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Η έκδοση Αρχιτεκτονικές Θέσεις - Architecture Theses | 1
περιέχει τις διπλωματικές εργασίες των απόφοιτων του

Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική που προσφέρεται στο
Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν
μεταξύ 2015-2020. Παρουσιάζει, δηλαδή, τη δουλειά των
υποψήφιων αρχιτεκτόνων που φοίτησαν στα πρώτα δέκα

χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος, από το 2010 ως το
2020. Συμπεριλαμβάνει επίσης τις εκτός προγράμματος

δραστηριότητες του Τμήματος (εκθέσεις, εργαστήρια,
εκδηλώσεις), με στόχο να αναδείξει τις ερευνητικές

κατευθύνσεις, τις πρακτικές αναζητήσεις και τις χωρικές
επιθυμίες, τόσο των διδασκόμενων, όσο και του διδακτικού

προσωπικού του Τμήματος, εξερευνώντας, παράλληλα, τη θέση
του Προγράμματος στο ευρύτερο πεδίο της αρχιτεκτονικής

εκπαίδευσης.

The publication Architektonikes Theseis - Architecture Theses | 1
contains the diploma projects of the graduates of the Program

in Architecture offered by the Department of Architecture,
Land and Environmental Sciences of the Neapolis University

Pafos, which were completed between 2015 and 2020. In other
words, it presents the work of the architecture students who

studied in the first ten years of operation of the Program, from
2010 to 2020. It also includes the extracurricular activities of
the Department (exhibitions, workshops, events), in order to

highlight the research directions, practical inquiries and spatial
desires of the Department’s students and faculty, while exploring

the position of the Program in the wider field of architectural
education.

ISBN  978-618-5036-94-2

1

1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS 9 786185 036942



1η έκδοση: Ιούνιος 2022

Διπλωματικές εργασίες των απόφοιτων του
Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Τμήμα Αρχιτεκτονικής και 

Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών

Αρχιτεκτονικές Θέσεις – Architecture Theses | 1

Επιστημονική επιμέλεια κειμένων 
Ευανθία Δόβα

Ιωάννης Α. Πισσούριος

Γραφιστική επιμέλεια
Ευανθία Δόβα

Αγαπητός Κούρος

Γλωσσική επιμέλεια
Ροδάνθη Παπαδομιχελάκη

© 2022 Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ

ISBN 978-618-5036-94-2

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση 
του παρόντος έργου καθώς και η αναπαραγωγή του 

με οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη γραπτή άδεια του 
εκδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού 

Νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ
28ης Οκτωβρίου 53, 10433 Αθήνα

Τ: 210 5245264, 210 5245246
E: propobos@propobos.gr
https://www.propobos.gr

1st edition: June 2022

Diploma Theses by the graduates of the 
Program in Architecture
Neapolis University Pafos
Department of Architecture, Land and
Environmental Sciences

 

Scientific editors
Evanthia Dova
Ioannis A. Pissourios

Graphic design
Evanthia Dova
Agapitos Kouros

Language editor
Rodanthi Papadomichelaki

© 2022 PROPOBOS Publications

All rights reserved. No part of this publication 
may be reproduced in any form or by any means, 
electronically, mechanically, by photocopying, 
recording or otherwise, without the prior permission 
of the copyright owners.

PROPOBOS Publications
53, 28th October St., 10433 Athens
Τ: 210 5245264, 210 5245246
E: propobos@propobos.gr
https://www.propobos.gr



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1



NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, LAND AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Λεωφόρος Δανάης 2
Πάφος 8042

Κύπρος

Τ.: +357 26843300
Ε.:  info@nup.ac.cy

www.nup.ac.cy

2 Danais Avenue
8042, Pafos
Cyprus

Τ.: +357 26843300
Ε.:  info@nup.ac.cy
www.nup.ac.cy



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

Scientific editors
Evanthia Dova, Ioannis A. Pissourios 

Neapolis University Pafos
Department of Architecture, Land 
and Environmental Sciences

Επιστημονική επιμέλεια κειμένων
Ευανθία Δόβα, Ιωάννης Α. Πισσούριος 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
Τμήμα Αρχιτεκτονικής και 

Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS 2022



6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

16 ΠΡΟΛΟΓΟΙ

20 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

29 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΤΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ

ΙΣΜΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΑΝΤΡΗ ΓΙΑΝΝΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΓΟΥΝΕΛΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

30 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟΝ 
ΜΟΥΤΤΑΛΛΟ | 2015

32 ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ | 2016

34 ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΗ ΛΙΣΣΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2016

38 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΛΕΤ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 
ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ | 2016

40 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΣΕ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 2016

42 ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΣΕΙΣ. 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ | 2016

46 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -  
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟY | 2016

48 ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ | 2016

50 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ | 2016

54 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΠΑΣ | 2016

56 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2016

58 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ 
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2017

60 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ 
ΣΤΟN ΠΡΟΔΡΟΜΟ | 2017

64 ΑΝΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2017

68 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ | 2017

70 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ 
ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ | 2017

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΖΗΣ-ΤΖΕΤΖΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΚΕΖΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

BΙΚΤΩΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΛΛΙΩΤΗ,                                                         
ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΡΝΑΖΑΚΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



7

CONTENTS

PREFACES     16

NOTE FROM THE EDITORS    20

DIPLOMA PROJECTS    29

30 EVANGELOS THEOFANOUS, 
GEORGE KALAITZIDES

32 IOANNIS ANTONIOU, 
CHRISTOS PALATES

34 ELEFTHERIOS VOMVOLAKIS

38 ISMINI GEORGIADOU

40 ANTRI GIANNI-IGNATIOU

42 SOPHIA GOUNELA

46 KATERINA DIMITRIOU, 
ΙSAVELLA KARAGIANNIDI

48 ADAMANTIA DEMOSTHENOUS

50 GEORGIOS MPOZIS-TZETZIS,  
VASILEIOS KARAMPATSOS

54 KONSTANTINOS TSIARKEZOS

56 GEORGIOS CHARALAMBOUS

58 NEKTARIOS AGATHOKLEOUS

60 VICTORIA ARISTODIMOU

64 EVANGELIA VILLIOTI,                  
ALIKI IOANNA TORNAZAKI

68 GIORGOS VOLIKAS

70 IOANNIS GEORGIOU

SCHOOL OF ARCHITECTURE 
IN MOUTTALLOS | 2015

GREEN LINE MUSEUM | 2016

MUSEUM AND ARCHAEOLOGICAL 
SPACE IN LISSOS, CRETE | 2016

FROM HAMLET TO THE TOMBS 
OF THE KINGS | 2016

RESTORATION AND REUSE OF THE 
SILK FACTORY OF GEROSKIPOU INTO 

A MULTIPURPOSE COMPLEX | 2016

REJUVENATING WEAVES. UTILIZATION 
AND UPGRADE OF THE ELEFTHERES 

SPA, KAVALA PREFECTURE, AND 
ITS SURROUNDINGS | 2016

SCHOOL OF FINE ARTS -                               
KATO PAFOS HARBOR | 2016

IN THE REALM OF THE UNREAL | 2016

CULTURAL AND RESEARCH CENTER 
AT THE NAVARINO GULF | 2016

LEMBA CULTURAL VILLAGE | 2016

REGENERATION OF THE 
LIMASSOL SEAFRONT | 2016

VERTICAL DEVELOPMENT ON THE 
LIMASSOL WATERFRONT | 2017

RESTORATION OF THE ABANDONED 
HOTEL BERENGARIA IN 

PRODROMOS VILLAGE | 2017

UNDO THE STIGMA: THERAPEUTIC 
COMMUNITY AGAINST DRUG ADDICTION ON 

AGIOS GEORGIOS ISLAND, SALAMIS | 2017

WINERY CLOSE TO TRIPOLIS | 2017

KANNAVIOU DAM ENVIRONMENTAL 
CENTER | 2017



8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTS

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ, 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕΤΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ,                      
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

ΣΟΡΑΓΙΑ ΠΕΡΧΟΜ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΡΜΑΤΤΑΣ,                       
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, 

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

ΖHNA ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ,                                       
ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ,         
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

ΦΕΛΙΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΠΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,                              
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΟΛΟΝΤΟΒΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ

ΠΩΛ ΡΑΝΤΟΣ

AΝΤΡΙΑΝΑ ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

72	 ΜΗΛΟ	ΜΟΥ	ΚΟΚΚΙΝΟ	|	2017

76	 ΣΧΟΛΗ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ	ΣΤΟ	ΙΣΤΟΡΙΚΟ	
ΣΧΟΛΕΙΟ	TERRA	SANTA	ΣΤΗ	ΛΕΜΕΣΟ	|	2017

78	 ΚΕΝΤΡΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΑΙ	ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	
ΣΤΟΝ	ΟΙΚΙΣΜΟ	ΕΛΕΟΥΣΑ	ΤΗΣ	ΡΟΔΟΥ	|	2017

82	 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΣΤΟΥΣ	ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ	
ΧΩΡΟΥΣ	ΤΗΣ	ΠΑΦΟΥ	|	2017

84	 ΣΧΕΔΙΟ	ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ	ΓΙΑ	ΤΗ	
ΒΙΩΣΙΜΗ	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΤΟΥ	ΑΣΤΙΚΟΥ	
ΚΕΝΤΡΟΥ	ΤΗΣ	ΠΑΦΟΥ	|	2017

86	 ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ	ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	ΜΝΗΜΗΣ	-	
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ	ΧΩΡΟΣ	ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ	|	2017

88	 Ο	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΤΗΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	
ΠΑΡΣΑΤΑ	ΣΕ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ	ΧΩΡΟ	|	2017

90	 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ	ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	ΜΕΣΑ	ΣΤΟ	ΕΔΑΦΟΣ	
ΣΤΙΣ	ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ	ΣΠΗΛΙΕΣ	ΠΑΦΟΥ	|	2018

92	 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΣΤΗΝ	
ΑΓΙΑ	ΒΑΡΒΑΡΑ	ΠΑΦΟΥ	|	2018

94	 DISTILLATION	OF	[IN]SPIRATION	-	ΧΩΡΟΙ	
ΕΡΕΥΝΑΣ,	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΚΑΙ	ΑΝΑΨΥΧΗΣ	ΣΤΗΝ	
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΤΩΝ	ΠΑΛΑΙΩΝ	ΤΟΥ	ΒΟΛΟΥ	|	2018

98	 ΧΩΡΙΚΗ	ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ	|	2018

100	 ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ,	ΘΕΕΣ	ΚΑΙ	ΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΤΑ	
ΘΕΙΩΡΥΧΕΙΑ	ΜΗΛΟΥ	|	2018

102	 ΓΕΝΙΚΟ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ	ΣΤΗΝ	ΚΩ	|	2018

104	 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΣΤΙΣ	ΑΛΥΚΕΣ	
ΤΗΣ	ΛΑΡΝΑΚΑΣ	(SALT	AND	AIR	
INSTITUTE	-	S.A.I.)	|	2018

108	 ΛΥΚΕΙΟ	ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ	ΚΑΙ	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	
ΤΕΧΝΩΝ	ΣΤΑ	ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ	|	2018

110	 ΚΕΝΤΡΟ	ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ	ΖΩΗΣ	ΣΤΟΝ	ΑΚΑΜΑ	|	2018

112	 ΠΑΡΚΟ	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΚΑΙ	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	|	2018

114	 ΦΑΣΛΙ	-	ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ	ΟΙΚΙΣΜΟΥ	
ΣΤΟΝ	ΑΚΑΜΑ	|	2018

116	 ΚΑΤΟΙΚΩΝΤΑΣ	ΣΤΑ	ΣΙΛΟ	|	2018

120	 ΑΝΑΠΛΑΣΗ	ΤΩΝ	ΟΧΘΕΩΝ	ΤΟΥ	
ΛΗΘΑΙΟΥ	ΠΟΤΑΜΟΥ	ΚΑΙ	ΤΡΙΩΝ	
ΠΛΑΤΕΙΩΝ	ΣΤΑ	ΤΡΙΚΑΛΑ	|	2018

122	 AQUARIUM	|	2018

126	 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ	ΕΣΤΙΕΣ	ΜΕ	ΔΗΜΟΣΙΕΣ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	|	2018

128	 ΜΟΥΣΕIΟ	ΤΗΣ	ΠOΛΗΣ	ΤΩΝ	ΤΡΙΚAΛΩΝ	|	2018



9

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

MY APPLE, SO RED | 2017

SCHOOL OF ARCHITECTURE AT THE HISTORIC 
TERRA SANTA SCHOOL IN LIMASSOL | 2017

REHABILITATION AND RECOVERY 
CENTER IN ELEOUSA, RHODES | 2017

STRUCTURES IN PUBLIC 
SPACES IN PAFOS | 2017

INTERVENTION PLAN FOR THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
THE PAFOS TOWN CENTER | 2017

        WALKING MEMORY PATHS – THE 
ARCHAEOLOGICAL SITE OF AMATHUS | 2017

REGENERATING THE COMMUNITY OF 
PARSATA AS A SOCIAL SPACE | 2017

72 CHRISTINA DIMITRIADI CHRISTOFI,               
NIKOLETTA PETROU

76 ANDREAS ELPIDOFOROU

78 GEORGIA KARAMANI, 
IOANNA CHATZIMICHAIL 

82 SOURAIA BERHOM

84 NIKOLAOS SIARMATTAS,     
RAFAELLA FILIPPOU, 
CHRYSTALLA EVRIPIDOU

86	 ZΙΝΑ	HADJIIOANNOU

88 DIMITRIS CHRISTOU

90 IOANNA ARISTODIMOU, 
MARIOS MILTIADOUS

92 NIKOLAOS VARLAGKAS

94 MARIA GEROGIANNAKI, 
KONSTANTINOS PERIVOLARIS

98 FELISIA EVANGELOU

100 LAZAROS EFTHYMIADIS

102 GEORGIOS ZAGGELIDIS

104 PIERIS IOANNOU, 
CONSTANTINOS ECONOMOU

108 PETROS KALOTERAKIS

110 ALEXANDRA CLEOVOULOU

112 FOIVOS MAKRIS

114 MARIA MOLODOVA

116 KYRIAKOS POLEMITIS

120 PAUL RANTOS

122 ANDRIANA ROUSOUNIDOU

126 ANDREAS SAVVA

128 IOANNIS SOLDATOS

BIOCLIMATIC GROUND-SHELTERED RESIDENCES 
IN THE SEA CAVES AREA, PAFOS | 2018

MULTIFUNCTIONAL CENTER AT 
AGIA VARVARA, PAFOS | 2018

DISTILLATION OF [IN]SPIRATION - 
RESEARCH, CULTURE AND LEISURE SPACES 

AT THE PALAIA AREA IN VOLOS | 2018

SPATIAL DECONSTRUCTION | 2018

ACCESS, VIEWS AND STASΕΙS AT THE 
MILOS SULFUR MINES | 2018

KOS GENERAL HOSPITAL | 2018

RESEARCH CENTER AT THE 
LARNAKA SALT LAKES (SALT AND 

AIR INSTITUTE - S.A.I.) | 2018

LYCEUM OF DRAMA AND PERFORMING 
ARTS IN VRILISSIA | 2018

AKAMAS CENTER FOR MARINE LIFE | 2018

RECYCLING AND HOSPITALITY PARK | 2018

FASLI - RECONSTITUTION OF A 
SETTLEMENT IN AKAMAS | 2018

LIVING IN SILOS | 2018

REMODELLING THE BANKS OF 
THE LITHEOS RIVER AND THREE 

SQUARES IN TRIKALA | 2018

AQUARIUM | 2018

STUDENT HOUSING WITH 
PUBLIC SERVICES | 2018

MUSEUM FOR THE CITY OF TRIKALA | 2018



10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTS

130 ADAPTIVE POLYMORPHIA | 2018

134 ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤΡΑΧΟΥ | 2019

138 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ (ΠΑΡΚΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 
- ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ) | 2019

140 ΖΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: ΨΗΛΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ | 2019

144 ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΑΛΥΚΗΣ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2019

146 ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2019

150 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 2019

152 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 
ΠΩΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ | 2019

156 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ 
& KOVA ART GALLERY | 2019

160 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 2019

162 ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2019

164 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΖΩΗ | 2019

166 TIME TRANS-FIXED (Η ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ) | 2019

168 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΙΚ | 2019

170 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ - 
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ | 2019

172 ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΨΩΝΑ | 2019

174 ΠΛΩΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙΟΥ | 2019

176 ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - 
ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | 2019

178 ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2019

180 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ YESLLONA | 2020

184 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 2020

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΙΝΓΚΑΣ,                   
ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ, 
ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΛΙΔΟΥ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΟΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΡΑΤΗ, 
ΝΙΚΟΛ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΙΛΟΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΓΕΙΩΤΗ

ΕΛΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑ ΠΙΕΡΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΜΑΡΙΑ EΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΜΑΪΣ ΑΜΠΑΣ,                                
ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ



11

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

ADAPTIVE POLYMORPHIA | 2018

SUSTAINABLE APPROACHES FOR THE 
AGRITOURIST DEVELOPMENT OF THE 
MOUNTAINOUS REGIONS OF CYPRUS: 

THE CASE OF SETRACHOS | 2019

REMODELLING THE PUBLIC OPEN-AIR 
SPACES OF GEROSKIPOU (SCULPTURE 

PARK - GEROSKIPOU PARK) | 2019

SOCIAL LIVING: A BIOCLIMATIC HIGH-RISE 
MULTI-FUNCTIONAL BUILDING | 2019

REGENERATION OF THE SALT LAKE 
LANDSCAPE IN LARNAKA | 2019

START UP COMPANIES & 
PUBLIC SERVICES | 2019

AMFISSA CULTURAL VILLAGE | 2019

CENTER FOR MENTAL RESTORATION. 
POMOS, PAFOS, CYPRUS | 2019

RHODES MUNICIPAL LIBRARY & 
KOVA ART GALLERY | 2019

PERFORMING ARTS CENTER IN THE 
CENTER OF PATRAS | 2019

URBAN DESIGN OF THE AREA TO THE WEST 
OF LIMASSOL’S HISTORIC CENTER | 2019

SOCIAL ARCHITECTURE: A DESIGN FOR 
SOCIO-CULTURAL SUSTAINABILITY 

AND COMMUNITY LIVING | 2019

TIME TRANS-FIXED (THE SURREALIST 
SIDE OF ARCHITECTURE) | 2019

PERCEPTION AND DRAMATIZATION 
OF SPACE THROUGH COMICS | 2019

INVERSE SKYSCRAPER - BUILDING 
THROUGH LANDSCAPE | 2019

YOUTH CENTER IN YPSONAS | 2019

FLOATING MUSEUM OF PAVLOPETRI | 2019

LUXURIOUS GUEST HOUSING COMPLEX - 
SUBTERRANEAN ARCHITECTURE | 2019

REGENERATION OF THE LARNAKA 
HISTORIC CENTER | 2019

YESLLONA REHABILITATION CENTER | 2020

RESTORATION OF EXISTING 
BUILDINGS WITH NEW ADDITIONS 

FOR LIVING & WORKING | 2020

130 CHRISTOFOROS STAVROS SPYRAKOS

134 CHARIKLIA GEORGIOU

138 MICHAELLA ELEFTHERIOU

140 CHRISTINA EFTHYMIOU

144 ELENI EFRAIM

146 EVGENIOS ZINGAS,  
LAZAROS THEOFANOUS

150 ATHANASIOS KARACHALIOS

152 KONSTANTINOS KATSIFAS, 
EIRINI TELIDOU

156 AGAPITOS KOUROS

160 GEORGE LAGIOS

162 CHRISTOS MOUZOURIDES

164 MARIA EVANGELIA BERATI, 
NIKOL POLYKARPOU 

166 ILONA PARASKEVAIDOU

168 DIMITRA PEGIOTI

170 ELINA STERGIA PIERI

172 GEORGE SAKKAS

174 MARIA EVANGELIA TZOUVELEKI

176 GEORGIOS TSAMTSIDIS

178 NEOFYTOS CHRISTOFI

180 MAIS ABBAS,  
RAFAELLA GEORGIOU

184 STEFANI AVGOUSTI



12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
CONTENTS

ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑ,                           
ΝΙΚΟΣ ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ

EYH ΗΛΙΑΔΗ

KΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΓΩΝΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗ

ΛΕΛΑ ΣΟΥΣΑΝΑΣΒΙΛΙ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΥ

EΛΕΝΟΣ ΤΣΙΓΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

186 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ | 2020

188 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ | 2020

190 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΓΕΡΟΝΗΣΟ | 2020

192 ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ | 2020

194 ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 
ΕΥΡΕΤΟΥ (ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ) | 2020

196 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2020

198 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ | 2020

202 ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ | 2020

207 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

223 ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
224 REVISIT - CUSTOMIZING TOURISM | 2012

226 URBAN EQUILIBRIUM | 2013

228 THE PLAN(T)ED CUBE | 2014

230 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ | 2015, 2018

232 ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ/ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ/ 
ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ | 2016

234 ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ | 2017

235 ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ | 2017

236 ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΦΟ | 2017

238 ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΑ | 2018

240 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

244 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



13

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

INTERCULTURAL CEMETERY IN AGIA VARVARA, 
DISTRICT OF PAFOS, CYPRUS | 2020

URBAN AND SOCIAL INFILLS: AFFORDABLE 
HOUSING IN THE CENTER OF PAFOS | 2020

SPACE FOR ART AND CULTURE 
IN GERONISOS | 2020

186 MARY GIANNAKA, 
NIKOS SOKORELIS

188 EVI ELIADES

190 KALLIOPI PAGONAKI

192 MARIA PAVLINA PAVLOUDAKI

194 LELA SHUSHANASHVILI

196	 ΥIANNAKIS	SPYROU

198 ELENOS TSIGGIS

202 ALEXANDROS TSIMBEROPOULOS

224 REVISIT - CUSTOMIZING TOURISM | 2012

226 URBAN EQUILIBRIUM | 2013

228 THE PLAN(T)ED CUBE | 2014

230
 END OF YEAR SHOWS | 2015, 2018
232
 DISCOVER / UNCOVER / RECOVER | 2016
234 URBAN ENCOUNTERS | 2017

235 LABYRINTHS | 2017

236 PRODUCING LINES: ARCHITECTURAL 
PROJECTS FOR PAFOS | 2017

238 CAPTURING LANDSCAPES | 2018

240 OTHER EVENTS

REVISIT - CUSTOMIZING TOURISM | 2012

URBAN EQUILIBRIUM | 2013

THE PLAN(T)ED CUBE | 2014

FACULTY MEMBERS   244

AGRITOURISM VILLAGE 
IN CRETE | 2020

 THE EXPERIENCE OF A DIPLOMA THESIS    207

EXHIBITIONS - WORKSHOPS    223

END OF YEAR SHOWS 
| 2015, 2018

DISCOVER / UNCOVER 
/ RECOVER | 2016

URBAN ENCOUNTERS | 2017

LABYRINTHS | 2017

PRODUCING LINES: ARCHITECTURAL 
PROJECTS FOR PAFOS | 2017

CAPTURING LANDSCAPES | 2018

OTHER EVENTS

SELF-CONTAINED RESIDENCE IN EVRETOS 
DAM (POLI CHRYSOCHOUS) | 2020

RESTORATION & UTILIZATION 
OF FACILITIES AT THE OLD 
LARNACA AIRPORT | 2020

EXHIBITION SPACE AND 
ENVIRONMENTAL OBSERVATORY IN 

PLATANIA KAKOPETRIAS | 2020

LIFE IN BETWEEN | 2020







ΠΡΟΛΟΓΟΙ PREFACES



17

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

It is with great pleasure that I would like to address all the 
contributors to this important anniversary edition of the 
Neapolis University Pafos Department of Architecture, Land 
and Environmental Sciences, as well as those with the fortune to 
immerse themselves in its artistically exemplary pages.

The publication summarizes the past ten years of the Program 
in Architecture and highlights the excellent and painstaking 
collaboration between teachers and students, in order to 
produce knowledgeable and well-rounded scientists in the 
manifold contemporary fields of Architectural studies.

It also presents and highlights the students’ skills, talent 
and creative spirit, which the academics of the Program in 
Architecture constantly strive to cultivate and refine, in a 
continuous and constructive dialogue with Art, the natural and 
man-made environment, imagination and the tireless effort to 
create successful professionals and mature scientists.

At the same time, this publication also records the consistent 
involvement and contribution of the School and the University 
to the upgrade of the natural environment and the spaces made 
for and by humans, and to the State's efforts to improve the living 
conditions of local communities and to highlight the historical, 
geographical and social landmarks of the wider Pafos area.

Additionally, it marks and illuminates the future course 
of Architecture studies at the Neapolis University Pafos, 
radiating optimism, academic excellence and scientific merit 
for our University’s Department of Architecture, Land and 
Environmental Sciences in the years to come.

Once again, I'd like to extend my warm thanks to all the 
participants and especially to the colleagues who have edited 
this excellent anniversary publication.

Pantelis Sklias
Professor of International Political Economy
Rector, Neapolis University Pafos

Με ιδιαίτερη χαρά επιθυμώ να απευθυνθώ προς όλους τους 
συντελεστές της σημαντικής αυτής επετειακής έκδοσης 
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου καθώς και 
σε όσους θα έχουν την τύχη να εντρυφήσουν στις εικαστικά                       

άρτιες σελίδες της.

 Η έκδοση συμπυκνώνει τον παρελθόντα χρόνο δέκα ετών 
του Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική και αναδεικνύει την 

αγαστή και επίπονη συνεργασία των διδασκόντων/ουσών 
και φοιτητών/τριών τους, με σκοπό τη δημιουργία άρτιων και 

άριστων επιστημόνων στα σύγχρονα πολλαπλά πεδία των 
σπουδών της Αρχιτεκτονικής Επιστήμης.

Παρουσιάζει και αναδεικνύει τις δεξιότητες, το ταλέντο 
και τη δημιουργική πνοή, την οποία συνεχώς εμπνέουν και 

ενισχύουν οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι του Προγράμματος στην 
Αρχιτεκτονική στους φοιτητές/τριές  τους σε έναν συνεχή  

και εποικοδομητικό διάλογο με την Τέχνη, με το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον, τη δημιουργικότητα και την άοκνη 

προσπάθεια για τη δημιουργία επιτυχημένων επαγγελματιών 
και ολοκληρωμένων επιστημόνων.

Η έκδοση καταγράφει επίσης την παράλληλη αδιάλειπτη 
προσφορά και συνεισφορά της Σχολής και του Πανεπιστημίου 
στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρώπινου 

χώρου, στις προσπάθειες της Πολιτείας για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων και στην 

ανάδειξη των ιστορικών, γεωγραφικών και κοινωνικών 
οροσήμων της ευρύτερης περιοχής της Πάφου.

Πέρα από όλα τα ανωτέρω, σηματοδοτεί και φωτίζει τη 
μελλοντική πορεία των σπουδών Αρχιτεκτονικής στο 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, φωτίζοντας με αισιοδοξία, 
ακαδημαϊκή αριστεία και επιστημονική αρτιότητα τα 

επόμενα χρόνια διαδρομής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και 
Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας.

Και πάλι θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες/
ουσες και ιδιαίτερα στους συναδέλφους-επιμελητές της 

εξαίρετης παρουσίασης του επετειακού αυτού λευκώματος.

Παντελής Σκλιάς
Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας
Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
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A publication like this one presents the documentation of the 
level, character, but also the development of the work produced 
at the Department of Architecture, Land and Environmental 
Sciences of Neapolis University Pafos.

It is essentially the projection of the identity of the Department.

I would suggest that the critical aspects of this identity are:

• Institution of an open framework for dialogue and 
questioning of the given principles of architectural design, 
mainly through architectural design.

• Continuous raising of questions instead of offering ready 
answers.

• Widening and enrichment of the students' cognitive 
background.

• Multifaceted approach to Architectural Studies, both with 
regard to their content, as well as to the methodologies 
applied.

• Organic participation of the students in the educational 
and research processes, as well as in all activities of the 
Department. 

My warm congratulations to Evanthia Dova and Ioannis Pissourios 
for taking up the difficult job of editing this publication.

Many thanks to 

• All the academic personnel of the Department, regardless 
of rank.

• Maria Savva, for effectively supporting not only the 
Department, but also the entire School.

• Τhe Administration of Neapolis University Pafos at every 
level, for their consistent support to the Department.

With regard to our students, the least I can say is that every 
year, against all difficulties, their presence, ideas, concerns and 
youthful enthusiasm are for us a source of inspiration, renewal 
and perspective. 

Solon Xenopoulos
Professor of Architecture
Dean, School of Architecture, Engineering,
Land and Environmental Sciences

Μια επετειακή έκδοση σαν την παρούσα συνιστά την καταγραφή 
του επιπέδου, του χαρακτήρα, αλλά και της εξέλιξης του έργου που 

παράγεται στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την ανάδειξη της ταυτότητας του Τμήματος.

Θα έλεγα ότι οι καίριες ιδιαιτερότητες αυτής της ταυτότητας είναι:

• Εγκαθίδρυση ενός ανοικτού πλαισίου διαλόγου και 
αμφισβήτησης, των, θεωρούμενων ως δεδομένων, 

αρχών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, κυρίως μέσω του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

• Διαρκής διατύπωση ερωτημάτων αντί της προβολής 
έτοιμων θέσεων. 

• Διεύρυνση και εμπλουτισμός στον μέγιστο βαθμό του 
γνωσιολογικού υποβάθρου των διδασκομένων.

• Πολυεστιακή προσέγγιση των Αρχιτεκτονικών Σπουδών, 
τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και τη μεθοδολογία. 

• Οργανική συμμετοχή των διδασκομένων στην 
εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία, καθώς επίσης 

και σε όλες τις δράσεις του Τμήματος. 

 Θερμά συγχαρητήρια στην Ευανθία Δόβα και τον Γιάννη 
Πισσούριο για την επιστημονική επιμέλεια της έκδοσης.

Ευχαριστώ

• Όλες και όλους όσοι διδάσκουν στο Τμήμα με 
οποιαδήποτε ιδιότητα.

•  Τη Μαρία Σάββα για τη συμβολή της στη λειτουργία όχι 
μόνο του Τμήματος αλλά και της Σχολής.

• Τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου για τη 
σταθερή υποστήριξή της προς το Τμήμα.

Όσο για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, το λιγότερο που 
έχω να πω είναι ότι κάθε χρόνο, σε πείσμα όλων των δυσκολιών, η 

παρουσία, οι ιδέες, οι ανησυχίες και ο νεανικός τους ενθουσιασμός 
μας εμπνέουν, μας ανανεώνουν, μας δίνουν προοπτική.  

Σόλων Ξενόπουλος 
Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Κοσμήτωρ Σχολής Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και 
Γεωπεριβαλλοντικων Επιστημών



ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

NOTE FROM 
THE EDITORS
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The publication Architektonikes Theseis - Architecture Theses | 1 
contains the diploma projects of the graduates of the Program 
in Architecture offered by the Department of Architecture, 
Land and Environmental Sciences of the Neapolis University 
Pafos, which were completed between 2015 and 2020. In other 
words, it presents the work of the architecture students who 
studied in the first ten years of operation of the Program, from 
2010 to 2020. It also includes the extracurricular activities of 
the Department (exhibitions, workshops, events), in order to 
highlight the research directions, practical inquiries and spatial 
desires of the Department’s students and faculty, while exploring 
the position of the Program in the wider field of architectural 
education. 

In the context of architectural studies, the diploma thesis 
formally defines the completion of a five-year-long program of 
study, while at the same time it stands as the culmination of a 
lengthy –compared to other fields– course in education. All the 
knowledge and experiences gained by the students during their 
studies are consolidated and reflected in a design project, which 
is indicative of the degree to which they have cultivated their 
theoretical and practical knowledge, the research skills, critical 
ability, synthetic virtuosity and technical competence required 
to be awarded a Diploma in Architecture. This is the time when 
bits of knowledge from many sources, which until then may have 
seemed fragmentary, come together, and the moment when 
the aims of the curriculum and the kit of tools acquired over the 
previous years are grasped. Thanks to this toolkit, a thesis is a 
manifestation of the ease, the confidence, the responsibility 
and the professionalism of future architects, together with their 
ability to integrate broader social, ecological and technological 
considerations into the formal, functional and structural 
parameters of their proposal.

The thesis is also an opportunity for the students to choose and 
shape their design topic completely on their own, free of any 
limitations in terms of theme, objectives, scale and tools. This 
significant degree of academic freedom is an occasion for them 
to seek out the subjects that excite them, and to assess the 
architectural values that they already embrace. From this point 
of view, the thesis is a rapid transition towards maturity for the 
students’ personalities as architects, their critical thinking and 
their technical skills, since they are asked to handle at the same 
time the choice of topic, the selection of research questions, 
the formulation of the design problem and the composition 
of the architectural proposal, and then defend all of the above 
in public. This is a freedom which is difficult to manage, like 
all kinds of freedom, but it is also an essential step towards 
professional awareness, as it requires students to identify their 
own weaknesses and understand their strengths and interests.  

Thankfully, in this adventure, the students are not alone; 
the thesis supervisors become their companions, discreetly 

Η έκδοση Αρχιτεκτονικές Θέσεις - Architecture Theses | 1 
περιέχει τις διπλωματικές εργασίες των απόφοιτων του 

Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική που προσφέρεται στο 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
μεταξύ 2015-2020. Παρουσιάζει, δηλαδή, τη δουλειά των 
υποψήφιων αρχιτεκτόνων που φοίτησαν στα πρώτα δέκα 

χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος, από το 2010 ως το 
2020. Συμπεριλαμβάνει επίσης τις εκτός προγράμματος 

δραστηριότητες του Τμήματος  (εκθέσεις, εργαστήρια, 
εκδηλώσεις), με στόχο να αναδείξει τις ερευνητικές 

κατευθύνσεις, τις πρακτικές αναζητήσεις και τις χωρικές 
επιθυμίες, τόσο των διδασκομένων όσο και του διδακτικού 

προσωπικού του Τμήματος, διερευνώντας, παράλληλα, τη θέση 
του Προγράμματος στο ευρύτερο πεδίο της αρχιτεκτονικής 

εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο των αρχιτεκτονικών σπουδών, η διπλωματική 
εργασία ορίζει τυπικά την ολοκλήρωση ενός πενταετούς 

κύκλου σπουδών και ταυτόχρονα αποτελεί το επιστέγασμα μιας 
μακρόχρονης –σχετικά με άλλα αντικείμενα– εκπαιδευτικής 
πορείας. Όλες οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν 
από φοιτητές και φοιτήτριες κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους συμπυκνώνονται και αντανακλώνται σε ένα σχεδιαστικό 
θέμα, ενδεικτικό του βαθμού καλλιέργειας των θεωρητικών και 

πρακτικών γνώσεων, των ερευνητικών ικανοτήτων, των κριτικών 
δυνατοτήτων, της συνθετικής δεξιοτεχνίας και των τεχνικών 

δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη χορήγηση Διπλώματος στην 
Αρχιτεκτονική. Είναι η περίοδος που αρθρώνονται γνώσεις οι 

οποίες μέχρι πρότινος μπορεί να έμοιαζαν αποσπασματικές, και 
η στιγμή που γίνεται κατανοητή η στόχευση του προγράμματος 

σπουδών και τα εφόδια που σταδιακά κατακτήθηκαν όλα τα 
προηγούμενα χρόνια. Χάρη σ’ αυτά τα εφόδια, μια διπλωματική 

εργασία επιδεικνύει την ευχέρεια, την αυτοπεποίθηση, την 
υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό των διδασκόμενων στον 

σχεδιασμό, καθώς και την ικανότητά τους να ενσωματώσουν 
ευρύτερους κοινωνικούς, οικολογικούς και τεχνολογικούς 

προβληματισμούς στη μορφολογική, λειτουργική και 
κατασκευαστική διάσταση της πρότασής τους. 

Η διπλωματική εργασία είναι όμως και μια ευκαιρία εντελώς 
ελεύθερης επιλογής και διαμόρφωσης του θέματος του 

σχεδιασμού από τους διδασκομένους, και μαζί και των στόχων, 
της κλίμακας και των εργαλείων της. Αυτός ο σημαντικός 

βαθμός ακαδημαϊκής ελευθερίας αποτελεί αφορμή για 
να αναζητήσουν τις θεματολογίες που τους συγκινούν και 
για να κατανοήσουν τα συστήματα αρχιτεκτονικών αξιών 

που ήδη ασπάζονται. Υπό αυτήν την οπτική, η διπλωματική 
εργασία συνιστά μια διαδικασία ταχείας ωρίμανσης της 

αρχιτεκτονικής προσωπικότητας, της κριτικής σκέψης και των 
τεχνικών δεξιοτήτων των διδασκομένων, καθώς καλούνται να 

διαχειριστούν αυτοβούλως τον προσδιορισμό του θέματος, 
την επιλογή των ερευνητικών ερωτημάτων, τη διατύπωση του 
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συνθετικού προβλήματος και τη σύνθεση της σχεδιαστικής 
λύσης, και κατόπιν να επιχειρηματολογήσουν δημοσίως για όλα 
αυτά. Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη ελευθερία, επίπονη –όπως 

κάθε ελευθερία– στη διαχείρισή της, που όμως αποτελεί κι ένα 
ουσιαστικό βήμα για την επαγγελματική πραγμάτωση, καθώς 

χαρακτηρίζεται από μια διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμιών 
και ανάδειξης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων.

Σ’ αυτήν την περιπέτεια, υπάρχουν, ευτυχώς, συνοδοιπόροι: 
τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που αναλαμβάνουν να 

επιβλέψουν την εργασία, επιτελώντας διακριτικά έναν κρίσιμο 
ρόλο, αυτόν της ανάδειξης και ισχυροποίησης των στοιχείων 

της αρχιτεκτονικής προσωπικότητας του φοιτητή ή της 
φοιτήτριας και την προστασία τους από ατραπούς και επιλογές 

που ενδεχομένως να λειτουργήσουν αποπροσανατολιστικά. 
Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη, πολυεπίπεδη, εξόχως 

εξελικτική και, από εκπαιδευτικής άποψης, ιδιαίτερα 
κομβική διαδικασία, η οποία βιώνεται έντονα από τα άμεσα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα, δημιουργώντας μεταξύ τους βαθιές 
σχέσεις σεβασμού και αγάπης. Όσο πιο διακριτική είναι η 

επιρροή της επίβλεψης, τόσο πιο επιτυχημένος ο ρόλος της 
και πιο στέρεες οι αρχιτεκτονικές βάσεις που κτίστηκαν στα 
προηγούμενα έτη σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας 

γίνεται κατανοητό ότι μία διπλωματική εργασία δεν αντανακλά 
τις πεποιθήσεις, τις επιλογές και τις αρχιτεκτονικές θέσεις 

του επιβλέποντα ή της επιβλέπουσας. Αναπόφευκτα, όμως, 
αντανακλά τη σωρευτική συνεισφορά όλων εκείνων που 

συνέβαλαν διαχρονικά στην παιδεία και εκπαίδευση των 
διδασκομένων, καθώς και τη φυσιογνωμία του προγράμματος 

σπουδών, το άθροισμα των οποίων συνδιαμόρφωσε, σε 
κάποιον βαθμό, την αρχιτεκτονική προσωπικότητα των 

μελλοντικών αρχιτεκτόνων. 

