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Ο Πλάτωνας έχει πει «Η πόλη είναι 
αυτό που είναι, γιατί οι πολίτες είναι 
αυτοί που είναι». Στο Imagine the City  
νιώθουμε ότι είμαστε πρώτα από όλα 
ενεργοί πολίτες. Βλέπουμε την πόλη 
που ζούμε σαν το μεγάλο μας σπίτι. 
Ονειρευόμαστε...να αυτό το κτήριο 
που είναι ένα κουφάρι, τι ωραίο που θα 
μπορούσε να γίνει...Το Imagine the City 
είναι για εμάς κάτι λίγο που μπορούμε 
να κάνουμε για την πόλη μας που την 
αγαπάμε. 

Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη 
δημιουργικότητα και τη συνδεσιμότητα 
και αυτά τα χαρακτηριστικά να υπάρξουν 
και μέσα στους πολίτες. Σκοπό έχουμε 
να συνδυαστούν οι ανάγκες των 
πολιτών για ανάπλαση της πόλης 
τους, με τις ιδέες των μελετητών που 
υπάρχουν και που θα δημιουργηθούν 
στο μέλλον. Να δικτυωθούν τα άτομα 
που έχουν ανάγκη για λύσεις, με τα 
άτομα που σχεδιάζουν λύσεις. Οι 
μελέτες παρουσιάζονται στους πολίτες 
της Αίγινας, ανοίγει ένας διάλογος, μια 
ενημέρωση, μια αναζήτηση προς νέες 
ιδέες, προς καινοτόμες λύσεις. 

Αν κάτι έχουμε να περηφανευτούμε, 
είναι ότι τις εκθέσεις “Φαντάσου την 
πόλη” δεν τις ελέγχουμε, δεν τις 
χειριζόμαστε εμείς, έχουν φύγει από τα 
χέρια μας, όπως ακριβώς έγινε με την 
τοπική ομάδα Aegina Rising. Η ομάδα 
ήρθε σε μας, με οδηγό την αγάπη 
για τον τόπο τους, μας ζήτησαν να 
συνεργαστούμε και τους παραδώσαμε 
ένα εγχειρίδιο για το πως στήνεται η 
έκθεση “Φαντάσου την πόλη”, το οποίο 
εξελίξανε και ανανεώσανε με τη σειρά 
τους και το οποίο είναι διαθέσιμο για 
τις επόμενες ομάδες και τις επόμενες 
ελληνικές πόλεις. Τους ευχαριστούμε 
για την άψογη συνεργασία μας, την 
έμπνευση που μας προσφέρουν μέσα 
από τη φρέσκια, δημιουργική ματιά 
τους, καθώς επίσης και για το νέο 

μοντέλο τοπικής συλλογικότητας που 
αναπτύσσουν μέσα από τη δράση 
τους.  

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη σε 
τέτοιες δράσεις. Είναι αρκετά δύσκολο 
να καθίσεις σε ένα τραπέζι και να 
δουλέψεις, να μοιραστείς πράγματα, 
να λάβεις αποφάσεις από κοινού 
με άλλους. Ξεκινώντας όμως μια 
τέτοια δημιουργική εργασία ξαφνικά 
πολλαπλασιάζεται η δημιουργική 
σου ικανότητα. Δίνονται λύσεις με μια 
κουβέντα του άλλου και προχωράς 
πολύ δημιουργικά στο επόμενο βήμα.

Πρωτοβουλίες σαν αυτή, η οποία είναι 
εθελοντική, δεν έχει σε πρώτη ματιά 
ανταποδοτικό όφελος για τα άτομα που 
εμπλέκονται. Όμως φαίνεται σε εμάς 
ότι είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για 
να δημιουργήσουμε μια υποδομή για 
το μέλλον. 

Η πόλη είναι έτσι γιατί εμείς έτσι την 
έχουμε δημιουργήσει, έτσι την έχουμε 
φανταστεί.

Όπως την φανταστούμε έτσι θα γίνει. 

 Μαίρη Παλμούτσου

Μέλος της ομάδας συντονισμού του 
Imagine the City

Λίγα λόγια για το AeginaRising

Το  Aegina Rising είναι ένα δίκτυο νέων, 
κατά βάση, σε ηλικία πολιτών, που 
δραστηριοποιείται στην Αίγινα, με στόχο 
την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, 
μέσω ποικίλων δράσεων. Το  Aegina 
Rising λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο 
και έχει ως αξίες  την εξωστρέφεια, την 
ομαδικότητα, την αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα.
Στόχος μας είναι να συμπεριλάβουμε 
στην προσπάθεια αυτή και να 
ενεργοποιήσουμε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο μέρος από το ανθρώπινο 
δυναμικό που έχει άμεση ή έμμεση 
σχέση με την Αίγινα. 
Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις, τις 
εμπειρίες και τον κύκλο των ανθρώπων 
που το στηρίζουν, σκοπός του Ae-
gina Rising είναι η δημιουργία τέτοιων 
συνθηκών  που θα οδηγήσουν 
στην βελτίωση της κοινωνικής, 
επιχειρηματικής και καλλιτεχνικής ζωής 
στην Αίγινα. 
Με την εκάστοτε δράση του το Aegina 
Rising στοχεύει στο:
● να μεταφέρει μηνύματα για την 
ενίσχυση θετικών τάσεων και αξιών, 
● να ενισχύσει την ομαδική 
εργασία και κοινωνική προσφορά από 
μέρους των πολιτών, ενδυναμώνοντας 
την Κοινωνία των Πολιτών
● να δημιουργήσει ένα καλύτερο 
περιβάλλον με σταθερές υποδομές και 
εύφορο κλίμα για καινοτόμα project, 
προσδίδοντας μία υλική υπεραξία στον 
δημόσιο χώρο

Περισσότερα στοιχεία για το Aegi-
naRising και τις δράσεις που έχουμε 
πραγματοποιήσει θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα μας, www.aeginarising.gr 
και στην σελίδα μας στο Facebook, 
https://www.facebook.com/AeginaRis-
ing

Γιατί “Φαντάσου την Πόλη: 
Αίγινα 2013”

Η Αίγινα προσφέρει μια σειρά σημείων 
και δημόσιων χώρων, ιδιαίτερης 
ιστορικής, πολιτισμικής, φυσικής 
και αρχιτεκτονικής αξίας. Παρ’ όλη 
την σημασία και τις δυνατότητες 
αξιοποίησής που προσφέρουν τα 
σημεία αυτά, έχουν μείνει αναξιοποίητα 
ή βρίσκονται σε μία κατάσταση 
στασιμότητας. Πλέον, όμως, με την 
ενεργοποίηση και σωστή διαχείριση 
των υπαρχόντων ανθρωπίνων 
δικτύων, έχουμε την δυνατότητα να 
αφουγκραστούμε τα προβλήματα και 
τις ανάγκες της πόλης, να φανταστούμε, 
να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε 
ένα καινούργιο, βελτιωμένο τοπίο για 
τον Τόπο μας. Δίνοντας βήμα και λόγο 
σε ανθρώπους με γνώση και εμπειρία, 
με φαντασία και όραμα, στοχεύουμε 
στην έναρξη ενός διαλόγου γύρω από 
την εικόνα του δημοσίου χώρου, του 
αστικού και φυσικού περιβάλλοντος 
της Αίγινας. Και μέσα από αυτή την 
διαδικασία, ελπίζουμε να αναδειχθούν 
ιδέες και προτάσεις για σημεία 
του νησιού που θα μπορούσαν να 
εξελιχθούν σε σημαίνοντες χώρους της 
Αίγινας, προσφέροντας στην πολιτική, 
κοινωνική, εμπορική και πολιτιστική 
ζωή του  Νησιού.
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Παναγιώτα Γεννίτσαρη γεννήθηκε στις 02/07/1991 στην Αθήνα. Το 2009 αποφοίτησε 
από το Ενιαίο Λύκειο Αίγινας. Το ίδιο έτος εισήχθη στο Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης 
Κτηρίων του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών. Βραβεύτηκε με υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Σήμερα, και ενώ έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα 
της σχολής της, παρακολουθεί την εξάμηνη πρακτική της άσκηση στο Τεχνικό Γραφείο  Εύας 
Αθανασοπούλου-Van Allen στην Πάτρα. Τα αντικείμενα στα οποία ασκείται είναι α) ενεργειακές 
επιθεωρήσεις-έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, β) χωροταξικές μελέτες, 
γ) πολεοδομικές μελέτες, δ) περιβαλλοντικές μελέτες, ε) μελέτες δημοσίου. Ταυτόχρονα 
εκπονεί την πτυχιακή της εργασία με θέμα: «Μελέτη Αποκατάστασης του Καποδιστριακού 
Ορφανοτροφείου (πρώην Φυλακές) Αίγινας και Επανάχρησής του ως Σχολή Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών». Στα άμεσα σχέδιά της είναι να λάβει μέρος στις κατατακτήριες 
εξετάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η  Ειρήνη Σαΐτη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1990. Υπήρξε μαθήτρια της Ελληνοογαλλικής 
Σχολής Ουρσουλινών. Το 2008 εισήχθη στο τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων 
του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών. Το 2012, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus συμμετείχε επιτυχώς 
σε κύκλο μαθημάτων με θέμα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για χώρους κατοικίας και 
εργασίας» στο Παρίσι(Université Paris13). Αυτό το διάστημα κάνει την εξάμηνη πρακτική της 
άσκηση στο γραφείο του αρχιτέκτονα Γ. Αντωνίου. Η παρούσα μελέτη αποτελεί αντικείμενο 
της υπό εξέλιξη διπλωματικής της εργασίας.

Η κεντρική ιδέα της μελέτης είναι η αναβίωση 
της αρχικής λειτουργίας του κτηρίου με 
σύγχρονες μεθόδους και οπτική ως ένα 
κέντρο μάθησης, δημιουργίας και πολιτισμού.
Στο κτήριο προτείνεται να λειτουργήσουν 
εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής 
κ.α, όπως επίσης και παραδοσιακών τεχνών 
του νησιού. Παράλληλα θα λειτουργεί 
ξενώνας φιλοξενίας φοιτητών και καλλιτεχνών 
απ’ όλο τον κόσμο που θα συμμετέχουν στα 
εργαστήρια αυτά.
Προβλέπεται επίσης η δημιουργία εκθεσιακού 
χώρου-πωλητηρίου, πολυχώρου διαλέξεων, 
προβολών, εκδηλώσεων, καθώς και 
αναψυκτήριο.
Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η ανάδειξη 
της Αίγινας σε διεθνές επίπεδο ως ένα κέντρο 
τεχνών και το παλιό Ορφανοτροφείο θα 
αποτελεί ζωντανή μνήμη της καλλιτεχνικής 
ιστορίας του νησιού.

