
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Εκπαίδευση

Αγγλικά, Proficiency Michigan
Ιταλικά, IIC Diploma

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
2015 - σήμερα (πρώτη εισαχθείσα)
Αρσάκειο Λύκειο Πατρών
2013 - 2015 (βαθμός απολυτηρίου 19,7)

Ξένες Γλώσσες

AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Rhino 5, MS Office
Software

Προϋπηρεσία

Τηλέφωνο: 6988045566
e-mail: vdnikolaou@gmail.com

Y Design Studio
07/18 - σήμερα, πρακτική άσκηση (συμβολή στην εκπόνηση προμελέτης για πολιτιστικό κέντρο, 
σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, σχεδιασμός αρχιτεκτονικών λεπτομερειών)
MAXMAG
02/19 - 03/19, εθελοντική συμμετοχή στη στήλη Design του διαδικτυακού περιοδικού MAXMAG

Κίνητρα συμμετοχής
Με τη συμμετοχή μου στο θερινό εντατικό εργαστήριο ερμηνείας του τόπου και επανάχρησης
βιομηχανικών κελύφων πιστεύω πως θα αποκτήσω σημαντικές γνώσεις, οι οποίες θα μου 
φανούν χρήσιμες στην ακαδημαϊκή μου εξέλιξη. Το γεγονός ότι θα ασχοληθώ με έννοιες που με
απασχολούν από τα πρώτα χρόνια φοίτησής μου στο Τμήμα Αρχ. Μηχ. του Πανεπιστημίου 
Πατρών ( η σχέση τόπου - ανθρώπου αλλά και τόπου - πολιτισμού) και που συνεχίζουν να 
αποτελούν βασικά ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, είναι ο βασικός λόγος που επιθυμώ να λάβω
μέρος στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Επιπλέον, με ενδιαφέρει να μελετήσω και να αναζητήσω 
μια σχεδιαστηκή στρατηγική ώστε να αντιμετωπίσω το ζήτημα της επανάχρησης με την έννοια 
της επαναφοράς στο επίκεντρο του σχεδιασμού τη μνήμη. Ακόμη, θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα
και εποικοδομητική εμπειρία τη συνεργασία με  άλλους φοιτητές που μοιραζόμαστε κοινά 
ερευνητικά ενδιαφέροντα.Τέλος, θεωρώ πως οι σχεδιαστικές μου ικανότητες, η εργατικότητα και 
η διάθεσή μου για συνεργασία και εξέλιξη με καθιστούν κατάλληλη υποψήφια για συμμετοχή 
σε αυτό το εργαστήριο.

Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Αρχιτεκτονικής
15-16/03/2018, διήμερο εργαστήριο εφελκυόμενων κατασκευών με τον κ. Ν. Τσινίκα, 
              

                                                

Workshops



C O A S T A L  F O R M A T I O N S  2 0 5 4
T H E  F O R T R E S S  O F  H O P E

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την στρατηγική αντιμετώπισης
της πιθανής πλημμύρας τμήματος της ακτογραμμής της Πάτρας

εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της θάλασσας το 2054.
Η πρότασή μας αφορά τον σχεδιασμό αναχωμάτων τα οποία θα
κατοικηθούν όταν ανέβει η στάθμη του νερού και πλημμυρίσει το

παράκτιο μέτωπο της Πάτρας. Επείδη αναφερόμαστε σε ανα-χώματα
θεωρούμε πως είναι σημαντικό να βρεθεί ένας νέος τρόπος σχεδιασμού

 της κατοίκησης, με αναφορές στην έννοια της σπηλιάς, την πρώτη
 κατοικία. Εργαλεία μας αποτέλεσαν η γεωμετρία και η αφαίρεση,

 με τον συνδυασμό των οποίων οδηγηθήκαμε στον τελικό σχηματισμό
 των αναχωμάτων μας, ο οποίος προέκυψε από τον ίδιο τον τόπο και
 τις χαράξεις του. Μέσω διαγραμμάτων καταφέραμε να εντοπίσουμε

τα συστατικά στοιχεία του τόπου και να τα ερμηνεύσουμε σχεδιάζοντας
ένα νέο παράκτιο μέτωπο - μια προέκταση της πόλης στη θάλασσα.





Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά τη δημιουργία ενός νέου δημόσιου 
χώρου στην περιοχή του λόφου των Μουσών. Σκοπός του σχεδιασμού
είναι η ανάδειξη του πετρώματος του λόφου, που έχει τεράστια γεωλογική
σημασία. Η πρότασή μου για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης είναι
ο σχεδιασμός μιας διαδρομής - μουσείου που θα ενεργοποιήσει το μέχρι
τώρα ανενεργό δυτικό νταμάρι του λόφου. Πρόκειται για ένα “μουσείο” όπου
εκτίθεται η πέτρα και η ιστορία της, μέσω της άμεσης επαφής του περιηγητή
με τα πετρώματα που έχουν έρθει στην επιφάνεια. Το παλιό λατομείο δίνει
τη θέση του σε ένα “μουσείο” που έχει εμφανιστεί ως ένα νέο σύγχρονο λατομείο
κι ετσι ενεργοποιείται, θα μπορούσαμε να πούμε πως επαναχρησιμοποιείται.
Και σε αυτή την πρόταση βασικά εργαλεία σχεδιασμού αποτελούν η γεωμετρία
και η αφαίρεση. Οι αναλογίες που υπάρχουν σε αυτό το λόφο και τον γειτονικό
της Ακροπόλεως, οι χαράξεις των δρόμων και η γεωμορφολογία του τόπου
οδήγησαν σε αυτό τον σχηματισμό του εδάφους, το μουσείο πέτρας.
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