Προπάντων, όμως, κάθε διπλωματική εργασία, ανεξαρτήτως 
των επιμέρους χαρακτηριστικών της, ή, μάλλον, εξαιτίας αυτών, 

αποτελεί μια εκφρασμένη θέση για την Αρχιτεκτονική. Μάλιστα, 
η διατύπωσή της λαμβάνει την πλέον καθαρή μορφή της, 

δεδομένου ότι οι σχεδιαστικές προτάσεις ξεχειλίζουν από τον 
ενθουσιασμό, την πρωτοτυπία και τη δυναμική των δημιουργών 

τους, προτού οι επιλογές τους επαναπροσδιοριστούν και 
ίσως περιοριστούν από την αναπόφευκτη σύμπτωσή τους με 
τις δεσμεύσεις του εφαρμοσμένου έργου. Η προσέγγιση των 

αντικειμένων προς διερεύνηση, η αξιολόγηση των στόχων 
του σχεδιασμού, η σειρά ιεράρχησης των παραμέτρων 

του, οι αναφορές σε ευρύτερες συζητήσεις, ο αξιακός 
κώδικας που υπονοείται, αλλά και το εύρος και το βάθος των 

προβληματισμών για τον σύγχρονο ή/και τον μελλοντικό κόσμο, 
όλα αυτά ορίζουν τις συντεταγμένες των αρχιτεκτονικών 

θέσεων που προβάλλονται στις διπλωματικές εργασίες. 
Ορισμένες διακρίνονται ως τολμηρές και καινοτόμες, ενώ 
άλλες μένουν προστατευμένες στα χνάρια του τρέχοντος 

παραδείγματος. Κάποιες φαίνονται ξεκάθαρες και περιεκτικές, 
ενώ άλλες διέπονται από πυκνά νοήματα και συλλογισμούς. 

assuming a critical role, that of supporting and highlighting the 
architectural personality of the students and offering protection 
from paths and options that may disorient them. This is an 
exceptionally complex, multi-level, highly evolving and, from an 
educational point of view, extremely central process, which is 
intensely experienced by those directly involved, creating deep 
relationships of respect and affection between them. The subtler 
the influence of supervision, the more successful is its role 
and the sounder are the architectural foundations built in the 
preceding years of study. In this framework of collaboration, it is 
understood that a thesis does not reflect the beliefs, choices and 
architectural standpoints of the supervisor. Inevitably, however, 
it reflects the cumulative influence of all those who have 
contributed over time to the students’ education and training, 
as well as the character of the curriculum, which, together, have 
to a great extent co-shaped the architectural personality of the 
future architects.

Above all, however, each diploma thesis, regardless of its 
individual features, or, rather, because of them, is an expressed 
position on Architecture. In fact, it is an expression in its purest 
form, since each design proposal overflows with the enthusiasm, 
originality and dynamism of its creator, before his or her choices 
are redefined and perhaps restrained as they, inescapably, 
collide with the limitations of professional application. How one 
approaches the subject of exploration, how one evaluates the 
objectives of design, the hierarchy of design parameters, the 
references to wider discussions, the implied value code, but also 
the breadth and the depth of concerns for the contemporary 
and/or the future world, all these define the coordinates of the 
architectural positions projected in our students’ theses. Some 
stand out as bold and innovative, while others prefer the safety 
of well-trodden paths. Some appear clear and concise, while 
others are overflowing with dense meanings and reasoning. 
Some are clearly program-oriented, while others are speculative 
or experimental in nature. All of them, however, are unique, as 
are the personalities of their creators. 

It is these Architectural Theses (and the architectural positions 
contained within) of a new generation of architects that we wish 
to present in this volume, and to make them part of the wider 
discourse on Architecture and architecture studies.
The task, although typical, is still demanding. What is the 
question posed by the project, or what question does it answer? 
What is the degree of conscious evaluation of its content? Is 
there a specific view on architectural education to be expressed, 
and, if so, what is it? What are the options for organizing and/
or grouping the material included and how do they relate to 
the aforementioned questions? As editors of this volume, we 
wondered about all these questions from the beginning of our 
effort; we also had to overcome the emotional weight of our 
relationships with the people who trusted their work in our 
hands.
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Κάποιες έχουν σαφώς επιχειρησιακό προσανατολισμό, ενώ άλλες 
διερευνητικό ή πειραματικό χαρακτήρα. Όλες τους, όμως, είναι 

ξεχωριστές, όπως και οι προσωπικότητες των δημιουργών τους. 

Αυτές τις Αρχιτεκτονικές Θέσεις μίας νέας γενιάς αρχιτεκτόνων 
επιθυμούμε να σας παρουσιάσουμε στον παρόντα τόμο, αλλά 

και να τις καταστήσουμε μέρος του ευρύτερου διαλόγου για 
την Αρχιτεκτονική και τις σπουδές της. Το εγχείρημα, αν και 

τυπικό, παραμένει απαιτητικό. Ποιο είναι το ερώτημα που 
θέτει το εγχείρημα ή σε ποιο ερώτημα απαντά; Ποιος ο βαθμός 

συνειδητής αξιολόγησης του περιεχομένου του; Προβάλλεται 
συγκεκριμένη άποψη για την αρχιτεκτονική εκπαίδευση και, 

αν ναι, ποια είναι αυτή; Ποιες οι επιλογές οργάνωσης ή/και 
ανάδειξης του υλικού που περιλαμβάνεται και πώς σχετίζονται 

αυτές με τα πιο πάνω; Αναλαμβάνοντας την επιμέλεια αυτού 
του τόμου, αναρωτηθήκαμε για όλα αυτά ήδη από την αρχή της 

προσπάθειάς μας, ενώ η δυσκολία του πονήματος επιτάθηκε και 
από τη συναισθηματική φόρτιση που μας βαραίνει, απόρροια 

της σχέσης μας με τα πρόσωπα που εμπιστεύτηκαν τη δουλειά 
τους στα χέρια μας. 

Στο πλαίσιο των πιο πάνω ερωτημάτων, κατευθυνθήκαμε 
στην οδό της ελάσσονος παρέμβασης, στοχεύοντας στην 

ανάδειξη της καθαρότητας των αρχιτεκτονικών θέσεων των 
αποφοίτων μας. Επιλέξαμε να αποφύγουμε τη διατύπωση νέων, 

δικών μας ερωτημάτων ή, πολύ περισσότερο, την προβολή 
των προσωπικών μας απόψεων επί της δουλειάς άλλων. 

Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια μη συνειδητού σχολιασμού 
των διπλωματικών εργασιών, αναγνωρίζοντας, φυσικά, την 

αναπόφευκτη επέμβαση που συνιστά η διαδικασία επιλογής 
σχεδίων, εκ των πραγμάτων αναγκαία για τη συνοπτική 

παρουσίαση κάθε εργασίας –κάθε θέσης– στον παρόντα 
τόμο. Οργανώσαμε τις διπλωματικές εργασίες χρονολογικά, 

και αλφαβητικά ανά έτος αποφοίτησης, ώστε να αποφύγουμε 
οποιοδήποτε άλλο κριτήριο κατάταξης (λ.χ. βάσει θέματος, 

κλίμακας, συνθετικής προσέγγισης, εργαλείων ή ακόμα 
και βαθμολογίας), κάτι που θα οδηγούσε σε δευτερογενείς 

σχολιασμούς του συνολικού έργου. Διαλέξαμε εικόνες, χάρτες, 
σχέδια και διαγράμματα ως συντεταγμένες των αρχιτεκτονικών 

θέσεων των αποφοίτων μας, μάλλον ενδεικτικές των 
πολλαπλών παραμέτρων που απασχόλησαν τη σκέψη και 

τη δουλειά τους, και όχι, ελπίζουμε, καταδεικτικές μιας 
παγιωμένης στάσης για τον σχεδιασμό του χώρου. Το τελικό 

αποτέλεσμα θεωρούμε ότι επιτρέπει διαφορετικές οπτικές 
γωνίες προσέγγισης και κατανόησής του και σκιαγραφεί 

επιτυχημένα το προφίλ του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου ως ενός δυναμικού και 

πολυδιάστατου συστήματος παραγωγής και επικοινωνίας 
αρχιτεκτονικής γνώσης. 

Ευελπιστούμε, επίσης, ότι ο παρών τόμος είναι μια γνήσια 
αφορμή για ευρύτερη συζήτηση για την Αρχιτεκτονική και 

τις σπουδές της. Είναι, όμως, και μια εορταστική έκδοση για 

With all these questions in mind, we elected the path of minor 
intervention, opting to highlight the clarity of the architectural 
positions of our graduates instead of asking new questions of 
our own or, even worse, projecting our personal views on the 
work of others. We have made a conscious effort to avoid any 
comments on the projects, while acknowledging, of course, that 
the process of selecting images, which is de facto necessary 
in order to concisely present all theses –all positions– in this 
volume is, unavoidably, a mediation. Therefore, we are presenting 
the theses in chronological order per year of graduation, and we 
are organizing them alphabetically within each year, omitting 
any other classification criteria (e.g., in terms of topic, scale, 
design methods, tools or even grade), which would become 
an underlying commentary on the overall endeavor. We have 
chosen images, maps, drawings and diagrams as coordinates 
of the architectural positions of our graduates, connotative 
of the multiple parameters that occupied their reasoning and 
their work, rather than denotative of an established attitude 
on the design of space. We believe that the end result allows 
for a variety of perspectives in approaching and understanding 
it, and that it successfully outlines the profile of the Neapolis 
University Pafos Program in Architecture as a dynamic and 
multidimensional system of production and communication of 
architectural knowledge.

We hope that this volume is a genuine occasion for a broader 
discussion on Architecture and architecture studies. However, 
it is also a celebratory edition for the first ten years of the 
Program’s operation, which started in September 2010 and 
presented the first diploma thesis in June 2015. In the 2010-2020 
decade the Program progressed from the conception stage 
to maturity, evolved and redefined its character, realigned its 
priorities and directions, carved new paths for its faculty and 
students, and set standards and expectations for the future. 
In these ten years, the Program has sought to find its place 
within the broader conventions, traditions, assumptions, and 
frameworks of architectural training – and it continues to do so. 
In this context, the theses included in the volume are significant 
not only for our graduates, but also for the Program itself: this 
book aspires to operate as a site of critical reflection on what, 
how, where and with what we teach. Along with these, another 
series of questions emerges. Do we have specific requirements 
for the result, a checklist of items to include, or not? Do we set 
consistency and continuity first, or do we pursue the rhetoric of 
innovation? Do we place more value on idea and concept, or on 
project elaboration, attention to detail and execution? Do we 
prioritize the process or the result? How do we balance the local 
in relation to the international or the global? Are our graduates 
people of thought or people of action? How do we respond to 
the calls of our time? What degree of freedom do we allow our 
students? Or ourselves? In fact, it seems that this publication 
speaks equally loudly for the achievements of our students as it 
does for the goals of the NUP Program in Architecture.
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NOTE FROM THE EDITORS

τα δέκα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος, το 
οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2010 και παρουσίασε την 

πρώτη διπλωματική εργασία τον Ιούνιο του 2015. Κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας 2010-2020, το Πρόγραμμα πέρασε 

από το στάδιο της σύλληψης στην ωρίμανση, εξελίχθηκε 
και επαναπροσδιόρισε τη φυσιογνωμία του, όρισε νέες 

προτεραιότητες και κατευθύνσεις, άνοιξε καινούρια μονοπάτια 
για το διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές και τις φοιτήτριές 

του και έθεσε κριτήρια και προσδοκίες για το μέλλον. Μέσα 
σ’ αυτά τα δέκα χρόνια, το Πρόγραμμα προσπάθησε να βρει 

τη θέση του εντός των ευρύτερων συμβάσεων, παραδόσεων, 
παραδοχών και πλαισίων αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης – και 

συνεχίζει. Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι διπλωματικές εργασίες που 
περιλαμβάνονται στον τόμο είναι σημαντικές όχι μόνο για τους 

και τις αποφοίτους μας, αλλά και για το ίδιο το Πρόγραμμα: 
ο τόμος αυτός φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως τόπος κριτικού 

αναστοχασμού για το τι, το πώς, το πού και με τι διδάσκουμε. 
Μαζί μ’ αυτά προκύπτει κι άλλη μια σειρά ερωτημάτων. Έχουμε 

συγκεκριμένες απαιτήσεις για το αποτέλεσμα, μια λίστα 
στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν, ή όχι; Προτάσσουμε 

τη συνέπεια και τη συνέχεια, ή επιδιώκουμε τη ρητορική 
της καινοτομίας; Αξιολογούμε περισσότερο την ιδέα και τη 

σύλληψη, ή την επεξεργασία και την προσοχή στη λεπτομέρεια 
και την εκτέλεση; Δίνουμε έμφαση στη διαδικασία ή στο 

αποτέλεσμα; Πώς θέτουμε το τοπικό σε σχέση με το διεθνές 
ή το παγκόσμιο; Οι απόφοιτοί μας είναι άνθρωποι της σκέψης 

ή της πράξης; Πώς ανταποκρινόμαστε στα κελεύσματα της 
εποχής; Ποιον βαθμό ελευθερίας επιτρέπουμε στους φοιτητές 

και στις φοιτήτριές μας; Στους εαυτούς μας; Εντέλει, αυτή η 
έκδοση μιλάει εξίσου δυνατά τόσο για τα επιτεύγματα των 

φοιτητών και των φοιτητριών μας όσο και για τους στόχους 
του Προγράμματος στην Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου 

Νεάπολις Πάφου.

Εξαιτίας αυτής της στόχευσης, δεν θα μπορούσαμε να 
μη συμπεριλάβουμε και όλες εκείνες τις δράσεις που, αν 

και δεν αποτελούν μέρος του επίσημου προγράμματος 
σπουδών, εντούτοις το εμπλουτίζουν συστηματικά, καίρια 

και ποικιλοτρόπως. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες 
εκθέσεις φοιτητικών εργασιών, καθώς και οι συμμετοχές των 

φοιτητών και φοιτητριών μας σε άλλες εκθέσεις αρχιτεκτονικού 
έργου, τα θερινά εργαστήρια αρχιτεκτονικής που κατά καιρούς 
διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τοπικούς φορείς ή/και άλλα 
Πανεπιστήμια, οι χωρικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε 

συνεργασία με τοπικές κοινωνίες, όπως και οι ημερίδες που 
οργανώθηκαν στην Πάφο και σε άλλες πόλεις της Κύπρου με 

ποικίλες θεματικές. Όλα τα πιο πάνω δρώμενα ενέπνευσαν, 
προβλημάτισαν, ενεργοποίησαν τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριές μας και εντέλει ενδυνάμωσαν την αρχιτεκτονική 
ματιά τους, όπως ελπίζουμε να είναι εμφανές στις διπλωματικές 

εργασίες που συνθέτουν τον κύριο κορμό του τόμου.

Because of this focus, we could not leave out all those activities 
that, although not part of the formal curriculum, nevertheless 
enrich it decisively, systematically, and in multiple ways. These 
activities include the annual exhibitions of student work, as well 
as our students’ participation in other architecture exhibitions, 
the summer architecture workshops that have been organized 
together with local institutions and/or other Universities, the 
spatial interventions implemented in collaboration with local 
communities, and the seminars organized in Pafos and other 
cities in Cyprus with a variety of topics. All of the above inspired, 
puzzled, motivated our students and eventually strengthened 
their architectural gaze, as we hope will be evident in the theses 
that constitute the main body of this volume.

In closing, we would like to emphasize that the theses included 
in this publication are not indicative or selected from a wider 
range. It is the entirety of the theses that were presented from 
2010 to 2020. Thus, they offer a complete picture and capture 
the dynamics of the Program. We, as editors, but especially as 
faculty, take pride in all of them and, even more so, in those that 
have won awards and distinctions locally or internationally. 
Above all, however, we are proud of our students, as they are 
already part of our hopefulness for the present and the future of 
Architecture.

Finally, allow us to thank all our colleagues in the Department 
of Architecture, Land and Environmental Sciences for their 
cooperation and multiple contributions, and particularly the 
Dean of the NUP School of Architecture, Engineering, Land and 
Environmental Sciences, Prof. Solon Xenopoulos, the Rector 
of Neapolis University Pafos, Prof. Pantelis Sklias, and the 
University Board, all of who supported this project from the 
beginning, as they support every activity of the Program. The 
Cyprus Architects Association, steady in their aim to develop 
Architecture in Cyprus, have provided us with significant 
assistance; in thanking them, we also acknowledge all our 
colleagues' contribution to the advancement of Architecture as 
Science and Art. Of course, our gratitude is mainly addressed to 
the students of the Program, current and former, because their 
work is a source of continuous learning and optimism for us.

Evanthia Dova, Ioannis A. Pissourios
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Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι διπλωματικές 
εργασίες που έχουν συμπεριληφθεί στην έκδοση δεν είναι 

ενδεικτικές ή επιλεχθείσες από ένα ευρύτερο σύνολο εργασιών. 
Είναι το σύνολο των εργασιών που εκπονήθηκαν από το 

2010 έως το 2020. Αποτυπώνουν, έτσι, την πλήρη εικόνα και 
δυναμική του Προγράμματος. Εμείς, ως επιμελητές, αλλά 

κυρίως ως διδακτικό προσωπικό, νιώθουμε περηφάνια για το 
σύνολό τους και ακόμα περισσότερο για αυτές που κατάφεραν 

να βραβευθούν ή να διακριθούν σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο. 
Κυρίως, όμως, νιώθουμε περηφάνια που οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριές μας αποτελούν ήδη μέρος της αισιοδοξίας μας για 
το παρόν και το μέλλον της αρχιτεκτονικής.

Τέλος, επιτρέψτε μας να ευχαριστήσουμε όλες τις συναδέλφους 
κι όλους τους συναδέλφους μας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών για τη βοήθειά τους 
στη συλλογή του υλικού και ιδιαιτέρως τον Κοσμήτορα της 

Σχολής Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών 
Επιστημών, καθ. Σόλωνα Ξενόπουλο, τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, καθ. Παντελή Σκλιά, και 
τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, το σύνολο των οποίων 

στήριξαν αυτό το εγχείρημα, όπως στηρίζουν κάθε εκδήλωση 
του Προγράμματος. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 

στοχεύοντας σταθερά στην προώθηση και ανάπτυξη της 
Αρχιτεκτονικής στην Κύπρο,  συνέδραμε ουσιαστικά  στην 

έκδοση του τόμου, και, ευχαριστώντας αυτόν, αναγνωρίζουμε 
ταυτόχρονα και την αρωγή όλων των συναδέλφων μας στην 

ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής ως Επιστήμης και ως Τέχνης. 
Φυσικά, οι κύριες ευχαριστίες μας απευθύνονται στους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες του Προγράμματος, νυν και τέως, 
γιατί η δουλειά τους αποτελεί πηγή συνεχούς μάθησης και 

αισιοδοξίας για εμάς.

Ευανθία Δόβα, Ιωάννης Α. Πισσούριος
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟ | 2015

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα, Γεώργιος Αρτόπουλος

EVANGELOS THEOFANOUS, GEORGE KALAITZIDES
Supervision: Evanthia Dova, Georgios Artopoulos

SCHOOL OF ARCHITECTURE IN MOUTTALLOS | 2015

This project proposes an architecture school in Mouttallos, 
a Pafos neighborhood that, after the 1974 events, was 
abandoned by its original Turkish-Cypriot residents and was 
resettled by Greek-Cypriot refugees. As remnants of the past, 
Mouttallos’s spatial features, with compact urban blocks and 
transitional open spaces, stand in stark contrast to those of the 
contemporary city. Based on this relationship between solid 
and void, algorithms for cell proliferation, triangulation and the 
production of membrane-like messes were defined, to generate 
space-frames in selected neighborhood sites. These spaces 
are then designed as parts of an architecture school where 
conventional design methods interact with digital tools, without 
restrictions or hierarchies; meanwhile, the context of the school 
and the school itself stand in constant mutual transformation.

Η εργασία αφορά τον σχεδιασμό μιας σχολής αρχιτεκτονικής 
στη συνοικία του Μούτταλλου, που, μετά την εγκατάλειψή 

της από τους Τουρκοκύπριους κατοίκους της το 1974, 
επανακατοικήθηκε από Ελληνοκύπριους πρόσφυγες. Ως ίχνη 

του παρελθόντος, τα χωρικά χαρακτηριστικά του Μούτταλλου 
διαφέρουν από εκείνα της σύγχρονης πόλης, εμφανίζοντας 

συμπαγή πολεοδομικά τετράγωνα με μεταβατικούς 
ελεύθερους χώρους. Με βάση αυτή τη σχέση πλήρους κενού, 
ορίστηκαν αλγόριθμοι κυτταρογένεσης, τριγωνοποίησης και 

παραγωγής ενός μεμβρανοειδούς πλέγματος, προκειμένου να 
δημιουργηθούν χωροδικτυώματα σε επιλεγμένες θέσεις της 

συνοικίας. Αυτοί οι χώροι σχεδιάζονται ως μια αρχιτεκτονική 
σχολή όπου τα συμβατικά συνθετικά μέσα διαντιδρούν με 

τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, χωρίς αποκλεισμούς και 
ιεραρχίες, καθώς κι η ίδια η σχολή μεταβάλλεται από τον 

οικισμό γύρω της αλλά και τον μεταβάλλει.

εφαρμογή αλγόριθμων στον χώρο | spatial applications of algorithms

1 
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σχέδιο γενικής διάταξης και επιμέρους λεπτομέρειες | masterplan and detailed views
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ | 2016

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΤΕΣ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα, Γεώργιος Αρτόπουλος

IOANNIS ANTONIOU, CHRISTOS PALATES
Supervision: Evanthia Dova, Georgios Artopoulos

GREEN LINE MUSEUM | 2016

The "Green Line" is the common name for the UN Buffer Zone 
which divides Nicosia into two independent parts. This no-man’s 
land is a constant reminder of the island’s turbulent past and its 
uneasy present. Considering a future political solution, the Green 
Line Museum stands in a recess within the Venetian Wall, and is 
designed as a spatial symbol of separation and unity, of conflict 
and resolution, of common histories and shared memories. 
Beginning with the traces of the excavation in the moat and 
the Wall lines, two grids are set at opposing angles, with a route 
that weaves them back together, creating larger spaces in the 
process. More than a space for exhibitions, the Museum offers a 
visceral experience of divergence and convergence.

«Πράσινη Γραμμή» είναι η κοινή ονομασία για την 
Παρεμβαλλόμενη γραμμή του ΟΗΕ στην Κύπρο, που χωρίζει 

τη Λευκωσία σε δύο ανεξάρτητα τμήματα. Αυτή η νεκρή ζώνη 
είναι μια διαρκής υπενθύμιση του ταραγμένου παρελθόντος του 

νησιού και των ανησυχιών για το παρόν του. Προσδοκώντας 
μια μελλοντική πολιτική επίλυση, το Μουσείο της Πράσινης 

Γραμμής τοποθετείται σε μια εσοχή των Ενετικών Τειχών 
της Λευκωσίας και σχεδιάζεται ως ένα χωρικό σύμβολο 

διαχωρισμού και ενότητας, διένεξης και συναίνεσης, κοινής 
ιστορίας και συλλογικής μνήμης. Με βάση τα ίχνη των 

ανασκαφών στην τάφρο και τις χαράξεις του Τείχους, ορίζονται 
δύο αλληλοτεμνόμενοι κάνναβοι και μια διαδρομή που τους 

υφαίνει μεταξύ τους, δημιουργώντας μεγαλύτερους χώρους. 
Πέρα από τους εκθεσιακούς χώρους, το Μουσείο επιδιώκει να 
προσφέρει μια αισθητηριακή εμπειρία της σύγκρουσης και της 

σύγκλισης.

αρχικές χαράξεις | preliminary diagrams
άποψη της εισόδου | view of the entrance

2 
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αξονομετρικό | axonometric
όψεις & τομές | elevations & sections

γενική κάτοψη | aerial view
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΗ ΛΙΣΣΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2016

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΜΒΟΛΑΚΗΣ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου, Σόλων Ξενόπουλος

ELEFTHERIOS VOMVOLAKIS
Supervision: Dimitrios Antoniou, Solon Xenopoulos

Το υποκείμενο της έρευνας σε αυτή την εργασία είναι αυτός 
ο τύπος ταξιδιώτη, ο οποίος, μέσω της σωματικής πρακτικής 

του περπατήματος, προσπαθεί να αποκαλύψει τα νοήματα 
που συνδέουν τον άνθρωπο με το περιβάλλον και τον ωθούν 

στο να μετατραπεί από περαστικό σε εξερευνητή που μέσα 
από την περιπλάνηση θα ανακαλύψει τα ακούσματα και τις 

μνήμες του τόπου. Η αρχιτεκτονική γίνεται το μέσο που θα του 
επιτρέψει να παρατηρήσει, να περιπλανηθεί και να αισθανθεί 
την ατμόσφαιρα του αρχαιολογικού χώρου. Κατασκευάστηκε 

μια νέα συνθήκη όπου τα κτίσματα στέκονται ελεύθερα και 
ανοικτά στο τοπίο, χάνοντας την ταυτότητά τους ως κτηρίων, 
και προσφέροντας την αντιπαράθεση των ευρημάτων με τον 

τόπο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ελεύθερου υπαίθριου 
μουσειακού χώρου που θα αναδείξει τον ίδιο τον αρχαιολογικό 

τόπο ικανοποιώντας τον απώτερο σκοπό της λειτουργίας του.

άποψη από βορρά | view from the north

3 
MUSEUM AND ARCHAEOLOGICAL 
SPACE IN LISSOS, CRETE | 2016

The subject of investigation in this work becomes this type 
of traveler who, through exercising the bodily act of walking, 
tries to uncover the meanings that connect man with the 
environment and push him to grow from a simple passerby to an 
explorer who, through wandering, will discover the sounds and 
memories of the place. Architecture becomes the means that 
will allow him to observe, to wander and to feel the atmosphere 
of the archaeological site. A new condition has been established, 
where the structures stand free and open to the landscape, 
losing their identity as buildings, and offer a confrontation of the 
archaeological findings with the place. The aim is to create an 
open-air museum space that will highlight the archaeological site 
itself, satisfying the ultimate purpose of its operation.
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διάγραμμα σύνθεσης & ανάλυσης σχέσεων | composition & relationships diagram σκίτσο κεντρικής ιδέας | concept sketch
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εγκάρσια τομή | cross section

χάρτης περιοχής & τομή κατά μήκος | area map & longitudinal section
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άποψη από νότο | view from the south



38

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΛΕΤ ΣΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ 
ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ | 2016

ΙΣΜΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

ISMINI GEORGIADOU
Supervision: Solon Xenopoulos

FROM HAMLET TO THE TOMBS 
OF THE KINGS | 2016

This thesis in an attempt to interprete, through video, the 
theatrical drama of Hamlet, in the archaeological site of the 
Tombs of the Kings in Pafos. The space is approached not as a 
film set, but as a constituent of the synthesis. The connection of 
the specific site with the play takes place through the concepts 
of the "tragic" and the "universality" that characterize both. 
The narrative applied is based on the introduction of four 
basic episodes, which were discovered after the analysis of 
the parts that compose the theatrical play. The relation of the 
dramatic aspects of the Tombs of the Kings site with the action 
materializes in the way by which we (do not) approach the 
monument. Man does not interfere, nature takes over the entire 
environment, space is identified with nature. Thoughts are born 
about utopia, about vanity, but also questions arise about the 
damage inflicted by the passage of time. These are followed by 
the fictional framework, which connects and at the same time 
divides the two worlds. 

Η διπλωματική είναι μία προσπάθεια ερμηνείας μέσω βίντεο 
του θεατρικού δράματος του Άμλετ στον αρχαιολογικό 

χώρο των Τάφων των Βασιλέων στην Πάφο. Ο χώρος δεν 
αντιμετωπίζεται ως σκηνικό, αλλά ως συστατικό της σύνθεσης. 

Η σύνδεση του συγκεκριμένου τόπου και του έργου γίνεται 
μέσω των εννοιών του τραγικού και της οικουμενικότητας που 

τα χαρακτηρίζουν αμφότερα. Η πορεία που ακολουθήθηκε 
βασίζεται στη διάκριση τεσσάρων βασικών επεισοδίων, 

τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων που 
απαρτίζουν το θεατρικό έργο. Ο συνδυασμός του δραματικού 

στοιχείου του χώρου των Τάφων των Βασιλέων με τη δράση 
γίνεται σε σχέση με τον τρόπο που (δεν) προσεγγίζουμε το 

μνημείο. Ο άνθρωπος δεν επεμβαίνει, η φύση είναι σε έξαρση, 
κατακτάει το περιβάλλον και ο χώρος ταυτίζεται με τη φύση. 

Γεννιούνται σκέψεις για την ουτοπία, για τη ματαιοδοξία, αλλά 
και ερωτήματα για τη φθορά και τον χρόνο. Στη συνέχεια, 

αναπτύσσεται το μυθοπλαστικό πλαίσιο που ενώνει και 
ταυτόχρονα χωρίζει τους δύο κόσμους.  

4 

στιγμιότυπο | still frame
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στιγμιότυπα | still frames

διάγραμμα κίνησης-χώρων-ήχων | movement-spaces-sounds diagram
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 2016

ΑΝΤΡΗ ΓΙΑΝΝΗ-ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Επίβλεψη: Μιχάλης Σιούλας

ANTRI GIANNI-IGNATIOU
Supervision: Michalis Sioulas

RESTORATION AND REUSE OF THE 
SILK FACTORY OF GEROSKIPOU INTO 
A MULTIPURPOSE COMPLEX | 2016

This diploma project proposes the restoration and reuse 
of the Silk Factory of Geroskipou, which is one of the most 
historic factories in Cyprus from the period of the British 
colonialism. The project proposes the transformation of the 
abandoned factory into a multi-purpose complex which will 
include venues for cultural events, fitness and wellness areas, a 
Weaving Museum, a restaurant and other recreational uses. To 
accomodate the proposed functions, the project includes the 
addition of new small-scale buildings which are connected to the 
existing ones with outdoor and semi-covered pathways. The aim 
of the proposal is to protect and highlight the historic factory 
and develop it as a landmark for the area.

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 
αποκατάσταση και επανάχρηση του Μεταξουργείου της 

Γεροσκήπου, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον ιστορικά 
εργοστάσια της Κύπρου της περιόδου της βρετανικής 

αποικιοκρατίας. Η διπλωματική εργασία προτείνει τη μετατροπή 
του εγκαταλελειμμένου εργοστασίου σε ένα συγκρότημα 

πολλαπλών χρήσεων το οποίο θα περιλαμβάνει χώρους για 
πολιτιστικά δρώμενα, χώρους άσκησης και ευεξίας, μουσείο 

υφαντικής, εστιατόριο και άλλες χρήσεις αναψυχής. Για τις 
ανάγκες των προτεινόμενων χρήσεων προτάθηκε η προσθήκη 

νέων κτηρίων μικρής κλίμακας τα οποία συνδέονται με τα 
υφιστάμενα με υπαίθριες και ημιυπαίθριες πορείες. Στόχος 

της πρότασης είναι η προστασία και ανάδειξη του ιστορικού 
εργοστασίου και η μετατροπή του σε τοπόσημο της περιοχής. 

5 

γενική άποψη | bird’s eye view
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ανατολική όψη | east elevation

όψη επί της οδού Κινύρα | elevation on Kinyras St.

άποψη του Μουσείου Υφαντικής | view of the Weaving Museum



42

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

6 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΣΕΙΣ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ 

ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ | 2016

REJUVENATING WEAVES. UTILIZATION AND 
UPGRADE OF THE ELEFTHERES SPA, KAVALA 
PREFECTURE, AND ITS SURROUNDINGS | 2016

The spa town of Eleftheres was developed in 1908-1910, inside 
a gorge crossed by the Marmaras river, and soon became an 
attraction for both therapeutic and recreational purposes. In 
addition to the Ottoman bath, it includes thirty buildings, some 
of them designed by A. Zachos, a distinguished architect. With 
the intention of maintaining and re-using the entire complex, 
and designing an area of harmonious coexistence between 
man and nature, the proposed interventions contribute to the 
reuitilization of existing building volumes and the creation of a 
single whole. Therefore, a wooden structure is designed so as 
to function either as a shelter or as a façade element, to shape 
places for gathering and to play with light and shadow. At the 
same time, certain buildings are expanded and updated, and an 
environmental education center is created with the unification 
of two existing buildings.

SOPHIA GOUNELA
Supervision: Dimitrios Antoniou

ΣΟΦΙΑ ΓΟΥΝΕΛΑ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

Η λουτρόπολη των Ελευθερών αναπτύχθηκε το 1908-1910, 
στο εσωτερικό ενός φαραγγιού που διασχίζει ο ποταμός 
Μαρμαράς, κι έγινε πόλος έλξης τόσο για θεραπευτικούς 

λόγους όσο και για λόγους αναψυχής. Εκτός από το 
Οθωμανικό  λουτρό, περιλαμβάνει τριάντα κτήρια, κάποια 

από αυτά έργα του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Α. Ζάχου. Με 
πρόθεση τη διατήρηση και επανάχρηση του συνόλου, και τον 

σχεδιασμό ενός χώρου αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου 
και φύσης, οι επεμβάσεις που προτείνονται συμβάλλουν 
στην αξιοποίηση των υφιστάμενων κτηριακών όγκων και 

στη δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου. Σχεδιάστηκε έτσι μια 
ξύλινη κατασκευή η οποία εμφανίζεται είτε ως στέγαστρο είτε 

ως στοιχείο των όψεων, σχηματίζει χώρους συγκέντρωσης 
και παίζει με το φως και τη σκιά. Παράλληλα, κάποια κτήρια 
επεκτείνονται και εκσυγχρονίζονται, ενώ προτείνεται κι ένα 

κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με την ενοποίηση δύο 
υφιστάμενων κτηρίων.

η λουτρόπολη | the spa area
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σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan

όρια περιοχής, όρια ποταμού, κίνηση οχημάτων και πεζών | site borders, river edges, vehicular and pedestrian circulation



44

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

η νέα ξύλινη κατασκευή | the proposed wooden structure

άποψη από αέρος | bird's eye view
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υδροθεραπευτήριο: κάτοψη υπογείου | hydrotherapy building: basement plan
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ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -                                                       
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟY | 2016

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

KATERINA DIMITRIOU, ΙSAVELLA KARAGIANNIDI
Supervision: Dimitrios Antoniou

SCHOOL OF FINE ARTS -   
KATO PAFOS HARBOR | 2016

7 

The choice of this particular location for the design of an 
educational and cultural building in Pafos played an important 
role in this project. The urban dimension of a School of Fine 
Arts and the influence it could have on the everyday life of 
Pafos, in relation to the other points of interest, defined the 
decisions and the program. It was chosen to design an open and 
accessible social structure of spaces and routes, enclosed and 
semi-outdoor, pedestrian pathways and gardens, reacting to 
the spatial stimuli around the plot, such as the harbor, the castle 
and the archaeological site. The complex instigates a separate 
dialogue with all three and attempts to become their unifying 
element, a fresh composition of buildings which meets the needs 
of a contemporary city in search of a character.

Η επιλογή της θέσης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού και 
πολιτιστικού κτηρίου στην Πάφο έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στον σχεδιασμό του. Η αστική διάσταση μιας Σχολής Καλών 
Τεχνών και η επιρροή που αυτή θα μπορούσε να έχει στην 

καθημερινότητα της Πάφου, σε σχέση και με τα άλλα σημεία 
ενδιαφέροντος, καθόρισε τις αποφάσεις και το πρόγραμμα. 

Επιλέχθηκε να σχεδιαστεί μια ανοικτή και προσιτή κοινωνική 
δομή χώρων και πορειών, κλειστών και ημιυπαίθριων, 

πεζόδρομων και ανοικτών κήπων, που αντιδρούν προς τα 
χωρικά ερεθίσματα γύρω από το οικόπεδο, όπως το λιμάνι, 

το κάστρο και ο αρχαιολογικός χώρος. Το συγκρότημα 
επιλέγει έναν ξεχωριστό διάλογο και με τα τρία και επιχειρεί 

να αποτελέσει το ενοποιητικό στοιχείο τους, μια νέα σύνθεση 
κτηρίων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης 

πόλης που αναζητά χαρακτήρα.

άξονες κινήσεων & πρόγραμμα | circulation axes & program

άποψη της σχολής από τον παραλιακό πεζόδρομο | view of the school from the waterfront promenade
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κάτοψη ισογείου, άποψη από βορρά & εγκάρσια τομή | ground floor plan, view from the north & cross section

άποψη από τη δύση | view from the west
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ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

ADAMANTIA DEMOSTHENOUS
Supervision: Solon Xenopoulos

8 
ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ | 2016 IN THE REALM OF THE UNREAL | 2016

This thesis is an architectural approach of the fields of human 
existence, science, spatial experience and environments. The 
materialistic reality dominating our thoughts, creations and 
actions so far is most certainly challenged through the preceding 
analysis and appears to be, at least in part, an illusion. After all, 
the proven quantum entanglement theory suggests that either 
the information on the state of particles may travel faster than 
the speed of light, or that the vast distance we perceive between 
particles doesn’t really exist at all. 