Γεννίτσαρη Παναγιώτα, Σαΐτη Ειρήνη
Μελέτη επανάχρησης του Καποδιστριακού 
Ορφανοτροφείου(Φυλακές) ως Σχολή Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Σινεμά ο Γλάρος

Στη 10ετία του 70 το θερινό σινεμά «ο 
Γλάρος» βρισκόταν στην παραλία της 
Αίγινας, κάτω από την Κολώνα. 
Η αναβίωση του βασίζεται στη δημιουργία 
ενός πλωτού θερινού κινηματογράφου, στο 
ίδιο σημείο, με μια επίσης πλωτή πορεία 
από την προκυμαία στον κινηματογράφο 
και μια στάση  στην ξέρα του αρχαίου 
λιμανιού . 
Ο κινηματογράφος εμπεριέχει όλες τις 
κοινωνικές προεκτάσεις, τοπικές επιταγές 
και την ιστορική μνήμη μιας ιδέας, στο 
πέρασμα του χρόνου. Η ιδέα αυτή ενδύεται 
τη σύγχρονη πραγματικότητα και νέα 
υλικά, για να ενταχθεί στο Αιγινίτικο τοπίο 
φορτισμένο από τα ίχνη των διαφορετικών 
εποχών.    

Δήμητρα Αυγούστη: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το 
ΤΕΙ- Α το 2010, με τίτλο σπουδών «Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης & Σχεδιασμού 
Αντικειμένων». Παρακολούθησε μαθήματα βιομηχανικού σχεδιασμού στο Moholy Nagy, Univer-
sity of Fine Arts & Design.Παράλληλα με τις σπουδές της, το 2009, εργάστηκε  ως Αρχιτέκτονας 
Εσωτερικού Χώρου στο τμήμα σχεδιασμού της Ridenco S.A. Από το 2011 εργάζεται στην 
εταιρεία ORACLE DESIGN & CONSTRUCTION, με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή 
εκθεσιακών περιπτέρων.

Ζωή Γεωργιάδου: Είναι Διευθύντρια της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 
Σπουδών του ΤΕΙ- Α και καθηγήτρια στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και 
Σχεδιασμού Αντικειμένων, από όπου αποφοίτησε το 1980. Συνέχισε τις βασικές της σπουδές 
στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ από όπου αποφοίτησε το 1986, ενώ απέκτησε διδακτορικό 
δίπλωμα στην ίδια Σχολή (2001), στην επιστημονική περιοχή της Αρχιτεκτονικής γλώσσας, 
Επικοινωνίας, Σχεδιασμού. Το επιστημονικό και ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευθεί 
σε επιστημονικά περιοδικά, στο διαδίκτυο και σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων, ενώ το 
επαγγελματικό της έργο σε τεχνικά περιοδικά.

Ίρις Νουρεντίνη: Αποφοίτησε από το ΤΕΙ- Α το 2010, με τίτλο σπουδών «Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης  & Σχεδιασμού Αντικειμένων». Έχει παρακολουθήσει μαθήματα 
σχεδιασμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθώς και Βιομηχανικού Σχεδιασμού στο Po-
litecnico di Milano στην Ιταλία στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Εργάζεται στην εταιρία 
GREENWAYS, κοντά στον Αρχιτέκτονα - Αρχιτέκτονα Τοπίου Κάρολο Χανικιάν, στο αντικείμενο 
του σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου και της υλοποίησης φυτοτεχνικών συνθέσεων.

Αυγούστη  Δήμητρα, Γεωργιάδου Ζώη, Νουρεντίνη 
Ίρις
 Σινεμά ο Γλάρος

1 2
Γεννίτσαρη Παναγιώτα, Σαΐτη Ειρήνη
Τελειόφοιτοι της σχολής Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων 
του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών

Αυγούστη  Δήμητρα, Γεωργιάδου Ζώη, Νουρεντίνη 
Ίρις
 Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων ΤΕΙ, Δρ. Αρχιτέκτων 
ΕΜΠ- Διακοσμήτρια ΤΕΙ, Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων ΤΕΙ

1 2
Μελέτη επανάχρησης του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου(Φυλακές) ως Σχολή 
Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.



Παντελής Γιαννούλης: Γεννήθηκε στην Αθήνα το ‘61 αλλά γράφηκε αμέσως στα 
Δημοτολόγια Αίγινας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στην (τότε) Πάντειο, έφυγε για λίγο στη 
Νέα Υόρκη και γυρνώντας δούλεψε σε πωλήσεις και στη διαφήμιση. Τα τελευταία χρόνια ζει 
μόνιμα στην Αίγινα, επισκευάζει το πατρικό στην πόλη και πειραματίζεται στον κήπο του με 
εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας.

Ενδιαφέροντά του: οικονομία, πολιτιστική κληρονομιά, κήποι.

Η μελέτη: “Βουτιά στην Ιστορία” έχει δύο 
αλληλοσυνδεόμενους στόχους: τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων 
και θετικά αποτελέσματα στην οικονομία του 
νησιού, τονίζοντας το χαρακτήρα της πόλης 
της Αίγινας και κάνοντάς την ελκυστικότερο 
προορισμό για τους επισκέπτες. 

Η πρόταση εστιάζει στην ανάδειξη 
του παραμελημένου συγκροτήματος 
λιμενικών έργων της αρχαίας Αίγινας, του 
σημαντικότερου ίσως στον Ελλαδικό χώρο, 
σε συνδυασμό με την κάλυψη της ανάγκης 
για ελκυστικούς χώρους κολύμβησης δίπλα 
στην πόλη, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες 
να μην έχουν την ανάγκη μετακινήσεων με 
αυτοκίνητο.

Ήπια έργα πρόσβασης των βυθισμένων 
αρχαίων λιμενοβραχιόνων βόρεια και 
νότια της πόλης, σε συνδυασμό με μικρές 
παρεμβάσεις στην ξηρά, μπορούν να 
επιτύχουν αυτούς τους στόχους με ελάχιστο 
οκονομικό κόστος.

Παντελής Γιαννούλης
Διαφημιστής - Πάντειος, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Βουτιά στην Ιστορία: αρχαία λιμενικά έργα, ποιότητα ζωής και 
rebranding της Αίγινας.

Γιάννης Γιαννούτσος: Γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, το 1986. Σπούδασε 
Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με καθηγητές τους Τ. Παπαϊωάννου, Ι. 
Λιακατά, Α. Πεχλιβανίδου, Ι. Κίζη, Α. Ρόκα και Π. Γουλάκο. Αποφοίτησε με άριστα το 2011. 
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην Αρχιτεκτονική, τιμήθηκε από το Ε.Μ.Π. με 4 Θωμαϊδεια 
βραβεία καλύτερης επίδοσης. Παράλληλα με την Αρχιτεκτονική Ε.Μ.Π, σπούδασε σχέδιο και 
ζωγραφική στο εργαστήριο του ζωγράφου Θ. Πάντου. Το 2012, ξεκινάει τις μεταπτυχιακές 
του σπουδές ως υποτροφος του Ι.Κ.Υ. στο τμήμα των Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών Ε.Μ.Π., 
κατεύθυνση «Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός».
Παράλληλα, με κατατακτήριες εξετάσεις, εισάγεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών για 
σπουδές στη Ζωγραφική. Έχει διακριθεί σε 10 πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς και καλλιτεχνικούς 
διαγωνισμούς

Γιάννης Γιαννούτσος
Πολιτιστικη παρεμβαση στα πλακακια της αιγινας. τα μουσεια 
καπραλου, μοραλη, νικολαου

Τρείς από τους σημαντικότερους νεοέλληνες καλλιτέχνες 
της “γενιάς του ‘30”, οι ζωγράφοι Νίκος Νικολάου, 
Γιάννης Μόραλης και ο γλύπτης Χρήστος Καπράλος 
έζησαν και δημιούργησαν στη περιοχή Πλακάκια της 
Αίγινας.

Το πρώτο σκέλος της μελέτης αφορά στην αξιοποίηση 
των σπιτιών – εργαστηρίων των καλλιτεχνών. 
Συγκεκριμένα, προτείνεται η επανάχρηση του χώρου 
του Νικολάου ως ξενώνα – εργαστηρίου φοιτητών 
Καλών Τεχνών και αρχιτεκτονικής και ενός μουσείου με 
το έργο του καλλιτέχνη. 
Το σπίτι – εργαστήριο του Μόραλη προτείνεται ως 
μουσείο αφιερωμένο στο έργο του ζωγράφου.
Στο χώρο του Καπράλου, ήδη λειτουργεί ένα μουσείο και 
προτείνεται η δημιουργία ενός νέου που σε συνδυασμό 
με το παλιό θα στεγάσει ολόκληρο το έργο του γλύπτη. 
Προτείνεται ένα υπόσκαφο μουσείο και μια διαδρομή 
σε αυτό κατά την οποία ανακαλύπτεις τα γλυπτά σε 
χώρους απ’ όπου το φως εισέρχεται από την οροφή. 

Στο δεύτερο σκέλος, σα συνέχεια του πρώτου, 
παρουσιάζεται η πρόταση για την ανάπλαση του 
παραλιακού μετώπου με σκοπό τη δημιουργία ενός 
πολιτιστικού περιπάτου στα χνάρια της αρχαίας 
παραλιακής οδού, που θα ενοποιεί τα μουσεία. 
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Γιαννούλης Παντελής
Διαφημιστής - Πάντειος, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
Βουτιά στην Ιστορία: αρχαία λιμενικά έργα, ποιότητα ζωής και rebranding 
της Αίγινας.

Γιαννούτσος Γιάννης
Αρχιτέκτων – Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Αρχττεκτονικής Ε.Μ.Π. – Κατεύθυνση Σχεδιασμός – Χώρος –
Πολιτισμός, Φοιτητής Α.Σ.Κ.Τ, - Ζωγραφική
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Πολιτιστική Παρέμβαση στα Πλακάκια της Άιγινας. Τα μουσεία Καπράλου, Μόραλη, 
Νικολάου



Γκόβα Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός (τ.ε), Aπόφοιτος του ΑΤΕΙ Πειραιά. 

