
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Στις 8 Μαρτίου 2005 απονέµονται τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2004 
και εγκαινιάζεται έκθεση µε όλες τις συµµετοχές στον διαγωνισµό 

 
 

 Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2005  και ώρα 19.00 στο νέο κτίριο του 
Μουσείου Μπενάκη, Πειραιώς 138 απονέµονται τα βραβεία και 
εγκαινιάζεται η έκθεση «ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2004» που θα 
διαρκέσει ως τις 27 Μαρτίου 2005. Στην εκδήλωση έχει κληθεί να 
παρευρεθεί και να απονείµει τα βραβεία ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
Κωστής Στεφανόπουλος. 
 Τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2005 έχουν φέτος διπλό περιεχόµενο: 
αφενός συνεχίζουν την σηµαντικότερη πρωτοβουλία του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής να επιβραβεύει τους αρχιτέκτονες που µε το 
έργο τους στα τελευταία πέντε χρόνια, ξεχώρισαν στο ελληνικό 
αρχιτεκτονικό γίγνεσθαι και αφετέρου να δώσουν την ευκαιρία στο Ε.Ι.Α. 
να σηµατοδοτήσει την δέκατη επέτειο της ίδρυσής του. 
 Η διαδικασία επιλογής για την απονοµή των Βραβείων 2004 του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη 
επιτροπή επιλογής των έργων που αποτελείτο από τους Γ. Μωραΐτη, Αλ. 
Τοµπάζη, καθώς και τους αντιπροσώπους των βραβευµένων του 
προηγούµενου διαγωνισµού Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2000, Α. 
Κωτσιόπουλο, Γ. Μακρή και Τ. Παπαϊωάννου µε συντονίστρια την 
γενική γραµµατέα του Ε.Ι.Α., αρχιτέκτονα Κ. Γιαµαλάκη επέλεξε τα εξής 15 
έργα που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στην πενταετία 1999-2004 από ένα 
σύνολο 97 συµµετοχών: 
 
 
Ι. Κατοικία (από σύνολο 51)  
 
Εξοχική κατοικία στην Άνδρο  
Αρχιτέκτων: Κ. Τσιγαρίδα 
 
Εξοχική κατοικία στην Άνδρο  
Αρχιτέκτων: Α. Κουβελά – Παναγιωτάτου 
 
Εξοχική διπλοκατοικία στο Πόρτο Ράφτη, Αττικής  
Αρχιτέκτονες: ΜΟΒ - Β. Μπασκόζος και ∆. Τσαγκαράκη  
 
Κατοικία στην Ποτίδαια Χαλκιδικής 
Αρχιτέκτων: Ν. Καλογήρου 
 
∆ιπλοκατοικία στον Άλιµο  



 

Αρχιτέκτονες: Γ. Εξάρχου, Μ. Νικολούτσου και Μ. Φιλιππίδης 
 
«Ο κρατήρας». Εξοχική κατοικία στην Αντίπαρο   
Αρχιτέκτονες: Deca Architecture – Α. Βαΐτσος, Μ. ∆όξα, Kylie James 
Gudsell και Carlos F. Loperena 
 
Πενταόροφη πολυκατοικία σε pilotis στο Χαλάνδρι  
Αρχιτέκτονες: ∆. Αµπακούµκιν, Γ. Καββαδάς, Α. Καλογιάννης και Σ. 
Μπούτης 
 
 
ΙΙ. Έργα του ∆ηµοσίου (απο σύνολο 18) 
 
12ο Νηπιαγωγείο Πειραιά  
Αρχιτέκτων: Χρ. ∆εληγιάννης 
 
∆ιαµόρφωση χώρου αφετηρίας κλασικού Μαραθωνίου δρόµου  
Αρχιτέκτονες: Θ. Ξάνθη και Γ. Ζακυνθινός 
 
Μουσείο της ελιάς και του ελληνικού λαδιού στην Σπάρτη  
Αρχιτέκτονες: ΠΛΕΙΑΣ - ∆. ∆ιαµαντόπουλος, Ο. Βιγγόπουλος και Κ. 
Γκιουλέκα 
 
Το «Μεγάλο Αρσενάλι» στα Χανιά, έδρα του Κέντρου Αρχιτεκτονικής 
Μεσογείου 
Αρχιτέκτονες: Γ. Κίζης & Συνεργάτες 
 
 
ΙΙΙ. Έργα επαγγελµατικής και κοινής χρήσης (απο σύνολο 28) 
 
Μεταλλικό κτίριο γραφείων – αποθηκών στην Μεταµόρφωση Αττικής   
Αρχιτέκτονες: Ν. Χαµηλωθώρης και ∆. Παναγιωτοπούλου-∆ουρίδα 
 
Αναβάθµιση περιπτέρου 6 - Σύνδεση µε το «Συνεδριακό Κέντρο Ι. 
Βελλίδης» Αρχιτέκτονες: Π. Μακρίδης + Συνεργάτες 
 
Συγκρότηµα κτιρίων γραφείων στη Νέα Κηφισιά  
Αρχιτέκτονες: ΜΟΒ - Β. Μπασκόζος και ∆. Τσαγκαράκη  
 