Αυτή η διπλωματική εργασία αποτελεί μια αρχιτεκτονική 
προσέγγιση των πεδίων της ανθρώπινης ύπαρξης, της χωρικής 
εμπειρίας και των περιβαλλόντων. Η υλιστική πραγματικότητα 

που μέχρι σήμερα κυριαρχεί στις σκέψεις, στις δημιουργίες 
και στις ενέργειές μας τίθεται υπό αμφισβήτηση από την πιο 

πάνω προσέγγιση, ώστε να διαφανεί πως πρόκειται για μία 
ψευδαίσθηση. Μετά την απόδειξη της κβαντικής διεμπλοκής, η 

θεωρία υποδεικνύει ότι είτε η πληροφορία για την κατάσταση 
ενός σωματιδίου ταξιδεύει με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, 

είτε η τεράστια απόσταση που παρατηρούμε μεταξύ των 
σωματιδίων δεν είναι καθόλου υπαρκτή.

άποψη εικονικού χώρου | view of virtual space
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άποψη εικονικού χώρου | view of virtual space
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ | 2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΖΗΣ-ΤΖΕΤΖΗΣ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

GEORGIOS MPOZIS-TZETZIS, 
VASILEIOS KARAMPATSOS
Supervision: Dimitrios Antoniou

CULTURAL AND RESEARCH CENTER 
AT THE NAVARINO GULF | 2016

Considering the needs of the city of Pylos, the project includes 
the restoration and reuse of an existing building as a cultural 
center, a museum  and infrastructure to accomodate a 
postgraduate program on marine archaeology and a research 
center. The proposed development makes the most of the 
landscape, the relation with the sea and the plot’s orientation. 
The creation of underground structures with cross ventilation, 
glazing towards the south and cantilever shading offers livable 
spaces for research, education and recreation. The staggering 
of structures on the slope provides unimpeded views. The 
paths that expand in the area encourage people to explore the 
landscape and its landmarks, creating an integrated cultural 
promenade.

Προτείνεται η δημιουργία ενός συγκροτήματος στην Πύλο, 
έπειτα από έρευνα για τις ανάγκες της πόλης και της ευρύτερης 

περιοχής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αποκατάσταση και 
επανάχρηση υφιστάμενου κτηρίου ως κέντρου πολιτισμού, 

μουσείου, εγκαταστάσεων μεταπτυχιακού προγράμματος 
ενάλιων αρχαιοτήτων και ερευνητικού κέντρου. 

Ο σχεδιασμός εκμεταλλεύεται τις υψομετρικές διαφορές, τη 
σχέση με τη θάλασσα και τον προσανατολισμό. Η δημιουργία 
υπόσκαφων κτισμάτων με διαμπερή αερισμό και υαλοστάσια 

στις νότιες όψεις με επαρκείς προβόλους δημιουργεί βιώσιμους 
χώρους αναψυχής, εκπαίδευσης, έρευνας. Η κλιμάκωση των 

δομών στον χώρο προσφέρει απεριόριστη θέα. Οι πορείες που 
αναπτύσσονται παρακινούν τους επισκέπτες να περιηγηθούν 

στο τοπίο και σε τοπόσημα, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο 
περίπατο πολιτισμού.

μακέτα επέμβασης | project modelαρχικές χαράξεις | preliminary diagrams

9 
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σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan

άποψη του πρώην νοσοκομείου μετά την αποκατάσταση | view of the former hospital after restoration

διάγραμμα δημόσιων & ιδιωτικών χώρων | diagram of public & private spaces
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

μουσείο: κατόψεις ισογείου & ορόφου | museum: ground and first floor plans

μουσείο: κατά μήκος τομή | museum: longitudinal section

εργαστήρια: άποψη από νοτιοανατολικά | laboratories: view from the southeast



53

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

εκπαίδευση: κατόψεις εργαστηρίων & αιθουσών διδασκαλίας | education: plans of laboratories & classrooms

πλατεία: τομή & άποψη αναψυκτηρίου | plaza: section & view of café-restaurant
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΚΕΖΟΣ
Επίβλεψη: Γεώργιος Αρτόπουλος

KONSTANTINOS TSIARKEZOS
Supervision: Georgios Artopoulos

10 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΠΑΣ | 2016 LEMBA CULTURAL VILLAGE | 2016

The area of Lemba in Pafos was first inhabited between 3800-
2500 BC. In 1981 the artist Stas Paraschos founded the Cyprus 
College of Art in the empty village school building, thanks 
to which Lemba was named a Cultural Village. In addition to 
the college building and some ancillary structures, a small 
archeological center is also on site. In the coming years, more 
funding is expected for the promotion and improvement of the 
school facilities and for the accommodation of archaeological 
missions. This proposal is based on a central outdoor space that 
is gradually revealed to the visitor. A corridor leads to it, defined 
by the profile of the façade of the restored school building; 
a profile that, multiplied, sets the axis which connects the 
individual buildings.

Η περιοχή της Λέμπας στην Πάφο πρωτοκατοικήθηκε μεταξύ 
3800- 2500 π.Χ. Το 1981 ο καλλιτέχνης Στας Παράσχος 

μετέτρεψε το παλιό σχολείο στο Cyprus College of Art, χάρη στο 
οποίο ο οικισμός ανακηρύχθηκε Πολιτιστικό Χωριό. Εκτός από 

το κτήριο του κολεγίου και κάποιες βοηθητικές κατασκευές, 
στον χώρο υπάρχει επίσης ένα μικρό αρχαιολογικό κέντρο. 

Αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει χρηματοδότηση 
για την ανάδειξη και βελτίωση των εγκαταστάσεων της σχολής 

και των χώρων φιλοξενίας των αρχαιολογικών αποστολών. 
Η πρόταση βασίζεται σε έναν κεντρικό υπαίθριο χώρο που 
αποκαλύπτεται σταδιακά στον επισκέπτη. Σ’ αυτόν οδηγεί 
ένας διάδρομος που ορίζεται από το προφίλ της όψης του 

διατηρητέου σχολείου, το οποίο πολλαπλασιάζεται και ορίζει 
τον άξονα που συνδέει τα επιμέρους κτήρια μεταξύ τους.

μακέτα ιδέας | concept model
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κάτοψη συγκροτήματος | plan of complex

τομές α-α & β-β | sections a-a & b-b

μακέτες ιδέας | concept models απόψεις | views
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Επίβλεψη: Ιωάννης A. Πισσούριος

GEORGIOS CHARALAMBOUS
Supervision: Ioannis A. Pissourios

REGENERATION OF THE LIMASSOL SEAFRONT | 2016

This diploma thesis aims at redesigning a part of Limassol’s 
seafront, extending from the city center to the Crown Plaza 
Hotel area, where one can find buildings in direct relation with 
the sea. This study area is today characterized by the absence 
of a specific vision for its role in the city’s overall identity, while 
its current design neglects the contemporary needs of the city’s 
residents and visitors. Therefore, taking into account various 
technical, ecological and urban restrictions, the proposal re-
arranges the functional structure of the seafront by attracting 
new uses and by trying to offer a comprehensive design, in line 
with the principles of sustainable urban development.

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι ο ανασχεδιασμός 
τμήματος του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού, το οποίο 

εκτείνεται από το ιστορικό κέντρο της πόλης έως την περιοχή 
του Crown Plaza Hotel, όπου και συναντώνται κτήρια νοτίως 

του παραλιακού δρόμου. Αυτό το παραλιακό κομμάτι της 
πόλης χαρακτηρίζεται σήμερα από απουσία συγκεκριμένου 

οράματος για τον ρόλο του στη συνολική ταυτότητα της πόλης 
και, επιπλέον, από απουσία ενός συνεκτικού σχεδιασμού που 

να συνυπολογίζει τις τρέχουσες ανάγκες των κατοίκων και 
των επισκεπτών της πόλης. Ως εκ τούτου, ο προτεινόμενος 

σχεδιασμός, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες λειτουργικές, 
τεχνικές, οικολογικές και πολεοδομικές δεσμεύσεις, 

ανασυντάσσει τον χώρο προσελκύοντας νέες χρήσεις και 
προσφέροντας έναν συνολικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο μιας 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

γενική άποψη & λεπτομέρειες | bird’s eye view & details

11 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

φωτογραφική αποτύπωση παραλιακού μετώπου | photographic survey of the seafront

άποψη του Πάρκου Νερού | view of the Water Park
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ 
ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2017

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα

NEKTARIOS AGATHOKLEOUS
Supervision: Evanthia Dova

VERTICAL DEVELOPMENT ON THE 
LIMASSOL WATERFRONT | 2017

Within the typology of the highrise building, this thesis studies 
an alternative for urban development in the context of Limassol, 
where signature towers have become a distinctive feature of 
the skyline. This mixed-use building (offices and residences) 
includes public spaces on the lower floors, with the intention of 
connecting the private and the public, and bridging  –in a literal 
sense– the seaside with the residential neighborhoods on the 
other side of the arterial road along the coast. At the same time, 
it stands as a landmark for a city constantly "under construction" 
which strives to protect its connection with the waterfront.

Στο πλαίσιο της τυπολογίας του ψηλού κτηρίου, η εργασία 
μελετάει μια εναλλακτική πρόταση ανάπτυξης στο ήδη 

διάστικτο από πύργους αστικό περιβάλλον της Λεμεσού. Το 
κτήριο, μικτών χρήσεων (γραφεία και κατοικίες), περιλαμβάνει 

κοινόχρηστους χώρους δημόσιου χαρακτήρα στους 
χαμηλότερους ορόφους, με την πρόθεση να συνδέσει το 

δημόσιο και το ιδιωτικό, και να γεφυρώσει –κυριολεκτικά– την 
παραλία με τις γειτονιές της πόλης από την άλλη πλευρά της 

παραθαλάσσιας οδικής αρτηρίας. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως 
τοπόσημο μιας πόλης διαρκώς «υπό κατασκευή» που πασχίζει 

να προστατεύσει τη σχέση της με τη θάλασσα.

12 

νότια όψη | south elevation δυτική όψη | west elevation

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κάτοψη στο επίπεδο της γέφυρας | plan at bridge level άποψη από τη λεωφόρο | view from the avenue

διάγραμμα κατασκευής-υλικών | structure-materials diagram

άποψη από βορρά | view from the north
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΟΚΟΙ

ΣΑΝΙΔΩΤΟ ΜΠΕΤΟΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΜΠΕΤΟΝ
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ ΣΤΟN ΠΡΟΔΡΟΜΟ | 2017

BΙΚΤΩΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ
Επίβλεψη: Μιχάλης Σιούλας

VICTORIA ARISTODIMOU
Supervision: Michalis Sioulas

RESTORATION OF THE ABANDONED HOTEL 
BERENGARIA IN PRODROMOS VILLAGE | 2017

The proposal of this diploma project aims at the restoration 
and enhancement of the abandoned hotel Berengaria, which 
was one of the most famous hotels in Cyprus during the British 
colonialism. According to the proposal, the existing building 
provides spa facilities, thermal baths, restaurants, bars and other 
communal and recreational spaces, while the thirty rooms of the 
proposed contemporary hotel are developed in separate blocks 
of buildings on the mountain slope. The diploma project focuses 
on the preservation of historicity and monumentality of the 
hotel, on its sustainable reuse and on the integration of the new 
building blocks with the natural environment.

Η πρόταση της διπλωματικής εργασίας στοχεύει στην 
αποκατάσταση και ανάδειξη του εγκαταλελειμμένου 

ξενοδοχείου Βερεγγάρια, το οποίο ήταν ένα από τα πλέον 
γνωστά ξενοδοχεία στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της 

Βρετανικής αποικιοκρατίας. Σύμφωνα με την πρόταση, στο 
υφιστάμενο κτήριο χωροθετούνται εγκαταστάσεις σπα, 

ιαματικά λουτρά, εστιατόρια, μπαρ και άλλοι κοινόχρηστοι 
χώροι συνάθροισης και αναψυχής, ενώ τα τριάντα δωμάτια 

του προτεινόμενου σύγχρονου ξενοδοχείου αναπτύσσονται 
σε επιμέρους μπλοκ κτηρίων στην πλαγιά του βουνού. Βασικό 

ζητούμενο της πρότασης ήταν η ανάδειξη της ιστορικότητας 
του ξενοδοχείου, η βιώσιμη επαναλειτουργία του και η ένταξη 

των νέων κτηριακών όγκων στο φυσικό περιβάλλον.  

κύριες σχεδιαστικές προθέσεις | key design intentions

13 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

από το παρελθόν στο μέλλον | from the past to the future
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

κάτοψη υπογείου | basement plan

τομή | section

τύποι δωματίων | room types
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κάτοψη ισογείου και άποψη της επέμβασης | ground floor plan and view of intervention
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΑΝΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2017

EVANGELIA VILLIOTI, ALIKI IOANNA TORNAZAKI
Supervision: Dimitrios Antoniou

UNDO THE STIGMA: THERAPEUTIC COMMUNITY 
AGAINST DRUG ADDICTION ON AGIOS 
GEORGIOS ISLAND, SALAMIS | 2017

The aim of this diploma thesis is to design a therapeutic unit 
against addiction, based on an attractive environment which will 
employ the guests creatively. The key design intentions are to 
avoid institutionalizing the building, in order to familiarize the 
guests with the space, and their reintegration with society. The 
creation of a micro-society will help the progressive socialization 
of guests with one another, through their interpersonal 
relationships and work responsibilities. The therapeutic 
community will also include activities and functions (museums, 
recreation, education, cultures, workshops, theater,  sports) 
that will keep guests occupied and build relations with the wider 
social fabric, through cultural events that will welcome others 
within this therapeutic community.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΛΛΙΩΤΗ, ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΡΝΑΖΑΚΗ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο 
σχεδιασμός μίας θεραπευτικης μονάδας κατά του εθισμού, 
που βασίζεται σε ένα ελκυστικό περιβάλλον και απασχολεί 

δημιουργικά τους φιλοξενούμενούς της. Βασικές επιδιώξεις 
της σύνθεσης είναι η αποφυγή της ιδρυματοποίησης, ώστε οι 
φιλοξενούμενοι να οικειοποιηθούν τον χώρο, και η κοινωνική 

τους επανένταξη. Η δημιουργία μίας μικρο-κοινωνίας θα 
βοηθήσει στη σταδιακή κοινωνικοποίηση των ατόμων μέσω 

των διαπροσωπικών σχέσεων και των αρμοδιοτήτων που θα 
τους δίνονται. Η θεραπευτική κοινότητα θα περιλαμβάνει 

δραστηριότητες (μουσείο, αναψυχή, εκπαίδευση, καλλιέργειες, 
εργαστήρια, θέατρο, πολυχώρους, αθλοπαιδιές) που θα  

φέρουν τους χρήστες σε επαφή με τον κοινωνικό ιστό και θα 
προσκαλούν την κοινωνία στη θεραπευτική κοινότητα.

14 

χάρτης περιοχής & άποψη από τη θάλασσα | area map & view from the sea
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

εποχιακή διαφοροποίηση προσβάσεων | seasonal variation of access routes

πισίνα | swimming pool είσοδος & εργαστήρι ζωγραφικής | entrance & painting studio
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan

άποψη του συγκροτήματος από τον νότο | view of the complex from the south
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

μακέτα παρουσίασης | presentation model
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ | 2017

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

GIORGOS VOLIKAS
Supervision: Dimitrios Antoniou

WINERY CLOSE TO TRIPOLIS | 2017

15 

The proposal concerns the overall design of a Winery and 
guestrooms next to a large area with vineyards. There has been 
an effort to integrate, on a relatively sloping ground, a series of 
functions that will enhance the role of this winery in the region 
and make it a center of interest, in order to boost rural tourism 
and visitors' interest in wine. The possibility of lodging, working 
and observing the operations of wine production at all stages, 
from grape harvesting to wine bottling, shapes an educational 
character that improves the commercial image of the winery. 
Moreover, its ecological presence on the mountainside and the 
bioclimatic principles along which it is designed, contribute to 
the assessment of architecture as an educational tool by those 
who visit the site.

Η πρόταση περιέχει τη συνολική διαμόρφωση ενός Οινοποιείου 
και ξενώνων επισκεπτών δίπλα σε μεγάλη περιοχή με 

αμπελώνες. Η προσπάθεια που έγινε ήταν να ενταχθεί σε 
ένα σχετικά επικλινές έδαφος μια σειρά λειτουργιών που θα 

αναβαθμίσουν τον ρόλο του συγκεκριμένου οινοποιείου στην 
περιοχή και θα το καταστήσουν κέντρο ενδιαφέροντος, με 

σκοπό να τονωθεί ο αγροτικός τουρισμός και το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών για το κρασί. Η δυνατότητα της διαμονής, της 
εργασίας και της παρακολούθησης των εργασιών παραγωγής 

οίνου σε όλα τα στάδια, από τη συγκομιδή των σταφυλιών 
μέχρι την εμφιάλωση, έχει έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα 

που βελτιώνει την εμπορική εικόνα του οινοποιείου. Ακόμη, 
η οικολογική παρουσία του στην πλαγιά του βουνού και οι 

βιοκλιματικές αρχές με τις οποίες δομήθηκε συμβάλλουν στην 
εκτίμηση της αρχιτεκτονικής ως εκπαιδευτικού εργαλείου από 

όσους επισκεφθούν τη μονάδα.

διάγραμμα οργάνωσης προγράμματος | diagram of program layout

άποψη και λεπτομέρεια κτηρίου | building view and detail
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

τομές κατά μήκος | longitudinal sections

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan

κατόψεις α' & β' επιπέδων, άποψη | plans of levels 1 & 2, view
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ 
ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ | 2017

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Επίβλεψη: Ελένη Χατζηνικολάου

IOANNIS GEORGIOU
Supervision: Eleni Hadjinikolaou

KANNAVIOU DAM ENVIRONMENTAL 
CENTER | 2017

16 

The natural environment around the Kannaviou dam in the Pafos 
region has a tremendous environmental and cultural impact 
on the surrounding man-made environment. In the paradigm 
Man - Environment, this thesis regards Man as a part and 
participant in the Environment and not as a mere observer. This 
is accomplished by:
- breaking the building area into smaller building volumes (one 
for the environmental exhibition center and another for the 
coffee/restaurant),
- adapting the buildings to the specific environment of the site in 
respect to their geometrical morphology,
- adding elevated pedestrian pathways,
- completing the existing environmental pathway with light 
structures, so that someone can walk round the dam,
- activating the senses of hearing, touch, vision etc. by the 
creation of special structures that adapt to the particularities of 
the landscape.

χάρτης περιοχής | area map περιοχή Α: σχέδιο γενικής διάταξης  | site A: masterplan

Το φυσικό τοπίο γύρω από το φράγμα Κανναβιού στην Επαρχία 
Πάφου έχει τεράστια περιβαλλοντική και πολιτισμική σημασία 

για το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Η συγκεκριμένη 
εργασία, στο παράδειγμα Ανθρωπος-Φύση, θέτει τον Άνθρωπο 

ως τμήμα και συμμέτοχο και όχι ως έναν απλό παρατηρητή 
αυτής. Αυτό επιτυγχάνεται με:

- τη διάσπαση της κτηριακής επιφάνειας στα μικρότερα 
κτηριακά κελύφη (ένα για το περιβαλλοντικό εκθεσιακό κέντρο 

και άλλο για το καφεστιατόριο),
- την προσαρμογή τους στο συγκεκριμένο τοπίο σε σχέση με τη 

γεωμετρία της μορφής τους,
- την προσθήκη υπερυψωμένου δικτύου προσβάσεων,

- την ολοκλήρωση του υπάρχοντος φυσικού μονοπατιού 
περιμετρικά του φράγματος με ελαφριές κατασκευές,

- την ενεργοποίηση των αισθήσεων (ακοή, αφή, όραση κτλ.) 
με τη δημιουργία ειδικών κατασκευών, προσαρμοσμένων στο 

συγκεκριμένο τοπίο.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κατασκευή 5: αέρας  | structure 5: air

κατασκευή 3: όραση - θέαση | structure 3: sight - view

περιβαλλοντικό κέντρο: τομή  | environmental center: section

περιβαλλοντικό κέντρο: άποψη από αέρος  | environmental center: bird’s eye view

πορεία εισόδου | access route

κατασκευή 7: αφή | structure 7: touch
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ | 2017

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ, 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΕΤΡΟΥ

Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα

CHRISTINA DIMITRIADI CHRISTOFI, 
NIKOLETTA PETROU
Supervision: Evanthia Dova

MY APPLE, SO RED | 2017

Kyperounta, one of the largest mountain villages in Cyprus, is 
renowned for its apple orchards and homemade apple products. 
This thesis studies the course of production, processing and 
distribution of apple products, and proposes a multi-use building 
at a central village location, where storage and processing can 
be carried out collectively and systematically. The building 
also functions as an alternative museum, with "live" exhibits 
–fruit and trees–, workshops, library, café, store, spaces for 
presentations and offices. Inspired by the structure of an apple, 
the design starts with a helicoid ramp in the "core" and different 
uses in interior, exterior and semi-open spaces in the building’s 
"flesh’", adapted to the site’s steep incline. 

Η Κυπερούντα, ένας από τους μεγαλύτερους ορεινούς οικισμούς 
της Κύπρου, είναι περίφημη για τις μηλοκαλλιέργειές της και 
για τα οικιακά προϊόντα με βάση το μήλο. Η εργασία αναλύει 

τη διαδικασία παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των 
προϊόντων του μήλου και προτείνει ένα πολυχρηστικό κτήριο 

σε κεντρικό οικόπεδο του οικισμού, όπου μπορεί να γίνει 
συλλογικά και πιο συστηματικά η αποθήκευση και επεξεργασία 
της πρώτης ύλης: των μήλων. Παράλληλα, το κτήριο λειτουργεί 

ως εναλλακτικό μουσείο για το μήλο, με «ζωντανά» εκθέματα –
φρούτα και δέντρα–, παρασκευαστήρια/εργαστήρια, βιβλιοθήκη, 

αναψυκτήριο, πωλητήριο, χώρους παρουσιάσεων και γραφεία. 
Εμπνευσμένος από το μήλο, ο σχεδιασμός θέτει μια συνεχή ράμπα 

στον «πυρήνα» και διαφορετικές λειτουργίες σε εσωτερικούς, 
υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους στη «σάρκα» του κτηρίου, 

προσαρμοζόμενος στο έντονα επικλινές ανάγλυφο.

17 

χάρτες περιοχής: τοπόσημα, χρήσεις, πράσινο | area maps: landmarks, uses, vegetation
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

αγροτικό τοπίο και ξερολιθιές | rural landscape and rubble walls

τοποθετώντας το κτήριο | positioning the building
σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

κάτοψη στο επίπεδο της εισόδου | entrance level plan

εγκάρσια τομή | cross section

νότια όψη | south elevation
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

άποψη της εισόδου | view of entranceαπόψεις των εσωτερικών χώρων | views of the interior
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ TERRA SANTA ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ | 2017

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ
Επίβλεψη: Μιχάλης Σιούλας

ANDREAS ELPIDOFOROU
Supervision: Michalis Sioulas

SCHOOL OF ARCHITECTURE AT THE HISTORIC 
TERRA SANTA SCHOOL IN LIMASSOL | 2017

This diploma thesis proposes the restoration and reuse of the 
historic Terra Santa school in Limassol with its transformation 
into a School of Architecture for the Cyprus University of 
Technology (CUT). The project conforms with the University’s 
approach of locating its premises in dispersed buildings, often 
of outstanding historical value, in the city center. The proposal 
respects the original use of the old Terra Santa school buildings 
and enhances them, while it proposes small-scale demolitions 
in favor of newer structures. At the same time, it proposes the 
integration of a contemporary building volume, creating a spatial 
dialogue between "new" and "old" with interesting qualities. 
The proposed School of Architecture is expected to revitalize 
the wider area in which it is located and to act as a catalyst for 
further initiatives towards the restoration of other historic 
buildings.

Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η αποκατάσταση 
και επανάχρηση των κτηρίων του ιστορικού σχολείου Terra 

Santa στη Λεμεσό ως Αρχιτεκτονική Σχολή του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η παρούσα διπλωματική 

εξυπηρετεί τη φιλοσοφία του ΤΕΠΑΚ για τη χωροθέτηση 
των χρήσεών του σε διάσπαρτα κτήρια, συχνά με σημαντική 

ιστορική αξία, στο κέντρο της πόλης. Η πρόταση σέβεται 
την αρχική χρήση των κτηρίων του παλαιού σχολείου και τα 

αναδεικνύει προτείνοντας μικρής κλίμακας κατεδαφίσεις 
νεότερων κατασκευών. Παράλληλα προτείνει την ένταξη ενός 

σύγχρονου κτηριακού όγκου, δημιουργώντας έναν χωρικό 
διάλογο μεταξύ «νέου» και «παλιού» με ενδιαφέρουσες 

χωρικές ποιότητες. Η προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Σχολή 
αναμένεται να αναζωογονήσει την ευρύτερη περιοχή στην 

οποία έχει χωροθετηθεί και να παίξει καταλυτικό ρόλο στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση και άλλων 

ιστορικών κτηρίων.

18 

άποψη από αερός | bird’s eye view
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κάτοψη ισογείου | ground floor plan

κάτοψη υπογείου | basement plan

τομή Α-Α | section A-A

άποψη προσθήκης και αιθρίου | view of annex and courtyardμακέτα | model
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 2017

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
Επίβλεψη: Μιχάλης Σιούλας

GEORGIA KARAMANI, IOANNA CHATZIMICHAIL 
Supervision: Michalis Sioulas

REHABILITATION AND RECOVERY CENTER 
IN ELEOUSA, RHODES | 2017

This diploma project deals with the design of a Recovery and 
Rehabilitation Center in the historic settlement of Eleousa 
on the island of Rhodes, which was built during the Italian 
occupation. In addition to the Recovery and Rehabilitation 
Center, the proposed design includes the remodelling of the 
central square of the settlement and the design of accomodation 
for the needs of the Center. The proposal aims to create a model 
contemporary recovery and rehabilitation facility that will meet 
the needs of the Dodecanese islands. It also aims to involve the 
inhabitants of the settlement in the operation of the Center and 
in the protection and enhancement of the historical community 
of Eleousa.

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον 
σχεδιασμό ενός Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 

στον ιστορικό οικισμό Ελεούσα της Ρόδου, ο οποίος 
δημιουργήθηκε κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας. 

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός περιλαμβάνει, εκτός από το 
Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, την ανάπλαση 

της κεντρικής πλατείας του οικισμού και τη δημιουργία 
δομών φιλοξενίας για τις ανάγκες του Κέντρου. Η πρόταση 

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σύγχρονης και πρότυπης 
μονάδας αποκατάστασης και αποθεραπείας που θα καλύπτει 

τις ανάγκες των Δωδεκανήσων. Ακόμη, στοχεύει στην εμπλοκή 
των κατοίκων της περιοχής στη λειτουργία του Κέντρου και 
στην προστασία και ανάδειξη της ιστορικής κοινότητας της 

Ελεούσας. 

19 

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

ανάλυση περιοχής | site analysis
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

κάτοψη επιπέδου εισόδου | entrance level plan

τομή & όψεις | section & elevations
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

δωμάτια ασθενών: κάτοψη, αξονομετρικό & τομές | patient rooms: plan, axonometric & sections

άποψη της υποδοχής | view of reception area άποψη των δεξαμενών θεραπείας | view of hydrotherapy pools
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ | 2017

ΣΟΡΑΓΙΑ ΠΕΡΧΟΜ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

SOURAIA BERHOM
Supervision: Solon Xenopoulos

20 
STRUCTURES IN PUBLIC 
SPACES IN PAFOS | 2017

The project proposes a system of different structures which 
are positioned at certain relations in the main park of Pafos. 
Each structure has its own formal and technical characteristics, 
and acquires its meaning through the spatial relationships that 
it develops with the others. Through these relationships, an 
overall picture is produced. One structure, for example, is made 
by a perforated metal surface, which is anchored to the existing 
stone building (the District Officer's Residence). This structure 
works like a shading device. Another structure consists of a 
number of L-shaped parts. These are placed successively in line, 
at alternating angles, and constitute a semi-open pathway of 
alternating rhythms. 

Η εργασία προτείνει ένα σύστημα από διαφορετικές 
κατασκευές, οι οποίες τοποθετούνται σε συγκεκριμένες 
μεταξύ τους σχέσεις στον χώρο του Πάρκου στην Πάφο. 

Κάθε κατασκευή έχει τα ιδιαίτερα μορφολογικά και τεχνικά 
χαρακτηριστικά της και αποκτά το δικό της νόημα, μέσω των 

χωρικών σχέσεών της με τις υπόλοιπες, έτσι ώστε να παράγεται 
μια συνολική εικόνα. Ενδεικτικά, προτείνεται η κατασκευή μιας 

στρεβλής επιφάνειας από μεταλλικό έλασμα με οπές, η οποία 
αγκυρώνεται στο υφιστάμενο κτίσμα (Οικία Επάρχου), ώστε 

να λειτουργήσει ως ημιυπαίθριος χώρος. Προτείνεται επίσης 
μία άλλη κατασκευή από μια σειρά στοιχείων σε σχήμα Γ. Αυτά 

τοποθετούνται υπό εναλλασσόμενες γωνίες, πυκνώσεις και 
αραιώσεις, που συγκροτούν έναν ημιυπαίθριο διάδρομο με 

εναλλασσόμενους ρυθμούς στον χώρο.

κατασκευή 1 | structure 1 κατασκευή 2 | structure 2
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κατασκευή 3 | structure 3



84

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ | 2017

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΑΡΜΑΤΤΑΣ, ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, 
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Επίβλεψη: Ιωάννης Α. Πισσούριος

NIKOLAOS SIARMATTAS, RAFAELLA FILIPPOU, 
CHRYSTALLA EVRIPIDOU
Supervision: Ioannis A. Pissourios

INTERVENTION PLAN FOR THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE PAFOS TOWN CENTER | 2017

The aim of this diploma thesis is first to identify and then to 
understand the problems associated with the social, economic, 
cultural and aesthetic degradation of the Pafos town center. 
For this purpose, an experiential analysis as well as a systematic 
survey of the main urban characteristics of the study area were 
carried out. These surveys, combined with the key principles 
of sustainable urban development, allowed the formulation of 
an intervention plan for the Pafos town center. In particular, 
this plan aims: (a) to upgrade the characteristics of centrality 
throughout the town center; (b) to preserve and promote the 
existing cultural heritage; (c) to introduce new and desirable 
urban uses; and (d) to design a well-structured and efficient 
network for pedestrians and vehicles. 

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι κατ' αρχάς o 
προσδιορισμός και κατόπιν η κατανόηση των προβλημάτων 

που οδήγησαν στην αισθητική, κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική υποβάθμιση του αστικού κέντρου της Πάφου. Για 

αυτόν τον σκοπό εκπονήθηκαν τόσο η βιωματική ανάλυση 
της περιοχής μελέτης όσο και η συστηματική καταγραφή των 

κύριων πολεοδομικών χαρακτηριστικών της. Τα παραπάνω, 
σε συνδυασμό με τις γενικότερες αρχές της βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης, επέτρεψαν τη διατύπωση συγκεκριμένου 
προγράμματος επέμβασης για το αστικό κέντρο της Πάφου, με 

βασικούς άξονες: (α) την αναβάθμιση της κεντρικότητάς του, 
(β) τη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματός 

του, (γ) την εισαγωγή νέων επιθυμητών χρήσεων και (δ) 
τον σχεδιασμό ενός ιεραρχημένου και αποδοτικού δικτύου 

μετακινήσεων για πεζούς και αυτοκίνητα. 

21 

πολεοδομική οργάνωση περιοχής μελέτης | spatial plan of study area

υφιστάμενες πολεοδομικές χρήσεις | current urban uses

μελλοντικές πολεοδομικές χρήσεις | future urban uses
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan

χάρτες πρότασης: δημόσιοι χώροι, συντελεστές δόμησης & οδικό δίκτυο | maps of the proposal: public spaces, FAR & road network
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΝΗΜΗΣ - 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ | 2017

ΖHNA ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα, Τζούλια Τζώρτζη

ZΙΝΑ HADJIIOANNOU
Supervision: Evanthia Dova, Julia Georgi

WALKING MEMORY PATHS – 
THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF AMATHUS | 2017

This thesis studies archaeological spaces, which, despite their 
importance, remain neglected or completely abandoned. The 
archaeological site of Amathus, in the middle of the Limassol 
tourist zone, is detached from its surroundings and has not been 
taken advantage of as an attraction pole for locals and visitors. 
Along with integrating the site to its context, this thesis suggests 
a series of interventions in the archaeological landscape, using 
an excavation grid; this becomes the tool that organizes walking 
routes in the ancient settlement, highlights the particularities 
of the Cypriot landscape, and emphasizes the site’s identity as 
a place of discovery and memory. In order to do this, multiple 
scales are employed, ranging from the scale of the city to that of 
the urban, or, in this case, landscape furniture.

Η εργασία ασχολείται με την αναβάθμιση αρχαιολογικών 
χώρων οι οποίοι, παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, 

έχουν παραμεληθεί ή εγκαταλειφθεί εντελώς. Ο αρχαιολογικός 
χώρος της Αμαθούντας, ενώ βρίσκεται στη μέση της 

τουριστικής ζώνης της Λεμεσού, είναι αποκομμένος από το 
περιβάλλον του και δεν έχει αξιοποιηθεί ως πόλος έλξης 

ντόπιων και επισκεπτών. Παράλληλα με την επανασύνδεση 
του χώρου με το περιβάλλον του, η εργασία προτείνει μια 

σειρά επεμβάσεων στο αρχαιολογικό τοπίο, μέσω ενός 
«ανασκαφικού» καννάβου. Bάσει αυτού, οργανώνεται 

η περιήγηση στον αρχαίο οικισμό, αναδεικνύονται οι 
ιδιαιτερότητες του κυπριακού τοπίου και ενισχύεται ο 

χαρακτήρας του χώρου ως τόπου ανακάλυψης και μνήμης. 
Η μελέτη απλώνεται από τη μεγάλη κλίμακα της πόλης έως και 
τη μικρή κλίμακα του αστικού ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

του τοπιακού εξοπλισμού.

22 

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

απόψεις του αρχαιολογικού χώρου | views of the archaeological site

ενδεικτικές τομές | indicative sections
άποψη από αέρος | bird’s eye view
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Επίβλεψη: Μιχάλης Σιούλας

DIMITRIS CHRISTOU
Supervision: Michalis Sioulas

23 
Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΣΑΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ | 2017
REGENERATING THE COMMUNITY OF 
PARSATA AS A SOCIAL SPACE | 2017

The goal of this diploma thesis is the revival of the abandoned 
settlement of Parsata. The proposed design envisions the 
creation of guest rooms, restaurants, craft workshops, 
a museum and sports facilities, for the transformation of the 
settlement to a vacation destination. In order to receive the 
new uses, the restoration of the existing historic buildings 
is proposed, together with the design of new facilites in the 
periphery of the historic settlement, in such a way that they are 
smoothly integrated with the landscape. The proposal aims to 
preserve and enhance the settlement, to propose alternative 
forms of tourism and, more broadly, to support the desired 
sustainable development of the Cypriot countryside.

άποψη του ημιυπαίθριου χώρου του ξενώνα | view of the guesthouse veranda

Η διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αναβίωση 
του εγκαταλελειμμένου οικισμού  Παρσάτα. Ο προτεινόμενος 

σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ξενώνων, χώρων 
εστίασης, εργαστηρίων χειροτεχνίας, μουσείου και αθλητικών 

εγκαταστάσεων, με κύριο στόχο τη λειτουργία του οικισμού 
ως παραθεριστικού κέντρου. Για την ένταξη των παραπάνω 

λειτουργιών προτείνεται η αποκατάσταση των υφιστάμενων 
ιστορικών κτηρίων και ο σχεδιασμός νέων περιμετρικά του 

οικισμού, κατά τρόπο που να εντάσσονται ομαλά στο τοπίο. 
Η πρόταση αποσκοπεί στη διάσωση και ανάδειξη του οικισμού, 

στη δημιουργία εναλλακτικών μορφών παραθερισμού και 
ευρύτερα στην υποστήριξη της επιδιωκόμενης βιώσιμης 

ανάπτυξης της υπαίθρου της Κύπρου.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan

άποψη του εξωτερικού χώρου | view of outdoor space λεπτομέρεια περιοχής εστιατορίων | detail of restaurant area
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ ΠΑΦΟΥ | 2018

ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

IOANNA ARISTODIMOU, MARIOS MILTIADOUS
Supervision: Dimitrios Antoniou

24 
BIOCLIMATIC GROUND-SHELTERED RESIDENCES 
IN THE SEA CAVES AREA, PAFOS | 2018

The diploma thesis proposes residences that are inserted into 
the ground for environmental and aesthetic purposes. The study 
includes eight independent dwellings, oriented towards the 
southwest to take advantage of the view and the bioclimatic 
characteristics of the spaces. Solar chimneys are installed 
to control indoor temperatures. The project also includes a 
small park, green spaces, areas for crop cultivation and a small 
photovoltaic unit that powers the residences. 

Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τον σχεδιασμό κατοικιών 
οι οποίες θα εισχωρούν στη γη για λόγους περιβαλλοντικούς 

και αισθητικούς. Η μελέτη περιλαμβάνει οκτώ ανεξάρτητες 
κατοικίες, προσανατολισμένες νοτιοδυτικά για λόγους θέας 

και βιοκλιματικής συμπεριφοράς των χώρων. Τοποθετήθηκαν 
ηλιακές καμινάδες για τον έλεγχο των θερμοκρασιών των 

σπιτιών. Το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης ένα μικρό πάρκο, 
χώρους πρασίνου, χώρους για καλλιέργειες και μια μικρή 

μονάδα φωτοβολταϊκών τα οποία τροφοδοτούν τις κατοικίες. 