Γεννήθηκε το 1987 στην Αθήνα, ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα.

Γκόβα Σοφία
Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης, στον οικισμό Σουβάλας, 
στην Αίγινα.

Βασικοί στόχοι της προκείμενης μελέτης 
αποτέλεσαν οι δραστικές και αναγκαίες 
παρεμβάσεις ανάπλασης στον οικισμό της 
Σουβάλας στο νησί της Αίγινας, με σκοπό 
την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων και παραθεριστών αλλά και την 
βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη του 
τόπου. Οι προτάσεις που παρουσιάζονται 
κινούνται στα πλαίσια πολεοδομικών, 
συγκοινωνιακών, λιμενικών κατασκευών 
και πολιτιστικών παρεμβάσεων. Κύριος 
γνώμονας αποτέλεσε η προστασία και η 
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και 
ο σεβασμός προς τους κατοίκους έπειτα 
από λεπτομερή αποτύπωση και ανάλυση 
των υφιστάμενων προβλημάτων και 
της φυσιογνωμίας του οικισμού. Κύριος 
στόχος της μελέτης αποτελεί η δημιουργία 
ενός πρότυπου οικισμού για την ευρύτερη 
περιοχή της Αίγινας.

Ο Απόστολος Γούλας (1976, Πειραιάς) είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός (2007, 
Πανεπιστήμιο Πατρών). Επίσης, απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου (2000). Εργάστηκε στα γραφεία των Δ. Κατζουράκη(2007-2008), 
Κ. Ξανθόπουλου(2008), ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (2009). Από το 2009 δουλεύει ως ελεύθερος 
επαγγελματίας σε στενή συνεργασία με το Δ. Κατζουράκη. Πανεπιστημιακές του εργασίες 
έχουν βραβευθεί και δημοσιευθεί. Έχει λάβει μέρος και διακριθεί σε πανελληνίους και διεθνείς 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (Α’ Βραβείο για τις «Κτηριακές εγκαταστάσεις του τμήματος 
βιολογικών επιστημών και κοινόχρηστων χώρων διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Κύπρου). 

Γούλας Απόστολος
Ιδιότητα-Τίτλοι σπουδών: Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κέντρο περίθαλψης και προστασίας θαλάσσιας πανίδας στη
 νήσο Μονή του Δήμου Αίγινας.

Η εργασία αφορά σε ένα επιστημονικό 
κέντρο περίθαλψης και αποκατάστασης
τραυματισμένων ζώων του μεσογειακού 
χώρου με σαφή προσανατολισμό στα είδη 
που απαντώνται στα ελληνικά νερά.
Στην Αίγινα, από χρόνια λειτουργεί ένα 
ανάλογο, πολύ σημαντικό κέντρο για
τραυματισμένα ζώα και πουλιά, με δράση 
και συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο 
για τα ζώα της θάλασσας; Ποιες οι ανάγκες 
και ποιες οι προοπτικές μιας τέτοιας 

πρωτοβουλίας; Η Μονή βρίσκεται σε 
κοντινή απόσταση από την Αίγινα, τέτοια 
που να εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες για 
ανεφοδιασμό όσο και για την απομόνωση 
που θα απαιτούσε μια τέτοια μονάδα. 
Εξάλλου, η συνεργασία των δύο κέντρων
στην περιοχή θα δημιουργούσε έναν 
οικολογικό-περιβαλλοντικό πυρήνα 
στο νησί με ωφέλιμες συνέπειες στην 
πολιτιστική, εκπαιδευτική, τουριστική και 
οικονομική ζωή του τόπου.
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Γκόβα Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός (τ.ε), Aπόφοιτος του ΑΤΕΙ Πειραιά
Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης, στον οικισμό Σουβάλας, στην Αίγινα.

Γούλας Απόστολος
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Κέντρο περίθαλψης και προστασίας θαλάσσιας πανίδας στη
 νήσο Μονή του Δήμου Αίγινας.
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Δασκαλάκης Επαμεινώνδας: Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1968
2000– έως σήμερα, RKITEKTS_ Επαμεινώνδας Δασκαλάκης 
και Συνεργάτες, μέλος των οργανώσεων Τ.Ε.Ε., Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής Ιρλανδίας, Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Γερμανίας, 
κ.ά.
1990-2004 συνεργασία με: Rolando Gutierrez Architects, Hickok-
Warner Architects, Κωστής
Δασκαλάκης Αρχιτέκτονες, ΑΕΤΕΡ Χάρρυ Μπουγαδέλλης και 

Συνεργάτες, Ελληνική Μηχανολογική Α.Ε.
1997-2002 καθηγητής και διευθυντής τμήματος Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης της σχολής Campus of Arts and 
Sciences, εκπαιδευτήριων Ζηρίδη.
1994 M.Arch, hns, Washington Alexandria Architectural Consortium, Virginia Tech and State University, Η.Π.Α. 
(υπότροφος του Ωνασείου Ιδρύματος).
1992 B.S.Arch, hns, Florida Agricultural and Mechanical University, Η.Π.Α. (υπότροφος
πανεπιστημίου).

RKITEKTS_Επαμεινώνδας Δασκαλάκης και 
συνεργάτες 
Ιδιότητα-Τίτλοι σπουδών: Αρχιτέκτονες
Φαντάσου την Αγορά

Το διώροφο τέως βιομηχανικό κτίριο με 
μέτωπο στην Ακτή Τότη Χατζή, σε κομβικό 
σημείο απέναντι από την μαρίνα του 
νησιού και πριν το εμπορικό μέτωπο του 
λιμανιού, μετατρέπεται σε στεγασμένη 
Αγορά τοπικών προϊόντων και χώρο 
αναψυχής. Ο παραλιακός δρόμος του 
νησιού της Αίγινας οδηγεί από το λιμάνι στο 
συλλογικό χώρο ‘/\/\’ που προσφέρει σε μία 
έκταση περίπου 450 τ.μ. φρέσκα τρόφιμα, 
αλλά και συσκευασμένα προϊόντα για 
τους εποχιακούς και μόνιμους κατοίκους 
του νησιού. Στο βάθος του στεγασμένου 
χώρου, η αγορά προσφέρει γεύσεις και 
μυρωδιές παραδοσιακής κουζίνας κάτω 
από τη σκιά των αιωνόβιων δέντρων της.

RKITEKTS_Επαμεινώνδας Δασκαλάκης και 
συνεργάτες 
Ιδιότητα-Τίτλοι σπουδών: Αρχιτέκτονες
Φαντάσου με Ποδήλατο
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Βανέσσα Καραγεώργου: Έτος γέννησης: 1984 | Σπουδές: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2007 | Συνεργασία με τους Rkitekts από το 2010 | Θέση: Συνεργάτης Αρχιτέκτονας | 
Προηγούμενη εμπειρία: Μαρίνα Στασινοπούλου και Κωνστάντιος Δασκαλάκης, ως Συνεργάτης Αρχιτέκτων

Κουτσανδρέα Αγγελική: 
Έτος γέννησης: 1982 |Σπουδές: ΜΑrch AVATAR Bartlett School of Architecture UCL, 2008 – Δίπλωμα
Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΕΜΠ , 2007 | Συνεργασία με τους Rkitekts από το 2008 | Θέση: Συνεργάτης
Αρχιτέκτονας | Προηγούμενη Εργασία: MOB Architects

RKITEKTS_Επαμεινώνδας Δασκαλάκης και 
συνεργάτες 
Αρχιτέκτονες
Φαντάσου την Αγορά

Δασκαλάκης Επαμεινώνδας: Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1968
2000– έως σήμερα, RKITEKTS_ Επαμεινώνδας Δασκαλάκης 
και Συνεργάτες, μέλος των οργανώσεων Τ.Ε.Ε., Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής Ιρλανδίας, Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Γερμανίας, 
κ.ά.
1990-2004 συνεργασία με: Rolando Gutierrez Architects, Hickok-
Warner Architects, Κωστής
Δασκαλάκης Αρχιτέκτονες, ΑΕΤΕΡ Χάρρυ Μπουγαδέλλης και 

Συνεργάτες, Ελληνική Μηχανολογική Α.Ε.
1997-2002 καθηγητής και διευθυντής τμήματος Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης της σχολής Campus of Arts and 
Sciences, εκπαιδευτήριων Ζηρίδη.
1994 M.Arch, hns, Washington Alexandria Architectural Consortium, Virginia Tech and State University, Η.Π.Α. 
(υπότροφος του Ωνασείου Ιδρύματος).
1992 B.S.Arch, hns, Florida Agricultural and Mechanical University, Η.Π.Α. (υπότροφος
πανεπιστημίου).

Ανθή Τζάκου: Έτος γέννησης : 1985 | Σπουδές: MArch GAD, Merit, Bartlett School of Architecture, UCL, Lon-
don, UK, 2012, Δίπλωμα Αρχιτέκτωνα Μηχανικού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Βόλος, 2011 | Συνεργασία με τους Rkitekts από το 2013 | Θέση: Συνεργάτης Αρχιτέκτονας

RKITEKTS_Επαμεινώνδας Δασκαλάκης και 
συνεργάτες 
Αρχιτέκτονες
Φαντάσου με Ποδήλατο

Το ποδήλατο o≥o αποτελεί πλέον βασικό 
μέσο μετακίνησης σημαντικού ποσοστού 
του πληθυσμού ενώ το πλήθος των 
εκδρομών – εξορμήσεων που συνδυάζονται 
με αυτό αυξάνεται συνεχώς. Παράλληλα, 
η Αίγινα είναι σημαντικός πόλος έλξης του 
ποδηλατικού κοινού εξαιτίας της άμεσης
εγγύτητας με την Αθήνα, του μεγέθους, της 
τοπογραφίας της αλλά και της ιδιαίτερης 
φυσικής ομορφιάς που προσφέρει.
Με κέντρο την πόλη της Αίγινας και με 
τους βασικούς άξονες βορρά-νότου, 
ανατολής-δύσης αναπτύσσεται ένα 
δίκτυο ποδηλατοδρόμων στο νησί. 
Δημιουργούνται αρχικά πέντε διαδρομές 
διαφορετικών βαθμών δυσκολίας αλλά 
και προσφερόμενων ερεθισμάτων καθώς 
διασχίζουν χαρακτηριστικά τοπόσημα της 
πρώτης πρωτεύουσας του Νέου ελληνικού 
Κράτους, οικισμούς και αρχαιολογικούς 
χώρους σημαντικής ιστορικής αξίας 
προσφέροντας πλέον μια ξεχωριστή και
μελετημένη ποδηλατική βόλτα ή και 
εκδρομή.
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RKITEKTS_Επαμεινώνδας Δασκαλάκης και 
συνεργάτες 
Ιδιότητα-Τίτλοι σπουδών: Αρχιτέκτονες
Φαντάσου τις Προβλήτες

