Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Με συνεχή παρουσία 48 χρόνων στο χώρο της Αρχιτεκτονικής, το γραφείο “Κ.
Κυριακίδης και Συνεργάτες" αποτελείται από ένα σταθερό πυρήνα αλλά και
εναλλασσόμενες ομάδες αρχιτεκτόνων με εμπειρία στη μελέτη, σχεδίαση και επίβλεψη
πολύπλοκων κτιρίων υψηλής τεχνολογίας. Η δραστηριότητα του γραφείου
περιλαμβάνει κτίρια γραφείων και τραπεζών, ξενοδοχεία, και ακόμα εμπορικά,
πολιτιστικά και εκπαιδευτικά συγκροτήματα. Κύρια ωστόσο εξειδίκευση του γραφείου,
αποτέλεσμα πολυετούς συσσωρευμένης εμπειρίας, αποτελούν τα νοσηλευτικά κτίρια.
Το γραφείο “Κ. Κυριακίδης και Συνεργάτες” στεγάζεται από το 1984 σε ειδικά
σχεδιασμένο ιδιόκτητο κτίριο στο Χαλάνδρι, όπου οι συνεργάτες έχουν στη διάθεσή
τους όλα τα σύγχρονα μέσα σχεδιασμού και διεθνών επικοινωνιών. Η κοινή τους
πορεία, τόσα χρόνια, στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, κατέληξε στη δημιουργία ενός
μεγάλου αρχιτεκτονικού γραφείου με δυναμικό περίπου 35 συνεργατών (αρχιτεκτόνων,
σχεδιαστών και διοικητικών), με σημαντική μόνιμη συνεργάτιδα για 38 χρόνια την
αρχιτέκτονα Λίνα Νιακάκη, ειδικά στον τομέα των νοσηλευτικών κτιρίων.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της δουλειάς του γραφείου είναι η εξειδίκευση στα
νοσοκομειακά κτίρια, έργα δύσκολα και πολύπλοκα αλλά και εξαιρετικά προκλητικά και
ενδιαφέροντα, επειδή εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων και μάλιστα σε
δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Πρόκειται για διαρκώς εξελισσόμενους οργανισμούς
που αναπτύσσονται με απρόβλεπτες μελλοντικές απαιτήσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο
και σε τεχνολογικό επίπεδο.
Το γραφείο ασχολήθηκε με ειδικές μελέτες τμημάτων νοσοκομειακών κτιρίων, όπως
ακτινοδιαγνωστικά, ακτινοθεραπευτικά, πυρηνικά εργαστήρια, χειρουργεία, σε
συνεργασία κάθε φορά με επιστήμονες των αντιστοίχων ειδικοτήτων. Επίσης έλαβε
μέρος σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, κυρίως νοσηλευτικών κτιρίων,
αποκτώντας ένα μεγάλο αριθμό διακρίσεων.
Ο Κυριάκος Κυριακίδης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1937 και έζησε μέχρι τα 13 του
χρόνια στην Αίγυπτο, οπότε η οικογένεια του επέστρεψε στην Κύπρο, γενέτειρα του
πατέρα του. Τελείωσε εκεί το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1954 και μετά από τρία χρόνια
μπήκε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ στην Ελλάδα για σπουδές. Ολοκληρώνοντας
τις σπουδές του το 1963, έγινε επιμελητής στην Έδρα Οικοδομικής της Σχολής
Αρχιτεκτόνων, θέση που διατήρησε επί δέκα χρόνια ενώ παράλληλα δημιούργησε το
δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο. Τα χρόνια αυτά καθόρισαν τον τρόπο συνεργασίας
του Κυριάκου Κυριακίδη με νεότερους αρχιτέκτονες συνεργάτες.
Η Αντέλα Παΐζη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942. Η καταγωγή των γονιών της ήταν από
την Ιθάκη, αλλά από τα πρώτα σχολικά της χρόνια η οικογένεια έζησε στην Ελευσίνα.
Στα εφηβικά της χρόνια μετακόμισαν στην Αθήνα. Τελείωσε το 6ο Γυμνάσιο Κυψέλης και
αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ το 1966. Στη διάρκεια των σπουδών

της, και σε συνεργασία με την Άννη Βρυχέα και την Ελευθερία Παραδέλλη,
φιλοτέχνησαν σκηνικά για θεατρικές παραστάσεις στο θέατρο του Βασίλη
Διαμαντόπουλου. Μετά τις σπουδές και για ένα περίπου χρόνο, εργάστηκε στο
Εργαστήριο Πολεοδομίας του Πολυτεχνείου σε χωροταξικές μελέτες για την
Πελοπόννησο και την Ήπειρο.