γενική άποψη του συγκροτήματος από αέρος | bird's eye view of the compound
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κάτοψη & τομές κατοικίας - άποψη συγκροτήματος από τη θάλασσα | residence plan & sections - view of compound from the sea

μακέτα κατοικίας | model of residence



92

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ
Επίβλεψη: Ελένη Χατζηνικολάου

NIKOLAOS VARLAGKAS
Supervision: Eleni Hadjinikolaou

25 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΦΟΥ | 2018
MULTIFUNCTIONAL CENTER AT 
AGIA VARVARA, PAFOS | 2018

Η διπλωματική εργασία διερευνά το ερώτημα της 
αρχιτεκτονικής επέμβασης σ' ένα ιδιαίτερο περιαστικό τοπίο. Ο 
χώρος επέμβασης βρίσκεται στα ανατολικά της Πάφου, μεταξύ 

της βιοτεχνικής περιοχής και της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας. 
Στόχος είναι η δημιουργία χρήσεων εξυπηρέτησης και 

αναψυχής, ενός πυρήνα κοινωνικής συνεύρεσης των κατοίκων 
της διάσπαρτα δομημένης περιαστικής περιοχής και των 

εργαζόμενων στη βιοτεχνική περιοχή. Η εργασία προτείνει ένα 
κτήριο-σύμβολο, αντιληπτό από μακριά, που επιτυγχάνεται με:

- τον τρόπο τοποθέτησης των όγκων σε σχέση με το τοπίο, 
- την εκμετάλλευση του ανάγλυφου του εδάφους, 

- τη δημιουργία εναέριου πάρκου-πεζογέφυρας προς τα δυτικά 
πάνω από την οδική αρτηρία (προς την Αγία Βαρβάρα),

- τη μορφολογική προσέγγιση του κυρίως κτηρίου μέσω της 
μεθοδολογίας του παραμετρικού σχεδιασμού, και

- τη δημιουργία ψηλού κτηρίου διαμονής επισκεπτών και 
εργαζομένων στο Πολυδύναμο Κέντρο.

This diploma thesis investigates the issue of an architectural 
intervention in a suburban area. The site under study is situated 
at the east of Pafos, between the Pafos industrial zone and 
the community of Agia Varvara. The aim of the study is the 
development of a social interaction core for the inhabitants of 
the loosely structured surrounding area and for the employees at 
the industrial zone. The thesis suggests an iconic building which 
is recognizable from a long distance. This is achieved by:
- the arrangement of the volumes in relation to the landscape,
- the relation of the volumes with the site contours,
- the creation of a pedestrian air park-bridge above the 
connector road to the highway, oriented towards the community 
of Agia Varvara,
- the application of parametric design methodology to develop 
the main office building, and
 - the proposal for a tower to accomodate visitors and non-local 
employees at the multifunctional center.

μακέτα πρότασης | project model

όψη προς τον κεντρικό δρόμο | elevation towards main road
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

άποψη της εσωτερικής πλατείας | view of internal plaza

διαγράμματα αξόνων κίνησης και χρήσεων | diagrams of circulation axes and uses

USES

CIRCULATION DIAGRAM

HIGH LEVEL PARK

COLLECTIVE SPACE
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

DISTILLATION OF [IN]SPIRATION - ΧΩΡΟΙ 
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ | 2018

ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

MARIA GEROGIANNAKI, 
KONSTANTINOS PERIVOLARIS
Supervision: Dimitrios Antoniou

DISTILLATION OF [IN]SPIRATION - RESEARCH, 
CULTURE AND LEISURE SPACES AT THE 
PALAIA AREA IN VOLOS | 2018

The subject of this diploma project is a complex of working 
places and leisure facilities at the Palaia area in Volos, close to 
the University of Thessaly, the Intercity Bus Terminal and the 
commercial port. The strategy that was followed used the edge 
buildings to create strong boundaries to the north and to the 
main traffic arteries, and to shape protected outdoor areas in the 
interior of the plot. In order for the uses to connect and interact 
with one another while maintaining their autonomy, they were 
arranged in three zones, with large squares between them: a first 
zone with the working places and the accomodation , a second 
one with the distillery and the restaurant, and a third one with 
the leisure facilities (the theater, the cinema and the exhibition 
spaces). The building volumes reflect their function but also 
their identity and the particular atmosphere of the area.

Η εργασία προτείνει ένα σύνολο χώρων έρευνας, πολιτισμού 
και ψυχαγωγίας στην περιοχή των Παλαιών στον Βόλο, κοντά 

στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον σταθμό των υπεραστικών 
λεωφορείων και στο εμπορικό λιμάνι. H στρατηγική που 

ακολουθήθηκε ήταν να δημιουργηθούν σκληρά όρια προς 
τον βορρά και τους κεντρικούς άξονες κυκλοφορίας, με τα 

κτήρια στα όρια του οικοπέδου, και μεγάλοι προστατευμένοι 
ελεύθεροι χώροι στο εσωτερικό του. Για να μπορέσουν οι 

χρήσεις να συνδέονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 
διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους, χωρίστηκαν 

ουσιαστικά σε τρεις ζώνες, με πλατείες μεταξύ τους: η πρώτη 
είναι οι χώροι εργασίας και τα καταλύματα, η δεύτερη το 

αποστακτήριο με το εστιατόριο και η τρίτη οι χώροι αναψυχής 
(το θέατρο, ο κινηματογράφος και οι εκθεσιακοί χώροι). Η 
μορφή των όγκων οφείλεται στη λειτουργία τους και στην 

ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

κάτοψη ορόφου | first floor plan

26 

νοτιοανατολική όψη | southeast elevation
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

εγκάρσια τομή: καταλύματα και εργαστήρια | cross section: accomodation and artists’ studios

εγκάρσια τομή: καταλύματα και βιβλιοθήκη | cross section: accomodation and library

άποψη εργαστηρίων και βιβλιοθήκης | view of studios and library
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DIPLOMA PROJECTS

τσιπουράδικο & αποστακτήριο: εγκάρσια τομή, όψη και άποψη | restaurant & distillery: cross section, elevation and view
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

άποψη των χώρων εργασίας | view of co-working spaces

άποψη της δυτικής εισόδου | view of west entrance

άποψη περάσματος | view of passage
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΧΩΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ | 2018

ΦΕΛΙΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

FELISIA EVANGELOU
Supervision: Solon Xenopoulos

SPATIAL DECONSTRUCTION | 2018

27 

The aim of the intervention was to create a certain movement 
in space, in other words, to deconstruct a plan inside the space, 
through the objects that were constructed. The first concept 
that has to be understood is that of "space", in other words of the 
"non-visible" "material" which regulates the relationships among 
the visible things. Space is considered as an existing object 
with a specific autonomous presence and form. The concept of 
"space" and its comprehension refer to a subjective reality which 
depends on a variety of parameters. The project is based on the 
utilization of the existing space and the objects in it, in order to 
create a different space, a space with a narrative. The human 
figure was used as the basic constituent, and the installation was 
based on a chosen frame. In addition to the human body, music, 
cinema, human relations, consciousness and architecture were 
all combined together. 

Σκοπός της επέμβασης ήταν να δημιουργηθεί μια κίνηση μέσα 
στον χώρο, ή αλλιώς να αποδομηθεί ένα πλάνο μέσα στον 

χώρο, μέσα από τα εκθέματα που δημιουργήθηκαν. Η πρώτη 
έννοια που πρέπει κατ' αρχάς να γίνει κατανοητή είναι αυτή του 
«χώρου», του «μη ορατού» δηλαδή «υλικού» το οποίο ρυθμίζει 
τις σχέσεις ανάμεσα στα ορατά πράγματα. Ο χώρος θεωρείται 

ότι είναι ένα υπαρκτό πράγμα με συγκεκριμένη αυτοδύναμη 
παρουσία και μορφή. Η έννοια του χώρου και η αντίληψή του 

αφορούν μία υποκειμενική πραγματικότητα που εξαρτάται 
από διάφορους παράγοντες. Η προσπάθεια βασίζεται στη 

χρήση του υφιστάμενου χώρου και των αντικειμένων της 
αίθουσας για τη δημιουργία ενός διαφορετικού χώρου, ενός 
χώρου με μια ιστορία. Χρησιμοποιήθηκε ως βασικό στοιχείο 

η ανθρώπινη φιγούρα και βάσει του πλάνου έγινε το στήσιμο. 
Έχoυν συνδυαστεί, πέραν του ανθρώπινου σώματος, η μουσική, 

ο κινηματογράφος, οι ανθρώπινες σχέσεις, η συνείδηση και η 
αρχιτεκτονική.

στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης | snapshot during the installation
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λεπτομέρειες της εγκατάστασης | installation details
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ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ, ΘΕΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΘΕΙΩΡΥΧΕΙΑ ΜΗΛΟΥ | 2018

ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

LAZAROS EFTHYMIADIS
Supervision: Solon Xenopoulos

28 
ACCESS, VIEWS AND STASΕΙS 
AT THE MILOS SULFUR MINES | 2018

At an exceptional location, where the natural landscape blends 
with the human works and the passage of time, there lie ruins of 
structures made for the purposes of sulfur extraction. Human 
works include stone structures and their remnants, paths and 
other traces of human activities required for the docking of 
ships. The project proposes a contemporary intervention, 
which comprises four stages: conservation and protection of 
all existing structures and other traces, to save them for further 
dereliction; addition of some new small-scale constructions, like 
an exhibition space and temporary accommodation spaces for 
travelers and researchers; enhancement of existing pathways; an 
overall atmosphere for the place that involves all senses: hearing, 
seeing, smelling, touching, tasting, but also the sun, the wind. 

Σε μια εξαιρετική τοποθεσία, όπου το φυσικό τοπίο δένει 
καταπληκτικά με τα ανθρώπινα έργα και τον χρόνο που έχει 
περάσει, βρίσκονται τα ερείπια των κατασκευών που έγιναν 
για την αξιοποίηση των θειικών αερίων. Τα ανθρώπινα έργα 
περιλαμβάνουν πέτρινα κτίσματα και τα υπολείμματά τους, 

μονοπάτια και εγκαταστάσεις για τη φορτοεκφόρτωση 
του θείου σε πλοία. Η πρόταση αφορά την επέμβαση στον 

χώρο αυτό σε τέσσερις ενότητες. Κατ’ αρχάς, διατήρηση και 
συντήρηση για προστασία από περαιτέρω φθορά όλων των 
υφιστάμενων κατασκευών στην κατάσταση που βρίσκονται 

τώρα. Κατόπιν, διατήρηση και ανάδειξη των υφιστάμενων 
μονοπατιών, και ακολούθως, προσθήκη κάποιων νέων 

κατασκευών μικρής κλίμακας, όπως εκθεσιακών χώρων και 
κάποιων χώρων διαμονής για εκδρομές ή ερευνητές που θα 

κατανοούν τον χώρο συνολικά μέσω των περιπάτων/κινήσεών 
τους. Η αντίληψη του χώρου αφορά όλες τις αισθήσεις: ακοή, 

όραση, όσφρηση, αφή, γεύση, αλλά και τον αέρα, τον ήλιο.

πειραματισμοί: ανάγλυφο, χρήσεις, κινήσεις | experimentations: ground, uses, movement
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όψη από τη θάλασσα | waterfront elevation

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan

εκθεσιακός χώρος: τομές & απόψεις | exhibition space: sections & views
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KOS GENERAL HOSPITAL | 2018ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΩ | 2018

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

GEORGIOS ZAGGELIDIS
Supervision: Solon Xenopoulos

29 

The present diploma thesis is a proposal for the new General 
Hospital on the island of Kos. It is centrally located on the island, 
in the vicinity of the historic settlement of Linopoti, which is 
on the main traffic axis, between three ports, and close to Kos 
Αirport. The historic buildings of the settlement house ancillary 
and complementary uses for the Hospital, and they also have an 
educational and cultural character. The new Hospital consists of 
one underground and two above-ground levels, and is organized 
on a grid, with one central and two secondary corridors. The 
internal patios create a complex section, in contrast to the 
horizontality of the building, and also unify the planted roof 
with the basement. At the same time, the planted roof creates a 
continuity with the yard between the italian buildings and 
St Paul’s church. The building shell is constructed with recycled 
materials, coming from vehicles involved in accidents.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια πρόταση για 
το νέο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, στην κεντρική περιοχή 

του ιστορικού οικισμού στο Λινοπότι, που βρίσκεται πάνω 
στον κεντρικό άξονα κυκλοφορίας, ανάμεσα σε τρία λιμάνια 

και αρκετά κοντά στον αερολιμένα. Τα ιστορικά κτήρια του 
οικισμού αποτελούν βοηθητικές και συμπληρωματικές χρήσεις 

του νοσοκομείου και έχουν εκπαιδευτικό και πολιτισμικό 
χαρακτήρα. Το νέο νοσοκομείο αποτελείται από δύο υπέργειες 

στάθμες και μία υπόγεια, και οργανώνεται, βάσει καννάβου, 
μέσω ενός κεντρικού και δύο δευτερευόντων διαδρόμων. Τα 

εσωτερικά αίθρια δημιουργούν μια σύνθετη τομή, αναιρώντας 
την οριζοντιότητα του κτηρίου και ενοποιώντας το φυτεμένο 

δώμα-κήπο με το υπόγειο. Το φυτεμένο δώμα αποτελεί 
παράλληλα τη συνέχεια του αύλειου χώρου ανάμεσα στα 

ιταλικά κτήρια και την εκκλησία του Αγίου Παύλου. Το κέλυφος 
του κτηρίου είναι κατασκευασμένο με ανακυκλωμένα υλικά 

οχημάτων που προήλθαν από ατυχήματα.

κάτοψη συγκροτήματος στο επίπεδο του εδάφους | plan of complex at ground level
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ARCHITECTURE THESES 1

άποψη της κύριας εισόδου | view of main entrance

κάτοψη ισογείου | ground floor plan

όψεις & τομή | elevations & section
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
(SALT AND AIR INSTITUTE - S.A.I.) | 2018

ΠΙΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

PIERIS IOANNOU, CONSTANTINOS ECONOMOU
Supervision: Dimitrios Antoniou

RESEARCH CENTER AT THE LARNAKA SALT 
LAKES (SALT AND AIR INSTITUTE - S.A.I.) | 2018

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η επανάχρηση της 
εγκαταλελειμμένης περιοχής του παλαιού αεροδρομίου στις 

Αλυκές της Λάρνακας. Στην περιοχή προτείνεται η δημιουργία 
ενός ερευνητικού κέντρου, καθώς και άλλων χρήσεων 

(πλανητάριο, κινηματογράφος, ξενώνες, κλπ.). Επίσης, έγινε 
συνολική πρόταση αστικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει 

επιπλέον οικοδομικά τετράγωνα ανάπτυξης κτηρίων γραφείων, 
εταιριών start-up σε συνδυασμό με το μελλοντικό ερευνητικό 
κέντρο και κατοικιών υψηλής ποιότητας. Σχεδιάστηκε επίσης 

ένα πάρκο αναψυχής με λειτουργίες εστίασης και εκδηλώσεων. 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη μελέτη και στην οικολογική 
διάσταση των επιλογών των υλικών, του προσανατολισμού 
και του σεβασμού στο ευαίσθητο περιβάλλον των αλυκών. 

Το σύμπλεγμα κτηρίων, υπαίθριων χώρων, περασμάτων και 
κυκλοφοριών φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν υπερτοπικό πόλο 

έλξης που θα τονώσει επιπλέον την επισκεψιμότητα της Κύπρου 
και τις διεθνείς συνέργειες.

30 

The purpose of this thesis is to reuse the abandoned area of 
the old airport in Alykes, Larnaca. A research center together 
with other uses (planetarium, cinema, guestrooms, etc.) is 
proposed for the site. A comprehensive urban planning proposal 
was also made that includes additional building blocks for 
the development of office buildings, start-up companies in 
conjunction with the future research center and high-quality 
housing. An amusement park with dining and event functions 
was also designed. Particular attention was paid to the study 
and the ecological dimension of material choices, orientation 
and respect for the sensitive environment of the salt flats. The 
complex of buildings, outdoor spaces, passages and circulation 
aspires to become an attraction that will further stimulate 
tourism in Cyprus and international synergies.

Λάρνακα: χάρτης πόλης και χρονοαποστάσεις | Larnaka: city map and travel times

διαγράμματα: χρονική κατανομή χρήσεων & επίπεδα θορύβου | diagrams: daily distribution of functions & noise levels
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κάτοψη ισογείου | ground floor plan

κολάζ προθέσεων | concept collage
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άποψη από νότο | view from the south

είσοδος στο πλανητάριο | planetarium entrance
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τομές & λεπτομέρειες | sections & details
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άποψη της εισόδου | view of entrance

ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 2018

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΣ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

PETROS KALOTERAKIS
Supervision: Dimitrios Antoniou

LYCEUM OF DRAMA AND PERFORMING 
ARTS IN VRILISSIA | 2018

The project is located in Vrilissia, a northeastern municipality in 
Athens, a city with strong social and cultural features. Inspired 
by the local artistic and theatrical events by small independent 
groups, the program combines, enriches and presents all these 
elements: a Lyceum of Drama and Performing Arts, a school 
that introduces the performing arts into its program, proposing 
an idea that is absent from greek reality. This particular school 
incorporates programs such as dance, music, theater, and at the 
same time it follows the conventional educational curriculum, 
offering spaces for group and individual work - activities. The 
project also foresees and integrates multiple public spaces for 
all citizens, such as a library and reading room, sports facilities, 
laboratories and theatrical spaces, aiming to develop and 
promote the cultural activities of the Municipality of Vrilissia.

Το θέμα βρίσκεται στα Βριλήσσια, έναν βορειοανατολικό 
Δήμο της Αθήνας με ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά. Με έμπνευση από τα τοπικά καλλιτεχνικά 
δρώμενα και τις θεατρικές δράσεις μικρών ανεξάρτητων 

ομάδων, δημιουργείται ένα πρόγραμμα που συνδυάζει, 
εμπλουτίζει και παρουσιάζει όλα αυτά τα στοιχεία: ένα 

Λύκειο Δραματικών και Παραστατικών Τεχνών, ένα σχολείο 
που εισάγει τις παραστατικές τέχνες στο πρόγραμμά του, 

προτείνοντας μία ιδέα που απουσιάζει από την ελληνική 
πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο σχολείο ενσωματώνει στους 
χώρους του προγράμματα όπως ο χορός, η μουσική, το θέατρο, 

και παράλληλα ακολουθεί την εκπαιδευτική διαδικασία, 
προσφέροντας χώρους για ομαδικές και ατομικές εργασίες - 

δράσεις. Ταυτόχρονα, προβλέπονται κοινόχρηστοι χώροι όπως 
βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, χώροι άθλησης, εργαστηριακοί 

χώροι και θεατρικοί χώροι για δημόσια χρήση και για την 
ανάπτυξη και προβολή των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου.

31 
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τομές και κάτοψη ισογείου | sections and ground floor plan

άποψη εσωτερικής αυλής | view of courtyard άποψη γυμναστηρίου | view of sports hall



110

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΜΑ | 2018

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

ALEXANDRA CLEOVOULOU
Supervision: Solon Xenopoulos

32 
AKAMAS CENTER FOR MARINE LIFE | 2018

This diploma project proposes a Marine Life Center in the 
Akamas area, more specifically in Neo Chorio. The purpose of 
the project is to create a center for marine life preservation 
and sustainability, which is currently at risk. The location of the 
center is appropriate, as the whole Akamas area is endangered. 
It is an area that is rich in natural beauty but in jeopardy of being 
destroyed by over-development. This, on a micro scale, is exactly 
what is happening in the oceans all over the world, in terms of 
overfishing and pollution. Therefore this project is focused on 
the preservation, protection, sustaining and educating about 
both the sealife and the Akamas landscape. While building in 
such a sensitive area would most likely be frowned upon, this 
thesis adopts Le Corbusier’s line of thinking, which he used to 
describe the Acropolis in 1911: "Nature came first but meaning 
was formed by architecture".

H εργασία προτείνει τη δημιουργία ενός Κέντρου Θαλάσσιας 
Ζωής στην περιοχή του Ακάμα, στο Νέο Χωριό. Στόχος είναι η 

δημιουργία ενός κέντρου για τη διατήρηση και βιωσιμότητα 
της θαλάσσιας ζωής που απειλείται. Η τοποθεσία του Κέντρου 
είναι κατάλληλη, μιας και η συνολική περιοχή του Ακάμα τελεί 

υπό προστασία, καθώς είναι μια περιοχή πλούσια σε φυσικό 
κάλλος που κινδυνεύει από την υπερεκμετάλλευση. Το πιο 

πάνω αντανακλά σε μικροκλίμακα αυτό ακριβώς που συμβαίνει 
ήδη στους ωκεανούς παγκοσμίως, εξαιτίας της υπεραλίευσης 

και της μόλυνσής τους. Γι’ αυτό, το συνολικό εγχείρημα 
αποσκοπεί στη διατήρηση, την προστασία, την υποστήριξη 

και την εκπαίδευση, τόσο σε σχέση με τη θαλάσσια ζωή όσο 
και με το τοπίο του Ακάμα. Παρότι ένα κτήριο σε μια τόσο 

ευαίσθητη περιοχή ίσως να γεννούσε ερωτηματικά, η παρούσα 
διπλωματική υιοθετεί τις σκέψεις του Le Corbusier όταν αυτός 

περιέγραψε την Ακρόπολη το 1911: «H φύση υπήρχε πρώτη, 
αλλά το νόημα συγκροτήθηκε από την αρχιτεκτονική».

κάτοψη | plan
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τομές | sections

ανάλυση περιοχής - μονοπάτια | site analysis - paths

πρόσοψη | street elevation
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ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 2018

ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

FOIVOS MAKRIS
Supervision: Solon Xenopoulos

33 
RECYCLING AND HOSPITALITY PARK | 2018

In an empty site close to the highway which connects Pafos 
with Limassol and Nicosia, a prototype park for recycling and 
hospitality is proposed. This is a complex installation, which 
comprises spaces and machinery for the separation of different 
categories of materials for reuse, recycling equipment, as well 
as spaces for public use, and also residential units. The basic 
concept is founded on the functional coexistence of all these 
very different activities. This coexistence includes residential 
structures for people who will work at the facility, collect 
materials from nearby areas, operate the materials processing 
machinery, but they will also participate in the construction 
of the residential units. The whole project is considered as an 
experiment and proposes a different way of combining housing 
with work. 

Σε ένα άδειο τεμάχιο κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει 
την Πάφο με τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, τοποθετείται ένα 

πρότυπο πάρκο ανακύκλωσης και φιλοξενίας. Πρόκειται για 
έναν πολυσύνθετο χώρο που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
διαχωρισμού υλικών προς ανακύκλωση, επεξεργασίας και 

επανάχρησης υλικών, χώρους κοινωνικών δραστηριοτήτων, 
αλλά και μονάδες κατοίκησης. Η ιδέα στηρίζεται στη 

λειτουργική συνύπαρξη αυτών των δύο πολύ διαφορετικών 
δράσεων. Αυτό περιλαμβάνει τη διαμονή ατόμων στην 
εγκατάσταση, τα οποία θα εργάζονται εκεί, δηλαδή θα 

περισυλλέγουν υλικά από γειτονικές περιοχές, θα χειρίζονται 
τα μηχανήματα επεξεργασίας υλικών, αλλά και θα συμμετέχουν 

στην κατασκευή των χώρων κατοικίας. Το συνολικό αυτό 
έργο συνιστά ταυτόχρονα ένα πείραμα και προτείνει έναν 

διαφορετικό τρόπο σύνδεσης της κατοίκησης με την εργασία.

εξέλιξη πρότασης | project development
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χώροι αναψυχής | recreation areas

άποψη των δωματίων | view of housing

φάρμα με άλογα | horse farm
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ΦΑΣΛΙ - ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟΝ ΑΚΑΜΑ | 2018

ΜΑΡΙΑ ΜΟΛΟΝΤΟΒΑ
Επίβλεψη: Ελένη Χατζηνικολάου

MARIA MOLODOVA
Supervision: Eleni Hadjinikolaou

34 
FASLI - RECONSTITUTION OF A 
SETTLEMENT IN AKAMAS | 2018

In Fasli, an abandoned Turkish-Cypriot settlement in the 
region of Pafos, the spatial components of the settlement, 
tangible (stone walls, wooden doors and windows, traces 
etc.) and intangible (geometry of forms, spatial syntax of the 
existing building environment etc.), coexist and tend, over 
time, to identify with the wider environment. The aim of the 
thesis is the reconstitution of the components of the existing 
natural and built environment, for the organization of cultural 
events with the possibility of artists’ accommodation. The 
architectural approach is based on an in-depth investigation, 
at every level, from the whole to the part and vice versa. This 
way, the reconstitution of the specific environment is achieved, 
through the conservation, upgrade and strengthening of its 
tangible and intangible components. The proposed entrance to 
the settlement plateau is designed as a ramp through a dimly lit 
tunnel. The sudden transition to the plateau triggers the senses, 
causing a variety of emotions.

Στο Φάσλι, έναν εγκαταλελειμμένο τουρκοκυπριακό οικισμό 
στην Πάφο, τα χωρικά στοιχεία του οικισμού, υλικά (πέτρινοι 

τοίχοι, ξύλινα κουφώματα, ίχνη κτλ.) και άυλα (η γεωμετρία 
των μορφών, η συντακτική δομή του κτισμένου περιβάλλοντος 

κτλ.), συνυπάρχουν και τείνουν, με το πέρασμα του χρόνου, να 
συνταυτιστούν με το ευρύτερο τοπίο. Στόχος της διπλωματικής 

είναι η ανασύσταση των συστατικών του τοπίου (κτισμένου 
ή μη), ώστε να υποδεχθεί πολιτιστικές δράσεις και να 

φιλοξενήσει καλλιτέχνες. Η αρχιτεκτονική προσέγγιση έχει 
χαρακτήρα διερευνητικό από το όλο στο επιμέρους και το 

αντίθετο. Έτσι επιτυγχάνεται η ανασύσταση του συγκεκριμένου 
τοπίου, με τη διατήρηση, αναβάθμιση και ενίσχυση των άυλων 

και υλικών στοιχείων του. Καθοριστικός είναι ο τρόπος εισόδου 
στο υπερυψωμένο οροπέδιο του οικισμού, ο οποίος γίνεται με 

ράμπα ανόδου μέσω υπόγειας διάβασης, ημιφωτισμένης από 
την οροφή. Η ξαφνική μετάβαση στο οροπέδιο ενισχύει τις 

ανθρώπινες αισθήσεις προκαλώντας ποικιλία συναισθημάτων.

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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μακέτα ιδέας | concept model

απόψεις της πρότασης | project views
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ΚΑΤΟΙΚΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΣΙΛΟ | 2018

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ
Επίβλεψη: Μιχάλης Σιούλας

KYRIAKOS POLEMITIS
Supervision: Michalis Sioulas

LIVING IN SILOS | 2018

The goal of this diploma project is the revival of the abandoned 
grain silos of the Cyprus Cereals Association in the Anavargos 
area of Pafos. The old industrial area of the silos has now 
been integrated into the suburbs of the city and the project 
aims to transform them into an eco-neighborhood with small 
apartments, places for physical exercise and cultural activities 
and small crops of fruit and vegetables. The proposal aims to 
explore new forms of habitation that meet the contemporary 
living requirements and the principles of sustainable 
development, as well as the protection and enhancement of the 
industrial heritage of the Island.

Η διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την αναβίωση 
των εγκαταλελειμμένων σιλό σιτηρών του Συνδέσμου 

Σιτηρών Κύπρου στην περιοχή Αναβαργός της Πάφου. Η 
παλαιά βιομηχανική περιοχή των σιλό έχει ενταχθεί πλέον 

στα προάστια της πόλης και η εργασία έχει ως στόχο τη 
μετατροπή τους σε μια οικογειτονιά με μικρές κατοικίες, 

χώρους σωματικής άσκησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και μικρές καλλιέργειες οπωροκηπευτικών. Η πρόταση 

αποσκοπεί στη διερεύνηση νέων μορφών κατοίκησης που να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης και 

στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και στην προστασία 
και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της Νήσου. 

35 

άποψη της εισόδου | view of entrance

χρονολογικοί χάρτες πολεοδομικής ανάπτυξης | chronological maps of urban development
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διαγράμματα ιδέας | idea diagrams

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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άποψη από ανατολικά | view from the east

ενδεικτικές κατόψεις κατοικιών | indicative apartment floor plans

εγκάρσια τομή & λεπτομέρεια | cross section & detail
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άποψη των κατοικιών | view of apartments
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΧΘΕΩΝ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ | 2018

ΠΩΛ ΡΑΝΤΟΣ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου, Σόλων Ξενόπουλος

PAUL RANTOS
Supervision: Dimitrios Antoniou, Solon Xenopoulos

36 
REMODELLING THE BANKS OF THE LITHEOS 
RIVER AND THREE SQUARES IN TRIKALA | 2018

As part of an extended urban redevelopment plan for the center 
of Trikala, the proposal seeks to unify the three central squares 
with a shared style of urban equipment, greenery and materials. 
The integration includes the promenade along the banks of 
the Litheos river, which offers possibilities for recreation and 
sports very close to the city center. The quality of life offered by 
mixed uses, together with the stimulation of commerical activity 
(existing and new) and the addition of adequate recreational 
and commercial uses and elements, result in the integration of 
a complex network in the most central part of the city, which 
aims to give it a unified character and provide a richer urban 
experience. Bioclimatic choices in materials, planting and 
shading and the simplicity of the interventions played a key role 
throughout the proposal.

Στο πλαίσιο μιας γενικής αστικής ανάπλασης του κέντρου 
των Τρικάλων, η πρόταση προσπαθεί να ενοποιήσει τις τρεις 

κεντρικές πλατείες με ένα ενιαίο ύφος αστικού εξοπλισμού, 
πρασίνου και υλικών. Η ενοποίηση συμπεριλαμβάνει τον 

περίπατο κατά μήκος των όχθεων του ποταμού Ληθαίου, που 
προσφέρει τη δυνατότητα αναψυχής και άθλησης πολύ κοντά 

στο κέντρο της πόλης. Η ζωή που προσφέρουν οι μικτές χρήσεις 
μαζί με την τόνωση των καταστημάτων (υπαρχόντων και 

νέων) και την προσθήκη ικανών ψυχαγωγικών και εμπορικών 
χρήσεων και στοιχείων, έχουν ως αποτέλεσμα την ένταξη ενός 
πολύπλοκου δικτύου στο πλέον νευραλγικό σημείο της πόλης, 

που σκοπό του έχει να της δώσει έναν ενιαίο χαρακτήρα και μια 
πιο πλούσια αστική εμπειρία. Βασικό ρόλο σε όλη την πρόταση 
έπαιξαν οι βιοκλιματικές επιλογές, στα υλικά, στη φύτευση και 

σκίαση, και οι απλές επεμβάσεις στις διαμορφώσεις.

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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άποψη της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου | view of Iroon Politechneiou Square

άποψη της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης | view of Ethnikis Antistasis Square

ποτάμι & συνδέσεις| river & connections
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AQUARIUM | 2018

AΝΤΡΙΑΝΑ ΡΟΥΣΟΥΝΙΔΟΥ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

ANDRIANA ROUSOUNIDOU
Supervision: Solon Xenopoulos

AQUARIUM | 2018

37 

The proposal seeks to combine two aspects of a single project 
that complement one another. The first aspect has to do with 
its overall form and the way in which it is placed at this particular 
landscape. The second aspect refers to the feeling and character 
of its interior spaces, so that they constitute an experience that 
responds to the specific nature of the building. The building has 
the form of a polygonal chain with the addition of a separate 
structure, which coordinates the movement of the visitors. 
These two units rest, in a seemingly natural way, at the edge of 
the peninsula, while certain parts of the building project over the 
water. The key characteristic of the interior space is the sense 
and feeling of underwater life, restricting natural light to certain 
points along the visitors' route, which follows the building’s 
zigzag shape. 

Η πρόταση επιχειρεί να συνδυάσει δύο πλευρές ενός έργου 
που αλληλοσυμπληρώνονται. Η μία αφορά τη γενική μορφή 

του και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται στο συγκεκριμένο 
τοπίο. Η δεύτερη αφορά την αίσθηση και τον χαρακτήρα του 

εσωτερικού χώρου, έτσι ώστε να αποτελεί μια εμπειρία που 
να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες του κτηρίου. Το κτήριο 

συγκροτείται από μία τεθλασμένη γραμμή και μία επιπλέον 
κατασκευή, η οποία οργανώνει την κίνηση των επισκεπτών. 
Οι δύο αυτές μονάδες «κάθονται», με φαινομενικά φυσικό 

τρόπο, στην άκρη του Ακρωτηρίου, ενώ τμήματα του κτίσματος 
προεξέχουν προς τη θάλασσα. Ο εσωτερικός χώρος έχει ως 

κύριο χαρακτηριστικό την αίσθηση της υποθαλάσσιας ζώνης, 
περιορίζοντας το φυσικό φως σε σημεία μιας διαδρομής που 

ακολουθεί την τεθλασμένη γραμμή του κτηρίου. 

άποψη από αέρος | bird’s eye view
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κάτοψη ενυδρείου | plan of aquarium

απόψεις του εσωτερικού χώρου | interior views

διάταξη χώρων | spatial layout
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άποψη από τη θάλασσα | view from the sea

τομές | sections
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δυτική όψη | west elevation

βόρεια όψη | north elevation
ανατολική όψη | east elevation

νότια όψη | south elevation
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 2018

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα

ANDREAS SAVVA
Supervision: Evanthia Dova

STUDENT HOUSING WITH 
PUBLIC SERVICES | 2018

Neapolis University is located in one of the main tourist areas 
of Pafos, which makes it difficult to find affordable student 
housing. This thesis proposes a hybrid building complex that 
can function as a student residence during the winter and as 
vacation rentals during the summer months. Various apartment 
types are arranged in "neighborhoods" with shared living rooms, 
kitchens and roof gardens, so as to avoid creating a compact 
building front that would interrupt the relationship of the city 
with its waterfront. At the same time, the complex includes 
public spaces (gym, supermarket, theatre, cinema, library), in 
order to provide collective spaces of reference in an area that is 
immediately adjacent to the University yet lacks a distinct urban 
identity.

Καθώς το Πανεπιστήμιο Νεάπολις βρίσκεται σε μια κατ’ 
εξοχήν τουριστική περιοχή της Πάφου, το πρόβλημα εύρεσης 

οικονομικής φοιτητικής στέγης είναι ιδιαίτερα έντονο. 
Η εργασία προτείνει ένα υβριδικό συγκρότημα κτηρίων που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φοιτητική εστία κατά τους 
χειμερινούς μήνες και ως κατοικίες διακοπών κατά τους 

θερινούς. Οι διαφορετικοί τύποι κατοικιών οργανώνονται σε 
«γειτονιές» με κοινόχρηστους χώρους καθιστικού, κουζίνας και 

κήπων στα δώματα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 
ενός συμπαγούς μετώπου που θα διακόπτει την επαφή της 

πόλης με τη θάλασσα. Παράλληλα, το συγκρότημα προσφέρει 
χώρους με δημόσιο χαρακτήρα (γυμναστήριο, κατάστημα 
τροφίμων, θέατρο, κινηματογράφο, βιβλιοθήκη), ώστε να 

αποδοθούν χαρακτηριστικά κεντρικότητας σε μια περιοχή που 
βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο αλλά δεν έχει αναπτύξει 

ακόμα τη δική της αστική ταυτότητα. 

38 

κάτοψη ισογείου | ground floor plan

νοτιοδυτική όψη | southwest elevation
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διάταξη χώρων | spatial layout

εγκάρσια τομή | cross section

άποψη από τη λεωφόρο Ποσειδώνος | view from Poseidonos avenue

απόψεις από το παραλιακό μέτωπο | views from the waterfront
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ΜΟΥΣΕIΟ ΤΗΣ ΠOΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚAΛΩΝ | 2018

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Επίβλεψη: Ελένη Χατζηνικολάου

IOANNIS SOLDATOS
Supervision: Eleni Hadjinikolaou

39 
MUSEUM FOR THE CITY OF TRIKALA | 2018

The Museum for the city of Trikala will be an addition to the 
city's existing network of routes and public spaces. The proposal 
is based on the reuse of existing buildings at the edge of the city 
center and the addition of new spaces. The thesis investigates 
how the existing structures are related to the new ones in order 
to achieve their syntactic and morphological coexistence. The 
main entrance is signified by an upward ramp to the first floor 
of a new structure (ticket office, control), which, through an 
elevated passage, provides access to the Museum on the first 
floor of the existing structures. The front elevation of the main 
building is conserved as is, and the new interventions concern 
the rear elevation, a new roof structure, the creation of voids for 
the visual unification of the museum floors and the creation of 
a new roof for an existing single-storey structure. The outdoor 
space is designed as an extension of the museum's interior space.

Το Μουσείο της πόλης των Τρικάλων θα προστεθεί στο 
υπάρχον δίκτυο διαδρομών και δημόσιων χώρων της πόλης. 

Η πρόταση στηρίζεται στη διατήρηση μεγάλου μέρους 
υπαρχόντων κτηρίων στις παρυφές του αστικού κέντρου και 

στην προσθήκη νέων χώρων. Η εργασία διερευνά τη σχέση 
του παλιού με το νέο, ώστε να επιτευχθεί η συντακτική και 

μορφολογική συνύπαρξή τους. Η κύρια είσοδος σημαίνεται 
με τη δημιουργία ράμπας ανόδου προς τον όροφο μιας νέας 

κατασκευής (εισιτήρια, έλεγχος) και συνεχίζεται με μια 
υπερυψωμένη διαδρομή που παρέχει πρόσβαση στο επίπεδο 

των υπαρχόντων κτισμάτων, όπου στεγάζεται το Μουσείο. 
Η όψη του κυρίως κτίσματος προς την πόλη διατηρείται, οι 
δε νέες επεμβάσεις αφορούν την πίσω όψη, την προσθήκη 
νέου κτίσματος στο δώμα, τη δημιουργία σχισμών οπτικής 

ενοποίησης των ορόφων και την κατασκευή νέας στέγασης 
στη μονώροφη κατασκευή. Ο υπαίθριος χώρος σχεδιάζεται ως  

συνέχεια του εσωτερικού εκθεσιακού χώρου.

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan πρόγραμμα + κινήσεις | program + routes
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άποψη από αέρος | bird’s eye viewάποψη από τη γέφυρα | view from the bridge

κάτοψη ισογείου | ground floor plan

νοτιοανατολική όψη | southeast elevation

βορειοδυτική όψη | northwest elevation
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ADAPTIVE POLYMORPHIA | 2018

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ
Επίβλεψη: Αγγελική Σιβιτανίδου

CHRISTOFOROS STAVROS SPYRAKOS
Supervision: Angeliki Sivitanidou

40 
ADAPTIVE POLYMORPHIA | 2018

The continuing spread of the contemporary metropolis, 
generally known as urban sprawl, is what this thesis addresses. 
The proposed device is an adaptable structure that employs 
complex geometries and explores their potential as a part of 
the existing urban environment. The inspiration came from the 
undefined and peculiar form of a cloud, which can mutate to 
infinite variations. Due to the fact that this particular structure 
could be implemented in different occasions, it was decided 
to apply it as an extension to a historical building within the 
urban environment of Athens, Greece. The outcome of the 
investigation was the development of a vertical structure 
where each function is allocated to a separate cloud-form 
shell. Each storey is organized with an open-plan layout. As a 
further addition to the urban environment, from a ground-floor 
perspective, the new building is elevated from the ground, thus 
creating a central plaza where the main entrance is located.