Καθοριστικά στοιχεία του λιμανιού της 
Αίγινας, οι προβλήτες. Οριοθετούν την 
είσοδο στο λιμάνι, το εμπορικό κέντρο 
της πόλης και την αντίθεση μεταξύ ξηράς 
και θάλασσας. Οι δύο κατασκευές στις 
άκρες των προβλητών, ο Φάρος από την 
μία και το κτίριο του ΝΟΑ από την άλλη, 
έχουν ιδιαίτερη επιρροή στην γενικότερη 
εικόνα του νησιού, καθώς υποδέχονται και 
αποχαιρετούν τους επισκέπτες του.
Λογική συνέπεια: Η ανάπλαση και 
επαναπροσέγγιση αυτών των συμβόλων 
για την τοπική ναυσιπλοΐα, ως η αρχή 
μιας σειράς επεμβάσεων αναβάθμισης και 
ανάδειξης του νησιού.
«Φαντάσου την προβλήτα»

Κωνστάντιος Δασκαλάκης, Ελίζα Μαντέ

Αίγινα: Στοιχεία για την οικονομία του νερού

Ενώ το νησί της Αίγινας διατηρεί 
αγροτική παραγωγή, η αύξηση της 
κτισμένης επιφάνειας, του  πληθυσμού 
και των υποδομών του προσδίδουν έναν 
χαρακτήρα θερέτρου και προαστίου. Το 
πρόβλημα του νερού εντείνεται.
Ο UN Water, διαπιστώνει πως η 
κατανάλωση του νερού σε παγκόσμιο 
επίπεδο είναι πολλαπλάσια της 
παγκόσμιας αύξησης του πληθυσμού. 
Βασικές αιτίες : η αυξημένη αστικοποίηση, 

η υπερκατανάλωση, η κακή διαχείριση των 
πόρων και η κλιματική αλλαγή. 
Οι παραπάνω παράγοντες είναι σαφώς 
εμφανείς στο νησί . Κοινό συμπέρασμα 
των παγκόσμιων οργανισμών αποτελεί η 
επιτακτική ανάγκη ορθής διαχείρισης και 
κατανόησης της «ολιστικής» φύσης του 
κύκλου του νερού. Και στα δύο μπορούν 
να συνεισφέρουν οι ξεχασμένες τοπικές 
πρακτικές.

Ο Κωνστάντιος Δασκαλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Μετά από σπουδές 
στην αρχιτεκτονική (ΕΜΠ) έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη φιλοσοφία και πήρε το διδακτορικό 
του στη σύγχρονη μεταφυσική από το πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB). Δραστηριοποιείται και 
στους δύο τομείς, ενώ από το 2006 έως το 2011 δίδαξε αρχιτεκτονική σύνθεση και θεωρία στο 
πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μελέτες του και υλοποιημένα έργα, συχνά με συνεργασίες, έχουν 
διακριθεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες εκθέσεις στην 
Ελλάδα.

Η Ελίζα Μαντέ έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Θεσ/νίκη. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από όπου και αποφοίτησε το 
2012. Το έτος 2008-2009 φοίτησε στην Escuela Τécnica Superior de Arquitectura y Geode-
sia (Universidad de Alcala de Henares). Έχει λάβει μέρος σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, 
εργαστήρια και εκθέσεις αρχιτεκτονικής, ενώ έχει συνεργαστεί με αρχιτεκτονικά γραφεία 
στην Ελλάδα και στην Αυστρία. Ενδιαφέρεται για την έρευνα και τον πειραματισμό στην 
αρχιτεκτονική και την τέχνη.
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Δασκαλάκης Κωνστάντιος, Μαντέ Ελίζα
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Δασκαλάκης Επαμεινώνδας: Γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1968
2000– έως σήμερα, RKITEKTS_ Επαμεινώνδας Δασκαλάκης 
και Συνεργάτες, μέλος των οργανώσεων Τ.Ε.Ε., Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής Ιρλανδίας, Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων Γερμανίας, 
κ.ά.
1990-2004 συνεργασία με: Rolando Gutierrez Architects, Hickok-
Warner Architects, Κωστής
Δασκαλάκης Αρχιτέκτονες, ΑΕΤΕΡ Χάρρυ Μπουγαδέλλης και 

Συνεργάτες, Ελληνική Μηχανολογική
Α.Ε.
1997-2002 καθηγητής και διευθυντής τμήματος Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης της σχολής Campus of Arts and 
Sciences, εκπαιδευτήριων Ζηρίδη.
1994 M.Arch, hns, Washington Alexandria Architectural Consortium, Virginia Tech and State University, Η.Π.Α. 
(υπότροφος του Ωνασείου Ιδρύματος).
1992 B.S.Arch, hns, Florida Agricultural and Mechanical University, Η.Π.Α. (υπότροφος
πανεπιστημίου).

Μενέλαος Σκουλίκης Έτος γέννησης : 1985 |Σπουδές : Τμήμα Αρχιτεκτονικής του RWTH-Aachen Univer-
sity, Γερμανία, 2011| Συνεργασία με τους Rkitekts από το 2011 |Θέση: Συνεργάτης Αρχιτέκτονας



Δήμας Παναγιώτης: (1981) είναι αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ - αναστηλωτής, 
μεταπτυχιακός φοιτητής Μουσειολογίας ΑΠΘ και υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ. Έχει 
ασχοληθεί επαγγελματικά κυρίως με μελέτες αποτύπωσης και επεμβάσεις αποκατάστασης 
/ ανάδειξης σε μνημεία και άλλα κτήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει εργασθεί ως 
αρχιτέκτονας στο ΥΠΠΟΤ / ΤΔΠΕΑΕ στο έργο αποκατάστασης ναού Επικούριου Απόλλωνα. 
Έχει παρακολουθήσει αρκετά συνέδρια και σεμινάρια εκπαίδευσης σε ζητήματα μνημειακής 
προστασίας και έχει συμμετάσχει με μεταπτυχιακές εργασίες σε ορισμένα από αυτά.

Κάρλα Σουζάννα: είναι αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
ΕΜΠ στην «Προστασία Μνημείων – Κατεύθυνση Α’: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών 
Κτηρίων και Συνόλων».Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά ως ελεύθερος επαγγελματίας με 
μελέτες κτιριακών έργων, μελέτες διαμόρφωσης ελεύθερων χώρων και μελέτες αποτύπωσης 
και επεμβάσεις αποκατάστασης / ανάδειξης κτιρίων και συνόλων. Από το 2010 εργάζεται 
στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης 
που ασχολείται (σύμφωνα με το Ν.4067/2012) με την προστασία και την ανάδειξη της 
αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής και φυσικής κληρονομιάς στο χώρο της Μακεδονίας και της 
Θράκης. Έχει παρακολουθήσει αρκετά συνέδρια και σεμινάρια εκπαίδευσης σε ζητήματα 
προστασίας μνημείων και έχει συμμετέχει με εργασίες σε ορισμένα από αυτά.

Η εργασία αφορά την καταγραφή, ανάλυση 
και προστασία της πόλης της Αίγινας, 
ενός ενεργού συνόλου με ενδιαφέρουσες 
διαφοροποιήσεις ως προς τα πολεοδομικά 
χαρακτηριστικά και την τυπολογία 
των ιστορικών κτηρίων. Επιχειρήσαμε 
αξιολόγηση των ιστορικών κτηρίων 
συνεκτιμώντας όλα τα χαρακτηριστικά 
τους και ερευνήσαμε την επάρκεια 
τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και τα 
σύγχρονα οικονομικά δεδομένα. Βασικός 
στόχος των προτάσεων προστασίας ήταν 

να μην περιοριστούν στην προστασία 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αλλά να 
εστιάσουν στη γενικότερη αναβάθμιση 
του ιστορικού συνόλου, αξιοποιώντας 
το δυναμικό του σε όλα τα επίπεδα. Οι 
προτάσεις περιλαμβάνουν νομοθετικά 
μέτρα προστασίας, διοικητικές ρυθμίσεις, 
αναπλάσεις υπαίθριων χώρων, 
αρχιτεκτονικές επεμβάσεις, προτάσεις 
βελτίωσης των υποδομών και κοινωνικο-
οικονομικά μέτρα.

Δήμας Παναγιώτης, Κάρλα Σουζάννα

Πρόταση ολοκληρωμένης προστασίας για την 
πόλη της Αίγινας

Δημητρακοπούλου Βένια, Διαμαντόπουλος Δημήτριος

Διαμόρφωση περιοχής εισόδου λιμανιού της Αίγινας

Η παρούσα μελέτη αφορά πρόταση 
ανάπλασης – αναβάθμισης της παραλιακής 
ζώνης που εκτείνεται στην βόρεια πλευρά 
της εισόδου στο Λιμάνι (από την θάλασσα 
μέχρι και τον δρόμο της εισόδου – 
εξόδου των οχημάτων). Οι αναπλάσεις 
περιλαμβάνουν :
Διαμόρφωση πλατώματος που θα 
διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες 
επιφάνειες κυκλοφορίας οχημάτων, θα 
επιστρωθεί με βοτσαλομπετόν.
Το από πωρόλιθο γλυπτικό στοιχείο 
«ΚΡΑΤΗΡΑΣ», που θα λειτουργεί σαν
καθιστικό και είναι προσανατολισμένο 
προς τις αρχαιότητες της «Κολόνας»,
καθώς και τη δύση του ήλιου.
Τον πώρινο τοίχο στην θέση που 
βρίσκεται σήμερα το διαχωριστικό 
κιγκλίδωμα.
Σκίαστρο και σταθερά καθιστικά

