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14η BIENNALE ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2014  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

BIENNALE ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2014  
 
 
 
 

• ΜΕΛΗ:   

1. ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3. ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ  ΑΡΤΕΜΙΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

4. ΚΑΡΥΤΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

6. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

7. ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

Τηλεφωνο: 2108000313 / 2106252510  

fax: 2106205602  

e-mail: artemis@giavasoglou.gr 

 

 

• ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:   

Re-discovering architecture: το γαϊτανάκι 
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• ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

 

14η Biennale Αρχιτεκτονικής στη Βενετία -“Fundamentals” 
Η µατιά του Koolhaas καλεί να ξεφύγουµε από το υποκείµενο, τον αρχιτέκτονα. 
Να σταθούµε στις ιστορίες ,στα αναπόφευκτα στοιχεία της αρχιτεκτονικής σκέψης 
που αυτός χρησιµοποιεί, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγµή. 
Με ποιο σκοπό; 
Για να εµφανιστεί ο κοινός παρονοµαστής, η υιοθέτηση µιας ενιαίας σύγχρονης 
γλώσσας σε ένα ενιαίο ρεπερτόριο των τυπολογιών. 
 
“Re-discovering architecture” 
 
Nα αποκρυπτογραφήσουµε τα αστικά περιβάλλοντα, ως ολότητες, συγκροτηµένες 
από επάλληλα στρώµατα, ιστορίας, γεωγραφίας, παράδοσης. 
Να µεταβούµε στην επόµενη στάση όπου το κοµµάτιασµα θα έχει στόχο να 
αναδείξει κοινές πορείες, παράλληλες επιλογές, αναγνώσιµες ρίζες. 
Η αρχιτεκτονική συµπορεύεται µε το εκάστοτε πολιτιστικό επίπεδο, και καλούµαστε 
να αναδιατυπώσουµε, στην Ελλάδα των τελευταίων 100 χρόνων, την διαδικασία 
συγκρότησης µιας ολότητας συνενωµένης µε ό,τι την παράγει, την συνέχει και την 
συγκροτεί. 
 
Το “γαϊτανάκι”  
Ως συµβολικό όχηµα για την Έκθεση της Ελληνικής Αφήγησης  ανασύρεται το 
“γαϊτανάκι”.Το έθιµο συναντάται σε όλους τους πολιτισµούς , µε ενδιαφέρουσες 
παραλλαγές. 
 

• Κύκλος : Χώρος και χρόνος 
• Στύλος :  Γή και εστία 
• Κορδέλες: Εποχές, µήνες, ακτίνες του ήλιου, πολιτισµοί, σώµατα, επάλληλα    

               στρώµατα 
 

Με την οικουµενικότητα του, το “ γαϊτανάκι”  θέλει να υποστασιοποιήσει την ένωση 
ψυχής και σώµατος, ιδέας και πράξης στην µακραίωνη κοινή πορεία του ανθρώπου. 
Το σώµα συγκροτεί το κατεξοχήν εργαλείο προσέγγισης.  
Το κινούµενο σώµα στο χώρο µε διάθεση ανακάλυψης, χορεύει στον αέναο κύκλο 
του χρόνου και της ζωής, σε µια διαρκή εναλλαγή. Γεύεται, αναζητεί, ξεδιπλώνει το 
Μεγάλο Βιβλίο, ανακαλύπτει το µυστικό, ακολουθεί τα “ γυρίσµατα του καιρού”. 
 
Το Περίπτερο 
Το γαϊτανάκι θα υλοποιηθεί διαδραστικά.  
Πρόκειται για ένα “ψηφιακό γαϊτανάκι”στο οποίο µε αρωγό τη σύγχρονη 
τεχνολογία, αρχιτεκτονικά έργα, χώροι και περιβάλλοντα από την Ελληνική Υπόθεση 
των τελευταίων 100 χρόνων, υπό µορφή σχεδίων, κειµένων, φωτογραφιών, 
αποσπασµάτων από κινηµατογραφικές ταινίες, σύγχρονων digital λήψεων, θα 
πλεχτούν εικαστικά όπως οι χρωµατιστές κορδέλες σε µια συνεχόµενη εναλλαγή, 
ένωση, αποκάλυψη. 
 