Η συνεχόμενη εξάπλωση των σύγχρονων πόλεων, γνωστή ως 
αστική διάχυση, είναι το θέμα αυτής της εργασίας. Ως μέσο 

προσέγγισης προτείνεται μια ευέλικτη δομή με σύνθετες 
γεωμετρίες και η διερεύνηση των δυνατοτήτων τους ως μέρους 
του υπάρχοντος αστικού περιβάλλοντος. Η έμπνευση προήλθε 
από την απροσδιόριστη και ιδιότυπη μορφή του σύννεφου, το 
οποίο μπορεί να αποτυπωθεί σε άπειρες παραλλαγές. Εφόσον 

αυτή η συγκεκριμένη δομή θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε 
διαφορετικές περιπτώσεις, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί 

ως επέκταση ενός ιστορικού κτηρίου στο αστικό περιβάλλον 
της Αθήνας. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η ανάπτυξη 

μιας κατακόρυφης δομής, όπου κάθε χρήση απομονώνεται 
σε ξεχωριστό κέλυφος. Κάθε όροφος είναι οργανωμένος με 

ανοιχτή διαρρύθμιση. Για την περαιτέρω σύνδεση με το αστικό 
περιβάλλον, ολόκληρο το κτήριο υπερυψώνεται από το έδαφος, 

δημιουργώντας έτσι μια κεντρική πλατεία όπου τοποθετείται 
και η κύρια είσοδος.

εξέλιξη κατακόρυφης δομής | development of vertical structure

το σύννεφο και η πόλη | the cloud and the city
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εξωτερικός χώρος εκδηλώσεων | outdoor performance space

άποψη του εσωτερικού | interior view



132

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

κατόψεις | plans
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τομή | section
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ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Επίβλεψη: Αγγελική Σιβιτανίδου

CHARIKLIA GEORGIOU
Supervision: Angeliki Sivitanidou

SUSTAINABLE APPROACHES FOR THE AGRITOURIST 
DEVELOPMENT OF THE MOUNTAINOUS REGIONS 
OF CYPRUS: THE CASE OF SETRACHOS | 2019

νοτιοδυτική άποψη | view from the southwest

41 
ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤΡΑΧΟΥ | 2019

The project proposes an energy autonomous, multi-functional 
and visitable farmstead in Kalopanagioti, along the river 
Setrachos. The main building houses the family farmhouse 
and supporting facilities are included: an agritourism business 
with a museum of rural life, an arts and crafts center,  a unit 
for processing agricultural products and a zivania distillery. 
Some spaces are designed to function as demonstration and 
training facilities for visitors. The family tavern offers local 
traditional delicacies and drinks, farm animals are housed in 
the stables, while local varieties of trees, vegetables, aromatic 
and therapeutic plants are cultivated around the farm. The 
farm offers accommodation for visitors, various cultural and 
educational activities regarding traditional hand-made arts, 
environmentally-friendly agricultural production methods, 
the promotion of health and environmental protection, and 
sustainable methods of operation and management.

H εργασία προτείνει ένα ενεργειακά αυτόνομο, πολυ-
λειτουργικό και επισκέψιμο αγρόκτημα στον Καλοπαναγιώτη, 

κατά μήκος του ποταμού Σετράχου. Το κυρίως κτίσμα 
μετατρέπεται σε οικογενειακή αγροικία, και περιλαμβάνονται: 

αγροτουριστική επιχείρηση με μουσείο λαϊκής αγροτικής 
ζωής, μονάδα οικοτεχνικής παρασκευής και συσκευασίας 

γεωργικών προϊόντων, κέντρο χειροτεχνίας και αποστακτήριο 
ζιβανίας. Κάποιοι χώροι λειτουργούν και ως χώροι επίδειξης 

και εκπαίδευσης για τους επισκέπτες. Η οικογενειακή ταβέρνα 
προσφέρει τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και ποτά, στους 

στάβλους βρίσκονται οικόσιτα ζώα, και στον υπόλοιπο 
χώρο καλλιεργούνται τοπικές ποικιλίες δέντρων, λαχανικών, 

αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Στο αγρόκτημα 
λειτουργούν τουριστικά καταλύματα και προσφέρονται 

ποικίλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
παραδοσιακών οικοτεχνιών, περιβαλλοντικής προστασίας, 

αειφόρων μεθόδων παραγωγής και διαχείρισης.
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φυτεύσεις | planting

τομή κατά μήκος της αυλής | longitudinal section through farmyard

τοπογραφικό διάγραμμα οικισμού | village site plan

άποψη της αυλής | view of farmyard
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βιοκλιματική στρατηγική | bioclimatic strategy

νότια όψη | south elevation

κατόψεις | plans



137

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

άποψη της κύριας κατοικίας | view of main residence
άποψη των χώρων εργασίας του αγροκτήματος | view of farmhouse area
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ (ΠΑΡΚΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 

- ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ) | 2019

ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Επίβλεψη: Αγγελική Σιβιτανίδου

MICHAELLA ELEFTHERIOU
Supervision: Angeliki Sivitanidou

42 
REMODELLING THE PUBLIC OPEN-AIR 
SPACES OF GEROSKIPOU (SCULPTURE 
PARK - GEROSKIPOU PARK) | 2019

τομές | sections

απόψεις της πλατείας | views of the square

Η εργασία στοχεύει στην αναζωογόνηση του αστικού κέντρου 
της Γεροσκήπου με την παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση 
των καθημερινών αναγκών πολιτών και τουριστών, αλλά κυρίως 

στην ενίσχυση της συλλογικής ταυτότητας και μνήμης μέσω 
κοινωνικοπολιτισμικών δρώμενων και βιωμάτων, παιχνιδιών 
και δραστηριοτήτων. Οι προτεινόμενοι χώροι οργανώνονται 

σε θεματικές ενότητες με σκοπό τη διάδραση ανθρώπων 
όλων των ηλικιών με τα στοιχεία της φύσης. Στην κεντρική 

πλατεία προστίθενται αίθουσα δεξιώσεων, παιδότοπος και 
υδάτινα στοιχεία, ενώ αναδιοργανώνονται οι υφιστάμενοι 

υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων και προστίθενται σκίαστρα στα 
καφέ. Το υφιστάμενο πάρκο εμπλουτίζεται με καφεστιατόριο, 

υποστηρικτικές υπηρεσίες και τέσσερις παιδότοπους με 
διαδραστικά γλυπτά, παιχνίδια και κατασκευές με θέμα το νερό, 

τον αέρα, τη φωτιά και τη γη. Η τοπιοτέχνηση ενισχύεται με 
πυκνότερη και στρατηγικά τοποθετημένη βλάστηση.  

Τhe project aims at revitalizing the city center by providing 
services and satisfying the daily needs of citizens and tourists, 
but primarily by strengthening the collective social identity and 
memory through sociocultural events and experiences, games 
and activities. The proposed recreation and entertainment 
facilities are organized in thematic areas, that promote the 
interaction of people of all ages with the natural elements. A 
new reception hall, a playground and water features are located 
in the central square, while the existing outdoor event spaces 
are reorganized and shading devices are added to the cafés. The 
existing park is enriched with a café-restaurant, supporting 
services and four playgrounds with interactive sculptures, toys 
and structures based on the themes of water, air, fire and earth. 
Landscaping is enhanced by denser and strategically placed 
planting to provide shading and cooling, and to increase the 
thermal, acoustic, visual and psychological comfort of users.
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απόψεις του πάρκου γλυπτικής | views of the sculpture park

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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ΖΩΝΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: ΨΗΛΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ | 2019

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Επίβλεψη: Αγγελική Σιβιτανίδου

CHRISTINA EFTHYMIOU
Supervision: Angeliki Sivitanidou

SOCIAL LIVING: A BIOCLIMATIC HIGH-RISE 
MULTI-FUNCTIONAL BUILDING | 2019

43 

As Pafos’s skyline is changing with the addition of high-rise 
buildings, the project proposes an alternative approach oriented 
towards social living and holistic design. Following the principles 
of bioclimatic and sustainable architecture, this high-rise adopts 
a mixed-use program with two café-restaurants, a community 
kindergarten and theatre, a park and a playground, offices, a 
gym, one- and two-bedroom apartments and three-bedroom 
two-storey units, each with its own sunroom, large verandas and 
garden. All floor plans are pierced with large semi open-air and 
landscaped areas for relaxation and social activities. Spaces are 
organized based on environmental, economic and socio-cultural 
factors, e.g. wind, sunlight, public access, economic viability 
and behavioural patterns. Through passive heating, cooling and 
ventilation methods, and renewable sources of energy, which are 
used extensively throughout the building, the Νearly Zero Energy 
Consumption Building status is achieved. 

κάτοψη ισογείου | ground floor plan ενδεικτικοί τύποι διαμερισμάτων | indicative apartment types

Καθώς ο ορίζοντας της Πάφου αλλάζει με την προσθήκη ψηλών 
κτηρίων, η εργασία προτείνει μια εναλλακτική προσέγγιση 
προσανατολισμένη στην κοινωνική ζωή και στον ολιστικό 

σχεδιασμό. Ακολουθώντας τις αρχές της βιοκλιματικής και 
αειφόρου αρχιτεκτονικής, το πολυώροφο κτήριο υιοθετεί 

ένα πρόγραμμα μικτών χρήσεων με δύο εστιατόρια-καφέ, ένα 
κοινοτικό νηπιαγωγείο και θέατρο, πάρκο και παιδική χαρά, 

γραφεία, γυμναστήριο, διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων 
και διώροφες κατοικίες τριών υπνοδωματίων, το καθένα με το 

δικό του ηλιακό χώρο, μεγάλες βεράντες και κήπο. Κάθε όροφος 
αποσυμφορείται με μεγάλους ημιυπαίθριους πυκνόφυτους 

χώρους χαλάρωσης και συλλογικών δραστηριοτήτων. Η παθητική 
θέρμανση, η ψύξη, ο δροσισμός, ο αερισμός και οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το 
κτήριο επιτυγχάνουν το στάτους Κτηρίου Σχεδόν Μηδενικής 

Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

νοτιοδυτική άποψη | view from the southwest



142

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

κατόψεις ορόφων | upper floor plans

τομές | sections
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

νοτιοανατολική άποψη | view from the southeast
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DIPLOMA PROJECTS

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 
ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2019

ΕΛΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜ
Επίβλεψη: Αγγελική Σιβιτανίδου

ELENI EFRAIM
Supervision: Angeliki Sivitanidou

The Larnaca salt lake is a remarkable historic and religious 
site, known since antiquity for its salt production, the Hala 
Sultan Tekke -the fourth holiest place of worship of the Muslim 
religion- and as one of the most important wetlands in Cyprus. 
The project focuses on creating a network of pedestrian and 
bicycle routes and natural trails to connect existing structures 
(e.g. archeological sites, the Tekke Park, the Old Larnaca 
Aqueduct and the Pattiheio Municipal Amphitheater), with 
resting and viewing points and areas for interaction and 
activities around the lake, in order to preserve and protect 
the biodiversity of the area. The network is enriched with new 
spaces such as a botanical garden with translucent triangular 
modern greenhouses where the flora of four different climates is 
exhibited, a historical-environmental information and education 
center, artificial lakes, observatories and a small laboratory for 
researching and monitoring the flora and fauna of the salt lake.

Η αλυκή της Λάρνακας είναι ένας σπουδαίος ιστορικός και 
θρησκευτικός χώρος, γνωστός από την αρχαιότητα λόγω 

της παραγωγής άλατος και λόγω του Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, 
του τέταρτου πιο ιερού μουσουλμανικού προσκυνήματος, κι 

ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Κύπρου. 
Αντικείμενο της εργασίας είναι η δημιουργία ενός δικτύου 

κίνησης πεζών και ποδηλάτων και μονοπατιών της φύσης, που 
συνδέει υφιστάμενες δομές (π.χ. αρχαιολογικούς χώρους, το 

Πάρκο Τεκκέ, το Παλαιό Υδραγωγείο Λάρνακας και το Παττίχειο 
Δημοτικό Αμφιθέατρο) με χώρους στάσης, θέασης και 

δραστηριοτήτων γύρω από την αλυκή, και σκοπό την προστασία 
της βιοποικιλότητας. Η διαδρομή αυτή εμπλουτίζεται με 

νέους χώρους, όπως ένας βοτανικός κήπος όπου εκτίθεται η 
χλωρίδα τεσσάρων διαφορετικών κλιμάτων, ένα ιστορικο-

περιβαλλοντικό κέντρο ενημέρωσης και εκπαίδευσης, τεχνητές 
λίμνες, παρατηρητήρια και ένα μικρό εργαστήριο για έρευνα και 

παρακολούθηση της χλωρίδας και πανίδας της λίμνης.   

44 
REGENERATION OF THE SALT LAKE 
LANDSCAPE IN LARNAKA | 2019

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan

διάγραμμα πανίδας | fauna diagram

διάγραμμα χλωρίδας | flora diagram
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

διαμόρφωση περιοχής μουσείου | layout of museum area

παρατηρητήρια | observatories
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ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2019

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΙΝΓΚΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα

EVGENIOS ZINGAS, LAZAROS THEOFANOUS
Supervision: Evanthia Dova

START UP COMPANIES & PUBLIC SERVICES | 2019

Αναθεωρώντας το αστικό κέντρο της Πάφου, η διπλωματική 
έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό ενός κτηρίου με γραφεία 

για νεοφυείς εταιρείες (start ups), δημόσιες υπηρεσίες, 
διαμερίσματα και χώρους αναψυχής, κοντά στο Επαρχιακό 

Δικαστήριο της πόλης. Το νέο συγκρότημα ενσωματώνει 
δύο αξιόλογες υφιστάμενες κατοικίες και συνεχίζεται με ένα 

δυναμικό κτήριο στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου. 
Η εσωτερική διάταξη βασίστηκε στους μεγάλους ανοιχτούς 

χώρους με στόχο την ενδυνάμωση της επαφής μεταξύ 
εργαζομένων και πελατών/επισκεπτών, ξεφεύγοντας από την 
αυστηρή τυπολογία των χώρων εργασίας. Η βυθισμένη αυλή 

στο εσωτερικό του συγκροτήματος, που περιτριγυρίζεται από 
χώρους αναψυχής, δημιουργεί ένα ευχάριστο μικροκλίμα στο 

κέντρο της πόλης.

45 

Reconsidering the center of Pafos, this project studies an 
office and residential complex for start up companies, public 
services and entertainment near the Pafos Courts of Justice. 
The proposed complex incorporates two existing residences in 
a dynamic building form that extends towards the interior of 
the building block. Inside the building volume, open plan spaces 
encourage interaction among employees and visitors/clients, 
going beyond the standard office space typology. The sunken 
interior courtyard, surrounded by spaces for leisure, creates a 
pleasant micro-climate right in the middle of the city.

άποψη της κύριας εισόδου | view of the main entrance
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

νοτιοανατολική όψη και απόψεις από τη λεωφόρο Νικολαΐδη | southeast elevation and views from Nikolaides Αvenue
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δυτική όψη και άποψη της πτέρυγας των νεοφυών εταιρειών | west elevation and view of the start up wing

κατόψεις ισογείου και ορόφου | ground and first floor plans
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

τομή στην κύρια είσοδο και άποψη από δυτικά | section through main entrance and view from the west
άποψη των γραφειακών χώρων | view of co-working spaces άποψη του εσωτερικού κήπου | view of enclosed garden
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 2019

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

ATHANASIOS KARACHALIOS
Supervision: Solon Xenopoulos

46 
AMFISSA CULTURAL VILLAGE | 2019

Amfissa is a town known for leather processing, as well as its 
vast olive grove. Within short distance from the town center, in 
a flat land, this thesis proposes the development of the Cultural 
Village. The proposal is based on the development of an outdoor 
space, as open and accessible as possible, together with keeping 
most of the olive trees, while the built structures are regarded 
as pavilions scattered in the area. The latter are identified by 
their austere geometry which functions as a counterpoint to 
the organic shapes of the landscape. The users’ movements are 
free with very few restricting routes. The program incorporates 
a museum, a hostel, an open-air marketplace, a café, sports 
facilities, a multipurpose hall and a series of artists studios. 
The outdoor space constitutes a field for the development of 
cultural activities, organized or improvised. The names of the 
different functions are just indicative, since the design allows for 
alternative ways of using the spaces. 

Η Άμφισσα είναι γνωστή για την επεξεργασία δερμάτων και 
τον εκτενή ελαιώνα της. Λίγο έξω από την πόλη και σε μικρή 

απόσταση από το κέντρο της, σε ένα απολύτως επίπεδο γήπεδο, 
προτείνεται η ανάπτυξη του Πολιτιστικού Χωριού. 

Η πρόταση βασίζεται στη δημιουργία ενός όσο το δυνατόν πιο 
ανοικτού υπαίθριου χώρου και τη διατήρηση όσο το δυνατόν 

περισσότερων ελαιοδένδρων, ενώ οι επιμέρους κατασκευές 
έχουν τον χαρακτήρα περιπτέρων διάσπαρτων στον χώρο. 

Οι κατασκευές διακρίνονται από λιτή αυστηρή γεωμετρία, σε 
αντίστιξη με τα πιο ελεύθερα σχήματα του τοπίου. Οι κινήσεις 

των χρηστών είναι ελεύθερες με ελάχιστες δεσμευτικές 
διαδρομές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσείο, ξενώνες, 

υπαίθρια αγορά, καφέ, γήπεδα, πολυχώρο και μία σειρά από 
καλλιτεχνικά εργαστήρια. Ο υπαίθριος χώρος στο σύνολό του 
συνιστά το πεδίο για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων. Οι 
προσδιορισμοί των χρήσεων είναι απλώς ενδεικτικοί, αφού ο 

σχεδιασμός επιτρέπει εναλλακτικότητα στις χρήσεις. 

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κεντρική πλατεία | main square

άποψη των καλλιτεχνικών εργαστηρίων | view of artists studios

άποψη της υπαίθριας αγοράς | view of open-air marketplace
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ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. 
ΠΩΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ | 2019

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΛΙΔΟΥ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος, Ελένη Χατζηνικολάου

KONSTANTINOS KATSIFAS, EIRINI TELIDOU
Supervision: Solon Xenopoulos, Eleni Hadjinikolaou

47 
CENTER FOR MENTAL RESTORATION. 
POMOS, PAFOS, CYPRUS | 2019

The thesis proposes a system of facilities for the restoration 
of people with mental disorders, taking the principle of the 
positive effects of spatial qualities as its basis. An essential 
part of the design has been the actual selection process of a 
site adjacent to the Pomos Dam in the Pafos District for the 
development. The site combines the water element with the 
mountain slopes. The design proposes the construction of a 
large-scale three dimensional grid, which bears the residential 
units, the communal spaces, as well as all horizontal and vertical 
circulation. All these elements are essentially supported or 
cantilevered from the 3D structure. The relation between the 
structure and the natural landscape integrates the constituents 
of the environment into the overall composition. The residential 
units are characterized by introversion for self-concentration, 
while socializing, which assists the rehabilitation process, takes 
place in the collective and circulation spaces. 

Η εργασία προτείνει ένα σύστημα υποδομών για την 
αποθεραπεία ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα, με βασική 

αρχή τη θετική επίδραση του ποιοτικού χώρου. Ουσιαστικό 
συστατικό της πρότασης αποτέλεσε η διαδικασία επιλογής 

της περιοχής του φράγματος του Πωμού για την εγκατάσταση, 
καθώς συνδυάζει το υγρό στοιχείο με τις πλαγιές των βουνών. 

Η πρόταση βασίζεται στην κατασκευή ενός τρισδιάστατου 
καννάβου μεγάλης κλίμακας, ο οποίος φέρει τις επιμέρους 

μονάδες διαμονής, τις κοινόχρηστες δραστηριότητες και 
όλες τις δημόσιες οριζόντιες και κατακόρυφες κινήσεις. Όλα 

αυτά τα στοιχεία ουσιαστικά αναρτώνται ή φέρονται από 
την τρισδιάστατη κατασκευή. Η σχέση της κατασκευής με το 
φυσικό τοπίο ενσωματώνει τα συστατικά του περιβάλλοντος 

στη συνολική σύνθεση. Οι μονάδες διαμονής διακρίνονται από 
εσωστρέφεια για αυτοσυγκέντρωση, ενώ η κοινωνικότητα, 

που συμβάλλει στην αποκατάσταση, υλοποιείται στους 
κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους κίνησης.

διαγράμματα ανάλυσης περιοχής | site analysis diagrams
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κολάζ αρχιτεκτονικών προθέσεων | collage of architectural intentions
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σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

βιβλιοθήκη | library κατοικία | housing unit

τμήμα της κάτοψης εισόδου | part of the entrance plan
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ & 
KOVA ART GALLERY | 2019

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΟΥΡΟΣ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος, Ελένη Χατζηνικολάου

AGAPITOS KOUROS
Supervision: Solon Xenopoulos, Eleni Hadjinikolaou

RHODES MUNICIPAL LIBRARY & 
KOVA ART GALLERY | 2019

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να ενισχύσει 
τη βιομηχανική ζώνη της Ρόδου και να τη μετατρέψει σε ένα 

δεύτερο κέντρο πόλης. Προτείνει τη μετατροπή της Hλεκτρικής 
Bιομηχανίας S.I.E.R. σε εκθεσιακό χώρο και την προσθήκη ενός 
νέου κτηρίου που θα στεγάσει τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρόδου. 

Δημιουργείται έτσι ένας κύβος τριών επιπέδων, απόλυτα 
διαμπερής και εξωστρεφής, σε συνδυασμό με μια εσωστρεφή 

και σκοτεινή «σφήνα». Σκοπός της σύνθεσης είναι η δημιουργία 
μιας ποικιλίας χώρων για διάβασμα και χαλάρωση: φωτεινών 

ή σκοτεινών, ήσυχων ή γεμάτων δραστηριότητα, εσωτερικών ή 
εξωτερικών. Προβλέπεται ιδιαίτερο τμήμα για παιδιά, καθώς 

και πλανητάριο. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη δημιουργία δύο 
πλατειών: η πρώτη έχει προδιαγραφές πάρκου για εφήβους, 

κατάλληλη για skate και graffiti, και η δεύτερη σχεδιάζεται 
ως χώρος εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας με φόντο τα ιστορικά 

βιομηχανικά κτήρια.

48 

The scope of the thesis is to strengthen the industrial zone of 
Rhodes, in order to transform it to a second city center. The 
project proposes the remodelling of the Electric Industry S.I.E.R. 
into an exhibition space and the addition of a new building to 
house the Municipal Library of Rhodes. This way, a three-level 
cube is created, completely extrovert, in combination with 
an introvert and dark "wedge". The aim of the synthesis is to 
produce a variety of spaces for reading and relaxation: bright 
or dark, quiet or full of activity, indoors or outdoors. A special 
department for children is proposed, as well as a planetarium. 
The project is complemented by two public squares: the first in 
the form of a park for teenagers, suitable for skating and graffiti, 
and the second planned as a space for events and entertainment 
with the historic industrial buildings as the background. 

μακέτες | models
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αξονομετρικό διάγραμμα | exploded axonometric
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άποψη πλατείας και εισόδου | view of plaza and entrance

κάτοψη ισογείου | ground floor plan απόψεις | views
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

ανατολική όψη | east elevation

βόρεια όψη | north elevation

νότια όψη | south elevation

δυτική όψη | west elevation
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | 2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα

GEORGE LAGIOS
Supervision: Evanthia Dova

PERFORMING ARTS CENTER IN THE 
CENTER OF PATRAS | 2019

49 

This project proposes the creation of a theater complex in the 
center of Patras, at the site of the Patras Intercity Bus Terminal. 
Adjacent to the historic building of Agora Argyri (Argyri Market), 
and very close to the seafront, the design of the complex aspires 
to offer on the one hand a place for a multitude of artistic events 
of varying characters, and on the other hand an additional 
public space of reference for the city. The building volumes are 
arranged so as to create a boundary for a square in front of the 
Agora Argyri, at the same time emphasizing the relationship 
of the area with the sea, at ground level and at higher levels. 
The theater spaces are treated both as spaces with complex 
functional requirements, but also as potential collective meeting 
places for the people of Patras.

Η εργασία προτείνει τη δημιουργία ενός συγκροτήματος 
χώρων θεάτρου στο κέντρο της Πάτρας, στη θέση του 

Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων Πάτρας. Σε γειτνίαση 
με το ιστορικό κτήριο της Αγοράς Αργύρη, και πολύ κοντά 
στο θαλάσσιο μέτωπο, ο σχεδιασμός του συγκροτήματος 

φιλοδοξεί να προσφέρει αφ' ενός έναν τόπο υποδοχής 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με διαφορετικούς χαρακτήρες, 

και αφ' ετέρου έναν επιπλέον δημόσιο χώρο αναφοράς για την 
πόλη. Οι κτηριακοί όγκοι του συγκροτήματος διατάσσονται  

έτσι ώστε να οριοθετούν μια πλατεία μπροστά στην Αγορά 
Αργύρη, τονίζοντας ταυτόχρονα και τη σχέση της περιοχής 
με τη θάλασσα, τόσο στο επίπεδο του εδάφους όσο και σε 

ψηλότερα επίπεδα. Οι χώροι του θεάτρου αντιμετωπίζονται ως 
χώροι με υψηλές λειτουργικές απαιτήσεις, αλλά και ως δυνάμει 

συλλογικοί χώροι συνάντησης για την πόλη των Πατρών.

διαγράμματα ανάλυσης: αστικός ιστός, χρήσεις, κυκλοφορία | analytic diagrams: urban fabric, land use, circulation
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ARCHITECTURE THESES 1

σχέση εσωτερικών χώρων | relationship of interior spaces

κατόψεις ισογείου και ορόφου | ground and first floor plans

βόρεια όψη & εγκάρσια τομή στο θέατρο | north elevation and cross section through theater
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ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2019

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΙΔΗΣ
Επίβλεψη: Ιωάννης Α. Πισσούριος

CHRISTOS MOUZOURIDES
Supervision: Ioannis A. Pissourios

URBAN DESIGN OF THE AREA TO THE WEST 
OF LIMASSOL’S HISTORIC CENTER | 2019

This diploma thesis focuses on the regeneration of the coastal 
zone that stretches between the new and the old port of 
Limassol, as well as on the integration of this zone with its 
wider area. The main competitive advantages of this zone are 
its location next to the historic center of the city and in direct 
relation with the sea, as well as its rich industrial heritage. These 
advantages are exploited, in order to highlight the historic and 
cultural identity of the area and to attract new museums and 
other cultural uses. Also, new commercial, tourist and residential 
developments are designed, as well as ample public spaces, in 
order to enhance the multi-functional character of the area and 
to create a place with added value for the whole city.

Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι ο 
επανασχεδιασμός της παραλιακής ζώνης μεταξύ του νέου 

και του παλιού λιμανιού της Λεμεσού, προκειμένου η περιοχή 
αυτή να επανα-ενεργοποιηθεί και να ενταχθεί αρμονικά 

στην ευρύτερή της. Κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
περιοχής είναι η θέση της επί του παραλιακού μετώπου και 
σε συνέχεια του ιστορικού κέντρου της πόλης, καθώς και η 
πλούσια κληρονομιά βιομηχανικής αρχιτεκτονικής. Τα πιο 

πάνω πλεονεκτήματα αξιοποιούνται, ώστε να αναδειχθεί 
η ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, αλλά 
και να προσελκυσθούν νέες μουσειακές και πολιτιστικές 

χρήσεις. Επίσης, χωροθετούνται νέες γραφειακές, εμπορικές, 
τουριστικές και οικιστικές αναπτύξεις, καθώς και πλούσιοι 

ελεύθεροι χώροι, προκειμένου να ενισχυθεί ο πολυ-
λειτουργικός χαρακτήρας της περιοχής και να δημιουργηθεί 

ένας τόπος με προστιθέμενη αξία για το σύνολο της πόλης. 

διάγραμμα κεντρικής ιδέας | concept diagram

50 
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δημόσιοι χώροι πρασίνου | public green spaces

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan

ύψος κτηρίων | building height

χρήσεις ισογείων | ground floor uses κυκλοφορία | circulation
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ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΕΡΑΤΗ, ΝΙΚΟΛ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Επίβλεψη: Αγγελική Σιβιτανίδου

MARIA EVANGELIA BERATI, NIKOL POLYKARPOU 
Supervision: Angeliki Sivitanidou

SOCIAL ARCHITECTURE: A DESIGN FOR 
SOCIO-CULTURAL SUSTAINABILITY 
AND COMMUNITY LIVING | 2019

θέση οικοπέδου | site location

51 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΖΩΗ | 2019

Η εργασία προσεγγίζει τον σχεδιασμό μέσα από το πρίσμα της 
Κοινωνικής Αρχιτεκτονικής, δημιουργώντας μια ανάπτυξη μικτών 

χρήσεων σε επίπεδο γειτονιάς με στόχο την εξασφάλιση της 
κοινωνικοπολιτισμικής αειφορίας, ευεξίας και υγείας. Ο χώρος 

μελέτης βρίσκεται στη ραγδαίως αναπτυσσόμενη κοινότητα 
της Παρεκκλησιάς στη Λεμεσό. Σε ένα μακρόστενο οικόπεδο 

με μεγάλη κλίση διατάσσονται ορθοκανονικά κτήρια τριών 
έως πέντε ορόφων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παθητικής 

θέρμανσης, δροσισμού και αερισμού και την αξιοποίηση των 
κατάλληλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το κτηριολογικό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα γυμναστήριο, καφέ-εστιατόριο, 
διαμερίσματα και διώροφες κατοικίες. 

Ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται με τη δημιουργία κατάφυτων 
υπαίθριων δημόσιων χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, άθλησης 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων-συγκεντρώσεων μικρής κλίμακας, 

παιδότοπου, αμφιθεάτρου, κήπων και ιδιωτικών καλλιεργειών.  

The project adopts a design approach through the prism of 
Social Architecture, creating a mixed use development, at a 
neighborhood level, with the aim of ensuring socio-cultural 
sustainability, well-being and health. The site is located in the 
rapidly growing community of Parekklisia in Limassol. In a long 
narrow sloping plot, three-to five-storey-high orthogonal 
buildings are strategically arranged for equal access to views, 
sun and air, in order to optimize passive heating, cooling 
and ventilation, and use of the most appropriate renewable 
energy sources. The building program includes a gym, cafe-
restaurant, apartments and two-storey residences. The design is 
complemented with the landscaping of the various terraces, and 
the creation of verdant outdoor public places for recreation and 
entertainment, sports and cultural events, small scale gatherings, 
playground, amphitheater, gardens and crops cultivation areas. 

διαγράμματα δροσισμού/αερισμού | cooling/ventilation diagrams
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ενδεικτικές κατόψεις επιπέδων | selected floor plans

ανατολική όψη (κύριες είσοδοι) | east elevation (main entrances)

δυτική όψη | west elevation

τομή κατά μήκος | longitudinal section
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TIME TRANS-FIXED (Η ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ) | 2019

ΙΛΟΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

ILONA PARASKEVAIDOU
Supervision: Solon Xenopoulos

52 
TIME TRANS-FIXED (THE SURREALIST 
SIDE OF ARCHITECTURE) | 2019

The thesis was based on a phrase consisting of three words 
and one dash. "TIME" "TRANS"-"FIXED". Each one of these has 
its own sound, its own form and a non-fixed meaning. But the 
three in line compose a non-rational, internally contradictory, 
surrealistic sentence. The project focused on the design of 
objects or spaces which reflect non-rational characteristics, 
such as:
- Deformation of the real scale of an object or space
- Distortion of all forms
- Refutation of objective reality
- Challenging of functional logic
- Refutation of structural logic
- Introduction of a hyper-realistic rational design process
- Utilization of a conceptual non-rational design diagram 
inspired by the film "Un Chien Andalou" by Luis Buñuel and 
Salvador Dalí for the initial idea.

Η εργασία στηρίχτηκε σε μια σύντομη φράση αποτελούμενη 
από τρεις λέξεις και μία παύλα. "ΤΙΜΕ" "TRANS"-"FIXED". 

Καθεμία από αυτές έχει έναν ήχο, μία μορφή και ένα μη σταθερό 
νόημα. Όμως και οι τρεις στη σειρά συνθέτουν μια μη λογική 

πρόταση, ή μια εσωτερικά αντιφατική, «σουρεαλιστική», 
πρόταση. Η διπλωματική επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό 

συγκεκριμένων αντικειμένων και χώρων που αντικατοπτρίζουν 
αντίστοιχα μη λογικά χαρακτηριστικά, όπως:

- Παραμόρφωση της κλίμακας ενός αντικειμένου ή ενός χώρου
- Στρέβλωση της μορφής

- Αναίρεση της αντικειμενικής πραγματικότητας
- Αμφισβήτηση της λειτουργικής συνέπειας

- Αναίρεση της κατασκευαστικής λογικής
- Εισαγωγή μιας υπερ-πραγματικής λογικής σχεδιασμού

-Χρήση εννοιολογικού μη λογικού διαγράμματος για την αρχική 
ιδέα, εμπνευσμένου από την ταινία «Ο Ανδαλουσιανός Σκύλος» 

των Luis Buñuel και Salvador Dalí.

κολάζ ιδεών και προθέσεων | collage of ideas and intentions
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μακέτες αντικειμένων | models of objects
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ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΙΚ | 2019

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΓΕΙΩΤΗ
Επίβλεψη: Αγγελική Σιβιτανίδου

DIMITRA PEGIOTI
Supervision: Angeliki Sivitanidou

53 
PERCEPTION AND DRAMATIZATION OF 
SPACE THROUGH COMICS | 2019

The subject of this project is the interaction of architecture with 
graphic storytelling (comics), since, during the visual narration, 
not only does the story-plot unfold, but space is depicted in 
time as an ever-evolving environment. The fundamentals of 
constructing and telling a story, writing and illustrating an 
effective dialogue, crafting a narrative sequence of images, 
and their application are examined and demonstrated in an 
actual comic book. Through the process of creating spatial 
imagery for a specific story, the conception, the perception 
and the dramatization of Space and the dimensions of Time 
and Movement are investigated, as well as primary spatial-
architectural concepts, structural principles, techniques of 
representation, scales, qualities of space and relationships. 
Through the anthropocentric plot, the sociocultural dimension 
of Space, social relations, cultural values and existential concerns 
are highlighted.

Η εργασία έχει ως αντικείμενο την αλληλεπίδραση της 
αρχιτεκτονικής με τα εικονογραφήματα (κόμικς), αφού κατά 

την οπτική αφήγηση όχι μόνο ξεδιπλώνεται η ιστορία-πλοκή, 
αλλά απεικονίζεται και ο χώρος μέσα στον χρόνο ως ένα 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Οι βασικές αρχές της 
δόμησης και αφήγησης μιας ιστορίας, της συγγραφής και 

απεικόνισης ενός αποτελεσματικού διαλόγου, του σχεδιασμού 
μιας αφηγηματικής αλληλουχίας εικόνων και της εφαρμογής 

τους εξετάζονται σε ένα πραγματικό κόμικ. Μέσα από τη 
διαδικασία δημιουργίας των χώρων για μια συγκεκριμένη 

ιστορία, διερευνώνται η δημιουργία-σύλληψη, η αντίληψη 
και η δραματοποίηση του Χώρου και οι διαστάσεις του 

Χρόνου και της Κίνησης. Επίσης, εξετάζονται πρωταρχικές 
χωρικές-αρχιτεκτονικές έννοιες, δομικές αρχές, τεχνικές 

αναπαράστασης, κλίμακες, ποιότητες του χώρου και σχέσεις. 
Μέσα από την ανθρωποκεντρική πλοκή, αναδεικνύονται 

η κοινωνικοπολιτισμική διάσταση του Χώρου, κοινωνικές 
σχέσεις, πολιτισμικές αξίες και υπαρξιακοί προβληματισμοί.
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ΕΛΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑ ΠΙΕΡΗ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

ELINA STERGIA PIERI
Supervision: Solon Xenopoulos

INVERSE SKYSCRAPER - BUILDING 
THROUGH LANDSCAPE | 2019

54 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ - ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ | 2019

The thesis is an experiment for the design of a hotel in the ‘Petra 
tou Romiou’ setting in Pafos, i.e. an area with a very special 
and protected landscape. The inspiration for the shape of the 
building comes from the work of Lucio Fontana and his famous 
‘cuts’, while its functional organization finds references in Mies 
van der Rohe's Barcelona Pavilion. The hotel takes the form of an 
inverse skyscraper, since its main entrance on the ground floor 
is also the highest floor of the building, due to the steep slope of 
the ground. Next, the rooms, the recreation areas, the amenities, 
the staff rooms and a conference room are organized towards 
the lower floors, while at the lowest level of the skyscraper, 
which is also on ground level, there is a wine cellar together with 
a wine tasting bar.

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα πείραμα σχεδιασμού 
μίας ξενοδοχειακής μονάδας σε έναν λόφο στην περιοχή της 

Πέτρας του Ρωμιού στην Πάφο, δηλαδή σε μία περιοχή με 
ένα πολύ ιδιαίτερο και προστατευμένο τοπίο. Η μορφή του 

κτηρίου είναι εμπνευσμένη από το έργο του Lucio Fontana και 
τις διάσημες σχισμές του, ενώ η λειτουργική του οργάνωση 

βρίσκει αναφορές στο Barcelona Pavilion του Mies van 
der Rohe. Η ξενοδοχειακή μονάδα παίρνει τη μορφή ενός 

αντίστροφου ουρανοξύστη, μιας και η κύρια είσοδός του στο 
ισόγειο αποτελεί ταυτόχρονα και τον πλέον υψηλό όροφο του 

κτηρίου, εξαιτίας της έντονης κλίσης του εδάφους. Ακολούθως, 
οργανώνονται, προς τους κατώτερους ορόφους, τα δωμάτια, 

οι χώροι αναψυχής, οι βοηθητικοί χώροι, οι χώροι προσωπικού 
και ένας συνεδριακός χώρος, ενώ στο πιο χαμηλό επίπεδο του 
ουρανοξύστη, το οποίο επίσης είναι ισόγειο, αναπτύσσεται το 

κελάρι και το δοκιμαστήριο κρασιών.