Παρτέρια φύτευσης
Φωτισμό του χώρου με επίστυλα και 
επίτοιχα φωτιστικά.
Οι κυριότεροι λόγοι που μεταξύ άλλων 
συνιστούν την παρέμβαση αυτή είναι :
1.Το ότι ο χώρος αυτός καθορίζει 
αντιληπτικά την φυσιογνωμία της περιοχής 
του λιμένος και της πόλης και το ότι η 
υφιστάμενη κατάσταση, την εποχή που 
έγινε η πρόταση αυτή, ήταν όχι μόνο 
παραμελημένη αλλά και αισθητικά και 
λειτουργικά υποβαθμισμένη
2.Το ότι το τμήμα αυτό της παραλιακής και 
λιμενικής ζώνης είναι εξαιρετικά ευαίσθητο 
και προνομιακό καθώς βρίσκεται σε άμεση 
διαλεκτική σχέση με την ανοιχτή θάλασσα, 
το αρχαίο λιμάνι, και τις αρχαιότητες της 
Κολόνας που πρέπει να
αναδεικνύει.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αρχιτέκτων Μηχανικός. Από το 1965 έως το 1967 
συνεργάσθηκε με τον Α.Τομπάζη, σχεδίασε το πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών «ΔΙΦΡΟΣ». 
1971-1976 ως αρχιτέκτων της τεχνικής υπηρεσίας της Ε.Ο.Α. σχεδίασε τα πρώτα κτίρια του 
Ο.Α.Κ.Α. Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε συνεργασία με τους M.Born και Μ. Σαπουντζή 1973-
1992 και στην συνέχεια με τούς Ο. Βιγγόπουλο και Κ. Γκιουλέκα εργάσθηκε σε όλο το φάσμα 
των Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών μελετών, μελέτες αναπλάσεων αστικών υπαίθριων 
χώρων, μελέτες μορφολογικής αναβάθμισης οικιστικών συνόλων και σε μελέτες αναστηλώσεων 
διατηρητέων κτιρίων. Διακρίθηκε σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, με κυριότερες 

διακρίσεις σε θέματα της πόλης, όπως : η μελέτη της Πεζοδρόμησης (. Αρεοπαγίτου – Απ. Παύλου «Βραβείο 
Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου -Τοπίου / Δημήτρη Πικιώνη» του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑ(ΑΣ) και 
παλαιότερα το Α’ Βραβείο για το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ σε συνεργασία με τους (M.Born. Μ. 
Σαπουντζή. Ν. και Η. Χατζημιχάλη). Το 2004 τιμήθηκε με το βραβείο του Ε.Ι.Α. για το ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΙΑ, Γλύπτρια - Εικαστικός
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στην Αίγινα.
Έχει πραγματοποιήσει τις ατομικές εκθέσεις: 2011 Μικρή γεωγραφία της ύπαρξης, 2009 
Κεκτημένα Εδάφη της Μνήμης και του Κόσμου, 2009 Πρόσωπα μέσα από το ηφαίστειο. 
Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλές Ομαδικές Εκθέσεις, ενδεικτικά: 2012-13 Η Τέχνη της 
Βιβλιοδεσίας. Από το Βυζάντιο στη Σύγχρονη Εικαστική Δημιουργία, 2012 The Other Greece 
(Kouros Gallery, Νέα Υόρκη), 11 εικαστικές παρεμβάσεις στην πόλη της Αίγινας. Πνοές Τέχνης, 
Άλσος Νέας Σμύρνης, Αθήνα. 2008 Η Αίγινα των ζωγράφων. Πολιτιστικός Οργανισμός (Δήμου 

Αθηναίων. Έργα της έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην Αίγινα από το 
2007 έως σήμερα οργανώνει εργαστήρια γλυπτικής για παιδιά και έχει ιδρύσει την αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία Ευδία. 
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Ιωάννα Ζόμπυρα: γεννήθηκε το 1986. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. Είναι τελειόφοιτη της 
Σχολής Εσ. Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχ. Αντικειμένων του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών και άριστη 
γνώστης Η/Υ. Έχει δίπλωμα Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ιστορία της Τέχνης στην Αρχαία 
Ελλάδα. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια φωτορεαλισμού και 3D Animation, Διακόσμηση 
Βιτρίνας και «Ξύλινες κατασκευές σαν δομικό στοιχείο και αντικείμενο». Αυτό το διάστημα 
δουλεύει σε εταιρεία με Γύψινες Διακοσμήσεις και Κατασκευές Ξηράς Δόμησης.

Το Κυβερνείο βρίσκεται κοντά στη 
Μητρόπολη, στο κέντρο της πόλης της 
Αίγινας. Είναι ένα από τα σημαντικότερα 
κτίρια για τη νεώτερη ελληνική ιστορία. 
Σήμερα στεγάζεται το Ιστορικό Αρχείο της 
Αίγινας. Η εξωτερική εικαστική παρέμβαση 
στην ανάδειξη αρχιτεκτονικών στοιχείων 
του κτιρίου με σκοπό την επισκεψιμότητα 
του από το κοινό. Το κτίριο θα αναβιώσει 
το ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας, θα 
υπογραμμίσει την σπουδαιότητα του και 
θα το συνδέσει με την σύγχρονη ιστορική 
πραγματικότητα.

Ιωάννα Ζόμπυρα
Ιδιότητα-Τίτλοι σπουδών: Διακοσμήτρια ΤΕΙ Αθηνών
Πρόταση ολοκληρωμένης προστασίας για την
πόλη της Αίγινας

Ζώμας Αλέξανδρος: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. το 2008, ενώ παρακολούθησε μαθήματα στην Ecole Su-
perieure d’ Architecture Paris La-Villette το 2007 (Erasmus program). Το 2012 αποφοίτησε 
από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός» ΕΜΠ. Έχει 
εκτελέσει επικουρικού διδακτικό έργο ΕΜΠ (2011-2012). Έχει συμμετάσχει σε πανελήνιους και 
διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Το 2012 η ομάδα με την οποία συμμετείχε, κέρδισε 
το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό αλιευτικού καταφυγίου στο Λιοπέτρι της Κύπρου. Τον 
ενδιαφέρει η αρχιτεκτονική στην υλικότητά της και η ένταξη των τοπιακών υποδομών σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο αστικό περιβάλλον.

Παπαβασιλείου Μαρία: Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ 
(Αθήνα) και στη Σχολή Αρχιτεκτονικής της Belleville (Παρίσι) (Erasmus program). Εργάστηκε 
στο αρχιτεκτoνικό γραφείο του Αλέξανδρου Τομπάζη (Μελετητική) στην Αθήνα και στο γραφείο 
του Jean Nouvel στο Παρίσι. Έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, εκθέσεις 
και έχει συνεργαστεί με μουσικούς και εικαστικούς καλλιτέχνες. Αυτή τη στιγμή ζει στο Παρίσι 
όπου ασχολείται με θέματα εδαφικών και αστικών στρατηγικών στη σχολή Sciences PO. 
Mεταπτυχιακό σε Αστικές και Χωροταξικές Στρατηγικές, Sciences Po, Παρίσι (2013)
Το 2012 ίδρυσαν το γραφείο Micromega Architecture and Strategies, το οποίο διακρίθηκε στη δεύτερη 
φάση του Ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Rethink Athens (3η επιλαχούσα πρόταση, σε 
συνεργασία με το Δήμο Μωυσιάδη).

Η ενδοχώρα είναι ένα αδιαμφισβήτητο 
στοιχείο δυναμικής και ταυτότητας της 
Αίγινας. Ο ρόλος της προτείνεται να 
αξιοποιηθεί στρατηγικά, σχεδιάζοντας ένα 
δίκτυο παρεμβάσεων, οι οποίες στοχεύουν 
στην επίτευξη συνεργειών μέσα στο 
τοπίο του νησιού. Η πρότασή μας για την 
επανακατοίκηση της ενδοχώρας αποτελεί 
ένα σχέδιο δράσης, μια στρατηγική 
εξισορρόπησης του νησιού, που θα 
μπορούσε να προσθέσει στη συζήτηση για 

την εκπόνηση ενός γενικού πολεοδομικού 
σχεδίου για το νησί. Με την ενεργοποίηση 
«κόμβων» επιδιώκεται η δημιουργία ενός 
ενεργού πλέγματος δράσεων. Οι κόμβοι 
αυτοί αποτελούνται από τόπους μνήμης 
(π.χ. Ελλάνιο όρος), στοιχεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς (π.χ. ξωκλήσια) ή και μνημεία 
της φύσης (π.χ. ελαιώνας). Το δίκτυο αυτό 
εκτείνεται στην ενδοχώρα και συνδέεται με 
τα παράλια.

Ζώμας Αλέξανδρος, Παπαβασιλείου Μάρα
ενδοχώρα Αίγινας_ Προς μια επανακατοίκηση του τοπίου13 14

Ζόμπυρα Ιωάννα
Διακοσμήτρια ΤΕΙ Αθηνών
Παρέμβαση στις όψεις του Καποδιστριακού Κυβερνείου

Ζώμας Αλέξανδρος, Παπαβασιλείου Μάρα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΠΘ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ
Ενδοχώρα Αίγινας_ Προς μια επανακατοίκηση του τοπίου
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Μαργαρίτα Κουλικούρδη: είναι αρχιτέκτων μηχανικός, αριστούχα απόφοιτος του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (2010) καθώς και του University College of Lon-
don (2012), όπου διακρίθηκε για την μεταπτυχιακή της έρευνα. Δραστηριοποιείται σήμερα ως 
ελεύθερη επαγγελματίας με βάση την Αθήνα και την Αίγινα. Έχει στο ενεργητικό της κτισμένο 
έργο στην Αίγινα, συμμετοχές σε Πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Έργα της έχουν εκτεθεί στο 
Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη, την Θεσσαλονίκη και τον Βόλο

Αντικείμενο του project είναι ο σχεδιασμός 
ενός περιπάτου - διαδρομής κατά μήκος 
τμήματος της ακτογραμμής της Αίγινας. 
H περιοχή επέμβασης ορίζεται από τον 
αρχαιολογικό χώρο της Κολώνας και τον 
πέτρινο φάρο του Μπούζα. Ο χρήστης 
είναι ένας αισθαντικός περιπατητής που 
αναζητά την διαδρομή, προκειμένου 
να οδηγηθεί σε μέρη από τα οποία θα 
απολαύσει τη θέα. Η διαδρομή πήρε τον 
χαρακτήρα ενός μονοπατιού το οποίο 
εμφανίζεται και εξαφανίζεται κατά την 
διάρκεια του περιπάτου. Κατά μήκος 
του και σε σημεία που επιλέχτηκαν 
για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, 
διαμορφώνονται κατασκευές οι οποίες 
αποτυπώνουν την αίσθηση των περιοχών 
αυτών. 

