δόθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθούν 
πρωτότυπες ιδέες για μία διαφορετική 
προσέγγιση της αστικής και 
σιδηροδρομικής ανάπτυξης της πόλης 
της Πάτρας. Βασικός στόχος υπήρξε 
η πρόταση εναλλακτικών σύνδεσης 
της πόλης με το λιμάνι της Πάτρας 
με ταυτόχρονη αναδιαμόρφωση του 
κέντρου της πόλης.



Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ενεργοποίηση εγκαταλελλειμένης καμάρας

  1 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης 
‘‘Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 
2014’’ μας δόθηκε η δυνατότητα 
να οργανώσουμε συνέργειες και 
δράσεις σε διαφορετικά σημεία της 
πόλης, χάρη και στη βοήθεια φορέων  
και ενεργών ομάδων πολιτών της 
Πάτρας. Με τις παράλληλες δράσεις 
αναδεικνύονται πτυχές της πόλης 
που παραμένουν κρυφές, τοπικά 
δεδομένα και θέματα καθώς και το 
ανθρώπινο δυναμικό της.

Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Πάτρας, στην 
καμάρα της Ηφαίστου, η ομάδα μας ξεκίνησε τις δράσεις 
της το Μάιο του 2014. Η καμάρα αυτή, δείγμα της 
ιστορικής πορείας της πόλης, αποτελεί ένα καθημερινό 
πέρασμα για πληθώρα πολιτών. Τη μέρα της δράσης 
η περιοχή καθαρίστηκε ενώ η καμάρα φιλοξένησε μία 
βραδιά με προβολές, καντάδες και πολλή μουσική. Η 
ενεργοποίηση ενός τόσο χαρακτηριστικού σημείου της 
πόλης με μία ξένη έως τότε λειτουργία υπήρξε η αρχή 
της προσπάθειά μας για επαναπροσέγγιση του ,συχνά 
νεκρωμένου και απόμακρου, δημόσιου χώρου της 
Πάτρας.



Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
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  3 
Ο τοίχος της έκφρασης

Το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ...στην Πάτρα

Μάθαμε parkour και free running, φτιάξαμε επιδαπέδια 
παιχνίδια για μικρούς, αλλά και μεγάλους, ενώ είχαμε 
και τη χαρά να συμμετάσχουμε σε παιδικά, θεατρικά 
δρώμενα. Τις δραστηριότητες αυτές φιλοξένησε ο Μώλος 
της Αγ. Νικολάου. Πρόκειται για το κεντρικότερο σημείο, 
όπου η πόλη της Πάτρας συναντά τη θάλασσα της και 
θελήσαμε τη μέρα της δράσης να το μετατρέψουμε σε 
τόπο παιχνιδιού και δημιουργίας.

Η γραφή συνθημάτων και επιθυμιών  σε τοίχους, είτε 
της πόλης, είτε του διαδικτύου, είναι κάτι που συμβαίνει 
συχνά. Στα πλαίσια του ‘‘Φαντάσου την πόλη : Πάτρα 
2014’’προσκαλέσαμε τους πολίτες να γράψουν στον 
τοίχο της έκφρασης. Ιδέες , επιθυμίες, απόψεις αλλά και 
φανταστικοί κόσμοι ήρθαν να καταγραφούν από τους 
συμπολίτες μας στο τοίχο αυτό και να καταδείξουν το 
πώς οι πολίτες της Πάτρας ονειρεύονται και φαντάζονται 
το τόπο στον οποίο ζουν...



Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

‘‘Διά-δραση’’_ 1:1 Κατασκευή

Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

‘’Για φαντάσου...’’
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Το AA Greece Visiting School είναι μια σειρά κινητών 
εργαστηρίων που ταξιδεύουν και φτάνουν σε πόλεις 
εκτός από τη πρωτεύουσα της χώρας. Το ΑΑ VS 
στην Πάτρα θα διερευνήσει πόσο καλή επίδοση 
έχουν κτίρια με διαφορετικές οπτικές γραμμές και 
χωρικές γραμματικές, σύμφωνα με την ανθρώπινη 
αντίληψη. Η έρευνα εξετάζει το πώς οι πολιτιστικοί 
παράγοντες, συγκεκριμένες προτιμήσεις, εμπειρίες και 
τις προσδοκίες μπορεί να οδηγήσουν στη μεταβολή των 
αρχιτεκτονικών παρασιτικών δομών. Ο στόχος αυτού 
του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
ενός κινητικού και διαδραστικού αρχέτυπου σε 1-προς-
1 κλίμακα, το οποίο αντανακλά τα χαρακτηριστικά της 
πόλης μέσα από τη χρήση αλγοριθμικού / παραμετρικού 
σχεδιασμού και ψηφιακή κατασκευής. Στα πλαίσια 
των δράσεων μας, η διαδικασία της κατασκευής είναι 
ανοιχτή στο κοινό και στους πολίτες της Πάτρας.

