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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσκληση  
 

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  
στον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ιδεών: 

«∆. Αρεοπαγίτου 2008: αντιµετώπιση των πίσω όψεων των διατηρητέων κτηρίων 
επί της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 17 και 19» 

 

 

 

Το greekarchitects.gr , σας προσκαλεί στην έκθεση που θα πραγµατοποιήσει στο 

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ από τις 15-18 Ιουνίου, µε τίτλο: 

∆. Αρεοπαγίτου 2008: 
Έκθεση 172 Συµµετοχών για την αντιµετώπιση των πίσω όψεων των διατηρητέων 

κτιρίων επί της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 17 και 19» 
 

Παρουσίαση της έκθεσης και οµιλίες : ∆ευτέρα 15 Ιουνίου 2009 στις 19:30 

 

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό από το απόγευµα της  14ης Ιουνίου 

(ηµέρα Κυριακή) 
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Οµιλητές: (κατά αλφαβητική σειρά ) 

 

Μανώλης Αναστασάκης, αρχιτέκτων µέλος της οργανωτικής επιτροπής 

Μάρω Καρδαµίτση-Αδάµη – Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια ΕΜΠ 

Γιάννης Κίζης – Αρχιτέκτων, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 

Μπούκη Μπαµπάλου-Νουκάκη – Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια ΕΜΠ 

Αλέξανδρος Τοµπάζης, αρχιτέκτων, µέλος της κριτικής επιτροπής 

 

Συντονισµός: 

Αλέξιος Βανδώρος ,αρχιτέκτων, Αρχισυντάκτης του e-περιοδικού greekarchitects.gr 

 

Χαιρετισµοί: 

Νίκος Καλογήρου, Αρχιτέκτων – Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Αρχιτεκτόνων 

Α.Π.Θ. 

Η έκθεση πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης – Τµήµα Αρχιτεκτόνων. 

 

Επιµέλεια έκθεσης : 

Βασίλης Μιστριώτης, αρχιτέκτων, διευθυντής σύνταξης greekarchitects.gr 

 

Χορηγοί 
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Το greekarchitects.gr e-περιοδικό για την αρχιτεκτονική διοργάνωσε την άνοιξη του 2008 

τον ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισµό ιδεών µε τίτλο: «∆. Αρεοπαγίτου 2008: 

αντιµετώπιση των πίσω όψεων των διατηρητέων κτηρίων επί της ∆ιονυσίου 

Αρεοπαγίτου 17 και 19». 

 

Η επιτυχία του διαγωνισµού αποτυπώνεται στο πλήθος των συµµετοχών. Κατατέθηκαν 

συνολικά 172 προτάσεις στις οποίες συµµετείχαν συνολικά 405 µελετητές. Οι προτάσεις 

κατέγραψαν έναν πλούσιο προβληµατισµό και έδωσαν µία µεγάλη ποικιλία από 

απαντήσεις στα ερωτήµατα που έθεσε ο διαγωνισµός.  

Από αυτές τις 172 προτάσεις, οι 141 είναι από Ελλάδα και οι 31 από 14 χώρες του 

εξωτερικού µεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Ιταλία, Αγγλία, Ολλανδία. 

 

Η Κριτική Επιτροπή αξιολόγησε τις προτάσεις και κατέληξε στα βραβεία και στις 

διακρίσεις. Το Α’ βραβείο καθώς και οι υπόλοιπες διακρίσεις δηµοσιεύονται στην 

ιστοσελίδα µας καθώς και στον έντυπο κατάλογο του διαγωνισµού. 

 

Το greekarchitects.gr  επιδίωξε η Κριτική Επιτροπή να αποτελείται από πρόσωπα που 

διασφαλίζουν µε το έργο τους και την πορεία τους τόσο το ανοιχτό πνεύµα του 

διαγωνισµού όσο και την ποιότητα της αξιολόγησης των προτάσεων. 

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής ήταν τα παρακάτω: 

 

 

(κατά αλφαβητική σειρά) 

 

Stephen Antonakos  – Καλλιτέχνης 

∆ηµήτρης Αντωνακάκης - Αρχιτέκτων 

Κώστας Βαρώτσος - Ζωγράφος 

Νίκος Γεωργιάδης - Αρχιτέκτων 

Μάρω Καρδαµίτση-Αδάµη – Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια ΕΜΠ 
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Γιάννης Κίζης – Αρχιτέκτων, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 

Τάσος Κωτσιόπουλος – Αρχιτέκτων, Καθηγητής ΑΠΘ 

François Loyer  –  Directeur de recherche au CNRS 
Centre André-Chastel, Université de Paris-Sorbonne 

Μπούκη Μπαµπάλου-Νουκάκη – Αρχιτέκτων, Καθηγήτρια ΕΜΠ 

Γιώργος Πανέτσος – Αρχιτέκτων, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Πατρών 

Ελένη Τάτλα – Αρχιτέκτων, Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας 

Αλέξανδρος Τοµπάζης – Αρχιτέκτων 

Παναγιώτης Τουρνικιώτης – Αρχιτέκτων, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ 

Κατερίνα Τσιγαρίδα – Αρχιτέκτων 

Γιάννης Τσιώµης  –   Αρχιτέκτων, Professeur à l’EHESS et 
                                          aux Ecoles d’Architecture Paris-Belleville et Paris La Villette 

  

 

Το greekarchitects.gr έχει προβεί σε έντυπη έκδοση του καταλόγου του διαγωνισµού. 

Στην έκδοση περιλαµβάνονται όλες οι συµµετοχές καθώς και σχόλια των µελών της 

κριτικής επιτροπής. 

 

Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη µε µεγάλη επιτυχία στο 

πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων 'ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008' 

Ταυτόχρονα µε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, πραγµατοποιήθηκε οµιλία στο Βελλίδειο 

Συνεδριακό Κέντρο µε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από τους οµιλητές-κριτές 

του διαγωνισµού (Ν. Γεωργιάδη, Α. Κωτσιόπουλο, Π. Τουρνικιώτη, Γ. Τσιώµη) γύρω 

από το κεντρικό θέµα του διαγωνισµού. 

 

Η Έκθεση διοργανώνεται τώρα και στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο. Η έκθεση θα 

διαρκέσει από τις 14 έως τις 18 Ιουνίου 2009. Την ∆ευτέρα 15 Ιουνίου θα γίνει η 

παρουσίαση της έκθεσης και οµιλίες µε συµµετοχή µελών της Οργανωτικής και της 

Κριτικής Επιτροπής. 
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Ακόµα, το greekarchitects.gr έχει αποστείλει από τον Οκτώβριο του 2008 το 1ο βραβείο, 

καθώς και τον κατάλογο της έκθεσης µε όλες τις συµµετοχές, στο ΥπΠο και στο 

ΥΠεΧω∆Ε µε στόχο την διερεύνηση της εφαρµογής του. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισµό, καθώς και για παραγγελία του 

έντυπου καταλόγου του διαγωνισµού, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται τη 

σελίδα του διαγωνισµού στη διεύθυνση: www.greekarchitects.gr/competition 

 

 

Τα εγκαίνια της έκθεσης και οι οµιλίες , θα βιντεοσκοπηθούν και θα µεταδοθούν από το 

greekarchitects.gr αλλά και από τον αρχιτεκτονικό διαδικτυακό τηλεοπτικό σταθµό, το 

GRATV (www.gratv.gr)  

Ενδέχεται, τα εγκαίνια της έκθεσης να µεταδοθούν και «ζωντανά» από το GRATV την 

∆ευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 19:30. 

 

 