Μαργαρίτα Κουλικούρδη
Ιδιότητα-Τίτλοι σπουδών: Αρχιτέκτων 
Μηχανικός Α.Π.Θ. – MArch GAD, The Bartlett UCL 
Αισθαντικός περιπατητής. Ένα μονοπάτι στην ακτογραμμή της Αίγινας

Λιβαθινός Νίκος: Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων 
(Ε.Μ.Π. 2009) και στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης (Τ.Ε.Ι Αθηνών 
2001). Είναι τελειόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός 
(Ε.Μ.Π.). Από το 1999 είναι κάτοχος διπλώματος πιάνου. Ασχολείται ερασιτεχνικά με τη 
φωτογραφία.

Λιβαθινός Νίκος
Ιδιότητα-Τίτλοι σπουδών: Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Ε.Μ.Π., Διακοσμητής Τ.Ε.Ι. Αθηνών
ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΡ. ΚΑΠΡΑΛΟΥ – η μέθοδος της παραλλαγής

Στην περιοχή Πλακάκια Αιγίνης, μελετάται 
η επέκταση του Μουσείου Χρ. Καπράλου. 
Η συνθετική διαδικασία χρησιμοποιεί ως 
αφετηρία συγκεκριμένες δομικές Μουσικές 
Αρχές του έργου «33 παραλλαγές Diabel-
li» του Beethoven. Μια σειρά αρχέτυπων 
μορφών υπόκεινται σε μετα-μορφώσεις 
(παραλλαγές), οι οποίες αποκαλύπτουν 
την συνθετική πρόθεση, που ακολούθως 
εκφράζεται σε μουσειακή Αρχή. Οι 
προκύπτοντες χώροι απο αδρό μπετόν, 

φιλοξενούν μέρος των έργων σε χαλκό, 
μπρούντζο, ευκάλυπτο και πέτρα. Οι 
ανοικτοί χώροι εκμεταλλεύονται την 
υπάρχουσα φύτευση, ενώ η βύθιση 
τμήματος του οικοπέδου αποκαλύπτει την 
αρχική (προ-επιχωματώσεως) στάθμη 
εδάφους, λειτουργεί αντιστικτικά του 
κτισμένου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα 
την απομόνωση της τελικής ανόδου και το 
κατά περίπτωση θεατρικό δρώμενο. 
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Κουλικούρδη Μαργαρίτα
Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. – MArch GAD, The Bartlett UCL 
Αισθαντικός περιπατητής. Ένα μονοπάτι στην ακτογραμμή της Αίγινας

Λιβαθινός Νίκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., Διακοσμητής Τ.Ε.Ι. Αθηνών
ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΡ. ΚΑΠΡΑΛΟΥ – η μέθοδος της παραλλαγής
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Σοφία-Νεφέλη Ματσούκη: Αποφοίτησε από το Πρότυπο Πειραματικό Γενικό 
Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά το 2011 και εισήχθη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης την ίδια χρονιά. Διανύει το 2ο έτος σπουδών. Τους θερινούς 
μήνες εργάζεται στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Μελετών και Εφαρμογών Ντόριζα. Χειρίζεται 
προγράμματα σε Η/Υ όπως AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Sketch up, 3D 
MAX. Γνωρίζει την αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα.

Κάρολος Ράατ: Αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου το 2011και 
εισήχθη στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης την ίδια χρονιά. Διανύει 
το δεύτερο έτος σπουδών. Το 2013 συμμετείχε στον παγκόσμιο διαγωνισμό Jumpthegap της 
εταιρείας Roca. Χειρίζεται προγράμματα σε Η/Υ όπως AutoCAD, Adobe Photoshop, Adobe 
Premiere, Sketch up, 3D MAX. Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα.

Σοφία-Νεφέλη Ματσούκη, Κάρολος Ράατ
Φοιτητές Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης
Αναμόρφωση Ναυτικού Ομίλου Αίγινας (Ν.Ο.Α.)

Το project πραγματεύεται την αναμόρφωση 
του ιστιοπλοϊκού ομίλου Αίγινας αλλά και 
του περιβάλλοντα χώρου και την πρόσβαση 
σε αυτόν. Πρόκειται για μία πρόταση, η 
οποία απαντά τόσο σε λειτουργικές όσο και 
σε αισθητικές απαιτήσεις καθώς ο όμιλος 
ιστιοπλοΐας αποτελεί τόσο χώρο άθλησης 
αλλά και αναψυχής. Επαναφέροντας το 
κτήριο στην προγενέστερη μορφή του, ο 
ιστιοπλοϊκός όμιλος αποκτά διπλό ύψος και 
εξωραΐζεται με σύγχρονα στοιχεία στις όψεις 
διατηρώντας το λευκό χαρακτηριστικό του 
χρώμα. Μεταλλικές κατασκευές με ξύλινα 
στοιχεία συμβάλλουν στη διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου και στην φύλαξη του 
εξοπλισμού του ομίλου.

Τζωρτζίνα &  Θοδωρής ΝτόριζαςΓεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στον Πειραιά. 
Οι σπουδές μας είναι πολιτικός μηχανικός στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και 
Αρχιτεκτονική στο ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA (IUAV) 
αντίστοιχα. Τέταρτη γενιά μηχανικών, μαθητεύσαμε δίπλα στον πατέρα μας και στη συνέχεια 
αναλάβαμε το αρχιτεκτονικό του γραφείο. Ασχολούμαστε με τη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών 
έργων κατοικιών, γραφείων και καταστημάτων, με έργα κυρίως στην Αίγινα, το Αγκίστρι και 
τον Πειραιά. Με μεγάλη ευαισθησία για το περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε με 
βιοκλιματικά κτίρια. 

Τζωρτζίνα &  Θοδωρής Ντόριζας
πολιτικος μηχανικος – δημοκριτειο πανεπιστημιο θρακης
αρχιτεκτων - istituto universitario di architettura di venezia 
Αναμόρφωση Ψαραγοράς Αίγινας

Το κτήριο της ψαραγοράς αποτελεί 
σημείο ορόσημο για τον λιμένα της 
Αίγινας, αλλά είναι από τα πλέον 
εγκαταλελειμμένα. Παρουσιάζουμε 
μια πρόταση ανάδειξης του μέσω 
στοιχειωδών επεμβάσεων. Στόχος της 
επέμβασης είναι αφ’ ενός η ανακαίνιση 
του κτηρίου  και αφ’ ετέρου η διατήρηση 
ορισμένων νεοκλασικών τυπολογικών 
στοιχείων και παραδοσιακών 
αναφορών, τα οποία θα εναρμονίσουν 
το τελικό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα 
με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο 
εντάσσεται. 
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Φοιτητές Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης
Αναμόρφωση Ναυτικού Ομίλου Αίγινας (Ν.Ο.Α.)

Ντόριζας Θοδωρής &  Τζωρτζίνα
Πολιτικός Μηχανικός – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αρχιτέκτων - Istituto Universitario Di Architettura Di Venezia 
Αναμόρφωση Ψαραγοράς Αίγινας
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Ελένα Περδικάρη: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Αποφοίτησε από το Πολιτικό Τμήμα 
της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, φοίτησε 
στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων της Σχολής Artes των πρώην καθηγητών 
Σχολής Δοξιάδη, αποκτώντας τον τίτλο του ΒΑ. Συνέχισε τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα της Σχολής Βακαλό, λαμβάνοντας τον τίτλο του MA in Architectural Design από 
το Πανεπιστήμιο του Derby. Διδάσκει Υλικά και Τεχνικές Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού σε σχολές 
Interior Design.

Νίκος Τσάμπιρας: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου της Νάπολης ‘Federico II’, όπου άσκησε επικουρικό 
διδακτικό έργο στον Τομέα «Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων και Αντικειμένου». Συνέχισε 
τις σπουδές του στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (MArch) στο επιστημονικό πεδίο «Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός», εμβαθύνοντας 
σε ζητήματα Αρχιτεκτονικής Θεωρίας και Κριτικής. Διδάσκει Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και 
Επανάχρηση Χώρων σε σχολές Interior Design.

Λευτέρης Τσολάκης:Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο 
Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο του East London (RIBA II), απ΄όπου και απέκτησε τον τίτλο του Di-
ploma με διάκριση. Έκτοτε έχει εκπονήσει σειρά ιδιωτικών και δημόσιων έργων ασχολούμενος 
ιδιαίτερα με τον τομέα της μουσειολογίας και με το καθολικό σχεδιασμό πολιτιστικών χώρων. 
Διδάσκει Σχεδιασμό Επίπλου σε σχολές Interior Design

Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση ενός 
τμήματος του παραθαλάσσιου μετώπου 
της Αίγινας, το οποίο εκτείνεται από 
τον αρχαιολογικό χώρο των Τάφων των 
Σαλαμινομάχων έως την περιοχή του Φάρου, 
στα Πλακάκια. Η πρόταση μετατρέπει την 
επίλυση ενός προβλήματος λειτουργικού 
χαρακτήρα - τη δημιουργία δηλαδή ενός 
πεζόδρομου  για την ασφαλή περιήγηση 
των πεζών κατά μήκος του πολυσύχναστου 
παραλιακού δρόμου (χρησιμοποιείται για 
αθλητικές δραστηριότητες, πεζοπορία, 

ποδηλασία) σε μια παραθαλάσσια “prom-
enade”, η οποία αφενός θα αναδεικνύει 
και θα παρέχει πρόσβαση στις ιδιαίτερες 
ποιότητες του φυσικού τοπίου, αφετέρου 
θα αποτελεί το συνδετικό στοιχείο ενός 
δικτύου χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
(Τάφοι Σαλαμινομάχων, Οικία Καζαντζάκη, 
Μουσείο Καπράλου, Οικία Μόραλη).  
Θα συγκροτεί λοιπόν για τον επισκέπτη 
μια διαδρομή γνώσης των φυσικών 
χαρακτηριστικών του τόπου, καθώς και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς του. 

Ελένα Περδικάρη, Νίκος Τσάμπιρας,
Λευτέρης Τσολάκης
Ανάπλαση τμήματος της παραθαλάσσιας οδού
στην περιοχή Πλακάκια

Ελένα Περδικάρη: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Αποφοίτησε από το Πολιτικό Τμήμα 
της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, φοίτησε 
στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων της Σχολής Artes των πρώην καθηγητών 
Σχολής Δοξιάδη, αποκτώντας τον τίτλο του ΒΑ. Συνέχισε τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα της Σχολής Βακαλό, λαμβάνοντας τον τίτλο του MA in Architectural Design από 
το Πανεπιστήμιο του Derby. Διδάσκει Υλικά και Τεχνικές Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού σε σχολές 
Interior Design.

