
συλλογος
αρχιτεκτονων
κορινθιας

συμμετέχουν οι αρχιτέκτονες:

αΥγοΥστίνΗ τΕρΨίΧορΗ
ΒοΥΔοΥρΗσ γΕΩργίοσ
γΕροΥ νίκοΛαοσ
ΔΕΛΗγίαννΗ ΔΕσΠοίνα
ΖίοΥΒα αίκατΕρίνΗ
κΕΛΕκοΥ αΛΕΞανΔρα
κοσΥΦακΗ ΘΕοΦανία
κοΥτΧίασ κΩνσταντίνοσ
ΛίΛΗσ νίκοΛαοσ
ματατσΗσ νίκοΛαοσ
μΠασίακοΥ ΒασίΛίκΗ
μΠοΥρασ ίΩαννΗσ
μΠοΥρασ νίκοΛαοσ
νίκοΛοΠοΥΛοΥ αΔαμαντία
ΠαΠαγγΕΛοΠοΥΛοσ αγγΕΛοσ
σκοΥρτΗσ ανΔρΕασ
σΠΗΛίοΠοΥΛοσ κΩνσταντίνοσ
σΠΗΛίΩτΗ ΕΥγΕνία
σταΥροΠοΥΛοσ κΩνσταντίνοσ
τσαμαντα μαρίΛΕνα
τσΗροσ γΕΩργίοσ
τσΗροΥ ΒασίΛίκΗ

εκθεση αρχιτεκτονικου εργου

δημοτικο θεατρο κορινθου
06  -  22 ιουλίου

σΥνΔίοργανΩσΗ: τΕΕ ΠΕΛοΠοννΗσοΥ
ΠΕρίΦΕρΕία ΠΕΛοΠοννΗσοΥ
ΠΕρίΦΕρΕίακΗ ΕνοτΗτα κορίνΘίασ

μΕγαΛοί ΧορΗγοί:

20
12

2η



πρόγραμμα
έκθεσης

06.07.2012  Παρασκευή  ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

21:00-21:30  Εγκαίνία  -  ΧαίρΕτίσμοί

21.07.2012  σάββατο   ΕΣΠΕΡΙΔΑ με θέμα:
 «Περί Αρχιτεκτονικής... ο λόγος»

19:00-19:30 ΧαίρΕτίσμοί
19:30-21:30 ΕίσΗγΗσΕίσ

-  «Η ανοικοδόμηση της Κορίνθου μετά το σεισμό  
του 1928»
Δέσποινα Δεληγιάννη - Εμμανουέλα καραγιαννάκη 
(αρχιτέκτονες μηχανικοί)

- «Η ανάγκη της κατανόησης και διάσωσης 
ιστορικής και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής» 
Παναγιώτης τουλιάτος, ομότιμος καθηγητής 
ΕμΠ, πρόεδρος αρχιτεκτονικής σχολής Frederich 
University Λευκωσίας κύπρου

-  «Η επανάχρηση ως επαναξιοποίηση: Από την  
παλιά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ του Ηρακλείου στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης»
Βασίλης γκανιάτσας, καθηγητής αρχιτεκτονικών 
συνθέσεων και θεωρίας του αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού σχολή αρχιτεκτόνων ΕμΠ

- «Ζητήματα διαχείρισης προστιθέμενης αξίας 
αρχιτεκτονικού έργου» 
Ευάγγελος Λυρούδιας, αρχιτέκτονας μηχανικός, 
τέως πρόεδρος σαΔασ - ΠΕα

21:30 - 22:00   ΕρΩτΗσΕίσ - ΠαρΕμΒασΕίσ

22.07.2012  κυριακή  ΛΗΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

ο σύλλογος αρχιτεκτόνων κορινθίας 
το τΕΕ Πελοποννήσου

η Περιφέρεια Πελοποννήσου
και η Περιφερειακή Ενότητα κορινθίας

σας προσκαλούν στην 

‛‛2η έκθεση αρχιτεκτονικού έργου
Κορινθίων αρχιτεκτόνων”

στο Δημοτικό Θέατρο κορίνθου

διάρκεια έκθεσης:
από 06 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου 2012

ώρες λειτουργίας: 
πρωί: 10.00 - 13.00,  απόγευμα: 19.00 - 22.00

ο πρόεδρος του συλλόγου
αρχιτεκτόνων κορινθίας

κΩν/νοσ σΠΗΛίοΠοΥΛοσ

ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου

ΠΕτροσ τατοΥΛΗσ

Η πρόεδρος του τΕΕ 
Πελοποννήσου

ΧαρίκΛΕία τσίΩΛΗ

ο αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. κορινθίας

γίΩργοσ ΔΕΔΕσ
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