όψεις & ενδεικτικές κατόψεις | elevations & indicative plans
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απόψεις εσωτερικών & εξωτερικών χώρων | 
interior & exterior views

χρήσεις | uses

εσωτερικοί & εξωτερικοί χώροι | 
interior & exterior spaces
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ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΨΩΝΑ | 2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

GEORGE SAKKAS
Supervision: Dimitrios Antoniou

55 
YOUTH CENTER IN YPSONAS | 2019

In a very sensitive area that needs special attention and 
incentives for employment, education and leisure, it was chosen 
to propose a Youth center, which aspires to be a model for even 
more centers such as what we tend to call "community centers" 
in the US or elsewhere. The role of this complex is social, 
pedagogical and recreational and therefore contains functions 
in its program that serve this multiplicity. The quality of the 
configuration of spaces, the choice of materials and colors and 
the simplicity of the circulation and the layout of the program 
aim to operate educationally and remind us that architecture 
is such a tool. The study includes bioclimatic sensibilities and is 
fully integrated with the scale of the settlement.

Σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή που χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή και κίνητρα για την απασχόληση, την εκπαίδευση και 
την ψυχαγωγία, επιλέχθηκε να προταθεί ένα κέντρο νεολαίας, 

που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο για ακόμη περισσότερα 
κέντρα όπως αυτά που συνηθίζουμε να αποκαλούμε 

«community centers» στις ΗΠΑ ή αλλού. Ο ρόλος αυτού του 
κέντρου είναι κοινωνικός, παιδαγωγικός και ψυχαγωγικός και γι' 
αυτό περιέχει στο πρόγραμμά του λειτουργίες που εξυπηρετούν 

αυτήν την πολλαπλότητα. Η ποιότητα της διαμόρφωσης των 
χώρων, η επιλογή των υλικών και των χρωμάτων και η απλή 

κυκλοφορία και διευθέτηση του προγράμματος επιδιώκουν 
να λειτουργήσουν εκπαιδευτικά και να υπενθυμίσουν πως η 

αρχιτεκτονική είναι ένα τέτοιο εργαλείο. Όλη η μελέτη περιέχει 
βιοκλιματική σκέψη και εντάσσεται πλήρως στην κλίμακα του 

οικισμού.

θέση οικοπέδου & ανάλυση οικισμού | site location & analysis
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αίθουσα πολλαπλών χρήσεων | multipurpose space διαμόρφωση δώματος | roof garden

ανατολική &  δυτική όψη | east & west elevations

τομή κατά μήκος | longitudinal section

διάταξη χώρων | spatial layout
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ΠΛΩΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙΟΥ | 2019

ΜΑΡΙΑ EΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ
Επίβλεψη: Αγγελική Σιβιτανίδου

MARIA EVANGELIA TZOUVELEKI
Supervision: Angeliki Sivitanidou

56 
FLOATING MUSEUM OF PAVLOPETRI | 2019

The project proposes a floating museum in order to bring 
to light the sunken ancient settlement of Pavlopetri in the 
prefecture of Laconia in the Peloponnese. To design the 
structure an interdisciplinary approach was adopted, to draw 
on knowledge from marine science, environmental engineering, 
bioclimatic and sustainable architecture, ecology and marine 
archeology. Because the museum floats right above the ancient 
settlement, in a protected coastal and marine landscape, many 
questions were raised concerning the access, enhancement, 
use and controlled green development of the area, form and 
construction of floating facilities, energy efficiency. The museum 
includes exhibition spaces, a library, a café-restaurant, a research 
laboratory, teaching and lecture halls, diving facilities, outdoor 
platforms and even submerged glass volumes for viewing the 
seabed and the underwater remains of the settlement from 
above.

άποψη της περιοχής και της πρότασης από αέρος | bird’s eye view of area and project

Η εργασία προτείνει τη δημιουργία ενός πλωτού μουσείου 
με σκοπό την ανάδειξη του βυθισμένου αρχαίου οικισμού 

του Παυλοπετρίου στον νομό Λακωνίας Πελοποννήσου. Για 
τον σχεδιασμό της κατασκευής υιοθετήθηκε μια διατομεακή 

προσέγγιση, αντλώντας γνώσεις από τη ναυτιλιακή επιστήμη, 
τη μηχανική περιβάλλοντος, τη βιοκλιματική και αειφόρο 
αρχιτεκτονική, την οικολογία και την ενάλια αρχαιολογία. 

Επειδή το μουσείο θα επιπλέει ακριβώς πάνω από τον 
αρχαίο οικισμό, σε ένα προστατευόμενο παράκτιο και 

θαλάσσιο τοπίο, εγείρονται ζητήματα πρόσβασης, ανάδειξης, 
χρήσης και ελεγχόμενης πράσινης ανάπτυξης της περιοχής, 

μορφής και κατασκευής των πλωτών εγκαταστάσεων. Το 
μουσείο περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους, βιβλιοθήκη, 

καφεστιατόριο, ερευνητικό εργαστήριο, αίθουσες διδασκαλίας 
και παρουσιάσεων, εγκαταστάσεις καταδύσεων, υπαίθριες 

εξέδρες και βυθισμένους γυάλινους όγκους για οπτική επαφή 
με τον βυθό και τα υποβρύχια κατάλοιπα του οικισμού.
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τα επίπεδα του μουσείου | the museum levels

άποψη του μουσείου από αέρος | bird’s eye view of museum άποψη του εκθεσιακού χώρου | view of exhibition space



176

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
DIPLOMA PROJECTS

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - 
ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | 2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ
Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου

GEORGIOS TSAMTSIDIS
Supervision: Dimitrios Antoniou

57 
LUXURIOUS GUEST HOUSING COMPLEX - 
SUBTERRANEAN ARCHITECTURE | 2019

In an environmentally very sensitive landscape, the most 
gentle installation of a series of luxury guesthouses and all 
the necessary uses to help their operation was attempted. 
Subterranean architecture was considered as the most 
appropriate solution for this landscape. The simple formation of 
the layout with curving and bold straight lines creates a dialogue 
with the natural landscape, recalling the existence of this large 
complex, but without imposing its volume on it. The courtyards 
are private and shady, the public spaces open-air and integrated 
with the environment, the materials simple and earthy. The 
attempt to integrate bioclimatic elements was also an objective, 
together with the ecological nature of the excavation to which 
all the principles and techniques of this particular kind of 
buildings were applied.

Σε ένα πολύ ευαίσθητο περιβαλλοντικά τοπίο επιχειρήθηκε 
η όσο το δυνατόν πιο ήπια τοποθέτηση σειράς πολυτελών 

ξενώνων και όλων των απαραίτητων χρήσεων που θα 
βοηθούν στη λειτουργία τους. Η υπόσκαφη αρχιτεκτονική 

θεωρήθηκε ως μονόδρομος για το συγκεκριμένο τοπίο. Η απλή 
διαμόρφωση των χαράξεων με τις καμπυλόμορφες γραμμές 

και τις τολμηρές ευθείες δημιουργεί έναν διάλογο με το 
φυσικό τοπίο, υπενθυμίζοντας την ύπαρξη του μεγάλου αυτού 

συγκροτήματος, χωρίς να επιβάλλει όμως τον όγκο του σε 
αυτό. Οι αυλές είναι ιδιωτικές και σκιερές, οι δημόσιοι χώροι 

υπαίθριοι και ενταγμένοι στο περιβάλλον, τα υλικά απλά και 
γήινα. Η προσπάθεια της ένταξης βιοκλιματικών στοιχείων ήταν 

επίσης μια επιδίωξη, μαζί με τον ούτως ή άλλως οικολογικό 
υπόσκαφο χαρακτήρα στον οποίο εφαρμόστηκαν όλες οι αρχές 

και οι τεχνικές των υπόσκαφων κτηρίων.

άποψη από αέρος | bird’s eye view



177

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

κάτοψη ισογείων | ground floor plan

απόψεις δωματίων & κοινόχρηστων χώρων | views of rooms & public spaces
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ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2019

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ
Επίβλεψη: Αγγελική Σιβιτανίδου

NEOFYTOS CHRISTOFI
Supervision: Angeliki Sivitanidou

58 
REGENERATION OF THE LARNAKA 
HISTORIC CENTER | 2019

The project suggests the pedestrianization of Ermou and 
Zenonos Kitieos streets and the creation of a network of 
pedestrian routes that will connect them with monuments, listed 
buildings, new and future urban projects, the municipal market, 
the Larnaca City Hall, the Pierides Museum, the Pier and the 
famous Beach of Finikoudes, with the aim of reviving degraded 
areas of the historic core of the city. The proposal also includes 
the landscaping and enrichment of the area with new small urban 
pocket parks, playgrounds and squares for socio-cultural events 
and gatherings. Furthermore, the beautification of existing 
façades and the conversion of uses are also recommended in 
order to strengthen the commercial center with new mixed uses, 
such as cafés, restaurants, offices, public services, apartments 
and residences. A perforated cover is designed on top of the 
pedestrianized Ermou street to mitigate weather phenomena 
and ensure the thermal comfort of users in open spaces. A 
specific algorithm based on the voronoi diagram was created for 
the design and construction of the shading device.

Η εργασία εισηγείται την πεζοδρόμηση των οδών Ερμού 
και Ζήνωνος Κιτιέως και τη δημιουργία δικτύου διαδρομών 

που να τις συνδέει με μνημεία, διατηρητέα κτήρια, νεο-
ανεγερθέντα και μελλοντικά αστικά έργα, τη δημοτική αγορά, 

το Δημαρχείο Λάρνακας, το Μουσείο Πιερίδη, τον Μόλο και τη 
διάσημη Παραλία των Φοινικούδων, με στόχο την αναβίωση 

υποβαθμισμένων περιοχών του ιστορικού πυρήνα της πόλης.   
H πρόταση συμπεριλαμβάνει τοπιοτέχνηση και εμπλουτισμό 

της περιοχής με μικρά αστικά πάρκα, παιδικές χαρές 
και πλατείες για κοινωνικοπολιτιστικές εκδηλώσεις και 

συναθροίσεις. Προτείνεται εξωραϊσμός των υφιστάμενων 
όψεων και μετατροπή χρήσεων για την ενίσχυση του 

εμπορικού κέντρου με νέες χρήσεις, όπως καφέ, εστιατόρια, 
γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες, διαμερίσματα και κατοικίες. 
Στην πεζοδρομημένη οδό Ερμού σχεδιάζεται ένα διάτρητο 

στέγαστρο για να μετριάσει τα καιρικά φαινόμενα και να 
εξασφαλίσει τη θερμική άνεση στους υπαίθριους χώρους, 

με την εφαρμογή συγκεκριμένου αλγόριθμου βάσει του 
διαγράμματος voronoi.

αλγόριθμος & κατασκευή βάσει του διαγράμματος voronoi | algorithm & voronoi diagram-based structure
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άποψη του πεζόδρομου | view of pedestrian street

διαγράμματα κυκλοφορίας και ύψους κτηρίων | circulation and building height diagrams

σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ YESLLONA | 2020

ΜΑΪΣ ΑΜΠΑΣ, ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα

MAIS ABBAS, RAFAELLA GEORGIOU
Supervision: Evanthia Dova

YESLLONA REHABILITATION CENTER | 2020

59 

This thesis approaches therapy as a holistic process that 
combines physical rehabilitation with spiritual healing. 
Positioning the Rehabilitation Center by the waterfront and 
integrating the landscape as a design strategy reflect the need to 
reconnect humans with the natural environment. Therefore, one 
part of the program is inserted in a series of building volumes 
stitched together with an outdoor corridor, defining a perceptual 
axis, while more immediate functional connections are arranged 
to help users (employees, patients, visitors) orient themselves 
in the space. The rest of the program is located outdoors, in 
order to allow for the dual condition of healing body and spirit 
though medical practices and connection with nature. Tools 
and concepts from the methodology of Space Syntax have been 
applied, in order to evaluate a variety of configurations, and 
ensure the perceptual simplicity of the spatial layout beyond the 
apparent complexity of composition.

Η πρόταση προσεγγίζει τη θεραπεία ως ολιστική διαδικασία, 
που αφορά τόσο στην αποκατάσταση του σώματος όσο και 

στην ίαση του πνεύματος. Η θέση του Κέντρου Αποκατάστασης 
κοντά στη θάλασσα και η ένταξη του τοπίου στη στρατηγική 

του σχεδιασμού αντανακλούν την ιδέα της ανάγκης για 
επανασύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Έτσι, 

ένα μέρος του προγράμματος χωροθετείται σε μια σειρά όγκων 
που αρθρώνονται μέσω του υπαίθριου διαδρόμου, ορίζοντας 

έναν αντιληπτικό άξονα, ενώ οι άμεσες λειτουργικές συνδέσεις 
διατάσσονται έτσι ώστε οι χρήστες του χώρου (προσωπικό, 
ασθενείς κι επισκέπτες) να προσανατολίζονται εύκολα στον 

χώρο. Παράλληλα, ο υπαίθριος χώρος δέχεται το υπόλοιπο 
πρόγραμμα, ώστε να ικανοποιηθεί η διττή συνθήκη της ίασης 
σώματος και πνεύματος με τη συνέργεια ιατρικής πρακτικής 

και φύσης. Η χρήση των εργαλείων του Συντακτικού του Χώρου 
στήριξε την πρόθεση για αντιληπτική απλοποίηση της χωρικής 
οργάνωσης παρά τη φαινομενική σχεδιαστική πολυπλοκότητα.

αξονική ανάλυση με το λογισμικό depthmapX | axial analysis with the depthmapX software
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κάτοψη ισογείων & διαμόρφωση εξωτερικών χώρων | ground floor & landscaping plan
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κτήριο εργαστηρίων | laboratory building
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απόψεις του συγκροτήματος από νότο και βορρά | views of the complex from the south  and the north
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | 2020
ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ

Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος
STEFANI AVGOUSTI
Supervision: Solon Xenopoulos

60 
RESTORATION OF EXISTING 
BUILDINGS WITH NEW ADDITIONS 
FOR LIVING & WORKING | 2020

The proposal has to do with the insertion of new living and 
working functions in the existing shells of structures located in 
the central area of Pano Pafos. The problem was approached as 
the combination of technical possibilities and aesthetic solutions 
with the adoption of the principle of minimalizing intervention, 
in respect to both the materials and the economy of resources, 
as well as the maximization of the overall possibilities offered 
by the current state. Furthermore, the combination of living 
and working in every single unit reflects on the one hand the 
historical background and the character of the area, since this 
has been the basic social production and architectural model, 
and on the other hand it also foresees the situation after the 
pandemic. The main characteristics, and restrictions at the 
same time, that were exploited, are the deep linear plan, and the 
presence of very few openings on only one narrow elevation, 
three sides left blank, and a yard towards the access street.

Η πρόταση αφορά την εγκατάσταση νέων λειτουργιών 
κατοικίας και εργασίας σε υφιστάμενα κελύφη κτισμάτων 

στην κεντρική περιοχή της Πάνω Πάφου. Το πρόβλημα τέθηκε 
ως συνδυασμός τεχνικών δυνατοτήτων και αισθητικού 

αποτελέσματος, υιοθετώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης 
των επεμβάσεων, τόσο όσον αφορά τα υλικά και την 

εξοικονόμηση πόρων, όσο και τη μέγιστη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που προσφέρονται από την υφιστάμενη 

κατάσταση. Επίσης, ο συνδυασμός κατοικίας και εργασίας σε 
κάθε ξεχωριστό κέλυφος αντικατοπτρίζει και τις ιστορικές 

καταβολές τους και τη φυσιογνωμία της περιοχής, αφού αυτή 
η συνύπαρξη υπήρξε το βασικό κοινωνικό, παραγωγικό και 

αρχιτεκτονικό πρότυπό της, αλλά ταυτόχρονα προβλέπει την 
κατάσταση μετά την πανδημία. Βασικά χαρακτηριστικά, και 

ταυτόχρονα δεσμεύσεις, που αξιοποιήθηκαν είναι η επιμήκης 
βαθιά κάτοψη και η ύπαρξη ελάχιστων ανοιγμάτων σε μία μόνο 

στενή πλευρά, τρεις τυφλές όψεις και αυλή προς τον δρόμο.

διαγράμματα ανάλυσης | analysis diagrams

TYPE A

TYPE B

TYPE C

TYPE D
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τύπος δ: κατόψεις ισογείων & παταριών | type d: ground floor & mezzanine plans

τύπος β: όψη & κάτοψη ισογείων | type b: elevation & ground floor plan
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ | 2020

ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑ, ΝΙΚΟΣ ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος, Ελένη Χατζηνικολάου

MARY GIANNAKA, NIKOS SOKORELIS
Supervision: Solon Xenopoulos, Eleni Hadjinikolaou

61 
INTERCULTURAL CEMETERY IN AGIA VARVARA, 
DISTRICT OF PAFOS, CYPRUS | 2020

The project is based on the co-existence of people from 
different religions, beliefs and burial rituals. The cemetery 
receives Orthodox and Catholic Christians, Buddhists and 
Muslims. In a rural area, between two hills separated by a river, 
a cemetery is proposed, consisting of burial spaces with varying 
orientations, in accordance with the different religions, a 
cremation building-bridge, a prayer space and an observatory. 
The mixing of burial spaces is expected to evoke images of a 
haphazardly built dense city center, with constant additions. The 
cremation space is "born" from one hill, develops into a bridge 
and ends at the hill accross from the river. The prayer area is an 
open-air circular yard buried in the ground. The observatory is 
a slim vertical form with openings that become denser at the 
higher levels, producing a sense of apocalypsis with the help of 
natural light.

Η διπλωματική βασίζεται στη συνύπαρξη των ανθρώπων με 
διαφορετικές θρησκείες, πεποιθήσεις και τρόπους ταφής. Tο 

κοιμητήριο υποδέχεται Χριστιανούς Ορθόδοξους, Χριστιανούς 
Καθολικούς, Βουδιστές, Μουσουλμάνους. Σε μια αγροτική 

περιοχή, ανάμεσα σε δύο λόφους που διαχωρίζονται από 
έναν ποταμό, προβλέπονται χώροι ταφής με διαφορετικούς 

προσανατολισμούς ανάλογα με το θρήσκευμα, ένα κτήριο 
αποτέφρωσης-γέφυρα, ένας χώρος προσευχής, καθώς και 

ένα παρατηρητήριο. Η ανάμειξη των χώρων ταφής έχει στόχο 
να φέρει εικόνες από ένα πυκνοδομημένο-άναρχο κέντρο 

μιας πόλης, με συνεχείς προσθήκες. Ο χώρος αποτέφρωσης 
«γεννιέται» από τον έναν λόφο, δημιουργεί μια γέφυρα πάνω 

από το ποτάμι και καταλήγει στον απέναντι λόφο. Ο χώρος 
προσευχής είναι μια υπαίθρια κυκλική αυλή, θαμμένη στη γη.  

Ο χώρος του παρατηρητηρίου είναι μια ψηλόλιγνη μορφή, 
με ανοίγματα που πυκνώνουν καθ' ύψος, δημιουργώντας μια 

αίσθηση αποκάλυψης με τη βοήθεια του φωτός.

αποτεφρωτήριο: όψη, τομές & διαγράμματα | cremation space: elevation, sections & diagrams
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σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ | 2020

EYH ΗΛΙΑΔΗ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα

EVI ELIADES
Supervision: Evanthia Dova

URBAN AND SOCIAL INFILLS: AFFORDABLE 
HOUSING IN THE CENTER OF PAFOS | 2020

62 

Despite the extensive recent remodelling of its public spaces and 
the restoration of important historic buildings, the urban center 
of Pafos still feels empty, due to the absence of permanent 
residents. At the same time, what is also evident is the lack of 
affordable but well-designed housing, which will particularly 
address vulnerable social groups (e.g. young people, single-
parent families, refugees). The present thesis studies this dual 
issue and proposes the design of a series of pilot social housing 
buildings in the city. Its aim is to create social service hubs that 
can both revitalize the city and enrich the composition of its 
population, while also incorporating issues of formal typology, 
recycling and environmental technology.

Παρά την πρόσφατη εκτενή ανάπλαση των δημόσιων χώρων 
του και την αποκατάσταση σημαντικών ιστορικών κτηρίων, 

το αστικό κέντρο της Πάφου εξακολουθεί να παρουσιάζει 
μια εικόνα ερήμωσης, λόγω της απουσίας μόνιμων κατοίκων. 

Παράλληλα, είναι επίσης εμφανής η έλλειψη οικονομικής 
αλλά καλοσχεδιασμένης στέγης στην πόλη, που θα 

απευθύνεται ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ., 
νέους, μονογονεϊκές οικογένειες, πρόσφυγες). Η παρούσα 

διπλωματική ασχολείται με το διττό αυτό ζήτημα και προτείνει 
τον σχεδιασμό μιας σειράς πιλοτικών κτηρίων κοινωνικής 

κατοικίας στην πόλη. Ο στόχος είναι η δημιουργία πυρήνων 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων που θα αναζωογονήσουν την 

πόλη και θα εμπλουτίσουν την πληθυσμιακή της σύνθεση, 
ενσωματώνοντας επίσης θέματα μορφολογικής τυπολογίας, 

ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής τεχνολογίας. 

ανάλυση περιοχής | site analysis εναλλακτικές ογκοπλασίες | volume studies
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κτήριο 2: κατόψεις ισογείου και ορόφου | building 2: ground and first floor plans

κτήριο 1: κατόψεις ισογείου & ορόφων | building 1: ground & upper floor plans

0 1 2-3

0 1

κτήριο 1: όψη στην οδό & εσωτερική όψη | building 1: street elevation & interior elevation
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ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΓΕΡΟΝΗΣΟ | 2020

KΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΓΩΝΑΚΗ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

KALLIOPI PAGONAKI
Supervision: Solon Xenopoulos

63 
SPACE FOR ART AND CULTURE 
IN GERONISOS | 2020

Geronisos is a tiny island 180 meters from the coast of Pegia, 
to the west of Pafos, and remains uninhabited since the 14th 
century. Its name, "Iera Nisos" or "Holy Island", may possibly 
derive from the shrine of Apollo, dating from the 1st century 
B.C. The thesis studies the design of a new cultural hub, where a 
large number of events can take place. At the same time, it will 
be an exhibition space for the archaeological findings uncovered 
on Geronisos, but it will also define the beginning of a linear 
route over the water towards the island. This will highlight the 
island and attract visitors there. On the island itself, a space for 
meditation, as well as an information point, are provided.

Η Γερόνησος απέχει 180 μέτρα από τις ακτές της Πέγειας, στα 
δυτικά της Πάφου, και παραμένει ακατοίκητη από τον 14ο αι. 

Είναι πιθανόν το όνομά της, «Ιερά Νήσος», να οφείλεται στο 
ιερό του Απόλλωνα που χρονολογείται από τον 1ο αι. π.Χ. Η 

διπλωματική εργασία αφορά στον σχεδιασμό ενός νέου πυρήνα 
πολιτισμού για την περιοχή της Πέγειας που σχετίζεται με το 

νησί. Προτείνεται ο σχεδιασμός ενός νέου πολυχώρου τέχνης 
και πολιτισμού στον οποίο θα λαμβάνουν χώρα πλήθος από 

δρώμενα από τη γύρω περιοχή. Ταυτόχρονα θα αποτελεί ένα 
σημείο έκθεσης των ευρημάτων από τη Γερόνησο, αλλά και θα 

ορίζει την έναρξη μιας γραμμικής πορείας πάνω από το νερό 
προς το νησί με στόχο την ανάδειξη αλλά και την προσέλκυση 

επισκεπτών προς αυτό. Στο νησί θα υπάρχει σημείο ηρεμίας και 
χώρος στάσης και ενημέρωσης.

γενική κάτοψη | roof plan

διαγράμματα κεντρικής ιδέας | concept diagrams
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κάτοψη β’ επιπέδου | 2nd level plan

προοπτική τομή και απόψεις των χώρων του μουσείου | perspective section and views of the museum spaces

τομή κατά μήκος | longitudinal section
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ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ | 2020

ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

MARIA PAVLINA PAVLOUDAKI
Supervision: Solon Xenopoulos

64 
AGRITOURISM VILLAGE IN CRETE | 2020

This thesis studies the restoration and reuse of an abandoned 
tourist unit and its transformation into an agritourism village, 
where the visitor will have the opportunity to come close to 
nature and participate in various workshops on traditional 
agricultural tasks. Regarding the masterplan, the thesis proposes 
the construction of two new small buildings suitable for 
people with limited mobility, as well as the transformation of 
the existing restaurant into a multipurpose hall, the creation 
of a village square to strengthen the feeling of community 
living, and the design of areas for crop cultivation to support 
the corresponding workshops. Within the context of 
environmentally friendly design, the buildings are designed 
according to the basic bioclimatic principles, wind turbines 
and photovoltaic panels are installed, while the use of electric 
vehicles is promoted.

Η διπλωματική εργασία αφορά την αποκατάσταση και 
επανάχρηση μίας εγκαταλελειμμένης τουριστικής μονάδας 

και τη μετατροπή της σε αγροτουριστικό οικισμό, όπου ο 
επισκέπτης θα έρχεται σε επαφή με τη φύση, καθώς και με τις 

παραδοσιακές αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, μέσω 
σχετικών εργαστηρίων. Όσον αφορά τη βασική σχεδιαστική 

πρόταση, προτείνονται: η ανέγερση δύο νέων μικρών κτηρίων 
που να είναι κατάλληλα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, 
η μετατροπή του εστιατορίου σε χώρο πολλαπλών χρήσεων, 
η δημιουργία μιας πλατείας ώστε να ενδυναμωθεί η αίσθηση 

του μικρού χωριού, καθώς και η χωροθέτηση περιοχών για 
καλλιέργειες και άλλες αγροτικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο 

μετατροπής της ανάπτυξης σε περισσότερο φιλική για το 
περιβάλλον, αξιοποιούνται οι βασικές αρχές βιοκλιματικού 

σχεδιασμού και προτείνεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών 
και φωτοβολταϊκών πάνελ και η χρήση ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων. 

γενική άποψη του αγροτουριστικού οικισμού | view of the agritourism village
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τύπος κατοικίας 2: άποψη | villa type 2: view γενική κάτοψη οικισμού | village masterplan

τύπος κατοικίας 2: κατόψεις | villa type 2: plans
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ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 
ΕΥΡΕΤΟΥ (ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ) | 2020

ΛΕΛΑ ΣΟΥΣΑΝΑΣΒΙΛΙ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος

LELA SHUSHANASHVILI
Supervision: Solon Xenopoulos 

65 
SELF-CONTAINED RESIDENCE IN EVRETOS 
DAM (POLI CHRYSOCHOUS) | 2020

The project focuses on the design of a self-contained residence 
located on a site close to Evretos Dam. The two-storey house 
is 180 sq.m. and produces all the energy it requires with solar 
panels on the roof. Its proximity to the Evretos Dam offers the 
possibility of exploiting the water after filtration. The house has 
a garden and a greenhouse for vegetables and flowers. Its large 
glazed areas are oriented to the south, whereas smaller openings 
are placed on the north side for natural cross-ventilation. On 
the second floor, next to the staircase, there is an opening which 
functions as a windtower, and at the same time assists natural 
light in entering the space with openings on both sides.

Η κατοικία των 180 τ.μ. είναι διώροφη και παράγει την ενέργεια 
που χρειάζεται από μόνη της, με ηλιακά πάνελ στην οροφή, τα 

οποία επαρκούν για τη θέρμανση, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη 
φόρτιση του ηλεκτρικού αυτοκίνητου των ενοίκων. Η γειτνίαση 

με το φράγμα μάς δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε 
το νερό κατόπιν φιλτραρίσματος. Το σπίτι έχει κήπο και 

θερμοκήπιο για λαχανικά και λουλούδια. Η κατοικία διαθέτει 
μεγάλα ανοίγματα που βλέπουν στον νότο, ενώ στον βορρά 

υπάρχουν μικρότερα ανοίγματα για να επιτυγχάνεται διαμπερής 
αερισμός. Στον δεύτερο όροφο, δίπλα στη σκάλα, υπάρχει μία 

τρύπα, η οποία  λειτουργεί ως ανεμοπύργος και επίσης βοηθάει 
και τον φωτισμό, μιας και από τις δύο πλευρές της υπάρχουν 

ζώνες ανοιγμάτων.

άποψη της κατοικίας, του θερμοκηπίου και του κήπου | view of the house, the greenhouse and the garden
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κατόψεις ισογείου και ορόφου | ground and first floor plans

τομές | sections

άποψεις της κατοικίας | views of the residence
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 2020
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΥ

Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος
ΥIANNAKIS SPYROU
Supervision: Solon Xenopoulos

66 
RESTORATION & UTILIZATION 
OF FACILITIES AT THE OLD 
LARNACA AIRPORT | 2020

The old Larnaca airport is situated southwest of Larnaca 
adjacent to the salt lakes and covers an approximate area of 
5.25 km2. It was the main international gateway for the Republic 
of Cyprus until 2009, when the new Larnaca International 
Airport began operations. Just a small part of the old terminal 
remains open as an executive terminal for VIPs and jet planes. 
The proposal integrates the original structure of the building 
as a new executive airport for VIPs and state executives with a 
museum of aviation. In order to create links with the surrounding 
area and attract visitors of all ages, parks and a children’s play 
area (in the form of a miniature airport and runway) have been 
incorporated in the project. Inspired by airplanes, the new 
buildings take the form of wings which span above the premises, 
covering and protecting them. Full glass façades that offer view 
points for aircraft observation as well as breath-taking views 
over the salt lakes complement the project.

Ο παλιός αερολιμένας Λάρνακας βρίσκεται νοτιοδυτικά της 
πόλης πλησίον των αλυκών σε μία έκταση 5,25 τ.χλμ. Υπήρξε 
η βασική διεθνής πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι το 

2009, όταν ο νέος Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας άρχισε 
τη λειτουργία του.  Ένα μικρό τμήμα του παλιού αερολιμένα 

παραμένει σε λειτουργία ως «executive terminal» για VIPs 
και ιδιωτικά αεροπλάνα. Στην πρόταση ενσωματώνεται η 
αρχική κατασκευή ως ένα νέο «executive airport», με ένα 

Μουσείο Αεροπλοΐας. Για τη δημιουργία συνδέσεων με τη γύρω 
περιοχή και την προσέλκυση επισκεπτών όλων των ηλικιών, 

προβλέπονται πάρκα και χώρος για παιδιά (με τη μορφή ενός 
αερολιμένα και διαδρόμου υπό κλίμακα). Εμπνευσμένα από τα 

αεροπλάνα, τα νέα κτήρια έχουν τη μορφή φτερών τα οποία 
εκτείνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις, καλύπτοντας και 

προστατεύοντάς τες. Η πρόταση ενδυναμώνεται με τη χρήση 
υαλοστασίων που προσφέρουν παρατήρηση των αεροσκαφών, 

αλλά και θέα προς τις αλυκές.

σχέδιο γενικής διάταξης περιοχής | area masterplan
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κάτοψη ισογείου | ground floor plan

τομή στο μουσείο αεροπορίας | section through aviation museum

άποψη του μουσείου αεροπορίας | view of aviation museum
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ | 2020

EΛΕΝΟΣ ΤΣΙΓΓΗΣ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος 

ELENOS TSIGGIS
Supervision: Solon Xenopoulos

67 
EXHIBITION SPACE AND 
ENVIRONMENTAL OBSERVATORY IN 
PLATANIA KAKOPETRIAS | 2020

The proposal originated from the observation of the necessity to 
erect a modest exhibition space together with an environmental 
observatory at the Platania area of Kakopetria. The main 
concern of the proposal was not just to consider an, as much 
as possible, discreet insertion of new structures to the existing 
location, but mostly to upgrade the existing landscape through 
these new structures. This intention is realized with the use 
of local building materials for the new structures, but also by 
introducing new geometries which are rather austere, and at the 
same time they are in a direct relation with the natural forms 
of the landscape. This allows these natural forms to become an 
organic constituent of the new spaces, but also of the open areas 
between the new built structures. 

Η πρόταση προέκυψε από τη διαπίστωση της αναγκαιότητας 
κατασκευής ενός μικρού εκθεσιακού χώρου και 

περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου στη θέση Πλατάνια 
της Κακοπετριάς. Το κύριο μέλημα της πρότασης ήταν όχι 

απλά η κατά το δυνατόν διακριτικότερη παρουσία όλων 
των νέων κατασκευών στη συγκεκριμένη θέση, αλλά κυρίως 

η αναβάθμιση του χώρου και του τοπίου μέσω των νέων 
κατασκευών και των γενικών διαμορφώσεων. Η πρόθεση αυτή 
υλοποιείται με τη χρήση υλικών κατασκευής που προέρχονται 

από την περιοχή, καθώς και γεωμετριών οι οποίες, ενώ είναι 
αυστηρές, ταυτόχρονα συνδιαλέγονται με τις φυσικές μορφές 

του τοπίου, επιτρέποντας σ’ αυτές τις μορφές να γίνονται 
οργανικά συστατικά των χώρων, αλλά και των περιοχών 

ανάμεσα στις νέες κατασκευές. 

άποψη της επέμβασης από αέρος | bird’s eye view of intervention
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γενική διάταξη των επεμβάσεων | masterplan of intervention
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απόψεις του κεντρικού κήπου | views of main garden
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απόψεις του μουσείου | views of museum
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ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ | 2020

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επίβλεψη: Ευανθία Δόβα

ALEXANDROS TSIMBEROPOULOS
Supervision: Evanthia Dova

LIFE IN BETWEEN | 2020

68 

This proposal straddles the line between utopia and reality, as it 
studies a series of parks and cultural sites in the leftover areas 
under elevated traffic axes, in submerged roundabouts and 
between the lanes on the Limassol highway. In addition to adding 
a significant green lung and functional recreation area in the city, 
this in-between park can also be articulated with the streams 
of the area, creating a circulation network, similar to the road 
system, but this time for pedestrians, cyclists, urban flora and 
fauna.

Πρόκειται για μια πρόταση ανάμεσα στην ουτοπία και 
την πραγματικότητα, καθώς αφορά μια σειρά πάρκων και 

πολιτιστικών χώρων στους υπολειπόμενους χώρους κάτω 
από ανισόπεδους κυκλοφοριακούς άξονες και κόμβους και 

μεταξύ των λωρίδων στον αυτοκινητόδρομο της Λεμεσού. Πέρα 
από την προσθήκη ενός σημαντικού πνεύμονα πρασίνου και 

λειτουργικού χώρου αναψυχής στην πόλη, αυτό το ενδιάμεσο 
πάρκο μπορεί να αρθρωθεί και με τα ρέματα της περιοχής, 
δημιουργώντας ένα δίκτυο κυκλοφορίας, αντίστοιχο με το 

οδικό, αλλά αυτήν τη φορά για πεζούς, ποδηλάτες, τη χλωρίδα 
και την πανίδα της πόλης. 

απόψεις από αέρος | bird’s eye views
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άποψη του πάρκου βιβλίου | view of the book park

περιοχή επεμβάσεων | project area εγκάρσιες τομές | cross sections
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ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, ΚΥΠΡΟΣ | 2020

INTERCULTURAL CEMETERY IN AGIA VARVARA, 
DISTRICT OF PAFOS, CYPRUS | 2020

Having won the Diploma Thesis Award for the year 2020, the 
highest prize in the Architecture Students Awards of the Cyprus 
Architects Association, Mary Giannaka (Μ) and Nikos Sokorelis 
(Ν) note some of the experiences they gained while working on 
their thesis and trace their course to winning the award.

Your thesis is on the design of an intercultural cemetery 
which will receive Orthodox and Catholic Christians, 
Buddhists and Muslims. This is certainly an original 
issue. How did you come about this theme? Did you 
consider any other topics?

M + N: Our dissertation, which focused on the relationship 
between space and light, was initially an opportunity to discover 
another type of architecture, which impressed us. Somehow we 
became interested in buildings with a mysterious atmosphere, 
such as churches, places of worship, museums, etc. Having these 
images in mind, we came to the conclusion that we would like the 
subject of our thesis to be about places with special variations 
of light. The choice of this topic was of course an additional 
challenge for us, as we had to study in depth the relationship of 
man with religion, but also with the notions of death and burial.

ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΝΝΑΚΑ, ΝΙΚΟΣ ΣΟΚΟΡΕΛΗΣ
Επίβλεψη: Σόλων Ξενόπουλος, Ελένη Χατζηνικολάου

MARY GIANNAKA, NIKOS SOKORELIS
Supervision: Solon Xenopoulos, Eleni Hadjinikolaou

Με αφορμή την κατάκτηση του Βραβείου Διπλωματικής 
Εργασίας για το έτος 2020, της υψηλότερης διάκρισης 
στα Βραβεία Φοιτητών Αρχιτεκτονικής του Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Κύπρου, η Μαίρη Γιαννάκα (Μ) και ο Νίκος 
Σοκορέλης (Ν) σημειώνουν ορισμένες από τις εμπειρίες που 

αποκόμισαν κατά την εκπόνησή της και σκιαγραφούν την 
πορεία τους έως τη βράβευση. 

Η διπλωματική εργασία σας αφορά τον σχεδιασμό 
ενός διαπολιτισμικού κοιμητηρίου που θα δέχεται 

Ορθόδοξους και Καθολικούς Χριστιανούς, Βουδιστές και 
Μουσουλμάνους. Πρόκειται ασφαλώς για ένα πρωτότυπο 
θέμα. Πώς οδηγηθήκατε στην επιλογή του; Υπήρχαν και 

άλλα υποψήφια θέματα;

Μ + Ν: Η ερευνητική εργασία μας, που είχε ως θέμα τη σχέση 
του χώρου και του φωτός, αποτέλεσε κατ' αρχάς την ευκαιρία 

να ανακαλύψουμε ένα άλλο είδος αρχιτεκτονικής, το οποίο 
μας εντυπωσίασε. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με 

κτήρια μυστηριακής ατμόσφαιρας, όπως εκκλησίες, χώρους 
λατρείας, μουσεία κτλ. Έχοντας αυτές τις εικόνες στο μυαλό 

μας, καταλήξαμε ότι το θέμα της διπλωματικής εργασίας μας θα 
θέλαμε να αφορά χώρους με ιδιαίτερες εναλλαγές του φωτός. Η 
επιλογή του συγκεκριμένου θέματος φυσικά ήταν μια πρόσθετη 

πρόκληση για εμάς, καθώς έπρεπε να εμβαθύνουμε στη σχέση 
που έχει ο άνθρωπος με τη θρησκεία, αλλά και με τις έννοιες του 

θανάτου και της ταφής.  