Kτίριο γραφείων – καταστηµάτων του Οµίλου Α-Α HOLDINGS 
Αρχιτέκτονες: ΑΕΤΕΡ Χ. Μπουγαδέλλης & συνεργάτες αρχιτέκτονες                         
 
  
 Η δεύτερη επιτροπή επιλογής που αποτελείτο από τους αρχιτέκτονες 
καθηγητές, Νίκο Καλογερά, πρόεδρο του Ινστιτούτου, Γ. Μακρή, Κ. 
Μωραΐτη, Α. Τοµπάζη, Α. Κωτσιόπουλο, , Τ. Παπαϊωάννου  και τον 



 

Wilfried Dechau, διευθυντή του γερµανικού περιοδικού db, απένειµε τα 
εξής πρώτα βραβεία: 
 
Ι. Κατηγορία – Κατοικία 
Εξοχική διπλοκατοικία στο Πόρτο Ράφτη, Αττικής  
ΜΟΒ Αρχιτέκτονες, Β. Μπασκόζος - ∆. Τσαγκαράκη 
  
II. Κατηγορία - Έργα µε εντολοδόχο φορείς του δηµοσίου ή του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
12ο Νηπιαγωγείο Πειραιά Αρχιτέκτων, Χρ. ∆εληγιάννης 
Μουσείο της ελιάς και του ελληνικού λαδιού στην Σπάρτη  
ΠΛΕΙΑΣ – ∆. ∆ιαµαντόπουλος, Ορ. Βιγγόπουλος, Κ. Γκιουλέκα 
 
II. Κατηγορία – Έργα που δεν εµπίπτουν στις δύο πρώτες 
κατηγορίες 
Η επιτροπή έκρινε ότι στην ΙΙΙ. Κατηγορία δεν υπήρξαν κατάλληλα κτίρια 
για να βραβευθούν, έτσι τα τρία βραβεία µοιράστηκαν στις δύο πρώτες 
κατηγορίες. 
  
 Η έκθεση περιλαµβάνει και τις 97 συµµετοχές ώστε να καταγραφούν 
οι τάσεις της ελληνικής αρχιτεκτονικής της τελευταίας πενταετίας. Το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής πιστεύει ότι ο βασικός σκοπός ενός 
βραβείου είναι η αναγνώριση της ποιότητας ενός επιτεύγµατος, πράγµα 
που σηµαίνει επιβράβευση όχι µόνον του αποτελέσµατος αλλά και της 
προσπάθειας όλων εκείνων που συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση του.  
 Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι σε αντίθεση από ό,τι γίνεται 
συνήθως, η δεύτερη επιτροπή επιλογής των Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2004 
επισκέφθηκε τα προτεινόµενα έργα, διαπιστώνοντας ότι οι Έλληνες 
αρχιτέκτονες και µάλιστα οι νεώτεροι αναπτύσσουν έναν προβληµατισµό 
που εντάσσεται στις διεθνείς τάσεις, αλλά συγχρόνως προσπαθούν να 
εντάξουν σ’αυτόν, στοιχεία από την παράδοση και από τις αρχές του 
Μοντερνισµού, που ύστερα από µία περίοδο ύφεσης, έκανε την 
επανεµφάνισή του στις µέρες µας.  
 Η παρουσίαση των έργων γίνεται µε φωτογραφικό και σχεδιαστικό 
υλικό, καθώς και µε προπλάσµατα, ενώ στον κατάλογο της έκθεσης 
παρουσιάζονται και οι 97 συµµετοχές.  
  
 Το βραβείο που θα απονεµηθεί στους βραβευθέντες είναι έργο του 
γνωστού γλύπτη Μιχάλη Κατζουράκη. 
 
 Το Μουσείο Μπενάκη, συνέβαλε στην συνδιοργάνωση της 
έκθεσης, ιδιαίτερα µε την παραχώρηση του χώρου. 
  
 Την όλη προσπάθεια ενίσχυσαν µε τις χορηγίες τους τα έπιπλα 
γραφείου Σκουρόπουλος και τα έπιπλα σπιτιού Νεοκατοικείν, η εταιρεία 
Diathlasis / architectural lighting, η εταιρεία Bright / Ειδικός 



 

φωτισµός µε τη µελέτη και εγκατάσταση του φωτισµού της έκθεσης, 
καθώς και οι εταιρείες Ε.Τ.Ε.Μ. Α.Ε. και ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 
 
Επιµέλεια έκθεσης: Κατερίνα Γιαµαλάκη, αρχιτέκτων, γενική γραµµατέας 
του Ινστιτούτου 
Επιµέλεια καταλόγου/οργάνωση/συντονισµός: Ελένη Τσιριγώτη, 
αρχιτέκτων, διευθύντρια Ε.Ι.Α.  
 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούµε επικοινωνήστε: 
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής  
Τηλ.: 210-7259410, 210-7216670 ή επισκεφτείτε το site µας 
www.heliarch.gr  
 
  
  
  


