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BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Ο Σταύρος Μαμαλούκος γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 1960. Είναι παντρεμένος με την 

Αναστασία Καμπόλη (αρχιτέκτονα μηχανικό – αναστηλώτρια) και πατέρας τριών παιδιών. 

Αποφοίτησε από το Λύκειο Ψυχικού (1978). Έκανε βασικές Αρχιτεκτονικές Σπουδές στο 

ΕΜΠ (1978–1984) και MΑ in Conservation Studies στο IoAAS University of York, UK (1988– 1989) 

ως υπότροφος της Ελληνικής Εταιρείας. Το 2001 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή  

στο ΕΜΠ (Το καθολικό της Μονής Βατοπεδίου. Ιστορία και Αρχιτεκτονική).  

 Η επιστημονική δραστηριότητα του Σταύρου Μαμαλούκου κατευθύνεται κυρίως στους 

τομείς της έρευνας και μελέτης της βυζαντινής και της μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής, κυρίως, 

αλλά όχι αποκλειστικά, εκκλησιαστικής, της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, κυρίως της οχυρω-

ματικής, της νεώτερης αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, της προβιομηχανικής τεχνολογίας και 

της συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων. Στα πλαίσια της επιστημονικής 

αυτής δραστηριότητας έχει συγγράψει ή έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 8 βιβλίων, υπήρξε 

επιστημονικός επιμελητής 4 ακόμη, έχει πραγματοποιήσει πάνω από 160 δημοσιεύσεις, περί 

τις 165 διαλέξεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικές συναντήσεις και περί τις 15 εκλαϊκευτικές 

ομιλίες σε ισάριθμες γενικότερου ενδιαφέροντος εκδηλώσεις.  

Έχει απασχοληθεί ως υπεύθυνος του Αρχείου Αρχιτεκτονικών Μνημείων Ελλάδος στο 

Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ (1984-86). Έχει πραγματοποιήσει αποτυπώσεις 

αρχαίων, βυζαντινών και νεωτέρων μνημείων για λογαριασμό επιστημόνων ή φορέων 

Ως σπουδαστής και νέος αρχιτέκτων έχει απασχοληθεί σε θέματα αποκατάστασης μνη-

μείων σε ειδικευμένα αρχιτεκτονικά γραφεία. Το 1989 δημιούργησε μαζί με τη σύζυγό του Α-

ναστασία Καμπόλη Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών με κύριο αντικείμενο τις αποκαταστάσεις 

μνημείων. Το 2006, μετά τον διορισμό του σε θέση επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτό-

νων του Πανεπιστημίου Πατρών, αποχώρησε από το Γραφείο, παραμένοντας, ωστόσο, άμι-
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σθος σύμβουλός του σε θέματα σχετικά με αποκαταστάσεις μεσαιωνικών και νεώτερων μνη-

μείων. Στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση 

και στην υλοποίηση πολυάριθμων έργων συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων καθώς και 

στο σχεδιασμό νέων, ειδικής, συνήθως, χρήσης κτηρίων (εκκλησιαστικών κα) και διαμόρφω-

σης υπαιθρίων χώρων. Τρία από τα αναστηλωτικά έργα στα οποία μετέσχε ο Σ. Μαμαλούκος 

έχουν τιμηθεί με διπλώματα ή βραβεία από την Europa Nostra (1997, 2004 και 2015) 

Έχει συμμετάσχει ως μέλος της ερευνητικής ομάδας αλλά και ως κύριος μελετητής σε 7 

ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ, του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Πατρών.  

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές ή οργανωτικές επιτροπές 8 επιστημονικών εκδηλώ-

σεων και εκθέσεων.  

Υπήρξε τακτικός εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Προγράμματος Διατμηματι-

κών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης «Προστασία Μνημείων» του ΕΜΠ από την έναρξη 

της λειτουργίας του (1998) ως το 2010, και επί σειρά ετών μετείχε ως προσκεκλημένος και στο 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάστα-

ση Μνημείων Πολιτισμού».  Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2006 ερ-

γάσθηκε ως εντεταλμένος διδάσκων ΠΔ 407 στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Αρχι-

τεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον Νοέμβριο του 2005 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής 

του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών. Τον Ιούλιο του 2014 εξελέγη Αναπλη-

ρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, θέση στην οποία 

υπηρετεί από τον Δεκέμβριο του 2015. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 δίδαξε στο Μετα-

πτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορία της Πόλης και της Κτηριοδομίας μετά το 19ο αιώνα» του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 διδάσκει στο Διατμηματικό – Διαπανεπι-

στημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση Μνημείων : Αρχαιολογία, 

Πόλη και Αρχιτεκτονική» που διοργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το 

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 