Νίκος Τσάμπιρας: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου της Νάπολης ‘Federico II’, όπου άσκησε επικουρικό 
διδακτικό έργο στον Τομέα «Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων και Αντικειμένου». Συνέχισε 
τις σπουδές του στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ λαμβάνοντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (MArch) στο επιστημονικό πεδίο «Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός», εμβαθύνοντας 
σε ζητήματα Αρχιτεκτονικής Θεωρίας και Κριτικής. Διδάσκει Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και 
Επανάχρηση Χώρων σε σχολές Interior Design.

Λευτέρης Τσολάκης:Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο 
Λονδίνο, στο Πανεπιστήμιο του East London (RIBA II), απ΄όπου και απέκτησε τον τίτλο του Di-
ploma με διάκριση. Έκτοτε έχει εκπονήσει σειρά ιδιωτικών και δημόσιων έργων ασχολούμενος 
ιδιαίτερα με τον τομέα της μουσειολογίας και με το καθολικό σχεδιασμό πολιτιστικών χώρων. 
Διδάσκει Σχεδιασμό Επίπλου σε σχολές Interior Design

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι 
ο σχεδιασμός ενός νέου κτηριακού 
οργανισμού επί της παραθαλλάσιας 
οδού Ν. Καζαντζάκη,  που  θα στεγάσει 
το  Μουσείο Μόραλη, και η συνακόλουθη 
ανάπλαση του περιβάλλοντος 
χώρου, η οποία περιλαμβάνει τη 
δημιουργία ενός περιπτέρου ελαφριάς 
κατασκευής(αναψυκτήριο-bookshop), ενός 
υπαίθριου θεάτρου, καθώς και περιοχές 
στάσης και θέασης του θαλάσσιου τοπίου. 

Η πρόταση βασίζεται στη σύνθεση τριών 
βασικών αξόνων: στην ερμηνευτική 
προσέγγιση του ύστερου έργου του 
Μόραλη ως μορφοποιητικού παράγοντα 
του αρχιτεκτονικού έργου, στη σχέση του 
νέου κτηρίου με τις μορφές και την υλικότητα 
της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονίκης 
και στη μουσειογραφική μέθοδο σύμφωνα 
με την οποία ο χώρος προκύπτει από τη 
μελέτη του εκθεσιακού υλικού.

Ελένα Περδικάρη, Νίκος Τσάμπιρας,
Λευτέρης Τσολάκης
Μουσείο Μόραλη στην Αίγινα και Ανάπλαση 
περιβάλλοντος χώρου
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Ελένα Περδικάρη: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Αποφοίτησε από το Πολιτικό Τμήμα 
της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, φοίτησε 
στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων της Σχολής Artes των πρώην καθηγητών 
Σχολής Δοξιάδη, αποκτώντας τον τίτλο του ΒΑ. Συνέχισε τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα της Σχολής Βακαλό, λαμβάνοντας τον τίτλο του MA in Architectural Design από 
το Πανεπιστήμιο του Derby. Διδάσκει Υλικά και Τεχνικές Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού σε σχολές 
Interior Design.

Περδικάρη Ελένα, Τσάμπιρας Νίκος,
Τσολάκης Λευτέρης - tnt architects
Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Περδικάρη Ελένα, Τσάμπιρας Νίκος,
Τσολάκης Λευτέρης - tnt architects
Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Αρχιτέκτων Μηχανικός
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Κατερίνα Πέτρου: γεννήθηκε στη Λάρισα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε 
τις προπτυχιακές σπουδές αρχιτεκτονικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(2010) και τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Columbia University GSAPP στη Νέα Υόρκη όπου 
διακρίθηκε, για το καλύτερο design με το τιμητικό βραβείο Lucille Smyser Lowenfish Memorial 
Prize. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη.

Πρόκειται για το νταμάρι Μπέσυ στο 
χωριό «Μεσαγρός» Αίγινας, ένα χωμάτινο 
όγκο που διακόπτει απότομα το πράσινο 
που κυριαρχεί στο χώρο. Το νταμάρι 
λειτούργησε μέχρι το 1981, όμως για 
λόγους υγείας και όχλησης, η αρχαιολογία 
ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του. 
Έκτοτε πολλές φορές επιχειρήθηκε να 
μετατραπεί η πλαγιά σε χώρο απόθεσης 
μπαζών, αφαιρώντας από το νταμάρι 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Ως λύση 
το δημοτικό διαμέρισμα Μεσαγρού 

υποστηρίζει τη δημιουργία υπαίθριου 
θεάτρου στο χώρο του λατομείου. 
Ο σχεδιασμός του θεάτρου βασίστηκε στη 
μυθολογία και συγκεκριμένα απεικονίζει 
τη ζωή της Αφαίας. Πρόκειται για ένα 
έργο,  περιπετειώδες στο σύνολο του με 
2 διαδρομές προς και από το θέατρο και 
4 στάσεις: bar- restaurant, καταστήματα 
για souvenir, εκθεσιακή διαδρομή, καθώς 
και επίγειο τελεφερίκ, ώστε το νταμάρι να 
προσελκύσει κόσμο ακόμα και τις μέρες 
που δεν λειτουργεί το θέατρο.

2121
Πέτρου Αικατερίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., Msc in Advanced Architectural De-
sign Columbia University
Υπαίθριο Θέατρο στην Αίγινα

Δανάη Τσακουμάκη: σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. 
Από το 2012 συνεχίζει τις σπουδές της στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΕΜΠ με κατεύθυνση: Σχεδιασμός - Χώρος – Πολιτισμός. Έχει διακριθεί στον 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών  «Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών 
Χώρων και Ανάδειξη Χώρων Τοπόσημου  στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης», 
οπού απέσπασε ένα από τα 5 ισότιμα βραβεία. Παράλληλα, εργάζεται στο τεχνικό γραφείο του 
Τσακουμάκη Σταμάτη με έδρα τη Σάμο.

Τσακουμάκη Δανάη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
Κτήριο προβολής και προώθησης προϊόντων φυστικιού στην Αίγινα.

Πρόκειται για ένα κτήριο που θα λειτουργεί 
υπό την αιγίδα του συνεταιρισμού 
φυστικοπαραγωγών Αίγινας, για προβολή 
και πώληση . Στόχος είναι, αφενός η 
παρουσίαση της ιστορίας της παραγωγή 
του φυστικιού, μέσω της έκθεσης 
αντικειμένων, κειμένων, εικόνων, κ.λ.π. και 
αφ’ ετέρου η πώληση φυστικιού καθώς και 
σχετικών παραδοσιακών προϊόντων.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΓΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ
 CHRISTINE LONGUEPEE
 ΘΗΡΕΣΙΑ- ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ
 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΛΙΑ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 ΓΡ. & Μ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ- Δ.ΜΠΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ       
 CARLO PASQUALIN

 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ” ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

Η Νέα Πτέρυγα του Μουσείου Χρήστου 
Καπράλου θα ανεγερθεί στην εκτός 
σχεδίου περιοχή «Πλακάκια» της Νήσου 
Αίγινας, Νομού Αττικής, σε οικόπεδο 
παρακείμενο του υπάρχοντος Μουσείου – 
Εργαστηρίου του γλύπτη, το οποίο ανήκει 
στο Ίδρυμα Χρήστου Καπράλου που έχει 
περιέλθει στην Εθνική Πινακοθήκη.  Στο 
Μουσείο θα εκτεθούν τα μνημειακά γλυπτά 
του Καπράλου, τα ξύλινα αετώματα που 
εμπνέονται από την Ολυμπία, τα χάλκινα, 
τα ζωγραφικά και βιτρίνες με τερακότες. 
Η οργάνωση της νέας πτέρυγας 
εξαρτήθηκε από τις  προσβάσεις του 
υπάρχοντος Μουσείου καθώς και από 
τη θέα προς τη θάλασσα. Ο καθορισμός 

των βασικών μεγεθών και σχημάτων 
των όγκων του κτιρίου έχει ακολουθήσει 
τις μουσειολογικές ενότητες του έργου 
του γλύπτη, και τα ακραία μεγέθη των 
έργων που υπάρχουν σε αυτές. Σύμφωνα 
με τα χαρακτηριστικά των έργων των 
μουσειολογικών ενοτήτων, καθορίσθηκε 
και η σχέση των όγκων με τον εξωτερικό 
χώρο, όπου μεγάλο μέρος των εκθεμάτων 
αλλά και των συμβάντων θα συντελούνται 
εκεί. Η επιλογή των μεγεθών των διακριτών 
όγκων, η άρθρωση τους σε στάθμες και οι 
σχέσεις τους με τους υπαίθριους χώρους 
ακολουθεί την κίμακα των υφιστάμενων 
κατασκευών της περιοχής. 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ :
Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΓΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ “ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΡΑΛΟΥ” ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
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Zachary Mette, Juan Trejo Gonzalez, Eric Baldwin, Mikhail Digman, Juan Zorrilla 
Baquero, Trae Johnson

Το θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν οι 
σπουδαστές εστιάζει στον σχεδιασμό 
του υπαίθριου δημόσιου χώρου και στην 
αντιμετώπισή του ως οργανικό κομμάτι 
του αστικού ιστού. Στόχος του μαθήματος 
είναι η μεταμόρφωση του ανοιχτού χώρου 
σε ζωτικό, η αναβάθμιση της ποιότητας 
της δημόσιας ζωής και η υποστήριξη 
συλλογικών δράσεων και εκδηλώσεων. 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο βόρειο 
τμήμα του παραλιακού μετώπου της πόλης 
της Αίγινας, δίπλα στον Αρχαιολογικό Χώρο 
Κολώνας. Σκοπός της επέμβασης είναι να 
σηματοδοτήσει την είσοδο/έξοδο από την 
πόλη, να αναδείξει τον αρχαιολογικό χώρο 
και να προσφέρει ένα ζωντανό αστικό 
πάρκο στους κατοίκους και επισκέπτες της 
Αίγινας

Zachary Mette, Juan Trejo Gonzalez, Eric Baldwin,
Mikhail Digman, Juan Zorrilla Baquero, Trae Johnson

Τριτοετής σπουδαστές στην σχολή 
Hammons School of Architecture, Drury University, Springfield, 
Missouri ΗΠΑ – και στο Ελληνικό Κέντρο Μελετών Drury στην 
Αίγινα από 2/2013 – 5/2013
Υπεύθυνος/νοι διδάσκων/τες : Ελένη Κατσούφη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΜArch

Άστικό Πάρκο στα Όρια της Πόλης
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Το Ελληνικό Κέντρο Μελετών Drury φιλοξενεί σπουδαστές και μελετητές αμερικανικών πανεπιστημίων για 
προγράμματα σπουδών μικρής διάρκειας. Στην βάση του Κέντρου στην Αίγινα, οι φοιτητές έχουνε την ευκαιρία 
να σπουδάσουν μεταξύ άλλων αρχιτεκτονική, ιστορία, ελληνική γλώσσα, και αρχαιολογία.  Μέσα από σεμινάρια, 
εργαστήρια, και ταξίδια στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, οι σπουδαστές και μελετητές έρχονται σε επαφή με την 
ελληνική φυσική ομορφιά, την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την καθημερινή ζωή στην Ελλάδα.