Εικόνα και αρχιτεκτονική γραφή των fundamentals. 
Το σώµα ανοίγει-κλείνει πόρτες, περπατάει σε λιθόστρωτα, λεωφόρους. Στέκεται να 
προστατευθεί σε τόπους, στέγαστρα, στέγες. Βλέπει µέσα από παράθυρα, 
ενδιάµεσους χώρους, χαραµάδες. Αρχαία ερείπια, νεοκλασικισµός, µικρασιατική 
καταστροφή, προσφυγιά, γενιά του ‘30, πόλεµος, ανοικοδόµηση, 
αστυφιλία,σύγχρονη κατάσταση. 
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Λεπτοµέρειες, ίχνη από κτίρια,αρένες σύγχρονες και ξεχασµένες, επίσηµη 
αρχιτεκτονική, επώνυµη και ανώνυµη.  
“Για το κοινό και το κύριο”. 
 
Κατασκευές 
Τα ψηφιακά µέσα: κάµερες, προβολείς, οθόνες σχεδιασµένα συντονισµένα και 
οργανωµένα σε  interactive παρουσίαση θα υλοποιήσουν το “διαδραστικό” γαϊτανάκι, 
ενώ ο επισκέπτης καλείται να συµµετάσχει ενεργά. 
Εκτός όµως από την ψηφιακή µορφή, το γαϊτανάκι θα υλοποιηθεί και παραστατικά. 
Προβλέπεται δε και ανάλογο δρώµενο κατά την ηµέρα των εγκαινίων. 
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• ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Αγκουτογλου Μαρία  
 

Γεννηµένη στην Αθήνα το 1972 µε σπουδές στην Πολυτεχνικη Σχολη, Τµηµα 
Αρχιτεκτονων Μηχανικων ,Αριστοτελειου Πανεπιστηµιου Θεσσαλονικης, αποφοιτος 
1996, και µε διδακτορικη διατριβη στον Αρχιτεκτονικο-Αστικο  Σχεδιασµο  . Εχει 
συνεργαστει µε µεγάλα γραφεια της Ελλαδος( Αθηνα & Θεσσαλονικη). Το 1997 
ανοιγει το δικο της γραφειο, ως ελευθερη επαγγελµατίας και ασχολειται µε όλο το 
φασµα των αρχιτεκτονικων εφαρµογων. Ειναι Project Manαger IPMA (2010), 
Ενεργειακος Επιθεωρητης (2011), Μελος ΤΕΕ, ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ,ΚΑΜ,Ε∆ΕΜ 
 
γραφειο / |m+o agkoutoglou|Architecture – Development - Real Estate office 
(ετος ιδρυσης 1964) 
 
Υπηρεσιες Αρχιτεκτονικων Μελετων/ Επιβλεψης /Κατασκευης/ Αναπτυξης & 
∆ιαχειρισης Ακινητων/ Μεσιτικες Υπηρεσιες (ετος ιδρυσης 1964) 
Κατηγοριες Μελετων /  
Ιδιωτικα εργα/ πολυκατοικιες/ συγκροτηµατα κατοικιων/ ξενοδοχεια 
Μελετη-Επιβλεψη Κατασκευης/ Μελετη Εσωτερικου χωρου/∆ιαχειριση 
Εργου/Ενεργειακη Επιθεωρηση & Αναβαθµιση 
 