Η Μαίρη Γιαννάκα κατάγεται από τη Σκύρο Ευβοίας και ο Νίκος 
Σοκορέλης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Σπούδασαν 
αρχιτέκτονες μηχανικοί στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις 
Πάφου, λαμβάνοντας το Πτυχίο (2019) και το Δίπλωμα στην 
Αρχιτεκτονική (2020). Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
συμμετείχαν σε παγκύπριους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισμούς, από τους οποίους απέσπασαν βραβεία και 
επαίνους. Το 2021 εντάχθηκαν στην αρχιτεκτονική ομάδα 
Yiorgos Hadjichristou Architects και έκτοτε διαμένουν στη 
Λευκωσία.

Mary Giannaka comes from Skyros, Evia and Nikos Sokorelis 
from Gargalianoi, Messinia. They both studied architecture at 
the Neapolis University Pafos, receiving their BArch in 2019 
and their Diploma in Architecture in 2020. During their studies 
they participated in national and international architectural 
competitions, winning a number of awards and distinctions. In 
2021 they joined the office of Yiorgos Hadjichristou Architects 
and have since been living in Nicosia.παρατηρητήριο | observatory
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γέφυρα | bridge
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σχέδιο γενικής διάταξης | masterplan
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Θα μπορούσατε να περιγράψετε εν συντομία ποιες 
χρήσεις, χώρους και κατασκευές περιλαμβάνει αυτό το 
διαπολιτισμικό κοιμητήριο και πώς οργανώνονται στον 

χώρο;

Μ + Ν: Το διαπολιτισμικό κοιμητήριο αποτελείται από έναν 
χώρο αποτέφρωσης, έναν χώρο προσευχής, το παρατηρητήριο 

και διάφορους χώρους ταφής που καταλαμβάνουν και 
διαμορφώνουν τον εξωτερικό χώρο στο μεγαλύτερο μέρος 
του οικοπέδου. Η πρόθεσή μας, λόγω της ιδιομορφίας του 

οικοπέδου, ήταν η τοποθέτηση των διάφορων χώρων και 
κατασκευών να διέπεται από φυσικότητα. Ξεκινώντας από το 
αποτεφρωτήριο, αυτό είναι ένα μακρόστενο κτήριο-γέφυρα, 

που ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού, δημιουργώντας μία 
κίνηση πάνω από το νερό. Αυτό οδηγεί στον χώρο προσευχής, 

ο οποίος είναι μία βυθισμένη «αυλή» με τέσσερις μικρότερους 
χώρους λατρείας. Τέλος, υπάρχει το παρατηρητήριο, που είναι 

μια ανάβαση με συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ξεκινάει από 
το σκοτάδι για να οδηγήσει μέσα από μία έντονα κατακόρυφη 

κίνηση στο φως. 

Ποιες είναι οι κύριες παράμετροι που επηρέασαν ή και 
διαμόρφωσαν τον σχεδιασμό του κοιμητηρίου;

Μ: Πιστεύω ότι αυτό που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον 
σχεδιασμό ήταν το ίδιο το τοπίο. Το οικόπεδο που επιλέχθηκε 

βρισκόταν κάτω από μια γέφυρα που ένωνε έναν δρόμο 
ταχείας κυκλοφορίας. Η αντίθεση του στοιχείου αυτού με το 

οικόπεδο που είχε έντονη βλάστηση, πολλές καλλιέργειες και 
βοσκοτόπια, δημιουργούσε μια απόλυτη αρμονία. 

Ν: Οι ιδιαιτερότητες του οικοπέδου στην τοπογραφία, τα 
χρώματα της περιοχής, οι ήχοι και η αίσθηση που μας άφησε 

την πρώτη φορά που το επισκεφτήκαμε μας βοήθησαν να 
εμπνευστούμε και να φανταστούμε.

Ποια στοιχεία πιστεύετε ότι εκτίμησε η κριτική επιτροπή 
και βράβευσε τη διπλωματική σας ή (αν διαφέρουν) ποια 

είναι τα στοιχεία του σχεδιασμού σας που πιστεύετε ότι 
ξεχωρίζουν;

Μ + Ν: Πιστεύουμε ότι η κριτική επιτροπή εκτίμησε το γεγονός 
ότι επιλέξαμε ένα θέμα που είναι αρκετά ιδιαίτερο και 

τολμηρό. Φυσικά, πιστεύουμε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και η 
αντιμετώπισή μας ως προς το θέμα. Το αντιμετωπίσαμε πολύ 
ταπεινά, χωρίς υπερβολές, με πολύ λιτά και φυσικά στοιχεία. 

Could you briefly describe the uses, spaces and 
structures included in this intercultural cemetery and 
how they are laid out in space?

M + N: The intercultural cemetery consists of a cremation space, 
a prayer space, an observatory and various burial sites that 
occupy and shape the outdoor area in most of the site. Due to 
the particular features of the site, our intention was that the 
placement of the various spaces and structures be governed 
by naturalness. Starting from the cremation space, this is an 
elongated bridge-building joining the two banks of the river 
and allowing movement over the water. It leads to the prayer 
space, which is a sunken "courtyard" with four smaller spaces 
of worship. Finally, there is the observatory which is a climb of 
symbolic character, as one begins to ascend from the darkness 
and move up towards the light.

What are the key parameters that influenced or shaped 
the design of the cemetery?

M: I think that what greatly influenced the design was the 
landscape itself. The selected site was located under a bridge 
that connected a highway. The contrast of this element with the 
lush vegetation of the site, its many crops and pastures, created 
an absolute harmony.

N: The peculiarities of the site in terms of the topography, the 
colors of the area, the sounds and the feelings that it evoked 
in us the first time we visited, all these gave us inspiration and 
triggered our imagination.

Which elements do you think were those that the jury 
appreciated and gave you an award or (if they differ) 
what elements of your design do you think stand out?

M + N: We believe that the jury acknowledged the fact that we 
chose a thesis topic that is rather unusual and bold. Of course, 
we believe that our approach to the issue must also have 
played an important role. We dealt with it very humbly, without 
exaggeration, with very simple and natural elements.
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Ορισμένες φορές αναπτύσσονται συγκεκριμένες 
αρχιτεκτονικές προ-εικόνες, οι οποίες, ως εμμονές, 

καθοδηγούν τον σχεδιασμό, ανεξαρτήτως του 
αντικειμένου μελέτης. Στη φάση εκκίνησης της 

διπλωματικής εργασίας σας είχατε τέτοιες προ-εικόνες 
του τελικού αποτελέσματος στο οποίο στοχεύατε ή αυτό 

προέκυψε βαθμιαία και εξελικτικά; 

Μ + Ν: Η μελέτη και το τελικό αποτέλεσμα της διπλωματικής 
μας προέκυψε αβίαστα και διαισθητικά. Αυτό που έκανε την όλη 

διαδικασία πιο εύκολη και μας βοήθησε να εμβαθύνουμε στο 
θέμα ήταν η δημιουργία πολλών σκίτσων και μακετών, καθώς 

και οι πολύωρες συζητήσεις με τους καθηγητές μας.

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια εξαίρετη διπλωματική 
εργασία, αναρωτιέται κανείς πόσος χρόνος και κόπος 

απαιτούνται για την εκπόνησή της. Χρειάζονται 
υποχωρήσεις και θυσίες ή, απλώς, σωστός 

προγραμματισμός, γερές βάσεις και λίγη έμπνευση;

Μ + Ν: Προκειμένου να βγει ένα project που να ικανοποιεί 
πρώτα απ’ όλα εμάς τους ίδιους, χρειάζεται πάθος και 
όρεξη. Το πιο χρονοβόρο στην όλη διαδικασία ήταν η 

συνεχής αμφισβήτηση των ίδιων των εαυτών μας, ώστε να 
προσεγγίσουμε αυτό που κατά την άποψή μας ήταν ιδανικό. 

Νοείται πως θα χρειαστεί κάποιος να θυσιάσει αρκετό χρόνο, 
αλλά στο τέλος αυτό που μένει είναι μια ευχάριστη και μοναδική 

εμπειρία. 

Ορισμένες φορές ή σε ορισμένες περιόδους, η εκπόνηση 
μιας διπλωματικής εργασίας δείχνει να μοιάζει με 
καρδιογράφημα, όπου η απογοήτευση διαδέχεται 

τον ενθουσιασμό και οι περίοδοι δημιουργικότητας 
ακολουθούνται από φάσεις αναστοχασμού. Θυμάστε να 

ζήσατε τέτοιες καταστάσεις και, αν ναι, με ποιες αφορμές 
προέκυπταν και πώς τις διαχειριστήκατε;

Μ + Ν: Σίγουρα κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού 
υπάρχουν περίοδοι απογοήτευσης και αναστοχασμού, 

στις οποίες απορείς αν αυτό που κάνεις είναι η καλύτερη 
επιλογή. Όταν αυτό συνέβαινε σε εμάς, τότε επιλέγαμε να 

αποστασιοποιηθούμε για λίγο, προκειμένου να αποκτήσουμε 
καθαρό μυαλό και να μη δουλεύουμε μηχανικά. Για παράδειγμα, 

προβληματιστήκαμε ιδιαιτέρως με τον σχεδιασμό του χώρου 
λατρείας, κάναμε πάρα πολλές δοκιμές και δεν λειτουργούσε 

καμία λύση. Τότε πήραμε απόσταση, ανατρέχοντας σε 
χαρακτικά και πίνακες ζωγραφικής, και τελικά εμπνευστήκαμε 

από έναν πίνακα του Μόραλη. Βέβαια, στη συνέχεια ο 
σχεδιασμός διαφοροποιήθηκε εκ νέου, αλλά η προγενέστερη 

εμπειρία μάς είχε ήδη βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε 
διαφορετικά το θέμα.

Sometimes we develop specific architectural pre-
conceptions, which, as obsessions, guide the design, 
regardless of the subject of study. In the initial phase 
of your thesis, did you have such pre-conceptions of 
the end result that you were aiming for or did it emerge 
gradually and evolve?

M + N: The research and the final result of our thesis emerged 
effortlessly and intuitively. What made the whole process 
easier and helped us go deep into the subject was drawing many 
sketches and building models, along with the long discussions 
with our supervisors.

Since this is an excellent project, one wonders how 
much time and effort it takes to prepare a thesis. Are 
concessions and sacrifices necessary or, simply, good 
planning, solid foundations and a little inspiration?

M + N: In order to come out with a project that satisfies first of 
all ourselves, it takes passion and enthousiasm. During the whole 
process, what was the most time-consuming was a constant 
questioning between ourselves, in order to approach what in 
our opinion would be ideal. Of course, one will have to sacrifice a 
lot of time, but what remains in the end is a pleasant and unique 
experience.

Sometimes or at certain periods, working on a thesis 
seems like a cardiogram, where frustration is followed 
by excitement and bouts of creativity are followed by 
spells of reflection. Do you remember experiencing such 
situations and, if so, on what grounds did they arise and 
how did you manage them?

M + N: There are certainly periods of frustration and reflection 
during the design, when you wonder if what you are doing is 
the best choice. When this happened to us, we would choose 
to distance ourselves from the project for a while, in order to 
clear our minds and stop working mechanically. For example, 
we were very concerned with the design of the place of worship, 
we had been making all these tests and no solution worked. 
Then we took our time, looking at engravings and paintings, 
until we were eventually inspired by a painting by Moralis. Of 
course, afterwards the design changed again, but our previous 
experience had already helped us deal with the issue differently.
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αποτεφρωτήριο: όψη, τομές & διαγράμματα | cremation space: elevation, sections & diagrams

Χώρος αποτέφρωσης

Ο χώρος αποτέφρωσης «γεννιέται» από τον έναν λόφο, όπου 
τοποθετούνται όλες οι κύριες λειτουργίες του, περνάει πάνω από το 

ποτάμι δημιουργώντας μια γέφυρα, και καταλήγει στον απέναντι λόφο. Το 
κτήριο αποτελείται από όγκους με διαφορετικές λειτουργίες. Στο πίσω 

μέρος του κτηρίου έχουν τοποθετηθεί οι χώροι περιποίησης του νεκρού, 
ο χώρος αποτέφρωσης και το δωμάτιο παράδοσης τέφρας. Στη συνέχεια 

ακολουθούν ο χώρος αναμονής-ησυχαστήριο, ο χώρος υποδοχής και το 
αναψυκτήριο. Περνώντας στην απέναντι όχθη, στο τέλος της διαδρομής 

υπάρχει ένα βάθρο, με οπή στην οροφή. 'Ετσι το βάθρο λούζεται με το φως 
του ήλιου δίνοντας την αίσθηση του θείου.

Cremation space

The cremation space is 'born' on one hill, where all main functions are 
placed, passes over the river creating a bridge, and ends at the opposite hill. 

The building consists of volumes with different functions. The treatment 
areas for the bodies of the deceased, the furnace and the ash delivery room 

are located at the rear of the building. Then follow the waiting area-quiet 
space, the reception area and the refreshment hall. On the opposite bank of 

the river, at the end of the route, there is a pedestal, with a void in the roof. 
The pedestal is thus bathed in sunlight creating the feeling of the divine.
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Χώρος προσευχής

Ο χώρος προσευχής είναι μια αυλή κυκλικής γεωμετρίας 
που βρίσκεται θαμμένη στη γη. Μέσα σε αυτήν έχουν 

τοποθετηθεί χώροι λατρείας των οποίων η μορφή παραπέμπει 
σε έργα αγγειοπλαστικής. Αυτοί προσανατολίζονται και 

διαμορφώνονται εσωτερικά ανάλογα με την κάθε θρησκεία. 
Θέλοντας να ενισχύσουμε την ιδέα της ενότητας μεταξύ 

των θρησκειών, οι χώροι προσευχής ενοποιούνται μέσω του 
υπαίθριου χώρου. Η κάθοδος στον χώρο προσευχής γίνεται 

μέσω μιας ράμπας που γλείφει τον εξωτερικό τοίχο. Τέλος, ένας 
μικρός στενός διάδρομος, ένα σκαμμένο τούνελ, οδηγεί σε μία 

πηγή νερού και φωτός.

Prayer space

The prayer space is a circular courtyard buried in the ground. 
Inside the courtyard, places of worship have been arranged 

with forms that refer to pottery. They are oriented and laid out 
internally according to each religion. Wanting to reinforce the 
idea of unity among religions, prayer spaces are joined to one 

another via the open space of the courtyard. The descent to the 
prayer space is via a ramp that follows the outer wall. Finally, a 
small narrow corridor, a dug tunnel, leads to a source of water 

and light.

αποτεφρωτήριο: τομή και όψη | cremation space: section and elevation
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χώρος προσευχής: όψη, τομές και κάτοψη της αυλής | prayer space: elevation, sections and plan of courtyard



216

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
THE EXPERIENCE OF A DIPLOMA THESIS

Χώροι ταφής

Καθώς εισέρχεται κάποιος στο κοιμητήριο, το πρώτο που 
αντικρίζει είναι η μερικώς ανοργάνωτη διάταξη και κατανομή 
των τάφων. Ο προσανατολισμός κάθε τάφου διαφέρει ανάλογα 
με τη θρησκεία. Η ανάμειξή τους έχει στόχο να φέρει εικόνες
από ένα πυκνοδομημένο-άναρχο κέντρο μιας πόλης με συνεχείς 
προσθήκες. Τέλος, στην απέναντι όχθη υπάρχουν σχισμές στο 
βουνό και πλατώματα για την αποθήκευση της τέφρας και των 
οστών.

Burial sites

As one enters the cemetery, the first thing one sees is the 
partially disorganized arrangement and distribution of the 
graves. The orientation of each grave differs depending on the 
religion. This mixing aims to be a reminder of a densely built- 
haphazardly developed urban center with constant additions. 
Finally, on the opposite bank there are crevices and plateaus in 
the mountain for the storage of ashes and bones.

Είναι συχνό το φαινόμενο εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας από ομάδα φοιτητών. Δεδομένου του 

αποτελέσματός σας φαίνεται ότι ήταν μια σωστή επιλογή. 
Πώς θα χαρακτηρίζατε τη μεταξύ σας συνεργασία; 

Μ + Ν: Λόγω της συνεργασίας μας σε εργασίες και σχεδιαστικά 
θέματα κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, ήταν αρκετά 

εύκολη. Γενικά, πιστεύουμε ότι με τις συνεργασίες μπορείς 
να πετύχεις ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Βοηθάει πολύ η 
συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων στην εξέλιξη μιας ιδέας. 

Επειδή οι περισσότεροι από αυτούς που θα ξεφυλλίσουν 
αυτόν τον τόμο αναμένεται να είναι φοιτητές που μόλις 

εκκινούν τη διπλωματική εργασία τους, ποια παρότρυνση 
θα τους δίνατε ή σε τι χρειάζεται να επιστήσουν την 

προσοχή τους;

Μ: Το μόνο που θα συμβούλευα είναι να το απολαύσουν, καθώς 
είναι η τελευταία εργασία τους ως φοιτητών. Να αφήσουν 

ελεύθερο το μυαλό τους και να μην περιορίσουν τη σκέψη τους.

Ν: Θα έλεγα και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να απολαύσουν 
την τελευταία τους εργασία εντός της σχολής. Να αφήσουν 
τη φαντασία τους ελεύθερη και να δημιουργήσουν ό,τι τους 

ευχαριστεί. 

It is not unusual for a group of students to work on 
a diploma thesis together. Given the result, it seems 
that this was the right choice for you. How would you 
describe the cooperation between the two of you?

M + N: Thanks to our previous collaboration on several tasks and 
design projects during our studies, it was quite easy. In general, 
we believe that with collaborations you can achieve even better 
results. The discussion and the exchange of views help a lot in the 
development of an idea.

Since most of the people flipping through this volume 
are probably students just starting to work on their 
thesis, what encouragement would you give them or 
what should they be paying attention to?

M: My only advice to them is to enjoy it, as it is their last 
project as students. Let their minds be free and their thoughts 
unrestricted.

N: I would also say that it is very important for them to enjoy 
their last project within the school. Let their imagination run wild 
and create whatever pleases them.
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Χώρος παρατηρητηρίου

Το παρατηρητήριο ακολουθεί τον ίδιο σχεδιαστικό χαρακτήρα 
με τον χώρο προσευχής. Μέσα σε αυτήν την ψηλόλιγνη μορφή 

υπάρχει μόνο μία πορτοκαλί σκάλα που περικλείεται από μια 
τραχιά μαύρη επιφάνεια. Η είσοδος γίνεται από μια σχισμή στον 

λόφο, καταλήγοντας σε έναν υπόγειο χώρο. Όταν βρίσκεται 
κάποιος στο χαμηλότερο επίπεδο, υπάρχει απόλυτο σκοτάδι 

και, καθώς ανεβαίνει, τα ανοίγματα στο κτήριο πυκνώνουν, 
αφήνοντας τις ακτίνες του φωτός να περάσουν στο εσωτερικό, 

δημιουργώντας μια αίσθηση αποκάλυψης.

Observatory area

The design of the observatory follows the same ideas as the 
prayer space. All that exists inside this tall form is an orange 

staircase surrounded by a rough black surface. The entrance 
is a slit on the hill, ending in an underground space. At the 

lowest level there is absolute darkness and, as one ascends, the 
openings in the building widen, allowing the rays of light inside, 

creating a sense of revelation.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
EXHIBITIONS/ WORKSHOPS

REVISIT - CUSTOMIZING TOURISM | 2012

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ NUP, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΥΠΡΟΥ, 13Η  

BIENNALE ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΒΕΝΕΤΙΑ
Επιμέλεια: Δημήτριος Αντωνίου, Γεώργιος Αρτόπουλος

NUP WORKSHOP, CYPRUS PAVILION, 13TH 
ARCHITECTURE BIENNALE, VENICE 
Leaders: Dimitrios Antoniou, Georgios Artopoulos

REVISIT - CUSTOMIZING TOURISM | 2012

In a two-week workshop, students explored new tourism 
strategies and identities for Cyprus, addressing possible paths 
of evolution for Cyprus’s touristic landscapes, to promote 
interaction between locals and travellers. This workshop 
revealed the importance of the participation of architects in 
any "common ground" associated with our built and natural 
environments. Architecture could be a catalyst for the creation 
of this "common ground". The synthesis of various frameworks 
of knowledge and of a range of spatial experiences, in a simple, 
coherent, functional and innovative proposal is an everyday 
ritual for architects. More and more, societies need clear 
ideas for better living through the optimization of their local 
characteristics. Holistic approaches in architecture, that 
examine many parameters of human and community life, can be 
a tool for the synthesis of proposals that achieve a better life for 
all, after all.

Σε ένα εργαστήριο δύο εβδομάδων αναζητήθηκαν νέες 
τουριστικές στρατηγικές και ταυτότητες για την Κύπρο και 

συγκροτήθηκαν προτάσεις για την εξέλιξη του τοπίου του 
τουρισμού και της διάδρασης μεταξύ τουριστών και ντόπιων. 

Ταυτόχρονα, αποκαλύφθηκε ότι η σημασία της συμμετοχής των 
αρχιτεκτόνων σε οποιοδήποτε «κοινό έδαφος» θα μπορούσε 

να είναι καταλυτική. Η σύνθεση διαφορετικών πλαισίων 
γνώσης και χωρικών εμπειριών σε μια απλή, κατανοητή, 

λειτουργική και καινοτόμα πρόταση είναι καθημερινή ασχολία 
των αρχιτεκτόνων. Οι κοινωνίες έχουν όλο και περισσότερο 

την ανάγκη σαφών προτάσεων για την ευτυχή διαβίωσή τους 
μέσω της αξιοποίησης των τοπικών χαρακτηριστικών τους. Η 

ολιστική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, που εξετάζει πολλές 
παραμέτρους της ζωής των ανθρώπων και των κοινοτήτων 
τους, αποτελεί ένα εργαλείο για τη σύνθεση προτάσεων με 

σκοπό την καλύτερη ζωή όλων.

1 

Lost in Cyprus. Dam network tourism: Ευάγγελος Θεοφάνους, Χρίστος Παλατές | 
Evangelos Theofanous, Christos Palates

Cyprus has an intricate dam network; dam shorelines, dam walls and water surfaces 
can function as tourist attraction points, introducing an alternative mode of tourism 
in the Pafos region. Common ground will be generated on the periphery of the dams, 
around and inside, and in nearby villages, relocating touristic destinations from the 
beaches to the inner and higher ground of Cyprus.
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PaphosExtreme: Γεώργιος Μπόζης-Τζέτζης, Ιωάννης Γεωργίου | Georgios Bozis-
Tzetzis, Ioannis Georgiou
 
As ice caps melt, water will flood hotel buildings in Kato Pafos, and they will become 
nodes of an alternative touristic activity. Locals will reclaim the existing built and open 
space by creating a new network and a new hybrid typology of shelters, aquariums, 
fishing pods, pop-up exhibitions, graffiti festivals, parcour routes, view parks, rooftop 
relaxing areas and extreme sports venues.

All-Exclusive Hotel. The horizontal common ground: Kωνσταντίνος Τσιαρκέζος, 
Ιωακείμ Λιασίδης | Konstantinos Tsiarkezos, Ioakeim Liassides
 
The typical all-inclusive hotel explodes and spreads activities on the horizontal 
common ground; the idea is to remove all ground-floor hotel facilities and offer views 
of the Pafos coastline to visitors and locals. At the same time, cruising in the sea 
near Pafos offers views of city life behind the "walls" of the hotels. Common ground 
introduces culture condensers and reclaims the harbor as a third space.



226

ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
EXHIBITIONS/ WORKSHOPS

URBAN EQUILIBRIUM | 2013

ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ, ΠΑΦΟΣ, 21.6 - 29.6

URBAN EQUILIBRIUM | 2013

Στόχος του εργαστηρίου ήταν να σχεδιαστεί και να 
κατασκευαστεί ένα αντικείμενο αστικού εξοπλισμού. Στόχος 

του σχεδιασμού είναι να γίνει το προτεινόμενο αντικείμενο 
ένα τοπόσημο για την Πάφο που θα δρα ως ένας κοινόχρηστος 
«πόρος» της πόλης - ο οποίος θα προσφέρει στους κατοίκους 

(σκιά, πληροφόρηση, στάθμευση ποδηλάτων, οπτικά 
ερεθίσματα, κ.ά.) και θα εμπλουτίσει την περιπατητική τους 

εμπειρία.

2 

The aim of the workshop was to design and build a piece of 
urban infrastructure. The aim of the design is to make the 
proposed object a landmark for Pafos that will act as a shared 
"resource" for the city - which will offer to the residents (shade, 
information, bicycle parking, visual stimuli, etc.) and enrich their 
walking experience.

η ολοκληρωμένη κατασκευή | the finished structure

CYPRUS ARCHITECTS ASSOCIATION 
SUMMER WORKSHOP 
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS, PAFOS, 21.6 - 29.6 
Scientific reponsiblity - project overview: Dimitrios 
Antoniou, Georgios Artopoulos, Michalis Sioulas

Επιστημονική ευθύνη - Επίβλεψη: Δημήτριος Αντωνίου, 
Γεώργιος Αρτόπουλος, Μιχάλης Σιούλας
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η διαδικασία | the process
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THE PLAN(T)ED CUBE | 2014

AR-TE 2014 - ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΣ, 20.12 - 27.12

Συντονισμός συμμετοχής: Ευανθία Δόβα, Αγγελική 
Σιβιτανίδου, Τζούλια Τζώρτζη, Άννα Μαρία Βισσίλια 

AR-TE 2014 - LEMESOS ARCHITECTS ASSOCIATION 
CASTLE SQUARE, LIMASSOL, 20.12 - 27.12 
Participation coordination: Evanthia Dova, Angeliki 
Sivitanidou, Julia Georgi, Anna Maria Vissilia

THE PLAN(T)ED CUBE | 2014

Following an invitation for an open-air art and architecture 
exhibition, students and teachers constructed a small-scale 
installation in Limassol, as a collaboration of the undergraduate 
Program in Architecture and the postgraduate Program in 
Landscape Architecture. The Plan(t)ed Cube emerged as a 
response to the urban character of the site and the ephemeral 
nature of the installation, with recycled materials and durable 
plants. Starting with a public art installation, the Plan(t)ed Cube 
became an intensive course on teamwork, on-site decision-
making and community interaction. More than a temporary 
urban folly, the Plan(t)ed Cube is an example of inter-disciplinary 
collaboration beyond the traditional classroom experience and a 
valuable educational addition in the design-build toolkit.

Η πρόσκληση για συμμετοχή σε μία υπαίθρια έκθεση 
αρχιτεκτονικής και τέχνης έδωσε την ευκαιρία συνεργασίας 

μιας ομάδας φοιτητών/τριών και διδασκουσών από το 
προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική και το 

μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. 
Ο Φυ(τευ)όμενος Κύβος, μια μικρής κλίμακας εγκατάσταση στη 

Λεμεσό, προέκυψε ως αντίστιξη στον αστικό χαρακτήρα του 
τόπου και την εφήμερη φύση της κατασκευής, με ανακυκλωμένα 

υλικά και ανθεκτικά φυτά. Με αφορμή μια καλλιτεχνική 
εγκατάσταση, ο Κύβος μετατράπηκε σε ένα εντατικό εργαστήρι 

ομαδικής δουλειάς, λήψης αποφάσεων και διάδρασης με την 
κοινότητα. Πέρα από μια εφήμερη αστική στιγμή, ο Κύβος 

λειτούργησε εκπαιδευτικά ως ένα παράδειγμα διεπιστημονικής 
προσέγγισης έξω από το ακαδημαϊκό πλαίσιο, προσφέροντας 

ακόμα ένα ενδιαφέρον εργαλείο αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. 

3 

ιδέες για την κατασκευή | ideas for the structure
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ο Φυ(τευ)όμενος Κύβος | the Plan(t)ed Cube
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2015, 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟY, ΠΑΦΟΣ
Επιμέλεια: Ευανθία Δόβα, Αγγελική Σιβιτανίδου

NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS, PAFOS
Curators: Evanthia Dova, Angeliki Sivitanidou

END OF YEAR SHOWS | 2015, 2018

The work of students in the Department of Architecture, 
Land and Environmental Sciences showcases the emphasis 
placed by the Program in Architecture and the Postgraduate 
Program in Landscape Architecture on strengthening synergies 
with the local community, and also drawing connections 
with international architectural ideas and contemporary 
technological advancements. Through theoretical 
experimentations and practical applications, students offer their 
own proposals to environmental, sociocultural and techno-
economic concerns, supporting local and regional development 
whilst shaping their own professional futures at the same 
time. The exhibitions include projects from all semesters, as 
well as research and diploma theses from graduating students, 
completed within the previous academic years.

Η δουλειά των φοιτητών/τριών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 
και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών αναδεικνύει την 

έμφαση που δίνουν το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική και το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου στην 
ενίσχυση των συνεργειών τους με την τοπική κοινωνία, αλλά 
και στη σύνδεσή τους με τις διεθνείς αρχιτεκτονικές τάσεις 

και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. Μέσω θεωρητικών 
πειραματισμών και πρακτικών εφαρμογών, οι φοιτητές/

τριες δίνουν τις δικές τους απαντήσεις σε προβληματισμούς 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοπολιτισμικού και τεχνο-

οικονομικού χαρακτήρα, στηρίζοντας την ανάπτυξη του τόπου 
και χαράζοντας ταυτόχρονα τη μέλλουσα επαγγελματική 

τους πορεία. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν εργασίες από όλα τα 
εξάμηνα σπουδών, καθώς και τις ερευνητικές-διπλωματικές 

εργασίες των τελειόφοιτων που εκπονήθηκαν στα προηγούμενα 
ακαδημαϊκά έτη.

4 

εξάμηνα 1 + 2 |  semesters 1 + 2
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διπλωματικές εργασίες |  diploma theses

εξάμηνο 5 |  semester 5
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ/ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ/ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ | 2016

ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΦΟΣ, 29.6 - 8.7
Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Σόλων Ξενόπουλος,  

Δημήτριος Αντωνίου, Γιάννης Κουτσόλαμπρος

CYPRUS ARCHITECTS ASSOCIATION 
SUMMER WORKSHOP 
PAFOS, 29.6 - 8.7 
Workshop Leaders: Solon Xenopoulos, Dimitrios 
Antoniou, Ioannis Koutsolambros

DISCOVER / UNCOVER / RECOVER | 2016

Το ερευνητικό πλαίσιο και η μεθοδολογία του εργαστηρίου 
στηρίχθηκαν στην ύπαρξη μιας σειράς έργων στην Πάφο 
με στόχο τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Πάφου ως 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2017. Ζητήθηκε 
από  τις ομάδες των συμμετεχόντων να πραγματοποιήσουν 

επαναλαμβανόμενες διαδρομές στο Κτήμα της Πάφου, με 
στόχο τον εντοπισμό και την καταγραφή σε χάρτες, σκίτσα, 

φωτογραφίες, ήχους ή video, σημείων που μπορεί  να 
παρουσιάζουν κάποια −πιθανώς κρυμμένη− ιδιαιτερότητα, 

ιστορική, αισθητική, αρχιτεκτονική, κοινωνική ή άλλη. Κατόπιν 
ακολούθησε η σύνταξη προτάσεων για την αποκάλυψη και 

προβολή αυτών των κρυμμένων χωρικών γεγονότων. Με 
ιδιαίτερη επιμέλεια, οι ομάδες κατέγραψαν τα ουσιώδη 

στοιχεία και τα μετουσίωσαν σε αρχιτεκτονικές και εικαστικές 
προτάσεις που σχολιάζουν την έννοια της κατασκευής στην 

πόλη και τη ζωή ανάμεσα στα εργοτάξια.

5 

The research framework and methodology of the workshop was 
based on the implementation of a series of projects in Pafos in 
order to host the events of the Pafos 2017 European Capital of 
Culture. The groups of participants were asked to make repeated 
visits to the urban center of Pafos and use maps, sketches, 
photos, sounds or video in order to identify and record points 
that may present some −possibly hidden− peculiarity; historical, 
aesthetic, architectural, social or other. This was followed by 
the drafting of proposals that could reveal and highlight these 
hidden spatial events. With special care, the teams recorded the 
essential elements and transformed them to architectural and 
artistic proposals that comment on the concept of construction 
in the city and life among construction sites.

εικαστική εγκατάσταση | visual installation
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η πόλη-εργοτάξιο | the construction site

δημοτική αγορά | municipal marketplace

νυχτερινοί περίπατοι | night walks

διαδρομές του παρελθόντος | routes from the past
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ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ | 2017

ΠΑΦΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2017
Επικεφαλής: 'Ερικα Χαραλάμπους. 

Διδ. ομάδα: Ευανθία Δόβα, Αγγελική Σιβιτανίδου, 
Εμίλιος Κουτσοφτίδης, Τζούλια Τζώρτζη 

PAFOS, FEBRUARY - MAY 2017
Workshop leader: Erica Charalambous. 
Critics: Evanthia Dova, Angeliki Sivitanidou, 
Emilio Koutsoftides, Julia Georgi

URBAN ENCOUNTERS | 2017

6 

Η εκτεταμένη ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης 
άλλαξε την εικόνα των χώρων και τη σχέση των πολιτών με 
αυτούς, εισάγοντας νέες συνθήκες κίνησης στο κέντρο και 

σβήνοντας ίχνη του παρελθόντος. Η παράσταση Χωρικές 
Αντιστίξεις, για την Πάφο Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης 2017, χρησιμοποίησε το σώμα ως μέσο εξερεύνησης 
και κατανόησης του δημόσιου χώρου. Με τα σώματά μας 

καταλάβαμε −αντιληπτικά και χωρικά− την κεντρική πλατεία 
της πόλης: η πρόκληση της έκθεσης στον αστικό δημόσιο 

χώρο μετατράπηκε από αρχική αμηχανία σε μια εκπαιδευτική 
εμπειρία που δημιούργησε νέες σχέσεις μεταξύ των μελών 

της ομάδας. Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, κάποιες 
ομάδες συνέχισαν με την κατασκευή των εγκαταστάσεων και 

τον σχεδιασμό του φυλλαδίου της εκδήλωσης.

The extensive remodelling of Pafos’s historic center impacted 
both the appearance of the public spaces and the citizens’ 
relationship with them, re-arranging everyday routes and 
erasing some traces of the past. The performance Spatial 
Counterpoints, for Pafos 2017 European Capital of Culture, 
studied the body as a means to explore and understand public 
space. Using our bodies, we occupied −both engaged with and 
took control of− the main city square: this public exhibition 
was a challenge, but the initial embarrassment grew into an 
educational experience that built new connections among the 
team members. After the workshop, some students continued 
the work, building the performance props and designing the 
brochure. 

πρόταση κατασκευής | installation mock-up

μακέτα κέντρου πόλης | model of the urban core
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ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ | 2017

ΠΑΦΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
Συντονισμός Εργαστηρίου: Ευανθία Δόβα, Αγγελική 

Σιβιτανίδου, Βαλεντίνος Στεφάνου, Tζούλια Τζώρτζη

PAFOS, SEPTEMBER - OCTOBER 2017
Workshop Coordination: Evanthia Dova, Angeliki 
Sivitanidou, Valentinos Stefanou, Julia Georgi

LABYRINTHS | 2017

7 

Στο πλαίσιο της Πάφου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης 2017, και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πάφος 

2017 και την Κοινότητα Χλώρακας στην Πάφο, μια ομάδα 
φοιτητών/τριών ανέλαβε τον σχεδιασμό ενός τμήματος 

του παραθαλάσσιου πάρκου της Χλώρακας ως Λαβύρινθου 
−σύμφωνα με την επιθυμία της κοινότητας−  με στόχο την 

κατασκευή του πάρκου από τους ίδιους. Το ενδιαφέρον 
του εργαστηρίου εντοπίστηκε σε δύο σημεία: στο ζήτημα 

της σύγχρονης μεταφοράς μιας άχρονης χωρικής και 
πνευματικής έννοιας και στο πρόβλημα της επιλογής των 

κατάλληλων τεχνικών και υλικών, ώστε η πρόταση να 
είναι πραγματοποιήσιμη εντός περιορισμένου χρόνου, 

προϋπολογισμού και μέσων. 

As part of the Pafos 2017 European Capital of Culture program, 
and in collaboration with the Pafos 2017 Organization and the 
Community of Chloraka, a group of students designed a part of 
the Chloraka waterfront as a labyrinth, to be constructed by the 
locals in a Community Participation project. The workshop had a 
dual focus: firstly, the contemporary interpretation of a timeless 
spatial and spiritual concept, and secondly, the selection of 
appropriate construction materials and techniques to ensure 
the implementation of the project within the time and budget 
limitations.

σκίτσα πρότασης | preliminary sketches

το εργαστήρι - ο χώρος | the studio - the site
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ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΦΟ | 2017

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΟΝ, ΠΑΦΟΣ, 26.9 - 3.10 

Επιμέλεια: Ευανθία Δόβα, Αγγελική Σιβιτανίδου, Σόλων 
Ξενόπουλος. Γραφιστική επιμέλεια: Χριστίνα Ευθυμίου

ATTIKON CULTURAL CENTER, PAFOS, 26.9 - 3.10 
Curators: Evanthia Dova, Αngeliki Sivitanidou, Solon 
Xenopoulos. Graphic Design: Christina Efthymiou

PRODUCING LINES: ARCHITECTURAL 
PROJECTS FOR PAFOS | 2017

Within the frame of the "Architecture as a Tool for Reshaping" 
project, the Neapolis University Program in Architecture and 
the Postgraduate Program in Landscape Architecture present 
student projects that focus on Pafos and its wider area. 
Taking environment and history as points of departure, future 
architects select spaces in the city and the district of Pafos and 
transform them into places of encounter and play, places for the 
development and exchange of ideas, places where democracy is 
applied and culture is produced. The exhibition also includes the 
projects completed in the "Second Nature" architectural/ artistic 
competition, which was held by the Pafos 2017 Organization.

