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Eνδιαφέρουσα ξενάγηση Κυπρίων αρχιτεκτόνων στα 
Ολυµπιακά Έργα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία από την Τετάρτη 29 Σεπτεµβρίου ως το Σάββατο 
2 Οκτωβρίου 2004 η επίσκεψη Κυπρίων αρχιτεκτόνων στην Αθήνα µε σκοπό τη γνωριµία τους µε 
τα Ολυµπιακά Έργα. Η επίσκεψη διοργανώθηκε από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) σε 
συνεργασία µε την Μ&Μ EKDILOSIS LTD και τον ταξιδιωτικό οργανισµό AMATHUS 
NAVIGATION CO. Για την πραγµατοποίηση της επίσκεψης ο ΣΑΚ, ορµώµενος από το σχετικό 
αφιέρωµα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ (2306), απευθύνθηκε στον ΣΕΓΜ, ο οποίος 
οργάνωσε τις επί τόπου επισκέψεις των Κυπρίων συναδέλφων.  

Την πρώτη µέρα, το απόγευµα, έγινε ειδική εκδήλωση σε αίθουσα συνεδρίων του 
ξενοδοχείου, όπου διέµενε η αποστολή. Στην εκδήλωση αυτή απηύθυναν χαιρετισµούς οι 
πρόεδροι του ΣΑΚ Κ. Κωνσταντής και του ΣΕΓΜ Π. Αντωναρόπουλος, ο οποίος, πέρα από τα 
Ολυµπιακά Έργα, αναφέρθηκε στο ρόλο του ΣΕΓΜ και στην ανάγκη συνεργασίας των Κυπρίων 
µελετητών µε τον Σύνδεσµο, µε το δεδοµένο µάλιστα ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατίας είναι µέλος της 
Ε.Ε.  

Στη συνέχεια το µέλος του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ Π. Πετρακόπουλος έκανε εκτενή παρουσίαση 
των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων µε παράλληλη προβολή διαφανειών. Στη διάρκεια της 
παρουσίασης πήραν το λόγο και αρκετοί από τους παρευρισκόµενους Έλληνες συναδέλφους 
αρχιτέκτονες.  

Την Πέµπτη 30/9 το πρωί οι Κύπριοι συνάδελφοι, συνοδευόµενοι από το µέλος του ∆.Σ. 
του ΣΕΓΜ Γιώργο Αντωνίου, ξεναγήθηκαν στο συγκρότηµα του ΟΑΚΑ και τις πέριξ 
εγκαταστάσεις από τη συνάδελφο αρχιτέκτονα Ελένη Τζάνου (ΒΕΤΑPLAN) και το απόγευµα, 
συνοδευόµενοι από τον πρόεδρο του ΣΕΓΜ Π. Αντωναρόπουλο, είχαν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν από κοντά το Ολυµπιακό Χωριό, όπου τους ξενάγησαν οι συνάδελφοι Τάκης 
Γαβρίλης και Βασίλης Κασκούρας, καθώς και το Σπίτι των Βαρέων Αθληµάτων, στα Λιόσια.  

Την Παρασκευή 1η  Οκτωβρίου, το πρωί, το πρόγραµµα ήταν αφιερωµένο στο θαλάσσιο 
µέτωπο. Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Στάδιο Καραϊσκάκη, όπου τους Κυπρίους συναδέλφους 
ξενάγησε ο αρχιτέκτων Στέλιος Αγιοστρατίτης. Στη συνέχεια η αποστολή επισκέφθηκε το 
Φαληρικό Μέτωπο, όπου ξεναγήθηκε από τον συνάδελφο αρχιτέκτονα Νάσο Κερασιώτη (Θ. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ) και κατόπιν το Ολυµπιακό Συγκρότηµα του Ελληνικού, όπου την 
ξενάγηση ανέλαβε ο αρχιτέκτων Βαγγέλης Ρήγας (∆ΕΚΑΘΛΟΝ Α.Ε.). Η πρωινή επίσκεψη 
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τελείωσε µε την επίσκεψη στο Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας του Αγ. Κοσµά, µε ξενάγηση από 
το µέλους του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ αρχιτέκτονα Π. Πετρακόπουλο. Το απόγευµα η αποστολή 
ξεναγήθηκε στο Ολυµπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου από τον αρχιτέκτονα Χάρρυ 
Μπουγαδέλλη. 

Την τελευταία µέρα κλιµάκιο της αποστολής επισκέφθηκε τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. 
 
 


