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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο δρ Σταύρος Αλιφραγκής είναι αρχιτέκτων μηχανικός. Έχει εκπονήσει τις προπτυχιακές σπουδές του στο 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996-2002). Έχει 

παρακολουθήσει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ένα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του 

Πανεπιστήμιου του Cambridge με θέμα την αρχιτεκτονική και την κινούμενη εικόνα (2002-2003) και ένα 

επιπλέον στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2003-2004) με θέμα ζητήματα 

θεωρίας και ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του 

Cambridge (2004-2009) με θέμα την αναπαράσταση της ιδανικής σοσιαλιστικής πόλης του μέλλοντος και της 

αρχιτεκτονικής της στην πολιτισμική παραγωγή της ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου.  

Ο Σταύρος Αλιφραγκής έχει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς που αφορούν στην μελέτη του 

φαινομένου της αντιπαροχής μέσα από τα εργαλεία της προφορικής ιστορίας (ΕΛΙΔΕΚ-ΕΜΠ, 2018-2019), τη 

δημιουργία βάσεων δεδομένων για την εικόνα και τον ήχο της πόλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2012-2015 

και 2011-2012), τον μεταπολεμικό μοντερνισμό και τον τουρισμό στην Ελλάδα (ΕΜΠ, 2010-2012) και τα νέα 

ψηφιακά μέσα και τη μη-γραμμική αφήγηση (Πανεπιστήμιο Cambridge, 2004-2006).  

Έχει διδάξει ιστορία της αρχιτεκτονικής και της τέχνης στον ελλαδικό χώρο στο πρόγραμμα ΕΛΠ του ΕΑΠ 

(2014-2020), ντοκιμαντέρ στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (2016-2019), αστικό σχεδιασμό στο Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (2016-2019), μεθοδολογία της έρευνας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (2019), θεωρία 

της αρχιτεκτονικής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (2020), ιστορία της αρχιτεκτονικής στο Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2016-2017), χωρικές αναπαραστάσεις στο Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2015-2016), αρχιτεκτονικό σχέδιο στη Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων (2012-2016) και αρχιτεκτονική και κινούμενη εικόνα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 

Πατρών (2009-2011).  

Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας, ο Σταύρος Αλιφραγκής έχει παρουσιάσει ανακοινώσεις σε 

περσότερα από εξήντα συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει πολλές διεθνείς 

δημοσιεύσεις με θέμα την αρχιτεκτονική, την αναπαράσταση και τις τέχνες. Τέλος, έχει σκηνοθετήσει έργα 

κινούμενης εικόνας και ήχου σύντομης διάρκειας, πάνω σε ποικίλα αστικά φαινόμενα, που έχουν 

παρουσιαστεί σε πέντε φεστιβάλ της Ελλάδας και της Αγγλίας. 