ΤΕΙ Αθήνας ΕΑΔΣΑ
Συμμετοχή «Δρόμος στην Αίγινα»

Μία ομάδα από 27 φοιτητές του Β’ εξαμήνου 
του εργαστηριακού μαθήματος «Ελεύθερο 
Σχέδιο και χρώμα – Τρισδιάστατος Χώρος» 
του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, 
Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένου 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, έχοντας σαν αφορμή 
έναν δρόμο της πόλης της Αίγινας (την οδό 
Σπύρου Ρόδη) δημιουργεί και προτείνει 
έναν «άλλο» δρόμο. Χρησιμοποιώντας 
φωτογραφικό υλικό και σχέδια από την 
περιοχή της ψαραγοράς –μια διαδρομή 
με σπίτια και μαγαζιά- δημιουργείται, σε 
τρισδιάστατες μακέτες, ένας νέος δρόμος, 
έγχρωμος, που συντίθεται από τμήματα – 
θραύσματα των υφιστάμενων κτιρίων και 
από την προβολή τους στο χώρο.
Η εργασία αυτή γίνεται στο πλαίσιο 

μιας εικαστικής σπουδαστικής έρευνας 
αποδόμησης της συγκεκριμένης εικόνας 
των σπιτιών με σκοπό τη δυνατότητα να 
ιδωθούν με άλλο βλέμμα. Το κάθε σπίτι 
μετατρέπεται, διατηρώντας τα καθ’ αυτώ 
δομικά στοιχεία σε ελεύθερη τρισδιάστατη 
κατασκευή –ένας γλυπτικός επίτοιχος 
χώρος που δεν παύει να διατηρεί τη μνήμη 
της κατοικίας απ’ την οποία προέρχεται. 
Κάθε μακέτα προσομοιάζει με αρχική 
μορφή του κτιρίου χωρίς να είναι. Το 
σύνολο παραπέμπει περισσότερο σε μία 
εκλεκτική κατεδάφιση ή κατάρρευση. Οι 
ισορροπίες ευαίσθητες. Αυτό που μένει 
είναι αυτό που μας αφορά περισσότερο.

Συλλογικό Έργο – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Εισαγωγή στην 
Αρχιτεκτονική ΙΙ – Ακαδημαικό Έτος: 2011-2012
ΠΑΡΑ ΘΙΝ’ ΑΛΟΣ: Κτίσματα Παραθερισμού στη Χερσόνησο της Πέρδικας

Μετά από τρεις μήνες μελέτης της οικίας 
που σχεδίασε ο Άρης Κωνσταντινίδης 
για την αδελφή του στην Αίγινα και ένα 
οδοιπορικό εξερεύνησης της νήσου, 
ανατέθηκε στους πρωτοετείς φοιτητές του 
ακαδ.έτους 2011-2012 και στα πλαίσια του 
μαθήματος Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική ΙΙ  
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (διδάσκοντες: 
Φοίβη Γιαννίση, Ίρις Λυκουριώτη, Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Τζιρτζιλάκης) 
ο σχεδιασμός καταλυμάτων παραθερισμού 
στη χερσόνησο της Πέρδικας. 
Κατά την περιήγηση στο ψαροχώρι 
της Πέρδικας επιλέχθηκε από τους 
διδάσκοντες η περιοχή των bunkers ως 
σημείο μελέτης. Καθοριστικοί παράγοντες 
για την επιλογή αυτή υπήρξαν η ιδιαίτερη 
εδαφική μορφολογία του τόπου, με έμφαση 
στα δίπολα ομαλή πλαγιά-απόκρυμνος 
γκρεμός κατοικημένη-ερειπωμένη περιοχή 

και η ποικιλία θεάσεων, η οποία δικαιολογεί 
τη στρατηγική επιλογή της τοποθεσίας 
για την τοποθέτηση των αμυντικών 
κατασκευών.
Στην συνέχεια, ζητήθηκε από τους φοιτητές 
να δημιουργήσουν ομάδες των πέντε 
ατόμων στις οποίες ο καθένας κλήθηκε 
να συμβάλει με το σχεδιασμό μικρής 
θερινής κατοικία 25m2  για 2 άτομα που 
ταυτόχρονα θα συνδέεται, συνδιαλέγεται, 
αντιπαρατίθεται με τις υπόλοιπες 
τέσσερις. 
Βάση των συνθετικών προτάσεων 
αποτέλεσε η μελέτη της ιδιότητας του 
παραθεριστή με στόχο να γίνει κριτική 
στο σύγχρονο τουριστικό πρότυπο και να 
εξεταστεί ξανά ο ρόλος του περιηγητή, της 
υπαίθριας και εποχιακής κατοίκησης, του 
δημόσιου και του κοινόχρηστου χώρου, 
του ανθρωπογενούς τοπίου και της ένταξης 
νέων χωρικών στοιχείων σε αυτό.
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Πετρίδης Αναστάσιος, Βούρτση  Μαριλένη, 
Κουκουτσίκη Έμιλυ, Ξεζωνάκη Σοφιαλένα, 
Βακαλοπούλου Δάφνη, Παπαπέτρου Αιμιλία, 
Τριλίβας Γεώργιος, Μουράτου Ειρήνη, 
Τριφύλλη Βασιλική, Κονταξοπούλου Μαρία, 
Αξελή Παναγιώτα, Ορφανού Μαρία

Υπεύθυνος/νοι Διδάσκων/τες: Hώ Αγγελή, 
Νικόλας Κληρονόμος

Βάχλα Θεανώ, Γκιόκα Δήμητρα, Σελέκου Κατερίνα, Τεκτονίδου 
Σοφία, Γαγλία Ελένη, Δραγανούδη Μαρία, Κωστοπούλου 
Χριστίνα, Τσάκωνα Αναστασία, Φιλιππίδη Μυρτώ-Ανδριανή, 
Γκούγκα Οργκές, Κουκουζέλης Γιάννης, Παρασκευοπούλου 
Σαπφώ-Ειρήνη, Σωτηρίου Ιωάννα, Διαμαντούλη Ελίκη, 
Καλύβης Γιώργος, Λιτσαρδάκη Μιχαέλα-Λουκία, Μιχαήλ Άννα-
Μαρία, Μαρίνα Μιχαήλ, Λαβράνου Εύα, Λιαπίκου Παναγιώτα, 
Παπαβασιλείου Αγγελική, Παππάς Σεραφείμ

Υπεύθυνος/νοι Διδάσκων/τες: Γιαννίση Φοίβη, Λυκουρίωτη 
Ίρις, Παπακωσταντίνου Γεώργιος, Τζιρτζιλάκης Γεώργιος

Σπουδαστές μαθήματος Εικαστικών του Τμήματος 
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και 
Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής Γραφικών 
Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
«Δρόμος στην Αίγινα»

Συλλογικό Έργο – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Φοιτητές

ΠΑΡΑ ΘΙΝ’ ΑΛΟΣ: Κτίσματα Παραθερισμού στη Χερσόνησο της Πέρδικας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ:
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας

Δημοτικά Σχολεία Νήσου Αίγινας 
Γυμνάσιο Μεσαγρού
Μουσικός Σύλλογος «ΜΟΥΣΑ»
Πολυφωνική Χορωδία Αίγινας
Ομάδα «us2plusSuzi»
Σύλλογος «Αίγινα.. Εθελοντής»
Φωτογραφικό εργαστήρι Αίγινας 
Francesca Romana Marchionne
Ξενοδοχείο Απόλλων
Athens Voice

 Νάνσυ Αυγέρη
Ελένη Βεζύρη
Κωνσταντίνος Γαλάνης
Άννα Γεραλή 
Δέσποινα Γιαννούλη
Πατήρ Εμμανουήλ Γιαννούλης
Νίκος Γεωργιάδης
Ιωάννης  Δέδες
Δημήτρης Δρίσας
Δημήτρης Ζάμπος
Φαίη Θεοδωράκη
Θανάσης Καλδέλης
Γεώργιος Καλόφωνος 
Χριστίνα Καραγιάννη 
Βάλια Κυριακίδη
Παναγιώτης Κουκούλης
Νεκτάριος Λεούσης 
Βαγγέλης Μαρμαρινός
Αμάντα Μιχαλοπούλου 
Νίκος Μούρτζης  

Γεώργιος  Μπήτρος 
Θωμάς Νικολαιδης 
Άρης Παύλος
Γιάννης Παπαδόπουλος 
Αρετή Πηγιαδίτη
Νίκος Πούντος 
Φώτης Πούντος 
Ευαγγελία Ρεκλείτη
Ιωάννης Ρετσίνας 
Παύλος  Σημαντώνης 
Αντιγόνη Τσέγγελη
Ελένη Τσολάκη
Έφη Τσολάκου
Μαίρη Παλμούτσου
Ηώ Αγγελή
Ιωάννα Ασμενιάδου-Φωκά 
Δημήτριος Αυγουστίνος
Γιάννης Βαρβιτσιώτης
Κωνσταντίνος Βαρώτσος
Ανδρέας Γιακουμακάτος
Βασίλειος Γρηγοριάδης
Νικόλας Κληρονόμος
Αναστάσιος Κωτσιόπουλος
Ίρις Λυκουριώτη
Νίκος Μπακουνάκης
Μαρία Παπαδήμα
Πάνος Παρθένιος
Έβη Τουλούπα

Ευχαριστούμε όλους τους 
συντελεστές της έκθεσης και τους 
εθελοντές για την πολύτιμη βοήθειά 
τους.