ΒΡΑΒΕΙΑ 
1.1994, Κατασκευη κτιριου εστιας Σχολης Στρατιωτικων στην Θεσ/νικη (γραφειο 
ARTECO) 
2.1995, Αναπλαση του πρωην Στρατοπεδου Κοδρα στην Καλαµαρια Θεσ/νικης 
(Κ.Οικονοµου, Ι.Χατζγωγας- 4ο Βραβειο) 
3.1995, Αποκατασταση -Επαναχρηση και Αναδιοργανωση Εσωτερικων Χωρων για το 
κτιριο ∆ηµαρχιας Ρεθυµνου , (Κ.Οικονοµου, Ι.Τρωντζιος , Εξαγορα) 
4.1996, ∆ιαµορφωση ΠλατειαςΛαπιθων,ΑνωΠοληΘεσ/νικης 
(Ι.Επαµεινωνδας,Θ.Παρασκευοπουλου,Ζ.Καραµανου, 2ο Βραβειο) 
5. 1997-2014, Γαλαζιες Σηµαιες της Ευρωπης,(eden beach hotel 
club,Αναβυσσος,Αττικη) 
6.2013, Μπιεναλε Αρχιτεκτονικης Ατταλεια Τουρκιας, Συγχρονη Αρχιτεκτονικη 
Μεσογειου (ελληνικη συµµετοχη) 
7.2013, ∆ιεθνης ∆ιαγωνισµος Αρχιτεκτονικης ΜΕΑ 2013, συµµετοχη στην κατηγορια 
''οικιστικο'' 
8.2013, Μπιεναλε Αρχιτεκτονικης Barbara Cappochin Awards 2013, συµµετοχη στην 
κατηγορια ''οικιστικο'' 
8α.2013,Στα πλασια της Μπιεναλε Αρχιτεκτονικης Barbara Cappochin Awards 2013 , 
δηµοσιευση στο "The Plan Architecture & Technologies in Detail Magazine" 
9.2013,∆ιεθνης Μπιεναλε Αρχιτεκτονικης Giancarlo Ius Gold Medal Award 2013, 
συµµετοχη στην κατηγορια ''οικιστικο'' 
 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
1.2013, συµµετοχη στην 1η Εκθεση Αρχιτεκτονικου Εργου στην Αττικη ,Εθν. 
Πινακοθηκη ,Αθηνα/Παλ. Φαληρο/Μενιδι 
2. 2013, , Building Green Expo, MEC Expo Center, Attiki, MEA Awards 2013 ,εκθεση 
3. 2013, Open House Thessaloniki, MEA Awards 2013 ,εκθεση 
4. 2013, Μπιεναλε Αρχιτεκτονικης Ατταλεια Τουρκιας, Συγχρονη Αρχιτεκτονικη 
Μεσογειου (ελληνικη συµµετοχη) 
5.2013, συµµετοχη ∆ΟΜΕΣ 2014 
ΜΕΛΟΣ ΟΜΑ∆ΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ Τµηµα Αττικης 
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Ανδρεαδάκης Γεώργιος 

Σπούδασε στην αρχιτεκτονική σχολή του πανεπιστηµίου Φλωρεντίας στην Ιταλία, την 
περίοδο των ετών 1977 – 1983. 

Από το 1986 έως σήµερα διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο, ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας, στον Πειραιά το οποίο ασχολείται κυρίως µε πολεοδοµικές µελέτες και 
µελέτες κατοικιών. 

Είναι σύµβουλος στον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό ∆ικηγόρων Πειραιά από το 1998 έως 
σήµερα. 

Είναι µέλος της αρχιτεκτονικής επιτροπής Α ΕΠΑΕ  Πειραιά και της επιτροπής Γ3  
ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ. 

Μέλος του ∆.Σ του ΣΑ∆ΑΣ – Τµήµα Αττικής. 

Συµµετέχει ενεργά σε µαζικούς φορείς και επιτροπές για την αντιµετώπιση 
κοινωνικών προβληµάτων και υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 
Γιαβάσογλου Άρτεµις 
 
Γεννηµένη στην Αθήνα µε σπουδές στην Ιταλία και συνεργασίες µε µεγάλα γραφεια 
της Ελλαδος, το 2002 ανοιγει το δικο της γραφειο, ως ελευθερη επαγγελµατίας και 
ασχολειται µε όλο το φασµα των αρχιτεκτονικων εφαρµογων.  

Μελέτη, κατασκευή, υπηρεσίες συµβούλου, για κτιρια κατοικιών, γραφείων, 
καταστηµάτων, ξενοδοχείων, περιβάλλοντος χώρου καθώς και πολεοδοµικές µελέτες.  

Το 2000 ήταν βοηθός στο τµήµα πολεοδοµίας του πανεπιστηµίου της Μόντενας για 
το corso Master in “Tutela dell’ambiente” (Master στην προστασία του 
περιβάλλοντος)   

Είναι µέλος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, Τµήµα Αττικης στην οµάδα για την προβολη του 
αρχιτεκτονικού εργου. 