Μια πόλη όπως την ονειρεύονται τα παιδιά! 
Ένα Θεατρικό Παιχνίδι, βασισμένο στις επιθυμίες των 
παιδιών για το πώς θα ήθελαν η πόλη τους να είναι! 
Αφήνοντας τη φαντασία μας ελεύθερη και με οδηγό 
τον συμβολισμό, δίνουμε άλλη διάσταση σε όλα αυτά 
που μας περιβάλλουν. Η ομάδα ‘‘ΟροΠαίδιο’’ μας καλεί 
να παίξουμε, ν’ αλληλεπιδράσουμε, να εκφραστούμε 
ελεύθερα και να συνδημιουργήσουμε, αφήνοντας 
το ‘’αποτύπωμά’’ της πόλης που ονειρευόμαστε και 
επιθυμούμε να είναι ο τόπος μας.



Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

#Παλίμψηστον_Project

Drive-in cinema
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Στον αστικό ιστό της Πάτρας τα κενά ή εγκαταλελειμμένα 
οικόπεδα κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Ένα από 
αυτά φιλοξενεί στο πλαίσιο του ‘‘Φαντάσου την πόλη’’ 
την προβολή ταινιών. Το ίδιο άχαρο σημείο, που το πρωί 
λειτουργεί ως παρκινγκ, το βράδυ μεταμορφώνεται 
σε ένα cinema για τους πολίτες της Πάτρας, το οποίο 
φιλοξενεί, όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και το εκάστοτε 
μεταφορικό τους μέσο είτε είναι αυτοκίνητο είτε 
ποδήλατο, κ.τ.λ.

Ένα παλίμψηστο αποτελεί μια περγαμηνή από την 
οποία έξυσαν την πρώτη γραφή ώστε να χαράξουν μια 
άλλη, η οποία εντούτοις δεν αποκρύπτει τελείως την 
πρώτη, έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωσθεί λόγω της 
διαφάνειας το παλιό κάτω από το νέο. Στο εκάστοτε 
χρονικό παρόν της πόλης ενυπάρχουν παρελθούσες 
στιγμές και μορφές της, προβολές των προηγούμενων 
οικήσεών της και σαν αναπόσπαστο κομμάτι οι μνήμες 
της. Οι επάλληλες αυτές γραφές των παρελθόντων 
οικήσεων που αποτυπώνονται στο σύγχρονο ιστό 
μιας πόλης προσιδιάζονται απόλυτα με τον όρο του 
παλίμψηστου. Καλέσαμε τους φίλους του ‘‘Φαντάσου 
την πόλη’’ να μοιραστούν διαδικτυακά φωτογραφίες 
από τα παλίμψηστα που συναντούν. Οι φωτογραφίες 
αυτές μεταφέρονται σε καθημερινούς χώρους της πόλη, 
ανοιχτούς στο κοινό, ενώ ένας αρχιτέκτονας μας μιλά 
για την έννοια του παλίμψηστου.



Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Αφηγήσεις στο σταθμό του προαστιακού

‘‘ Περίπατος ’’ στα καταφύγια της πόλης
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‘‘Ανοίγουμε’’ τις πόρτες και ανακαλύπτουμε ‘‘ μυστικούς’’ 
και σχετικά άγνωστους υπόγειους χώρους σε μία 
περιήγηση στις στοές που βρίσκονται κάτω από ορατά 
σημεία της πόλης. Η ιστορία και το παρελθόν της 
Πάτρας έρχονται στο φως και παράμετροι της ιστορικής 
της εξέλιξης γίνονται γνωστοί στους πολίτες της, τους 
ανθρώπους που τη ζουν καθημερινά αλλά συχνά 
αγνοούν παράλληλους, υπόγειους, κρυφούς κόσμους 
της.