Στο πλαίσιο του έργου «Η Αρχιτεκτονική ως Εργαλείο 
Μετασχηματισμού», το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική και 

το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική Τοπίου του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις παρουσίασαν έργα φοιτητών και 

φοιτητριών που επικεντρώνονται στην Πάφο και την ευρύτερη 
περιοχή της. Με αφετηρία τον σεβασμό στο περιβάλλον και 
την ιστορία, οι μελλοντικοί αρχιτέκτονες επιλέγουν χώρους 

της πόλης και της επαρχίας Πάφου και τους μεταμορφώνουν 
σε  τόπους συνεύρεσης και παιχνιδιού, σε τόπους ανάπτυξης 

και ανταλλαγής ιδεών, σε τόπους άσκησης δημοκρατίας 
και παραγωγής πολιτισμού. Στην έκθεση συμπεριλήφθηκαν 

οι προτάσεις που διακρίθηκαν στον αρχιτεκτονικό και 
καλλιτεχνικό διαγωνισμό «Second Nature» που οργανώθηκε 

από τον Οργανισμό Πάφος 2017.

8 

απόψεις της έκθεσης | exhibition views
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ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΠΙΑ | 2018

ΠΑΦΟΣ, ΙΟΥΝIΟΣ 2018
Συντονισμός: Tζούλια Τζώρτζη. Διδάσκουσα: 

Σοφία Βυζοβίτη. Επισκ. διδ.: Ευανθία Δόβα, 
Rita Maria Cristina Musacchio, Declan Rafferty

PAFOS, JUNE 2018
Coordination: Julia Georgi. Instructor: Sophia Vyzoviti. 
Critics: Evanthia Dova, Rita Maria Cristina 
Musacchio, Declan Rafferty

CAPTURING LANDSCAPES | 2018

Digital design tools enable us to both generate intriguing 
forms and to capture existing ones. At the same time, landform 
buildings have become a definitive case of hybridization between 
landscape and architecture. The desire to capture the exquisite 
form of a glacier, a ridge, a canyon or a cave or any other 
geological configuration, is the driving force of this research. 
Combining online visual research, digital photogrammetry, 
digital modelling and hands-on fabrication, this workshop aims 
to reproduce a miniature or a fragment of a landscape that we 
desire. Starting with the Amiantos Lake in Troodos, in the first 
phase of the workshop the captured landscape provided a virtual 
landform to be deformed and inserted in various locations. In the 
second phase, a large mural was collectively produced, to repair 
the "living" wall of the Neapolis University Pafos restaurant.

9 

Τα ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού μας επιτρέπουν να 
δημιουργούμε γοητευτικές φόρμες και να αποτυπώνουμε 

υπάρχουσες. Ταυτόχρονα, τα «γεωμορφικά» κτήρια 
εμφανίζονται ως ένα χαρακτηριστικό υβρίδιο τοπίου και 

αρχιτεκτονικής. Η επιθυμία να συλλάβουμε την εξαιρετική 
φόρμα ενός παγετώνα, μιας κορυφογραμμής, ή οποιουδήποτε 

άλλου γεωλογικού σχηματισμού, είναι η κινητήρια δύναμη 
αυτής της έρευνας. Συνδυάζοντας την οπτική έρευνα, την 

ψηφιακή φωτογραμμετρία, την ψηφιακή μοντελοποίηση και 
την πρακτική κατασκευή, αυτό το εργαστήριο επιδιώκει να 

αναπαραγάγει μια μικρογραφία ή ένα κομμάτι του τοπίου της 
επιθυμίας. Με αφετηρία τη λίμνη του Αμιάντου στο Τρόοδος, 

το καταγεγραμμένο τοπίο παρέχει μια δυνητική μορφή που 
παραμορφώνεται και εισάγεται σε διάφορες τοποθεσίες. 

Ακολούθως παράγεται συλλογικά μια τοιχογραφία στον 
«ζωντανό τοίχο» του εστιατορίου του Πανεπιστημίου 

Νεάπολις Πάφου.

παραμόρφωση 2: το φυσικό μοντέλο | deformation 2: the physical model



239

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

παραμόρφωση 1: το ψηφιακό μοντέλο | deformation 1: the digital model

παραμόρφωση 3: ο «ζωντανός» τοίχος | deformation 3: the "living" wall
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
EXHIBITIONS/ WORKSHOPS

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ | 2013

ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΧΑΛΚΗ, 
ΤΟΥΡΚΙΑ, 30.5 - 4.6, 12.7 & 7 - 13.8

Συντονισμός εργαστηρίου: Τζούλια Τζώρτζη
 Σχεδιασμός: Ελένη Αντωνάρα, Βασίλης Γιαννάκης

Επιλογή φυτικού υλικού: Νίκος Θυμάκης
Ειδικοί Επιστήμονες: Φιλιώ Ηλιοπούλου, 

Βασιλική Κυριακού

LE CORBUSIER 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ... | 2015
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ, ΠΑΦΟΣ, 8 - 9.12

Επιμέλεια: Σόλων Ξενόπουλος

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ | 2017

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 1.6 - 23.6
Επιμέλεια: Σόλων Ξενόπουλος

 Συντονισμός: Ραφαέλλα Σιάγκρη
Σύλληψη δράσεων Compassion: Έφη 

Κυπριανίδου, Πέννυ Μονογιού

Η ΠΑΦΟΣ ΩΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ: 29.6- 8.7.2016 | 2017
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ, ΠΑΦΟΣ, 13 - 21.2
 Επιμέλεια: Γιάννης Κουτσόλαμπρος, Αγάθη Κλεάνθους-

Μπέλλου, Σόλων Ξενόπουλος, Έρικα Χαραλάμπους, 
Ελένη Χατζηνικολάου, Χρυστάλα Ψαθίτη

ΟΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ '50 - '60 ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ | 2018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ, ΠΑΦΟΣ, 10.5

Επιμέλεια: Σόλων Ξενόπουλος

BAUHAUS | 2019
ΕΝ ΠΛΩ, ΠΑΦΟΣ, 5.5 - 26.5

Επιμέλεια: Φοιτητές και φοιτήτριες αρχιτεκτονικής, 
Σόλων Ξενόπουλος, Ελένη Χατζηνικολάου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ - ΦΩΤΗΣ 
ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ | 2019

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ, 4 - 5.10
Επιμέλεια: Σόλων Ξενόπουλος

DESIGN WORKSHOP FOR THE THEMATIC GARDENS 
IN THE THEOLOGICAL SCHOOL OF HALKI | 2013
THEOLOGICAL SCHOOL, HALKI, 
TURKEY, 30.5 - 4.6, 12.7 & 7 - 13.8
Workshop coordination: Julia Georgi
Design: Eleni Antonara, Vasilis Giannakis
Planting selection: Nikos Thimakis
Scientific collaborators: Filio Iliopoulou, Vasiliki Kyriakou 

LE CORBUSIER 50 YEARS LATER... | 2015
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS, PAFOS, 8 - 9.12 
Curator: Solon Xenopoulos

SPACE AND THE ARCHITECTURE 
OF COMPASSION | 2017
MICHAEL CACOYANNIS FOUNDATION, ATHENS, 1.6 - 23.6 
Curator: Solon Xenopoulos 
Coordination: Rafaella Siagkri
Compassion Concept: Εfi Kyprianidou, 
Penny Monogiou

PAFOS AS A CONSTRUCTION SITE: 29.6 - 8.7. 2016 | 2017
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS, PAFOS, 13 - 21.2
Curators: Ioannis Koutsolambros, Agathi Kleanthous-
Bellou, Solon Xenopoulos, Erica Charalambous, 
Eleni Hadjinikolaou, Chrystala Psathiti

THE '50s - '60s AND SPACE | 2018 
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS, PAFOS, 10.5 
Curator: Solon Xenopoulos

BAUHAUS | 2019
EN PLO, PAFOS, 5.5 - 26.5 
Curators: Architecture students, Solon 
Xenopoulos, Eleni Hadjinikolaou

ARCHITECTURAL EXPECTATIONS - FOTIS 
KOLAKIDES AND HIGHRISE BUILDINGS | 2019
HOUSE OF ARTS AND LETTERS, LIMASSOL, 4 - 5.10 
Curator: Solon Xenopoulos

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ OTHER EVENTS
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Solon Xenopoulos is an architect (National Technical University 
of Αthens, 1966) with postgraduate studies at the Bartlett 
School of Architecture and Planning, UCL, on "The Architecture 
of Cinematic Space" (1984-1986). He has been a Professor at the 
NTUA School of Architecture, Dept. of Architectural Language-
Communication and Design (1974-2010) and the Dept. of 
Architecture of the University of Nicosia (2011-2014), and a 
Visiting Professor at the Dept. of Architecture of the University 
of Cyprus (2008). He is Professor Emeritus of the National 
Technical University of Athens (2011) and a member of the Board 
of Directors of the Greek Film Center (2017-today). His research 
interests focus, among others, on the study of Architecture as 
the spatial constitution of societies, the interconnection of 
Architecture to other art forms like painting, sculpture, theatre, 
and mainly cinema, and its relations to the content and structure 
of studies in architecture.

Ο Σόλων Ξενόπουλος είναι αρχιτέκτων (Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, 1966), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Bartlett 
School of Architecture and Planning, UCL, με αντικείμενο την 

«Αρχιτεκτονική τού Κινηματογραφικού Χώρου» (1984-1986). 
Έχει διατελέσει Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 

(1974-2010) και στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Παν/μίου 
Λευκωσίας (2011-2014), και Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα 

Αρχιτεκτονικής του Παν/μίου Κύπρου (2008). Είναι Ομότιμος 
Καθηγητής τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2011) και 

μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (2017-).  
Μεταξύ άλλων, η έρευνά του επικεντρώνεται στη μελέτη της 
Αρχιτεκτονικής ως χωρικής συγκρότησης των κοινωνιών και 
στη συνάρτηση της Αρχιτεκτονικής με άλλες μορφές Τέχνης.

SOLON XENOPOULOS
Professor of Architecture
Dean, School of Architecture, Land 
and Environmental Sciences

ΣΟΛΩΝ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Κοσμήτωρ Σχολής 
Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής 

και Γεωπεριβαλλοντικων 
Επιστημών

JULIA GEORGI
Associate Professor in Landscape Architecture

ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Dr. Julia Georgi received her PhD in Urban Environmental Design 
at the School of Geotechnical Science, Aristotle University 
Thessaloniki (GR), her MA in Landscape Architecture from the 
University of Newcastle Upon Tyne (UK) and her BA in Forestry 
Engineering and Natural Environment from AUTh. She has been 
a Visiting Professor at Politecnico di Milano, ZUST University at 
Hangzhou, the Hellenic Open University, and AUTh. She served 
for 15 years as executive professional at the Greek Ministry of 
Environment, Urban Planning and Energy - Climate Change, and 
as General Project Manager and Head of Green Department 
for the Athens 2004 Olympic Games. She has also worked as 
Head of the Environmental Department of EGNATIA ODOS SA 
Design/Construction Company (1997-2000) and has extensive 
professional expertise in landscape architecture since 1994. Her 
research interests include the landscape design of urban spaces 
and the improvement of the microclimate and air quality in large 
cities through the design of green spaces. Her work has received 
many awards and has been widely presented.

Η Δρ. Τζούλια Τζώρτζη 
έχει PhD στον Αστικό 

Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό 
(Σχολή Γεωτεχνικών 

Επιστημών του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Μεταπτυχιακό στην 

Αρχιτεκτονική Τοπίου (Πανεπιστήμιο Newcastle Upon Tyne, 
ΗΒ) και Πτυχίο στη Δασολογία και το Φυσικό Περιβάλλον 

(ΑΠΘ). Ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια έχει διδάξει στο 
Πολυτεχνείο του Μιλάνου, στο Πανεπιστήμιο ZUST, στο 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο ΑΠΘ. Ήταν επί 15 έτη 
Ειδικός Επιστήμονας Αρχιτέκτων Τοπίου και Δασολόγος στο 
ΥΠEΝ, και υπηρέτησε ως Υπεύθυνη του Τμήματος Πράσινου 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.  Ήταν Προϊσταμένη του 
Τμήματος Περιβάλλοντος της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (1997-2000), 

ενώ παρουσιάζει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στην 
αρχιτεκτονική τοπίου από το 1994. Το έργο της έχει λάβει πολλά 

βραβεία και έχει παρουσιαστεί εκτενώς.
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Ioannis Pissourios holds a Diploma of Architecture (Dipl Eng) 
and an MSc in Geography and Cartography. He also holds a 
PhD in Urban Planning and pursued Post-Doctorate Research 
in Urban Planning, both of which were funded, the first by the 
State Scholarships Foundation of Greece and the second by the 
AUTh Research Committee. He has authored over 20 articles 
in peer-reviewed journals and collective volumes, published by 
Elsevier, Springer and Taylor & Francis, among others. He has 
designed more than 30 residential buildings, while as an urban 
planner he contributed to 12 Greek and European Research 
Programs and has also participated in the preparation of several 
urban plans, such as the planning of the EXPO 2008 World Fair 
in the Municipality of Thessaloniki, the relocation plan of the 
Aristotle University of Thessaloniki, and the planning of the 
Lachanokipi Business Center in Thessaloniki. Since 2003 he has 
been teaching urban design and town and regional planning at 
various Greek and Cypriot universities, both at undergraduate 
and postgraduate levels.

Ο Ιωάννης Πισσούριος είναι 
αρχιτέκτονας μηχανικός 

με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών Γεωγραφίας 

και Χαρτογραφίας, ενώ 
απέκτησε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών 
στην Πολεοδομία ως υπότροφος του ΙΚΥ και της Επιτροπής 

Ερευνών του ΑΠΘ. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 20 
άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. 

Ως αρχιτέκτονας έχει σχεδιάσει περίπου 30 κτήρια κατοικίας, 
ενώ ως πολεοδόμος έχει συμμετάσχει σε 12 Ελληνικά και 

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει συνεργαστεί 
με διακεκριμένους Έλληνες αρχιτέκτονες και πολεοδόμους 

σε μελέτες όπως η οργάνωση της EXPO 2008 από τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης, η μετεγκατάσταση του ΑΠΘ και ο σχεδιασμός 

του Επιχειρηματικού Πάρκου Λαχανόκηπων Θεσσαλονίκης. 
Από το 2003 διδάσκει αστικό σχεδιασμό, πολεοδομία και 
χωροταξία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου.

IOANNIS A. PISSOURIOS
Assistant Professor of Urban Design

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΣ
Επίκουρος Καθηγητής 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού

JASON GEORGIADES
Assistant Professor, 
Coordinator of the MA in 
Digital Video Production

JASON ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής

Συντονιστής Mεταπτυχιακού Προγράμματος 
στην Ψηφιακή Παραγωγή Βίντεο

Ο Jason Γεωργιάδης (1986) είναι Ελληνοαμερικάνος δημιουργός 
και παραγωγός ταινιών, μουσικός και εκπαιδευτικός, από το 
Pittsburgh της Pennsylvania. Απέκτησε το πρώτο του πτυχίο 

ΒΑ στις Εικαστικές Τέχνες το 2010 από το Πανεπιστήμιο του 
Pittsburgh και Πτυχίο MFA στη Σκηνοθεσία από τη Σχολή 

Ταινιών και Βίντεο του Ινστιτούτου Τεχνών της California στη 
Valencia. Οι βραβευμένες ταινίες του κ. Γεωργιάδη έχουν 
προβληθεί και προωθηθεί εμπορικά σε διεθνές επίπεδο. 

Έχει κάνει παραγωγές σε συνεργασία με τις ακόλουθες 
εταιρείες: HBO films, Hollywood Reporter, Vice Media, 

Burton Snowboards, The Orchard, Gunpowder & Sky, Red Bull, 
Attention and Warner Bros. Music and Film. Είναι συνιδρυτής 

της Do Less Media, LLC, εταιρείας ΜΜΕ που δημιουργεί 
περιεχόμενο επώνυμου μάρκετινγκ για ψηφιακή διανομή.

Jason Georgiades (1986) is a Greek-American filmmaker, 
producer, musician and educator, from Pittsburgh, Pennsylvania. 
He received his B.A. in Studio Arts in 2010 from the University 
of Pittsburgh and his M.F.A. degree in Film Directing from the 
School of Film and Video at the California Institute of the Arts 
in Valencia, CA. Mr. Georgiades’s award winning films have been 
screened internationally and obtained commercial distribution. 
He has produced work in association with HBO films, Hollywood 
Reporter, Vice Media, Burton Snowboards, The Orchard, 
Gunpowder & Sky, Red Bull, Attention and Warner Bros. Music 
and Film. He is co-founder of Do Less Media, LLC, a U.S. based 
media company that creates branded marketing content for 
industry standard digital distribution and release.
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DIMITRIOS ANTONIOU
Visiting Assistant Professor 
in Architectural Design 
and Building Technology

ΔΗΜΗΤΡIOΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής 

Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Ο Δημήτριος Αντωνίου (1964) είναι αρχιτέκτων μηχανικός 
ΕΜΠ και κάτοχος MA in the Urban Landscape, University of 

Southern California, Los Angeles (1991) και MSc στην Εκτίμηση 
και Ανάπτυξη Ακινήτων, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (2017). 

Υπήρξε συνεργάτης αρχιτέκτων (Αθήνα, Los Angeles, 1983-
1992) και set designer στην εταιρεία MCA/Universal Studios, 
Hollywood, (1992-93). Ως μέλος της «Θέρος Αρχιτεκτονική» 
(1994-1998) μελέτησε ποικιλία ιδιωτικών έργων και υπήρξε 

συνεργάτης του γραφείου Kisho Kurokawa Assoc. (Ιαπωνική 
Πρεσβεία, Αθήνα, 2003). Έχει μελετήσει πάνω από 150 κτήρια 

κι έχει διακριθεί σε πανελλήνιους και πανευρωπαϊκούς 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Από το 2014 διδάσκει στη θέση 

του Επίκουρου Καθηγητή Οικοδομικού Σχεδιασμού στο Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.  Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στη βιωσιμότητα των 

κτηρίων, στην προκατασκευή και τυποποίηση, στα βιώσιμα 
υλικά και στη βιομιμητική.

Dimitrios Antoniou (1964) 
studied architecture in NTUA 
(1989), and holds an MA in the 
Urban Landscape, University 

of Southern California, Los Angeles (1991) and an MSc in 
Real Estate Development and Valuation, Neapolis University 
Pafos (2017). He acted as a Junior Designer in Athens and Los 
Angeles (1983-1992) and as a Set Designer at MCA/Universal 
Studios Hollywood (1992 -93). He was a chief designer for 
"Theros Architecture" (1994-1998) and a collaborator of Kisho 
Kurokawa Assoc. (the Embassy of Japan, Athens, 2003). He has 
won multiple awards in national and european architectural 
competitions. He is an Assistant Professor of Architectural 
Design and Building Technology at the Dept. of Architecture, 
University of Patras. His research interests focus, among others, 
on sustainability, prefabrication and standardization, sustainable 
materials, biomimetics and material technology.

EVANTHIA DOVA
Lecturer in Architecture

Η Ευανθία Δόβα σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Δίπλωμα 1998, PhD 2019), και στη Σχολή 

Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Yale (MArch II 2000), με 
υποτροφίες του Ιδρύματος Μιχελή, του Ιδρύματος Fulbright και 

του Ιδρύματος Λ. Βουδούρη. Έχει εργαστεί σε αρχιτεκτονικά 
γραφεία στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, συμμετέχοντας σε 

βραβευμένες μελέτες και έργα, και έχει παρουσιάσει το 
έργο της σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, 

εκθέσεις και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει 
διδάξει (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της ΠΣ ΑΠΘ 

και στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
με αντικείμενο τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η έρευνά της 

αφορά δύο κλίμακες του χώρου: μελετά την κατοικία ως χώρο 
αναπαράστασης και ως πεδίο ψυχολογικών επενδύσεων, 

φαντασιακών ταυτοποιήσεων και ιδεολογικών συναρθρώσεων, 
και ασχολείται με τον δημόσιο χώρο, στον βαθμό που αυτός 

επηρεάζει την καθημερινότητα αλλά και τις εξαιρετικές στιγμές 
της ζωής στην πόλη.

A graduate of the School 
of Architecture, Faculty of 
Engineering of the Aristotle 
University of Thessaloniki 
(Diploma 1998, PhD 2019) and 

the Yale University School of Architecture (MArch II 2000), with 
scholarships from Yale University, the Michelis Foundation, the 
Fulbright Foundation, and the L. Voudouri Foundation, Evanthia 
Dova has worked on award-winning projects in architectural 
offices in both Greece and the USA and has participated in 
educational and research programs, exhibitions and conferences 
in Greece and abroad. She has taught as an adjunct lecturer 
at the AUTh School of Architecture, and at the School of 
Architecture, Technical University of Crete. Her research has a 
dual focus: on the home as a site of representation and the locus 
of psychological investments, imaginary identifications and 
ideological articulations, and on public spaces as modifiers of 
dwelling in the city.

EΥΑΝΘΙΑ ΔΟΒΑ
Λέκτορας στην Αρχιτεκτονική
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ANGELIKI SIVITANIDOU
Lecturer in Architecture

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ
Λέκτορας στην Αρχιτεκτονική

Η Αγγελική Σιβιτανίδου (1978) αποφοίτησε το 2001 από 
το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Charlotte 

(ΗΠΑ) και είναι κάτοχος Πτυχίων Καλών Τεχνών και 
Αρχιτεκτονικής, καθώς και Μεταπτυχιακού Αρχιτεκτονικής 

και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Επί του παρόντος, είναι 
υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Kent, Canterbury, 

UK, και διεξάγει έρευνα για τον Βιοκλιματισμό και την Αειφορία 
της Κυπριακής Παραδοσιακής Κατοικίας. Ως αρχιτέκτονας και 

σύμβουλος αειφορίας (AIA, RIBA) εργάστηκε σε πολυεθνικές 
αρχιτεκτονικές εταιρείες στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο 

και στην Κύπρο. Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας Πάφος 
2017 για την αίτηση διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης (ΠΠΕ), και είναι ιδρυτικό μέλος 
της πολιτιστικής κίνησης Ex-Artis. Τα γενικότερα ερευνητικά 

της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν τη βιοκλιματική 
αρχιτεκτονική, την αειφόρο ανάπτυξη αγροτικών κοινοτήτων 
και αστικών κέντρων και την αστική αναζωογόνηση στη βάση 

πολιτιστικών στρατηγικών και διατήρησης της άυλης και υλικής 
κληρονομιάς.

Angeliki Sivitanidou (1978) 
graduated from the University 
of North Carolina at Charlotte 
(USA) with a Bachelor of Arts 
and a Bachelor of Architecture, 

as well as a Master of Architecture and Environmental Design 
in 2001. Currently, she is a PhD candidate at the University of 
Kent, Canterbury, UK, conducting research on the Bioclimatism 
and Sustainability of Cypriot Traditional Farmhouses. As a 
chartered architect and a sustainability consultant (AIA, RIBA) 
she has worked at architectural companies in the USA, the 
United Kingdom and Cyprus. She was a member of the Pafos 
2017 working group that prepared the candidacy application 
of Pafos for the title of European Capital of Culture 2017 and 
a founding member of the Ex-Artis cultural movement. Her 
broader research interests include bioclimatic architecture 
and sustainable development of rural communities and urban 
centers, and culture-led urban regeneration strategies.

CHARALAMBOS 
CHARALAMBOUS
Lecturer in Digital 
Video Production

Ο Χ. Χαραλάμπους (1980) αποφοίτησε από το University of 
Exeter, Drama and Film Department (2005-2006) και έλαβε 

τον μεταπτυχιακό του τίτλο στις Κινηματογραφικές Σπουδές, 
με άριστα. Η ερευνητική του εργασία, πειραματική ταινία 

τεκμηρίωσης μικρού μήκους «τριΚυμία» (2006), ασχολήθηκε 
με τα αναπαραστατικά όρια μεταξύ ντοκιμαντέρ και αφήγησης 

στην κινηματογραφική απεικόνιση. Αναμείχθηκε ενεργά με 
την προώθηση των Τεχνών και του Πολιτισμού –ως Πρόεδρος 

της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (τμήμα Πάφου), 
Αντιπρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Πάφου (2006 

- 2007)– με την οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, προβολών 
κινηματογράφου. Το 2011 έλαβε τον Διδακτορικό του τίτλο στις 

κινηματογραφικές σπουδές από το University of Kent για την 
ερευνητική του διατριβή «The truth-machine: continuity and 

the ontology of the moving image of cinema». Το δημιουργικό 
ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Η Ανθολογία του Πάσχα» (2010), 

μια παραγωγή στα πλαίσια της εκπόνησης ερευνητικού έργου, 
έλαβε την υποτροφία του Ιδρύματος Ι. Φ. Κωστόπουλου.

C. Charalambous (1980) 
graduated from the Drama 
and Film Department 
(University of Exeter, 2005 

-2006) and received his MA in Film Studies with distinction. His 
postgraduate dissertation project was the short docudrama 
«τριΚυμία» (2006), researching the boundaries of fiction 
and documentary in cinema. He was actively engaged in 
promoting Culture and Arts in Cyprus as the president of the 
Cyprus Photographic Society and vice-president of Home for 
Literature and Arts in Pafos (2006-2007). In 2011 Charalambos 
was awarded a PhD in Film Studies (University of Kent) for his 
dissertation "The truth-machine: continuity and the ontology 
of the moving image of cinema". His feature documentary «Η 
Ανθολογία του Πάσχα» (2010), a study on cinematic non-
fictional representation produced as part of his PhD research, 
received the Ι. F. Kostopoulos foundation grant.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Λέκτορας στην Ψηφιακή Παραγωγή Βίντεο
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ELENI HADJINIKOLAOU
Special Teaching Staff

Η Ελένη Χατζηνικολάου 
είναι απόφοιτος της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
ΕΜΠ (1979) και κάτοχος MSc in 
Advanced Architectural Studies 

της Bartlett School of Architecture and Planning, UCL (1981). 
Διετέλεσε στέλεχος της Επιτελικής Ομάδας του Οργανισμού 

εκπόνησης και διεκδίκησης του Φακέλου Υποψηφιότητας 
των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 1996» (1987-1990) και της 
ομάδας του Φακέλου Υποψηφιότητας για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες «Αθήνα 2004», ως υπεύθυνη για το Ολυμπιακό Χωριό, 
το Κέντρο Τύπου και το Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης. Έχει μεγάλη 

εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αρχιτεκτονικών 
projects και έργα της έχουν δημοσιευτεί σε αρχιτεκτονικά 
περιοδικά, παρουσιαστεί και βραβευθεί από τον Σύλλογο 
Αρχιτεκτόνων Ελλάδας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

επικεντρώνονται στο Συντακτικό του Χώρου, με έμφαση στη 
μορφολογία του θεατρικού χώρου και των οικισμών.

Eleni Hadjinicolaou is an architect with an MA in Architecture 
from the National Technical University of Athens (NTUA) (1974-
1979), and an MSc in Advanced Architectural Studies from the 
Bartlett School of Architecture and Planning, UCL (1980-1981). 
She was a member of the Candidacy Dossier "Athens 1996" 
Bid Committee, headed by George Candilis (1987-1990) and a 
member of the Candidacy Dossier "Athens 2004", responsible for 
the Olympic Village, the Main Press Center and the International 
Broadcasting Center. Her design focus shifts from small scale to 
the larger urban context projects and articulates the importance 
and complexities of issues faced at all scales. Her projects 
have been published in architectural magazines and books 
and presented in architectural exhibitions. She is a recipient of 
awards from the Architects’ Council of Greece (SADAS). Her 
research interests center on Spatial analysis based on the theory 
of Space Syntax, the spatial morphology of theatrical space and 
the spatial morphology of settlements as structural systems and 
their interconnection to society.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό

MICHALIS SIOULAS
Special Teaching Staff

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Michalis Sioulas completed his 
PhD dissertation in 2020, on 
extractive communities in the 
colonial Cyprus, at the School 
of Architecture, National 

Technical University of Athens (NTUA). He holds a Diploma in 
Architecture (2005) and a Master’s Degree in Conservation and 
Restoration of Historic Buildings and Sites (2009) from the same 
university. He has participated in research programs in NTUA, 
the University of Cyprus and Neapolis University Pafos. He was 
Adjunct Lecturer at the University of Nicosia (2011-2013). He 
has curated exhibitions and has conducted student workshops. 
He has practiced architecture in Greece and Cyprus, working 
on private and public buildings. He has taken part in numerous 
architectural competitions, earning awards. His published work 
focuses on the protection and enhancement of historic buildings 
and sites and especially on industrial heritage and on the colonial 
and early post-colonial architecture of Cyprus.

Ο Μιχάλης Σιούλας ολοκλήρωσε τη διδακτορική του 
διατριβή το 2020 με θέμα τις εξορυκτικές κοινότητες 

της Κύπρου κατά τη Βρετανική αποικιακή περίοδο στη 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Κατέχει Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
(2005) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Συντήρηση 

και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (2009) 
από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά 

προγράμματα του ΕΜΠ, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Έχει διδάξει ως Ειδικός 

Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2011-2013). 
Έχει επιμεληθεί εκθέσεις και φοιτητικά εργαστήρια. Έχει 

συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικές μελέτες δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχει λάβει διακρίσεις 

σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Το δημοσιευμένο του έργο 
επικεντρώνεται σε ζητήματα προστασίας και ανάδειξης των 
ιστορικών κτηρίων και συνόλων με έμφαση στη βιομηχανική 
κληρονομιά και στην αποικιακή και πρώιμη μετα-αποικιακή 

αρχιτεκτονική της Κύπρου.
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JOHN BELLOS
Associate Professor of Structural Design 
and Construction Technology
 

THOMAS DIMOPOULOS
Lecturer in Real Estate

NATIA ANASTASI
Special Teaching Staff

STELIOS SOFOKLI
Visiting Lecturer in Construction Management

FORMER FACULTY

CLEOPATRA KARALETSOU
Professor, former Dean of the School of Architecture, 
Land and Environmental Sciences (2010 - 2014) 

GEORGIOS ARTOPOULOS
Lecturer (2011 - 2016)

NIKOLAOS BAKAS
Lecturer (2015 - 2019)

SPECIAL SCIENTISTS

ELENA ANTHIMOU (Architecture)
ANNA MARIA VISSILIA (Landscape Architecture)
IOANNIS VOUDIKLARIS (Architecture)
MARIA EFTHYMIOU (Photography)
THEODOROS THEMISTOKLEOUS (Architecture)
POPI IACOVOU (Architecture, Media)
YIOTA IOANNIDOU (Visual Arts)
ACHILLEAS KENTONIS (Visual Arts, Innovation)
AGATHI KLEANTHOUS-BELLOU (Architecture)
IOANNIS KOUTSOLAMBROS (Architecture)
COSTAS KOUTSOFTIDES (Architecture)
IOANNIS PAPADOPOULOS (Architecture)
MANTO PAPADOPOULOU (Sociology)
RINOS STEFANI (Visual Arts)
ERICA CHARALAMBOUS (Visual Arts)
MARIOS CHRISTODOULIDES (Architecture)
CHRISTOS CHRISTODOULOU (Architecture)
CHRYSTALA PSATHITI (Architecture)
SUSAN VARGAS (Visual Arts)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Δομικού Σχεδιασμού 

και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας

ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
 Λέκτορας στην Εκτίμηση Ακινήτων 

ΝΑΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ
Επισκέπτης Λέκτορας στη Διαχείριση Έργων

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΑΡΑΛΕΤΣΟΥ
Καθηγήτρια, τέως Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτονικής 

και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών (2010 - 2014)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
Λέκτορας (2011 - 2016)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΑΣ
Λέκτορας (2015 - 2019) 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΕΛΕΝΑ ΑΝΘΙΜΟΥ (Αρχιτεκτονική)
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΙΣΣΙΛΙΑ (Αρχιτεκτονική Τοπίου)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ (Αρχιτεκτονική)
ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Φωτογραφία)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ (Αρχιτεκτονική) 
ΠΟΠΗ ΙΑΚΩΒΟΥ (Αρχιτεκτονική, Μέσα Επικοινωνίας)

ΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (Εικαστικά)
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΕΝΤΩΝΗΣ (Εικαστικά, Καινοτομία)

ΑΓΑΘΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ-ΜΠΕΛΛΟΥ (Αρχιτεκτονική) 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ (Αρχιτεκτονική) 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΦΤΙΔΗΣ (Αρχιτεκτονική) 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Αρχιτεκτονική) 

ΜΑΝΤΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Κοινωνιολογία)
ΡΗΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗ (Εικαστικά)

ΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Εικαστικά)
ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ (Αρχιτεκτονική) 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Αρχιτεκτονική) 
ΧΡΥΣΤΑΛΑ ΨΑΘΙΤΗ (Αρχιτεκτονική) 

SUSAN VARGAS (Εικαστικά)

ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

OTHER FACULTY FROM THE SCHOOL OF 
ARCHITECTURE, ENGINEERING, LAND 
AND ENVIRONMENTAL SCIENCES



251

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ARCHITECTURE THESES 1

The Program in Architecture offers a Bachelor’s Degree after 
four years of full-time studies and the Diploma in Architecture 
after five years of full-time studies.

The Program in Architecture acknowledges the significant 
social role and responsibility of architectural practice for the 
study and development of space, both public and private. In this 
respect, each student is considered as a distinct personality, 
freely open to a system of values and abilities that structures his 
or her aesthetic development, imagination, intuition, ethos and 
consistency. At the same time it provokes and activates students’ 
involvement and continuous participation in a reflective process 
that transforms their thinking, and incorporates a critical 
approach in their creative evolution. Furthermore, it explores 
and utilizes the heterogeneity of its highly qualified teaching 
faculty as an educational tool, in order to formulate and establish 
a wide field of multiple approaches to architecture. Through 
systematic research in all aspects of architecture, and within 
the overall framework of university education, it combines 
the broader humanistic values with the development of the 
necessary theoretical and technical skills for the professional life 
of its students.

Methodologically, the Program explores architectural design by 
systematically promoting a flexible teaching system, adaptable 
to the characteristics and interests of each individual student. 
This essentially experimental process equipes students with 
both a unique comprehension of architecture as well as 
the means, skills and self-confidence required for personal 
expression both during their studies and after graduation.

Far from being a static system, the Program in Architecture is 
a dynamic framework, open to the internationally developing 
architectural dialogue. By addressing both the local and global 
substance of Architecture, it aspires to serve as an intellectual 
and cultural hub for the city of Pafos, building on the one hand 
on its own organization and activities, and on the other by 
developing strong synergies with the city, its people and its 
institutions. At the same time, it gradually but systematically 
establishes connections with its wider context in Cyprus, the 
Mediterranean, and globally, through student and faculty 
exchanges, research programs, exhibitions, workshops and 
conferences, but also through the thematics of its courses.

Το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική παρέχει Πτυχίο Bachelor 
(BArch) στην Αρχιτεκτονική σε τέσσερα έτη σπουδών και 

Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική (DipArch) σε πέντε έτη Σπουδών. 

Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο 
και την ευθύνη της αρχιτεκτονικής πρακτικής στη μελέτη και 
ανάπτυξη του χώρου, δημόσιου και ιδιωτικού. Αντιμετωπίζει 

κάθε φοιτητή/τρια ως ξεχωριστή προσωπικότητα, ανοικτή 
σε ένα σύστημα αξιών και δυνατοτήτων που συγκροτούν 

την αισθητική τους ανάπτυξη, τη φαντασία, τη διαίσθηση, 
το ήθος και την συνέπεια. Ταυτόχρονα ενεργοποιεί τη 

διαρκή συμμετοχή των φοιτητών/τριών στη διαδικασία 
μετασχηματισμού της σκέψης τους και στην κριτική 

προσέγγιση της δημιουργικής τους εξέλιξης. Αξιοποιεί τη 
διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει το υψηλού επιπέδου 

εκπαιδευτικό προσωπικό ως εργαλείο για την εγκαθίδρυση 
ενός πεδίου πολλαπλών προσεγγίσεων της αρχιτεκτονικής. Με 

συστηματική έρευνα σε όλες τις πλευρές της Αρχιτεκτονικής 
και εντός του γενικού πλαισίου της πανεπιστημιακής παιδείας, 
συνδυάζει τις ευρύτερες ανθρωπιστικές αξίες με την ανάπτυξη 

των αναγκαίων θεωρητικών και τεχνικών δεξιοτήτων για 
τις ταχύτατα εξελισσόμενες απαιτήσεις της μελλοντικής 

επαγγελματικής ζωής των αποφοίτων του.

Μεθοδολογικά, στο Πρόγραμμα διερευνάται ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασμός με βάση τη συστηματική εφαρμογή μιας ευέλικτης 

δομής που προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή/τριας. Αυτή η πειραματική 

διαδικασία εφοδιάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αφενός 
με μια μοναδική και σε βάθος κατανόηση της αρχιτεκτονικής 

και αφετέρου με τα απαραίτητα μέσα, εργαλεία και 
αυτοεκτίμηση για προσωπική έκφραση κατά τη διάρκεια των 

σπουδών όπως επίσης μετά την αποφοίτησή τους.

Το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική είναι ένα δυναμικό, 
ανοικτό πλαίσιο υπό διαρκή εξέλιξη, που συμμετέχει στον 

διεθνώς αναπτυσσόμενο αρχιτεκτονικό διάλογο. Λειτουργεί 
ήδη ως ένας πνευματικός και πολιτιστικός πυρήνας για την 

Πάφο, στηριζόμενο αφενός στη δική του οργάνωση και 
δραστηριότητα και αφετέρου στην ουσιαστική ενδυνάμωση 

συνεργειών με την πόλη, τους ανθρώπους και τους φορείς της. 
Σταδιακά, αλλά συστηματικά και οργανωμένα, αναπτύσσει 
επαφές με άλλες περιοχές της Κύπρου, της Μεσογείου και 

ευρύτερα, με ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, με 
ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, εργαστήρια και συνέδρια, 

αλλά και με τη θεματολογία των μαθημάτων του.

ΠΤΥΧΊΟ & ΔΊΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΊΤΕΚΤΟΝΊΚΗ
ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΊΟ ΝΕΑΠΟΛΊΣ ΠΑΦΟΣ

BACHELOR & DIPLOMA IN ARCHITECTURE
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
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ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

σελ. 14-15: Ι.Α. Πισσούριος, 2016
σελ. 26-27: Ε. Δόβα, 2018

σελ. 204-205: Δ. Αντωνίου, 2017
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