Οργανωτική επιτροπή και Συµµετοχή στην 1ηΈκθεση Αρχιτεκτονικού έργου του 
Τµήµατος Αττικής 2013. 

 

Καρυτιανού Αικατερίνη 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε δοµοστατική µηχανική µε στοιχεία 
αρχιτεκτονικής στο University of Cardiff  (Beng), αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, και µεταπτυχιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική στο 
University of East London µε τίτλο «Advanced Environmental and Energy Studies» 
(MSc in architecture). Συνεργάστηκε µε αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία όπως του 
πολιτικού µηχανικού Αθανάσιου ∆ροσινού και το αρχιτεκτονικό γραφείο του Γεωργίου 
& Ελένης Μανέτα.Το 2006 συνίδρυσε την αρχιτεκτονική εταιρία «house, the:» που 
δραστηριοποιήται στο χώρο της µελέτης και της κατασκευής µικρής και µεγάλης 
κλίµακας µε κυριότερη δραστηριότητα την ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελµατικών 
χώρων. Aπό το 2008 µέχρι το 2012 αρθρογραφούσε στο µηνιαίο αρχιτεκτονικό 
περιοδικό «Ελληνικές Κατασκευές» και σε e-περιοδικά. Από το 2010 έιναι σύµβουλος 
µηχανικός και εισηγήτρια σεµιναρίου στον Σύλλογο Μεσιτών και Αστικών Συµβάσεων 
Αττικής µε θέµα «Bασικά ζητήµατα, ορολογίες-νόµοι πάνω σε κτιριακά-πολεοδοµικά 
θέµατα». 

Ως ιδρυτικό µέλος της οργανωτικής επιτροπής «Προβολής της Αρχιτεκτονικής» του 
ΣΑ∆ΑΣ -ΠΕΑ Τµήµα Αττικής, ασχολείται µε την διοργάνωση και επιµέλεια εκθέσεων 
(«1ης ΄Εκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου στην Αττική»  
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Επίσης είναι Μέλος ΤΕΕ, Μητρώου Αξιολογητών ΕΦΕΠΑΕ, ΚΑΠΕ, Ενεργειακός 
Επιθεωρητής και τυπικό µέλος της επιτροπής  «Για τον έλεγχο επικινδύνως  
ετοιµορρόπων οικοδοµών.»,Υ∆ΟΜ,∆ήµου Παλλήνης. 

Εκθέσεις/βραβεία: 

1. 2007:  «easa007_exhibition» µε θέµα  «index_arch[gr]» νέων Ελλήνων 
αρχιτεκτόνων, Ελευσίνα, έκθεση/έκδοση 

2. 2013: «Curate Award», οργάνωση από Fondazione Prada και Qatar Museums 
Authority- διαγωνισµός  

 
 
Παναγιωτοπουλου  Βασιλική 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: Μεταπτυχιακό δίπλωµα (Master): Σχεδιασµός-Χώρος- Πολιτισµός, 
Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ( ∆εκέµβριος 2000), ∆ιπλωµατούχος 
ΑρχιτέκτωνΜηχανικός ΕΜΠ ( Οκτώβριος 1983)    