‘‘Μαρτυρίες για το λιμάνι της Πάτρας’’ θα ακουστούν 
στην Αγ.Νικολάου, στο χώρο του σιδηροδρομικού 
σταθμού. Απλοί πολίτες, ανάμεσα στους επιβάτες, θα 
μας αφηγηθούν τις ιστορίες και τα βιώματα Πατρινών, 
όπως τα εμπιστευύτηκαν στον Λεωνίδα Σωτηρόπουλου 
και έχουν καταφραφεί στο ομότιτλο βιβλίο του. 



Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Παράλληλες Δράσεις
ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΥ’’ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Διαλέξεις, ομιλίες και συζητήσεις

Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικά 
δρώμενα
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Το θαλάσσιο μέτωπο μίας πόλης την καθορίζει και 
συμβάλλει στη δημιουργία μίας ιδιαίτερης ταυτότητας. 
Είτε εμπεριέχεται σε αυτό λιμάνι είτε όχι,  αποτελεί ή θα 
πρέπει να αποτελεί σημαντική πηγή ενδυνάμωσης της 
πόλης σε λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο. 
Στο πλαίσιο μίας οικονομικής κρίσης, πρωτίστως, αλλά 
και κοινωνικής, η αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου 
μπορεί να αποτελέσει  κομβικό σημείο για την συνολική 
ανάπλαση μίας πόλης. Τα ζητήματα αυτά , αλλά και 
άλλα θέματα που αφορούν τη πόλη μας τίθενται με 
αφορμή το ‘‘Φαντάσου την πόλη’’ επί τάπητος. Εκτός 
από Πατρινούς μελετητές, γνώστες των θεμάτων 
της πόλης, φιλοξενούμενοι μας,αναμεσά τους και ο 
αρχιτέκτονας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, σχεδιαστής της 
νέας παραλίας στη Θεσσαλονίκη, από άλλες ελληνικές, 
παραθαλάσσιες πόλεις μας μεταφέρουν την εμπειρία 
και τη γνώση τους.

Η μουσική, ο χορός και η τέχνη του θεάτρου έρχονται 
να ντύσουν την έκθεση και τις παράλληλες δράσεις 
του ‘‘Φαντάσου την πόλη : Πάτρα 2014’’. Διαφορετικές 
ομάδες της πόλης και ένας μεγάλος αριθμός καλλιτεχνών 
και δημιουργών της Πάτρας δέχθηκαν τη προσκλησή 
μας να  εμπνευστούν με έναυσμα το ‘‘Φαντάσου την 
πόλη’’ και να παρουσιάσουν τις επιθυμίες, τις ιδέες και 
το έργο τους.  



Πρόγραμμα Δράσεων

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΡΑΣΗ: Το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ...στην          
Πάτρα
Μόλος Αγ. Νικολάου, ώρα: 17:00
Συμμετέχουν οι: Quadra Team Patras 
Parkour and Free Running, X-Saltibagos, 
Πρόσκοποι Πάτρας

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014
ΔΡΑΣΗ: “Δια-δραση” _ 1:1 κατασκευή 
Αίθριο πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών, 

ώρα 16:00 
Συμμετέχουν οι: ΑΑ Visiting School, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  Πάτρας

Πέμπτη  2  Οκτωβρίου 2014
ΔΡΑΣΗ: Πρό(σ)κληση graffiti 
πεζόδρομος Ρήγα Φερραίου, ώρα 18:00

Παρασκευή  3 Οκτωβρίου 2014
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ "Φαντάσου την πόλη:   

Πάτρα 2014"
Αγορά Αργύρη, ώρα: 18:30
OPENING PΑRTY Ηχότοπος Art cafe,        

ώρα: 23:00

Σάββατο  4 Οκτωβρίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ "Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014"
Αγορά Αργύρη, ώρες: 10-14:00 & 17-21:00
ΔΡΑΣΗ: Για φαντάσου...
Αγορά Αργύρη, ώρα: 18:00-20:00
Συμμετέχει η ομάδα Οροπαίδιο 

Κυριακή  5 Οκτωβρίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ "Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014"
Αγορά Αργύρη, ώρες: 10-14:00 & 17-21:00
Διάλεξη: Παρουσίαση ομάδας εργασίας ΤΕΕ 

για το Θέατρο Απόλλων
Συνεδριακό Αγοράς Αργύρη, ώρα: 19:30
ΔΡΑΣΗ: “Mαρτυρίες για το λιμάνι της Πάτρας”
 σταθμός  ΟΣΕ Αγ.Νικολάου, ώρα: 20:30

Δευτερά  6  Οκτωβρίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ "Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014"
Αγορά Αργύρη, ώρες: 10-14:00 & 17-21:00
Παρουσιάσεις προτάσεων έκθεσης &             

Διαλέξεις
Συνεδριακό Αγοράς Αργύρη, ώρα: 17:00

Συμμετέχουν οι: Β. Παππάς, Κ. Λιάπη & Α. 
Καλλέγιας

Τρίτη  7  Οκτωβρίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ "Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014"
Αγορά Αργύρη, ώρες: 10-14:00 & 17-21:00
ΔΡΑΣΗ: #Παλίμψηστον_Project
cafe Makina, ώρα: 19:00
ΔΡΑΣΗ: Drive-in cinema  σε Παλίμψηστο 
parking Ρ. Φερραίου & Μιαούλη,ώρα: 21:00
Συμμετέχει ο: Τ. Θεοδωρακάκης

Τετάρτη  8  Οκτωβρίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ "Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014"
Αγορά Αργύρη, ώρες: 10-14:00 & 17-21:00 
χορευτικό δρώμενο: < πολη(ύ)δωρ >
Αίθριο Αγοράς Αργύρη, ώρα: 19:00
Συμμετέχει η ομάδα DERIDance Τheatre 
Ensemble

Πέμπτη  9  Οκτωβρίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ "Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014"
Αγορά Αργύρη, ώρες: 10-14:00 & 17-21:00
Παρουσιάσεις προτάσεων έκθεσης 
Συνεδριακό Αγοράς Αργύρη, ώρα: 17:00
ΔΡΑΣΗ: "Περίπατος" στα καταφύγια της 

πόλης
αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, ώρα: 19:00

Παρασκευή  10  Οκτωβρίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ "Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014"
Αγορά Αργύρη, ώρες: 10-14:00 & 17-21:00
Ημερίδα "Θάλασσα και πόλη"
Προβολή ντοκυμαντέρ: “Πάτρα πράσινη 

πόλη...περίπου”
αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, ώρα: 17:00
Συμμετέχουν οι: Μ. Στογιάννος, Σ. 
Κατσογιάννη, Β. Χαριστός, Μ. Λιονάτου, Ε. 
Αθανασιάδου & Π. ΝΙκηφορίδης

Σάββατο  11  Οκτωβρίου 2014
ΕΚΘΕΣΗ "Φαντάσου την πόλη: Πάτρα 2014"
Αγορά Αργύρη, ώρες λειτουργίας: 10-19:00
ΔΡΑΣΗ: Performance _Ephemeral Habitus
Παλιό Λιμάνι, ώρα: 17:00
Συμμετέχει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
CLOSING PΑRTY Cafe City, ώρα: 23:00 



Η Ομάδα μας
‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ’’

Αλεξίου Ξένη

Ανδριτσόπουλος Αλέξανδρος

Ζιώγου-Θεοδωρακοπούλου 
Μυρσίνη

Λισγάρα Ιωάννα

Ζουμάς Κωνσταντίνος Πολύζος Νίκος

Κορκόντζηλας Αντώνης Χονδρογιάννη Δήμητρα

Κωτάκη Δήμητρα

Λιάτσος Βασίλης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεωπόνος

Παραγωγός κινηματογραφικών 
ταινιών, βίντεο & τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Παραγωγός καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός



κείμενο

ΤΙΤΛΟΣ

κείμενο

ονομα
βιογραφικο

Λισγάρα Ιωάννα

Πολύζος Νίκος

Κωτάκη Δήμητρα

Λιάτσος Βασίλης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κεντρική Ιδέα :  

Διοργάνωση & Επιμέλεια :

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός  Έκθεσης: 

Τεχνική-Κατασκευαστική Επιμέλεια και 
Επιμέλεια Φωτισμού Έκθεσης: 

Συγκέντρωση και οργάνωση  Υλικού 
Έκθεσης:

Διοργάνωση ομιλιών :

Διοργάνωση παράλληλων δράσεων :

Καλλιτεχνική επιμέλεια παράλληλων 
δράσεων :

Σχεδιασμός Επικοινωνιακού Υλικού:

Σχεδιασμός Καταλόγου:

Βίντεο :

Ιστοσελίδα :

Επικοινωνία:

Κάλυψη Έκθεσης και Δράσεων:

Υποστήριξη εκδηλώσεων:

Imagine the City

Ομάδα Παλίμψηστον

Ζιώγου – Θεοδωρακοπούλου Μυρσίνη, Κωτάκη 
Δήμητρα, Χονδρογιάννη Δήμητρα

Ανδριτσόπουλος Αλέξανδρος

Δρογκάρη Ζαχαρούλα, Ζιώγου –
Θεοδωρακοπούλου Μυρσίνη, Κωτάκη Δήμητρα, 
Χονδρογιάννη Δήμητρα

Ζιώγου –Θεοδωρακοπούλου Μυρσίνη, 
Ζουμάς Κωνσταντίνος, Κωτάκη Δήμητρα,  
Πανταζόπουλος Ιωάννης (ΤΕΕ), Χονδρογιάννη 
Δήμητρα

Αλεξίου Ξένια, Ανδριτσόπουλος Αλεξανδρος, 
Ζιώγου – Θεοδωρακοπούλου
Μυρσίνη, Ζουμάς Κωνσταντίνος, Κορκόντζηλας 
Αντώνης, Κωτάκη Δήμητρα,  Λιάτσος Βασίλης, 
Λισγάρα Ιωάννα,  Πολύζος Νίκος, Χονδρογιάννη 
Δήμητρα

Αλεξίου Ξένια, Λισγάρα Ιωάννα

Αλεξίου Ξένια, Λισγάρα Ιωάννα

Ζιώγου –Θεοδωρακοπούλου Μυρσίνη, Αλεξίου 
Ξένια, Κωτάκη Δήμητρα,  Λισγάρα Ιωάννα, 
Λιάτσος Βασίλης , Χονδρογιάννη Δήμητρα

Κορκόντζηλας Αντώνης

Ζουμάς Κωνσταντίνος

Ζιώγου –Θεοδωρακοπούλου Μυρσίνη , Ζουμάς 
Κωνσταντίνος, Κωτάκη Δήμητρα, Χονδρογιάννη 
Δήμητρα

Κορκόντζηλας Αντώνης, Πολύζος Νίκος

Ανδριτσόπουλος Αλέξανδρος, Ζιώγου –
Θεοδωρακοπούλου Μυρσίνη, Ζουμάς 
Κωνσταντίνος, Κωτάκη Δήμητρα, Λιάτσος 
Βασίλης, Χονδρογιάννη Δήμητρα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:



ΤΙΤΛΟΣ

κείμενο

ονομα
βιογραφικο

Ας φανταστούμε την πόλη ενεργοποιώντας 
την παράκτια ζώνη της

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

Μουσικοί του Δρόμου, Fat Mammas, Quadra Team Patra’s Parkour & Freerunning, X-saltibagos, 
Πρόσκοποι Πάτρας, Σαραντάκος Χρήστος, Φανή Ανδρίκουλα, Γιώργος Πατεράκης,ΟροΠαίδιο, 
Θεοδωρακάκης Τάσος, Παππάς Βασίλειος, Λιάπη Κατερίνα, Καλλέγιας Αλέξανδρος, Ερευνητική 
Ομάδα ΤΕΕ, DΕRIDance, Στογιάννος Μιχάλης, Κατσογιαννη Σταυρούλα,  Αθανασιάδου Ελένη, 
Λιονάτου Μαρία, Χαριστός Βασίλειος, Τσαλικίδης Ιωάννης, Νικηφορίδης Πρόδρομος, Φαφούτης 
Παναγιώτης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:

τη Χαντζή Έλσα και τη Δρογκάρη Ζαχαρούλα για τη συνεργασία
τον Πολυζωγόπουλο Κυριάκο, για το σχεδιασμό του λογότυπου ‘‘ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟΝ’’
τη Ζαρκάδη Μελίνα, για το σχεδιασμό της αφίσας της δράσης  ‘‘Το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ…
στην Πάτρα’’
τον Κωσταρά Κωνσταντίνο, για τη μουσική επένδυση της έκθεσης
τους Κάκκου Άρτεμις, Καλαμιώτη Ιωάννη, Καρούσο Χρήστο, Καρύδη Αγγελική, Μαραμπέα Μαρία, 
για την εθελοντική τους δράση
το cafe ΜΑΚΙΝΑ, για τη φιλοξενία του #Παλίμψηστον_Project
τον ΗΧΟΤΟΠΟ Art cafe, για το opening party 
το Μojo Radio, για το closing party
το Απτάλικο και το Mods για τη φιλοξενία στην Ηφαίστου
το 9ο Γυμνάσιο Πατρών, για την παραχώρηση στρωμάτων γυμναστικής