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:∆ηµιουργία εργαστηρίου arch_06 (Αύγουστος 2006- σήµερα), 
Μελέτη-επίβλεψη εσωτερικών - εξωτερικών χώρων, καταστηµάτων, γραφειακών 
χώρων ΑΤΕΒΑΝΚ (1984-2012),Προµελέτη - Οριστική µελέτη- Μελέτη Εφαρµογής 
Περιπτέρου FIVE OCEANS έκθεση «ΠΟΣΙ∆ΩΝΕΙΑ 2008», Μελέτη - εφαρµογή 
σκηνικού χώρου &διάταξη κερκίδων Χώρου ∆- Πειραιώς 260Θέατρο Σφενδόνη - 
Ελληνικό Φεστιβάλ 2007,  Μελέτη &εφαρµογή νέας εταιρικής ταυτότητας ΑΤΕbank, 
δίκτυο 480 καταστηµάτων (Νοέµβριος 2004 - Ιούνιος 2007), Πανελλήνιος 
Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός ∆ηµαρχείου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Ιανουάριος 
2003)-δηµοσιευµένο, Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός ∆ιοικητηρίου Έβρου 
στην Αλεξανδρούπολη, (Ιούλιος 1999, συµµετοχή 50%, Εξαγορά)-δηµοσιευµένο,  
∆ιεθνής Αρχιτεκτονικός ∆ιαγωνισµός Μουσείου Ακρόπολης, (Νοέµβριος 1989-
Φεβρουάριος 1990)- δηµοσιευµένο, ΕΠΑ-∆ΡΟΣΙΑΣ, (1983-1984), Ρυθµιστικό Σχέδιο 
της Αθήνας- Οµάδα Τρίτση, (ΥΧΟΠ, 1983)   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΕΚΘΕΣΕΙΣ- ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: Οργανωτική επιτροπή και Συµµετοχή στην 
1ηΈκθεση Αρχιτεκτονικού έργου του Τµήµατος Αττικής 2013, Συντακτική επιτροπή 
της περιοδικής έκδοσης “αρχιτέκτονες”  του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ (2001- σήµερα), Συµµετοχή 
στην έκθεση της Ε∆ΕΜ : “Το έργο των Ελληνίδων Μηχανικών” (Αθήνα, Τεχνόπολη 
Γκάζι, Μάρτιος 2008), Οργανωτική Επιτροπή Θ’ Πανελληνίου Αρχιτεκτονικού 
Συνεδρίου, (Αθήνα, Ιούνιος 1988) 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Σήµα, Αναγνώστης, Inside, αρχιτέκτονες, ΘΧ+Τ 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:Γαλλικά,Αγγλικά,Ιταλικά. 
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Σταυρόπουλος Βασίλειος  
 
Γεννηµένος στην Αθήνα, µε σπουδές στο εξωτερικό και συνεργασίες µε µεγάλα 
γραφεία της Ελλάδος και του εξωτερικού, το 2000 ανοίγει το δικο του γραφείο µε την 
ονοµασία Plus Design και ασχολείται µε όλο το το εύρος των εφαρµογών της 
αρχιτεκτονικής, παρέχοντας έτσι ολοκληρωµένες υπηρεσίες µελέτης, επίβλεψης, 
κατασκευής και συµβούλου, ενώ παράλληλα αρθρογραφεί σε διάφορα e- magazines. 

Είναι µέλος του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, Τµήµα Αττικης κι έχει πάρει µέρος σε διεθνεις 
διαγωνισµούς και εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου. 
 
Η φιλοσοφία του είναι ότι κανένα έργο δεν είναι µικρο ή µεγάλο, σηµαντικό, ή 
ασήµαντο. Όλα τα κτίρια είναι µια σπουδαία πρόκληση, γιατί είναι ζωντανοί 
οργανισµοί. Οργανισµοί που πρέπει να συντηρούν, να προφυλάσουν, άλλα και να 
εµπνέουν τους ανθρώπους που τα κατοικούν.  

 

Χροναίος Κωνσταντίνος 

Σπούδασε στην τρίτη αρχιτεκτονική σχολή του πανεπιστηµίου Ρώµης στην Ιταλία, 
την περίοδο των ετών 1996 – 2005. 

Από το 2005 έως σήµερα διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο, ως ελεύθερος 
επαγγελµατίας, στην Αθήνα το οποίο ασχολείται κυρίως µε  µελέτη και κατασκευή 
κατοικιών. 

Το 2004 συµµετείχε στον διεθνή διαγωνισµό “Εlemental Chile”. 

Εργάσθηκε ως σύµβουλος ακινήτων στην REMAX το έτος 2009- 2010. 

Εργάσθηκε ως σύµβουλος φωτισµού στην DIATHLASIS το έτος 2010 – 2011. 

Είναι µέλος της αρχιτεκτονικής επιτροπής επιτροπής Γ3  ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ. 

Μέλος του  του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, Τµήµα Αττικής. 

 
 


